
『1



『2

میحرلا نمحرلا هللا مسب

نیکلره :وآ هسسوم لوئسم ریدم

یبجر مثیم : ریبدرس

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

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

. ریدغ

ویرآ ، یدمحم تشترز ، حیسم رفولین ، اروها هماگنه ، کیپرذآ شرآ زا: ییاهدورس █
اسهم رای، یلق هیده ، روپازریم مثیم ، یماما دیعس ، نایشیورد رفعج ، یتمه

، یسابع زانلا ، یشاتریت ینیسح داوج دیس نا، یدسا اوآ ، یدمحا هرهاط ، یریشناهج
هبیبح ، یمرک ادخ نسح ، یماصمص ،انث اسراپ زانرف ، باتهز انعر ، زوسناهج لیلج

، یرذآ دمحم ارهز ادسی، حرف ، یراد هاگن س دقا ، ققحم ههلا ، اسراپ هماسرف ، یزیزع
یلا، ورد داوج دمحم ، یرفص اسهم یلع، دان ابیرف ، یکمرب اناسکر روپ، دمحم انیم ریم

. یناحور هسیفن

یتمه ایرث رتکد / یشاقن ↩راثآ تاح ال طصا ، یفرعم ، هبحاصم ، تشادای : لوا شخب

یدمحم تشترز / رصاعم یارس لزغ و رعاش نایشیورد رفعج اب هبحاصم _

یرادهاگن سدقا / هاگن کی رد هملک تلا صا بتکم _

کیپرذآ شرآ / یناتسکاپ ناوج مج رتم و رعاش رایرهش دمحا یفرعم _

روپازریم /ممثی کهمل ندوب فده بنجه _

هملک تلا صا ناتسادارف و رعشارف : مود شخب

و... ملا ینیم لزغ لزغ، : موس شخب

تیاورارف ناتساد و رعش : مراهچ شخب

:اوژهنا مجنپ شخب
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تاح ال طصا ، یفرعم ، هبحاصم ، تشادای : لوا شخب
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تشادای

هاگن کی رد هملک تلا صا بتکم

یرادهاگن سدقا

و رعش بتاکم لباقم رد هک تسا یسانش تخانش بتکم کی هملک تلا صا یبدا بتکم
هملک تلا صا یبدا بتکم روضح .عاالم تسا هداد صاصتخا هملک ارهب تلا صا ناتساد
یبدا بتکم هکنیا هب رظن .اب تسا هدوب 1382 سلا رد موس سنج باتک پاچ اب
دشاب یم نابز یانب ریز دوخ هملک و هداد هملک هب ار تلا صا ( مسینایرع ) هملک تلا صا

یم رکذ مسینایرع تیاور هب نابز و هملک یریگ لکش یگنوگچ هب عجار دنچ یبلا طم
. تسا هدوب ور هبور نابز عون ود اب رشب یسانش نابز خیرات زا رذگ .رد مینک

. تسا یهاگا لا قتنا تهج یا هلیسو رصاف هک وحم عشعشت نابز _۱

. یهاگا زا یهاگا ومه دراد ارردرب یهاگا مه هک روحم هملک نابز _۲

ی هطیح رد ناسنا فشک نیرت یداینب و نیرت هدیچیپ نابز ، دنناد یم همه هک روطنامه
ی هشیدنا و دید زا یتسه تخانش و انعم لا قتنا فده اب یطابترا ماظن کی و یتسه
هب لیامت افرص شیوخ یارگ هزیرغ ارف تاذ لیلد هب ناسنا تس یمدآ ینهذ

تشادن انعم لا قتنا و طابترا داجیا یارب دوخ یعشعشت ای یردام نابز زا یرادروخرب
روحم هملک نابز اه تیهام فشک یارب یهار یوجتسج و دوخ لماکت اب تهج نیمه هب

. دوب طابترا داجیا یارب یا هلیسو هک درک یزیر هیاپ ار

یمن آن یاه هرهوج ییازفا مه هب طونم طقف ار هملک دوجو هملک تلا صا یبدا بتکم
هک دوب دهاوخ اتسیا یدوجوم هملک نآ عبت وهب ناسنا تروص نآ رد هک ارچ دناد

. تسا هداد صاصتخا دوخ هب طابترا داجیا یارب ار یکچوک ی هدودحم

مه زا نآ تیلک هک دنک یم دادملق ایوپ یدوجوم "را هملک " هملک تلا صا بتکم اما
و هدش مهارف تیهام و رهوج ینعی شا هدنهد لیکشت یاه تحاس و داعبا ییازفا

یتاملک هعومجم ناسنا کی تیهام نوچ هتسناد تیهام یاراد ناسنا دننام ارهب تاملک
هملک تلا صا یبدا بتکم هاگدید لصا . دزاس یم یراج یتسه اررد دوخ نآ هکاب تسا

: تسا راوتسا نیداینب روحم ود رب
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یتسیز ناهج رد هملک نتسناد هلیسو - فلا

تایبدا رد هملک نتسناد فده ب-

؟ تسیچ یتسه ناهج رد هملک نتسناد هلیسو زا روظنم

یاه هرهوج نیاربانب تسا نامز - اضف یدعب راهچ ناهج ی هدییاز ظاحل همه زا هملک
هاوخ ینعی . تسا ناکم و نامز عبات و یدعب راهچ ال ماک هملک یراتفگ و یراتشون

" داعبا رد روصحم و دودحم _ یراتشون و یراتفگ اه_ هرهوج ظاحل زا هملک هاوخان
طصا هب یزادرپ هیرظن هنوگره ساسا نیاربانب . تسا شنیرفآ "رد روحم نامز - ناکم
یدعب راهچ " روحم نامز - ناکم " ناهج زا جراخ هنابام نافرع و یفسلف ، یملع الح

تیدودحم هب هجوت اب دروم نیا رد ندیفسلف هنوگ ره .و دشاب یم مهوت تسام
.واما دشاب یم یصخش ال ماک یا هدیقع و دوب دهاوخ تسکش هب موکحم هملک یعیبط
هدوب رواب نیا رب یبدا یاه شبنج و نیشیپ بتاکم مامت تایبدا رد هملک نتسناد فده

ی هیاس رد هک ناتساد و رعش تمدخ رد تسی ا هلیسو هملک تایبدا ناهج رد هک دنا
قعالین، یهاگدید اب هملک تلا صا یبدا بتکم هک حیلا .رد تسا هتفای تیوه رعش

ناتساد و رعش تایبدا ناهج رد راب نیتسخن یارب و دراد نیا زج یرواب یدربراک ، یملع
روهظ هصرع هب اهنآ فده و هتسناد هملک تمدخ رد ار یراتشون قبلا عون وره
یارب هملک تلا صا یبدا بتکم . تسا هملک تاذ رد دوجوم یاه لیسناتپ مامت ندناسر

: هلمج زا دنک یم یفرعم ار هفلوم نیدنچ رتهب کرد هب ندیسر و تخانش

هطساو یب طابترا ا-

هتسب یاه وچهب راهچ زا یورارف _٢

موس سنج _٣

یتسینایرع دوجو لصا _۴

قیمع تقیقح _۵

یبدا یرادم تقیقح _۶

هیوناث یاه هفلوم لصا _۷

: تاملک طیسب تاذ اب هطساو یب طابتر █ا

یدنیارف اب دیاب ادتبا یبدا یاه شراگن اهو شرگن ییارگ قلطم زا ییاهر یارب
یبدا بتکم درک. رارقرب هطساو یب طابترا تاملک طیسب تاذ اب یسانش تخانش

. تسین هلیسو یب طابترا کی افرص هطساو یب طابترا هکنیا هب دراد هراشا هملک تلا صا
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کیسانش نابز ظاحل زا هچ دنا هتفرگ لکش تایبدا خیرات لوط رد هک یلیکشت حوطس
کچوک ار هملک دوخ یاه یروئت ی هزادنا هب کی ره کیسانش ییابیز ظاحل زا هچ و

هب ندیسر امارزا هک دنا هدش یا هطساو ناش ییایوپ و روهظ زا سپ و دنا هداد هولج
دنا هتشاد زاب هملک طیسب تقیقح

اهو تعیرش نداد رارق روحم یاج هب هطساو یب طابترا رد هملک تلا صا یبدا بتکم
رارق روحم اب اریز هداد رارق رایعم و روحم ار هملک تقیقح دوخ یبدا یاه تیسنج
هملک تقیقح تمس هب ام تکرح اه تیسنج اهو تعیرش زا نتخاس هطساو و نداد
هملک تقیقح تمس هب تکرح هطساو یب طابترا رد هک ردحیلا دوب دهاوخ هنایارگ دعب
رارق فده و رایعم ینهذ یاه مرف هطساو اب طابترا رد اما . تسا هبناج مه و طیسب

. دنتسه تاملک طیسب تاذ زا یداعبا دوخ ینهذ یاه مرف نیا هک یتروص رد دریگ یم
یم ساسحا و قشع یمامت ار هملک اه تسیتنامور تایبدا خیرات رد ثملا روط هب

هنایارگدرخ هاگدید اب لباقم رد ناسنا ینورد وحاالت تاساسحا نایب یارب هک دنتسناد
اب دنداد هئارا دوخ یتسیتنامور هاگدید اب یراثآ سپ نآ وزا درک ملع دق اه تسیس کال
ار هملک دنتسج هرهب " قشع ساسحا " لیسناتپ زا هنوگ نیدب و هملک رگید داعبا شهاک

. دندرک روصحم و دودحم ، فیرعت نیا هب

و رعش دننام یتیسنج یتح یبدا یاهرنا اه،وژ شبنج اه، هلحن یمامت هک حیلا رد
کی و دنتایبدا ناهج رد تاملک تقیقح هب ندیسر تهج رد نئمطم یرازبا طقف ناتساد
رد هوقلا وب لعفلا ب یاه لیسناتپ رگید ارزا دوخ هاگچیه هتفای تخانش و یلا عتم ملق

دنک. یمن مورحم تاملک تاذ

: هتسب یاه هبوچراهچ زا یورارف █

. دشاب یم هتسب یاه هبوچراهچ زا یورارف هملک تلا صا یبدا بتکم زا یرگید ی هفلوم
ره هک دنا هتفرگ لکش یتوافتم یاه شرگن اب یرایسب بتاکم نونکات دیناد یم هچنانچ
دعب دوخ فادها دربشیپ واب هداد شهاک ار دعب کی رنه قلخ رد نتفای دومن اب کی
رد تفگ ناوت یم یتح وای هدز دعب کی ودر راکنا هب تسد هکنیا ،ای شیازفا ار یرگید
دعب شهاک اب مسیلا ئرروس بتکم ثملا روط هب هدز نیناوق نتسکش هب تسد یدراوم
هداد یسیون هاگآدوخان ارهب لصا و هتشاد ارگ لیخت یدید لیخت شیازفا و تیعقاو

رد راتشون قلخ یاهراتخاس و دعاوق مامت نتسکش اب هک مسیئاداد بتکم ای تسا
هس اماب رنه قلخ رد تفگ دیاب حلا نیا دنز.اب یم یروآون هب تسد اهنآ ودر هتشذگ

: میتسه ور هبور شور عون

ناینیشیپ نیناوق نتسکش -۱

دعب کی شهاک ای شیازفا _۲

هتسب یاه هبوچراچ زا یورارف _۳
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؟ تسیچ هتسب یاه هبوچراهچ زا یورارف زا روظنم واما

صاخ دیاب و قبلا کی هب دوخ شراگن و هاگن عون ندرکن روصحم و دودحم روظنم
یاه قبلا قلخ هب تسد و هدرکن افتکا ییارس لزغ هب ارس لزغ صخش کی ینعی تسا
وکیاه ، دیپس رعش هب طقف ملق بحاص هک دوش نآ رب یعس سکعرب وای دنزب زین رگید

ارچ؟ دزادرپن یسیون ناتساد ای

و هتخاس هطساو دیپس رعش ای ییارس لزغ زا ثملا روط هب تروص نیا ریغ رد اریز
ناتساد و رعش ی هدنراگن ار دوخ رعاش کی هکنیا ای تفر دهاوخن اه قبلا رگید غارس

رد اما . درادن رب یمدق اه بتکم رگید هاگدید ی هطیح ورد دنک یفرعم مسیلا ئرروس
هتسب یاه هبوچراهچ زا یورارف ی هفلوم زا یرادروخرب و هملک تلا صا یبدا بتکم

و دنک یمن یصاخ دیاب و هبقبلا دودحم ار شملق سیون ناتساد ای رعاش کی هاگچیه
دهاوخن هدیدان ار رگید یاه لیسناتپ هملک زا صاخ یلیسناتپ ندرک هتسجرب اب یتح

اریز دراذگ یمن راتشون عون کی رد روصحم ار شملق و هدرک یورارف اهنآ زا هکلب تفرگ
رد دندمآراک ییاه هلیسو راتشون عاونا و هملک یاه لیسناتپ مامت ارگ هملک نتم قلخ رد
زین یلیسناتپ چیه زا یلیسناتپ چیه هب دوخ ملق نتخاسن دودحم نمض هک نآ تمدخ
یبدا بتکم رد یبدا تقیرط ود هک ناتسادارف و رعشارف هچنانچ . دنزاس یمن هطساو

. دنتسه ناتساد و رعش زا یورارف دنیآرف ءهجیتن دنا هملک تلا صا

: موس سنج █

ره ناینب و ساسا و هیلوا سنج هاگ، هشیر ینعی هملک تلا صا بتکم رد موس سنج
هملک یبدا یاه شراگن عاونا و ناتساد و رعش ساسا و ناینب ، هشیر تایبدا رد یزیچ

نیاربانب . دنبای یم شیاز نآ لد زا یبدا یاه شرگن اهو شراگن ی هیلک هک دشاب یم
نآ یارب ناوت یمن و هدوبن تاذ هب مئاق دنتسین ناینب و هاگ هشیر نوچ ناتساد و رعش
هملک تقیقح ینعی باالرت یام هب مئاق اهنآ دوجو اریز . دیدرگ لئاق لقتسم یدوجو

. تسا

و رعش دناشوپ مشچ تایبدا رد ناتساد و رعش ندوب ههلا زا ناوت یمن هکنیا هب هجوت اب
لیدبت یبدا تعیرش فده و هطساو هب هنافساتم هک دنتسه یبدا تقیرط ود ناتساد

رارق دوخ یراتشون فده و هطساو ار رعش روحم رعش بتاکم ثملا روط دنا.هب هدش
رعش هک دنا.ردحیلا هداد رارق فده ار ناتساد هک روحم ناتساد بتاکم وای دنا هداد
هملک رد هتفهن یاه لیسناتپ رگید ندش افوکش و نتم تمدخ رد یرازبا ناتساد و

؟ تسیچ ناتساد و رعش موس سنج .واما دنتسه

و ساسا و یزیچ ره ناینب و ساسا ینعی موس سنج دیدرگ هراشا رتشیپ هک روطنامه
. دشاب "یم هملک " هملک تلا صا یبدا بتکم هاگن زا زین ناتساد و رعش ناینب

هملک نتم کی رد هملک یاه لیسناتپ ریاس و ناتساد و رعش ییازفا مه و تدحو ینعی
ییانعم ی هرهوج و انفر هبژ فرص ندوب ناتساد ای ندوب رعش زا غراف هک ینتم ارگ،
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عقاو دنک.رد یم ادیپ دومن هناسانش ییابیز یاه تقیقح اهنآ رد هک دراد هجوت تاملک
زا روظنم .ایآ تسناد نتفگ هنوگچ و نتفگ هچ زا یموس سنج دیاب ار ارگ هملک نتم

؟ دشاب یم نتم رد ود نیا بیکرت ناتساد و رعش

نآ فده هکلب تسین ناتساد و رعش بیکرت شفده ارگ هملک نتم اریز ریخ، املسم
رد نیاربانب . دشاب یم ، تسا هملک دوجو نامه هک ناتساد و رعش هاگ هشیر هب یبایتسد

هلیسو هملک یاه لیسناتپ ریاس و ناتساد و رعش ( ناتسادارف ، رعشارف ) ارگ هملک نتم
واما دیامن هدافتسا اهنآ زا دناوت یم سیون نایرع هک دنشاب یم ییاه لیسناتپ اهو

؟ دنشاب یم یدنیارف هچ لصح )ام ناتسادارف و رعشارف ) ارگ هملک نتم

و رعشارف هک دش ناونع و دیدرگ هراشا هتسب یاه هبوچراهچ زا یورارف هب رتشیپ
کی ادتبا هک تسا نیا روظنم دنناتساد و رعش زا یورارف دنیآرف ءهجیتن ناتسادارف
هب لعفلا ب یرعش یاه لیسناتپ مامت و رعش هب تبسن رعشارف قلخ رد سیون نایرع
عاونا دروم رد قیقحت و هعلا طم رب عالهو ینعی ندیسر تخانش .هب دسر یم تخانش

یم رعش قلخ هب تسد هعلا طم دروم بتاکم اهو کبس نیا رد یرعش بتاکم اهو کبس
یاه لیسناتپ و ناتساد تمس هب نتم رد یرعش یاه لیسناتپ مامت ظفح اب سپس دنز.
یاه لیسناتپ زا یرعش نتم رد هک انعم نیدب دنک. یم یورارف ، هتشادرب ماگ یناتساد
مه رد ناتساد و رعش هک یا هنوگ هب دریگ یم هرهب و... تیاور ،و همانشیامن ، ناتساد
هلق جوا تیرعش ظاحل زا هک ینتم قلخ ینعی . دنسر یم ییازفا مه وهب هتشگ لولحم
هک یا هنوگ هب نتم رد تیاور جوا یناتساد یاه لیسناتپ ظاحل وزا تیرعش ی
عاالی دح رد رثا نآ رد تیاور نوچ وای تسیوق رعش کی نیا دیوگب دناوتن بطاخم

. تسیوق ناتساد ای تیاور کی دنک ناونع دناوتن تسا دوخ هجرد

نآ تفگ دیاب و دنشاب هدیسر تدحو هب یناتساد و یرعش یاه لیسناتپ ود ره عقاو رد
یبدا بتکم هاگدید .زا تسین یتعیرش چیه ودنب دیق رد هک تسا نایرع نتم کی نتم

وهن تسا رعش هن تسارگ هملک و نایرع ال ماک نتم کی نآرق باتک هملک تلا صا
. تسا هدیسر مکلا تاذ هب هک ناتساد و رعش زا یدنم هرهب اب تسا قح کالم ناتساد
رعش ییازفا مه هک دنتسه هوقلا ب یاه لیسناتپ تمس هب یورارف لصاح ارگ هملک نتم
نآ تفگ ناوت یمن رگید هک ییاج . تسا هدروآ مهارف اهنآ فشک یارب ار اضف ناتساد و
اهو نومضم اهو مرف هملک یاه لیسناتپ الل حنا واب ناتساد ای تسا رعش نتم
ود ناتساد و رعش زا یورارف دنیآرف رد نیاربانب . دریگ یم لکش یا هزات یاهراتخاس
لا مینیم لزغ "و ناتسادارف و رعشارف " یبدا تقیرط : تفرگ دهاوخ لکش یبدا تقیرط

. دنشاب یم ارگ هملک رعشارف یبدا تقیرط ی هعومجم ریز واوژهنا

هجوت یزیچ ره ساسا و ناینب و هاگ هشیر هب موس سنج دش هتفگ هکنیا هب هجوت اب
و نز سنج ود دننام هتسناد سنج ود ار ناتساد و رعش هملک تلا صا یبدا بتکم دراد

ریبعت لوا سنج هب خیرات نایرج ورد تنس یریگ لکش لوط رد درم سنج درم؛
قوقح ی همه ساالاهر درم ای لوا سنج نارادفرط . مود سنج هب نز سنج و هدیدرگ
ناهاوخ اه تسینیمیف نآ اب تباقر ورد لباقم ورد دنناد یم المز درم سنج یارب ار
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. دنشاب یم دوخ ناوریپ یارب یقوقح و قح

و قح یاراد تیسنج زا غراف یصخش ره هملک تلا صا یبدا بتکم هاگدید زا اما
تیناسنا و تسا هداد رارق ( یلا عتم تیناسنا ) موس سنج اررب لصا و تس یقوقح
یتیسنجارف یشرگن یاراد هک دناد یم یگنادرم و یگنانز ی هشیر و یپ ار یلا عتم

تیسنج ( یلا عتم تیناسنا ) شرگن نیا هب ندیسر یارب هک تسا هتسنادن والمز تس
یوژ و تافص شریذپ نمض یلا، عتم تیناسنا دوش.رد در ای راکنا ( یگنانز ، یگنادرم )
یم تروص یورارف یناسنا یاه لیسناتپ و تافص تمس هب دوخ یتیسنج یاه یگ

. دریگ

ددعتم یاه لیسناتپ یریگراکب و هاگ هشیر هب هک ارگ هملک نتم زین تایبدا دروم رد
ناتساد و رعش یاه تیسنج زا هک دشاب یم یتیسنجارف نتم کی دراد هجوت هملک

. تسا هدرک یورارف

: یتسینایرع دوجو تلا صا █

تس یتیلک تاملک یدوجو متسیس هک تسا نیا یتسینایرع دوجو تلا صا زا روظنم
. رهوج و تیهام ینعی ینآ هدنهد لیکشت یاه تحاس و داعبا ییازفا مه زا رتارف

دوش یم طاالق رما ود هب دوجو هملک تلا صا بتکم هاگن زا

هملک دوجو _۱

ناسنا دوجو _۲

ردح دشاب یم لا عتم دنوادخ ینعی رترب یدوجو زا هتفرگ تاشن دوخ ود نیا دوجو هک
جراخ ناهج رد هک اه تینیع و ءایشا یمامت هب ناگتشذگ هاگدید زا دوجو هک یلا
ریغ و ینهذ یرما هک مدع و یتسین لباقم رد ندوب تسه دوش. یم هتفگ دنراد دوجو
مه زا رتارف یلک ار دوجو هملک تلا صا بتکم . تسا هناگجنپ ساوح اب سمل لباق
یاراد هملک ءزج ربارب رد لک ینعی دناد یم یتیهام و یرهوج یاه تحاس ییازفا

و یراتفگ ی هرهوج ، ییانعم هرهوج ینعی وسمه و اون مه اما لقتسم یاه هرهوج
دنمتیوه یدوجوم نتم کی نطب رد دوش یم ثعاب ؛هک تسا یراتشون ی هرهوج

. دراد ایوپ یتیهام و تسین اتسیا هک ددرگ دادملق

- یرهوج داعبا یمامت هب نداد تلا صا ، تاملک یتسینایرع دوجو تلا صا زا روظنم
فذح ییازفا مه . دنشخب یم دوجو هملک هب نتم رد ییازفا مه هکاب هملک رد یتیهام

هب ار هملک دوجو ،هک تسین اهنآ ندش هفاضا و بیکرت ای ءازجا زا کی ره ناصقن ای
ییازفا مه لصاح زین تیلک و دشاب لک کی دومن دناوت یم ءزج ره دزادنا هرطاخم
ینتمارف - ینتم راب مامت تاملک روحم هملک نتم .رد دشاب یم نوگ هنوگ یاه تحاس

. دنشک یم شود اررب نآ راتخاس
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: نتم رد قیمع تقیقح لصا █

دیاب ای اوژناگ تایبدا ی هعماج رد یطیرفت و یطارفا یاههاگدید یمامت هب هجوت اب
کی اهنت هک دنوش راگنا قلطم یاه هشیدنا یراصحنا _ یطاطحناا _ یطارفا داعبا روهقم

صخشم و دودحم یانعم دنچ ای کی روهظ هب لئاق طقف و دنرادنپ یم تقیقح ار هجو
جراخ دیدج یناعم ندناسر روهظ هب یارب یتصرف هملک یارب نتم ورد دنا هملک یارب
روهقم دیاب وای دنتروص نیدب یتنس یاههاگدید بلغا . دنتسین روصتم یناعم نآ زا

ی هیاپ ورب دنریذپ یمن نتم رد ار یتباث یانعم چیه هک دنوش ارگ یبسن یاههاگدید
و شودخم نیقی لصا تروص نیا رد هک دنا هتفرگ لکش دیدرت تیمتح و تیعطق

یبدا بتکم هاگدید زا نتم رد قیمع تقیقح واما دوب دهاوخ هدوهیب زین ییارگ نامرآ
ازفا مه دعب ود رد هک تساه یرگن طیرفت اهو ییارگ طارفا نیا زا غراف هملک تلا صا

دبای یم دومن

قیمع تقیقح تباث ۱_دعب

قیمع تقیقح رییغتم ۲_دعب

تقیقح تیاهن ویب تباث تقیقح دنچ ای کی دشاب یم قیمع یتقیقح یاراد هملک ره
تاملک ی هعماج رد یلولدم یدلا- هطبار هب هجوت واب تسا هتفهن نآ تاذ رد هک ریغتم

. تسانعم ی هدرتسگ ی ههلا یاراد

رد تباث دعب ظفح اب دنناوت یم توافتم یاه تیعقوم رد هملک ره ریغتم یاه تقیقح
ی هرهوج ردکدبلا اوژناگ ییانعم نورد یاه توافت نیا روهظ هک دنبای روهظ نتم
یاه لیسناتپ رب یراتشون - یراتفگ یاه لیسناتپ ریثات زا تیاکح یراتشون - یراتفگ

. تاملک ندوب زیرگ انعم هن دراد ییانعم

: یبدا ییارگ تقیقح لصا █

یراج و یراس و روحم هملک نتم کی قلخ رد یشنیب بحاص صخش ره لصا نیا ربانب
رد دودحم و روصحم یروعش ی هریاد زا یسانش تخانش دنیارف کی رد دیاب نامز رد
دیلک یاراد ناهج تایبدا نامتفگ هک تسا یتروص رد نیا دیامن یورارف ناکم و نامز

ارهب تایبدا تیلک یاه هشیدنا و...هک ناتساد و رعش نوچ تسیا هدش فیرعت اوژناگ
دنا. هدروآ رد دوخ ذوفن تحت ریذپان للخ یوحن

و ددرگن یبدا غبلا یاه نامتفگ یریذپان للخ نیا میلست تسیاب یم شیدنا نایرع کی
.زا دهد رارق دوخ ی هشیدنا روحم ار هملک نایاپ یب دوجو هطساو یب طابترا داجیا اب

دنک. یورارف راکنا درای نودب یبدا یاه تعیرش یاهدیابن و اهدیاب

دنشاب یرازبا هکنیا یاج هب دنا هتخاس دصقم و فده دوخ زا یبدا یاه تعیرش اریز
رعش یاه تیسنج هکنیا دننام تاملک نایاپ یب یاه تیفرظ رتشیب هچ ره روهظ یارب
شملق سیون نایرع کی نآ،اما حلا صم نوچ تاملک و دنشاب ییانب هریغ ای ناتساد و
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اب یتنس و جیار یاه نامتفگ ی همه وزا دشاب نایرع اه ضرف شیپ نیا یمامت زا دیاب
تایبدا دوصقم و دصقم ار هملک دیامن یورارف بولطم و عورشم ندیشیدنا یاهشور

رد نیا و تسا هتشاذگ یبدا ییارگ تقیقح ی هصرع اپهب تروص نیا رد هک دهد رارق
دوصقم هکلب تسین دصقم تقیقح یتسه ناهج و تایبدا رد هک دوب دهاوخ حیلا

و درب دهاوخ رس هب یبدا تقیرط رد هشیمه سیون نایرع و شیدنا نایرع و تسا
هتسناد هملک طیسب ی هرهوج زا لعفلا ب ییاه لیسناتپ اهنت ار یبدا یاهدروآ تسد مامت

هرهب اب هک تسیددعتم ی هوقلا ب یاه لیسناتپ یاراد هملک هک دراد رظن دم ار نیا و
هب ات هداد رارق فده ار تاملک یگلیسو دعب زا یورارف و هطساو یب طابترا زا یریگ

. دسرب داعبا نیا لماک تخانش

: هیوناث یاه هفلوم دوجو لصا █

لعفلا ب یاه تعیرش ی هدودحم رد اهنت هن هملک تلا صا یبدا بتکم هاگدید ی هریاد
یب یاه تیهام و رهوج رد رتتسم یاه والهی هوقلا ب یاه لیسناتپ رگید فشک ات هکلب
یاه هفلوم دننام هب زین هیوناث یاه هفلوم لصا ی هفلوم . دشاب یم زاب تاملک نایاپ
ناهج لک ورد ینامز ارف ، یناکم ارف ، یدرفارف یوژیگ زا هملک تلا صا یبدا بتکم رگید
روضح ناکم و نامز درف، ی هقیلس و قوذ هب هجوت هکاب تسا رادروخرب ندوب لومش

واب دیآ لئان یبدا داهتجا هب اوژناگ تقیقح باب رد رتشیب تفرعم و تخانش هار رد وا
هفلوم هئارا هب نتم رد هملک داعبا ریاس و ییانعم ی هرهوج اب هطساو یب طابترا داجیا

هدش هئارا لوصا اب وسمه و تاملک لوحت و ینوگرگد ، لماکت یاتسار رد دزادرپب ییاه
ی هریاد بیترت نیا هب ناهج تایبدا یانخارف رد هزات ییاوه داجیا یارب نیشیپ ی
ب یاه لیسناتپ هب طونم نینچمه و دوب دهاوخن هتسب هاگچیه نایرع بتکم یروعش

لیسناتپ فشک هب روانش ی هبقارم نتشاد و هطساو یب طابترا داجیا هکاب ارچ لعفلا
بتکم رد تاملک یدوجو متسیس تفگ ناوت یم سپ دز. دهاوخ تسد هوقلا ب یاه

. تسا شیوپ ردحلا هتسویپ و تسین اتسیا و هتسب نایرع
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یفرعم

ین اتسکاپ ِن اوج ِم جرتم و رعاش رایرهش دمحا یفرعم

کیپرذآ شرآ

یا هنوگ هب ار رعش هکنانآ لقادح ، ناریا تایبدا یلا ها ام
هکنآ زا رتشیب رایسب دیاش ، مینکیم لا بند یا هفرح و یدج

هب نیمز برغم تایبدا زا میشاب رادربخ ایسآ تایبدا زا
.وزا میربخاب زورما تایبدا یلصا ی هدننکدیلوت ناونع
و ناتسکاپ تایبدا زا همه زا رتمک دیاش ناگیاسمه نایم
رعاش اب داد تسد تداعس یرفس .رد میشاب علطم ودرا

موادت زونه یتسود وانی مدش انشآ رایرهش دمحا بانج یناتسکاپ دهعتم و ناوج
تایبدا رب هناتخبشوخ ودرا ینعی ناش یردام نابز رب عالهو رایرهش دمحا بانج . دراد

هک زین نم .و دنتسه ناریا زورما نارعاش زا یریثک لیخ زا رتطلسم زین یسراپ نابز و
ناهج تایبدا هب هملک تلا صا بتکم یوژهی هاگن تلع هب یصخش ربعالقی عالهو
ترضح .زا متسه لحن و للم رگید تایبدا شیپ زا شیب تخانش ی هتفیش و زیزگان
ناتسکاپ ناتساد و رعش زورما تانایرج و اوه و وحلا اضفاب مدرک تساوخرد ناشیا

. دننک انشآ امار ودرا نابز و

: یناتسکاپ راوگرزب مجرتم و رعاش نیا یا همجرت و یملق راثآ زا یا هنومن

لزغ █

رایرهش دمحا

زونه المل نابز نیدنچ وت، ِشیپ ، نسوس ِلثم

زونه یمبملا هنییآ نم هک تریح نیا هآزا

قایتشا زا یلو یدناوخ سفق نیا ِداز هناخ

زونه ملا بورپ ِکاخ زا دیور یم نامسآ

مور یم دوخ اب هنییآ رد هنییآ و مدور

زونه ملا ثمت ِهوبنا ِشهاوخ ِریسم رد

ناهج ِتابارخ ِریمعت ِقوش مراد هکسب
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زونه ملا بند هب دیآ یم ،یسالب اجکره

ما؟ یک ،نبدلا،نم دشاب رگا گنس تقارف زا

زونه یمنملا ، ریوصت رد همرس نوچ ادص، یب

درکن یرییغت چیه ایند ِعضو مه ام ِدعب

زونه ردعملا هرذ دراد، هرذ رد یملا ع

تخرد ِخاش زا متفا یم تبقاع ارایرهش

زونه یکملا هویم دوخ ،نم تسین لفاغ گرم

تقد ناشیارخاف و سملا نابز و ناشیا رعش ی الهن دیب یاوه و حلا هب ناتسود

ید. یامرف

کانتشحو ییابیز █

یدباع مینست : هرعاش

رایرهش دمحا : مجرتم

درادن یا هدیاف چیه رگید هدعاقلا

دازآ رازاب رد

مه وبآ نان ، نوباص تمیق یتح
تسا هدش نارگ

تسا یشورف مه رظن راهظا و

یناهج یاه تکرش رد

مغ ِتراجت

درد شورف و دیرخ

هب ور تعرس هب جنر یبساک و
تسا شیازفا

میادصمه ِناتسود و نم منکیم رکف
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زین

میشکب تسد رکف یدازآ زا دیاب

میتسین یتفن ِهاچ ام هک

دوش یرادهگن ناحتاف دوخ تسد هب هک

میتارف و هلجد ، لباب ، نیرهنلا نیب اهنت ام

میدق یندمت

دنراد نآ یدوبان رد یعس نارابمب هکاب

میگنج کانتشحو ییابیز نآ ام

دنهد  یم خر اهراجفنا نآ رس ِتشپ هک

دنرارف ردحلا هدزتشحو مدرم همه

زیگنا تشحو ِزیرگ نیا رد

تسا هتخیرگ وس نآ هب یرگید وسو نیا هب یکی

تسا هتفرگ شتآ منماد

یشحو یلا زغ دننام و

رس یب یاه نت نایم زا متسه یجورخ ِهار لا بند

تسا هتفرگ شتآ منماد ییاهنت ِماش نیا رد

نآ رون ورد

دنشخرد یم منامشچ یاه کشا

دعب و

تسا هدرک ینادنز نامز ِریوصت رد ارم یشاقن

دنا هداد لوا هبتر هزیاج وا ،هب سکع نیمه یارب

کنیا و

! دنسر یم شورف هب دازآ رازاب رد نم شزرا یب یاه کشا
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لزغ █

ینیسح نیعبرا هناهب هب

رایرهش دمحا

رازاب و هچوک تسا خیلا هچ و تسا تولخ هچ

راگنا دنا هتفر رهش نیا مدرم مامت

تسا هدشن رفس نیا هب قفوم هک یسکره و

رایسب دور یمن نوریب هب مرش طرف ز

قاتا ِجنک هدنام هصغرپ و هتفرگ شلد

رازیب هدش دوخ ز یتح و هتفرگ شلد

قارع ِزرم ِتشپ تساغوغ هچ هک ما هدینش

راب نیا قایتشا و تسا روش هچ هک ما هدینش

نیسح ِقشع هب مرح یوس هب ریسم زره

راوز نیا دندمآ ناهج یاجک زره

سهلا دص یاهدرم و هلماح نانز

رابت و لیا هچره ،ز هلیبق و موق هچره ز

ناشرغصا یلع ِقشع هب هک ناکدوک و

راب نیا ناهج ِروشک زره دنا هدیسر

ارماس و نیمظاک ، فجن برکالو و

رازآ یب ِنامدرم نیا زا تسا رپ نیمز

تسا نامهم رپز رهش نیا ی هناخ هناخ و

رادنامهم هتشگ رهش نیا ی هعیش هعیش و
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دنهد رذن وبآ نان یور هک فرطره و

رازه همیخ و تسا هناخ یسر هک اجکره و

قشع همه نیا یادف ، قشاع همه نیا یادف

رای همه نیا یادف اقآ، همه نیا یادف

یور هدایپ نیا تسا یمیظع عامتجا هچ

رابکتسا هیلع یگرزب ِضارتعا هچ

تسا " کیبل "و" نیسحای " طقف قشع یادص

رارکت دوش یم هراومه هک قشع یادص

ییاروشاع لزغ █

ظفاح رعش رب نیمضت

رایرهش دمحا

درکیم اضاقت هچنآ دید اروشاع ِبش

" درکیم ام زا مج ِماج ِبلط لد، "ساهلا

تشهب هب خزود ز تفر شدوخ ِریبدت هب رُح

" درکیم انمت هناگیب ز تشاد دوخ هچنآ "

شیوخ ،ِهر تداهش ِمینست و رثوک زا لفاغ

" درکیم ایرد ِبل ِناگدشمگ زا بلط "

نتفگ جئاوح ِباب کی و هدقع دص و نم

" درکیم امعم لح رظن دیئات هب "وک

نیسح ِفاصوا ی هنییآ هب هریخ نامسآ

" درکیم اشامت هنوگ دص هنییآ ناردناو "

نم هب یوگ ازع ِزاغآ ی هطقن :زا متفگ
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" درکیم انیم ِدبنگ نیا هک زور :نآ تفگ "

نیسح دوب ناود سابع ِترضح ِبناج

درک" یم ایادخ رود وزا شدیدی مـن "وا

تاهیه ار ادخ ِنوخ ایر ِلها دنتخیر

درک" یم ادیوه رارسا هک دوب نیا شمرج "

دیزی درک یلع ِنبا نیسح ِباب رد هچنآ

درک" یم اضیب وِدی اصع ش یپ یرم "سا

رگا دنشاب هتشاد افش ِکاخ زا یمک

" درکیم احیسم هچنآ دننکب مه نارگید "

متسج نویش و نهلا ببس ارایرهش

درکیم ادیش لد زا یا هلگ ظفاح تفگ

لزغ █

ومالان عبتت رد

رایرهش دمحا

یناهن هک یمادم و ینایع هک ینامز و

ینامگ و ینظ زوت مدادن هار ملد هب

یدنسپب رس رگا وت تهار رس مدنکفب

یناتسب ناج رگا وت تیوک رس مناشفب

منایع ،هن مناهن ،هن منایب ،هن متوکس هن

یناوخ ووت یناد وت هک منآ نم هک منامگ هب

وتزالیل نوچ هنم، دولآ لگ ِبآ رد یاپ

یناک ِرهوگ وت هک گنس و فزخ اب نیشنم
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ینیبن هچ ، ینیبب هچ ، ندیچ هنیآ دص و نم

یناوخن هچ ، یناوخب هچ ، نتشون همان دص و نم

مشیوخ هب زاب مسرب وت زا نم هک مناوخب وت

یناشن تسین ارم شیوخ زا رگد وت زجب هک
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هبحاصم

لزغ و رعاش نایشیورد رفعج اب هبحاصم
رصاعم رسیا

یدمحم تشترز

رد یناسک هچ ؟و دیدش انشآ تایبدا اب روطچ ؟ دییامرفب ناتدوخ زا یرصتخم █
؟ تسامش ملق هب یراثآ هچ و هتشاد شقن امش تایبدا

و رعش هکاب یا هداوناخ ۱۳۳۱زا دلوتم . هاشنامرک لها . متسه نایشیورد رفعج دورد اب
زا"ین تیب نیدنچ مردپ زا دیلقت هب یگلا س راهچ نس ،رد هتشاد هنیرید یتفلا لزغ

ما. هدناوخ یم ارزارب یولوم بانج ی" همان

مشاب هتخومآ یزیچ رگا . منادیم یششوک و یت ثارو _ کیتن ،ژ یششوج یبیکرت ار رعش
ریبد ، ناتسریبد نارود هب هک هدنام مرطاخ . تسا هدوب تعیبط و قشع رسکالس

. تسا هدوب منیقوشم زا روپ یرما یاقآ تایبدا

؟ دیدرک باختنا ار رعش ارچ █

ناوید هب هک ردپ یصخش ی هناخباتک ی هبذاج و درک باختنا ارم رعش میوگب دیاب
دوب. نیزم یماظن ی هسمخ و راطع ، یولوم ، یدعس ، ظفاح

ارنآ حلا" ""دقن ندعم ات هگر ی"زا هعومجم رب امش:عالهو لا وس مود تمسق دروم رد
عالءو یرون یاقآ تمه هب هاشنامرک یدرُک رعش شیامه ورد دروآ رد باتک تروص هب
" ناتسمز غاب زا یبیس " یاهباتک دندرک شخپ نارادتسود نایم ناگیار یرفص ایرث مناخ
و تایعابر زا یرتفد ؟ غورد و هنیآ و" لزغ هعومجم سالم" اهکشجنگ " لزغ هعومجم
"و هچابید رشن " تمه هب باتک ود هک هدش رشتنم و پاچ " لزغ یروتاینیم مه" ًاریخا

. تسا هدوب " یناش رشن " هلیسو هب مه باتک ود

ناتراک رد یعونصم وهن یعیبط یاضف هتبلا هک نوگانوگ تابیکرت زا نتفرگ هرهب █
د اجیا هک تابیکرت نیا یگنهامه زار . تسا گرزب نارعاش تیصوصخ زا هدروآ دوجوب

؟ تسیچ دنک، یم یفطاع و ریذپ رواب ییاضف

هک روطنامه . مهدب حیضوت ار تابیکرت یگنهامه زار یتسرد هب هک تسا لکشم میارب
. تسا حیضوت لباق ریغ اما یداع شدوخ یارب " نیلبود دیود " نتفر هار بآ یور
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رد هک دشاب نیا دیاش ام راک خرس، لگ زار ییاسانش تسین ام راک بارهس لوق هب
. میشاب روانش خرس لگ نوسفا

شا هنایشآ هککالغ روطنامه هک تسا نیا میوگب اتسار نیا رد مناوتیم هک یزیچ اهنت
هب هک دفاب یم دنلب ناتخرد _ربباالی دشاب یم فاطعنا لباق هک رت یاه هخاش اراب
و یقفا گنت اگنت تاطابترا و راتخاس کالم، ماجسنا هب دوشن هتفشآ یداب دنت چیه
بُبدر دوخ ی سهلا دص نیدنچ ی هنیرید زا لزغ رگا . مراد داقتعا زورما لزغ رد یدومع

دوب. دهاوخ نهک و یرارکت دشاب راوتسا نآ رب ًافرص ورگا هشیر یب

فقو وای ضورع ملع ندیشک خر هب و..)وهن ملع ، هفسلف ) تسا نتشاد راهظا رعش،هن
یضورع یماظن لوق وهب دنیشنب لد هب دیاب رعش اه. کبس ندش ینابز یاه نایرج

. نیمه تقادص رعاش و دشاب هتشاد درد دیاب رعش . دشاب هتشاد کمن

هچ هب رعش شیارس █رد
ناکرا ؟ دینک یم تقد یتاکن
ناتدوخ هب صتخم (هک ناترعش
مادک یربمان لباق )و تسا

ت؟ سا

ی همادا و روهظ عاالم یارب لگ
رطع و دشاب نیگنر دیاب ءاقب

تروص نیا ریغ دنک.رد دعاصتم
ارهب یروبنز و هناورپ دناوت یمن

دنک. بذج دوخ

ی هلیسو هب ییابیز ذاجیا
ناکرا زا یونعم و یظفل عیانص

ارهب موهفم رعاش ات تسا مهم
دنک. اقلا بطاخم

ءزج ار گنهآ و متیر و نزو
.رد منادیم رعش ریذپان ییادج

یگدروخ هرگ رعش کالم کی
رد تسا هشیدنا و ساسحا

. نوزوم یبلا ق

رعاش مدقتعم رعش شیارس یارب
هک دزادرپب نومضم نایم هب دیاب
و دشاب هداتفین قافتا ردخالء

. نامز ی هنییآ و دشاب یعامتجا ندوب یصوصخ نیع نیا رد



『21

و فعض دراوم ار؟ لزغ هاگیاج نآ ورد دینیب یم هنوگچ ار ناریا زورما تایبدا █
؟ تسا مادک امش رظن زا زورما رعش توق

دنهاوخ یم هچ ره هک ییاه هلوتوک اب منیب یم یرازاب هتفشآ ار زورما رعش و تایبدا
تشگنا هک نیتسار ملق لها نارعاش یاهنم هتبلا _ دنهن یم نآ رب رعش ومان دنیوگ یم

. رعشارف ، مجح رعش ، دیپس رعش _ رادفده و دنرامش

هدمآ رس هب لزغ نارود هک تسا تسپ زا مه و نردم تسپ و نردماسپ و نردم رعش
. دنراد یم عاالم

نایاپ نیا دنا. هدیسر ییاون و نان و مان هب لزغ رس ی هقدص زا هک نانآ تسا بیجع
و نزو نودب هک ارچ . دنراد ور هلا بند مه هاگا ان یا هدع . دنمد یم انرک و قوب رد ار
اهنآ . تسین مهم ایهن؟ تسا رعش ذغاک رب راتفگ نیا .حاال تسا رت هداس ، نتفگ هیفاق

دنا. هدرک یرازبا ار رعش و دنوش هدید ناشدوخ لوقب دنهاوخ یم

نارعاش نآ رد هک دوشیم رازگرب هتفه لوط رد یبدا نمجنا اه هد زا شیب رهش ره رد
. دنناوخیم و هتفگ رعش نارعاش یارب

دراد ار ایرد مکح هک تایبدا هب نتسویپ یاج وهب هدش رایبوج رابیوج رعش، هناخدور
و دراد لوبق ار یسک ، یسک رتمک . دنزیم ار شدوخ زاس سک ره . دنور یم زره هب

. دهد یم دوخ ارهب نارگید رعش باتک ی هعلا طم تمحز

و دیاز یم دوخ لیم هب اجنآ رد سک ره هک دنام یم گرزب یب یا هناخ هب نایرج نیا
و دنا هتفر و... روپ ردان و امین و ناوخا و ولماش و غورف هک ارچ . دراد ار دوخ همانرب

. دنرادن ینیزگیاج

کی قمع هب تس ی یایرد ینهارب رتکد لوق وهب تسا هدش یربهر نارحب راچد رعش
. تسا هتشگ یهت انعم راب زا هک رتم یلیم

نیرتهب ورد دناجنگب ارردکالم دوخ تینهذ دناوتن رعاش رگا میوگب دیاب لزغ دروم رد
. لزغ وهن تسوا زا هانگ ، دهدب هعارا لکش نیرت ابیز و

لکش هب شکچ و کتپ تابرض واب دوش خرس ات دراذگ یم هروک رد ار ینهآ ، رگنهآ
لا. غز یامد و هروک و نهآ هن تسا رگنهآ زا داریا دشن قفوم رگا .حلا دروآ رد هاوخلد

. دروخ یم بآ اج نیمه زا دنا هدرک "عاالم سب لزغ هک" نانآ یناوتان

رگج نوخ نیا و نارجه نیا حرش

رگد یتقو ات رذگب نامز نیا
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هملک یبدا همانهام ناراک ردنا تسد همه و یدمحم تشترز یاقآ زا رکشت اب

تیقفوم یوزرآ اب

. نیتشاذگ ام رایتخا رد هک یتقو زا ساپس _
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: هدیدمزر گنشوه یاقآ بانج █

تیریدم یارب یتصرف ناریا باتک تختیاپ حرط
و یمومع گنهرف حطس ءاقترا ثحب رد یرهش
یارجا یارب هک یلیلد نیرت مهم . تسا یدنورهش
و یگنهامه داجیا دوش، یم هئارا همانرب نیا
یتلودریغ و یتلود فلتخم یاهداهن نایم یراکمه

رب کچوک یاهرهش رد عفلا
طبترم یاه تیلا عف یارجا رس

و ناحارط . تسا باتک اب
نیا رب حرط نیا نایرجم
ییاه حرط نینچ اب دنرواب
هنارس شیازفا هب ناوت یم

نادنورهش نیب رد هعلا طم
تختیاپ حرط درک. کمک

راب نیلوا یارب ناریا باتک
ردحلا برغ دابآ ساالم رد

هنیمز نیا ورد تسارجا
هاگشاب 50 هب کیدزن

یاه هورگ رد یناوخباتک
هدیسر تبث هب ینس فلتخم

. تسا
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هملک تلا صا بتکم تاح اصطال

هملک ندوب فده هبنج

روپازریم مثیم

روحم ود رب هملک " هملک تلا صا بتکم " شرگن ساسا رب
هملک نتسناد هلیسو لوا دروم دنک، یم تکرح نیداینب

مود دروم ام ثحب . تسا تایبدا و رنه یایند رد هملک نتسناد فده مود دروم و تسا
تسیا هلیسو هملک ، نونکات تایبدا دلوت زاغآ "زا هملک تلا صا بتکم " هاگدید .از دشاب یم
ناتساد و رعش نیا …»: دندقتعم هملک تلا صا باحصا ،اما ناتساد و رعش تمدخ رد

رد هکنآ دنا.خالهص « هملک » ینعی دوخ، هاگ هشیر یاه ییامنرنه تمدخ رد هک دنتسه
نیمه ، ناتساد و رعش یسیدرگد و نیوکت ، لماکت ، شیاز لیلد ، همشچرس ، ناهج تایبدا
تایبدا و ناتساد و رعش ردام ، هملک »: هکنیا ینعی «. تسا هملک نیرفآ تدحو یایند
تسا فده تایبدا یایند رد هملک دشاب دقتعم هک یسک «ره هاگرظن نیا نایب »اب تسا

«. تسارگ هملک و تسا هتفرگ یاج یتسینایرع هاگودرا رد

فده ینعی ، ناتساد و رعش ندوب دنزرف و هملک ندوب ردام هب هک یسک ره نیا ربانب »
یمسر روط هب دشاب هتشاد نامیا تایبدا رد ناتساد و رعش ندوب هلیسو و هملک ندوب
میناد یم هک حیلا دوش.»رد یم ناهج تایبدا یاه شیدنا نایرع ی هگرج دراو

یم ناتساد و رعش شیادیپ تمدخ رد یا هلیسو طقف و طقف ار هملک ناینیشیپ
زا هورگ نیا . دنتسناد یم ناتساد و رعش تخاس حلا صم ار تاملک انعم نیا هب دنتشادنپ
ردام هملک هک هنوگ نامه اه« حیضوت و اهریسفت نیا .اب دنتایبدا یتسینایرع شیپ هرمز

لوصحم ناتساد و رعش سپ دنادرگ یم دوخ درگ ارهب تایبدا و تسا ناتساد و رعش
و هملک »: هملک تلا صا بتکم رد رگید ترابع .»هب دنتسه هملک نایاپ یب ی هدییاز و
و داصتقا ات هتفرگ رنه و گنهرف زا زیچ همه و تسا یناسنا هعماج یانب ریز نابز

«. دنناد یم  تاملک نایاپ ویب میظع ناهج یعیبط باتزاب انبو و…ور تسایس

فلخ نادنزرف ، یبدا یاه بتکم مامت سپ دیآ رامش هب ناتساد و رعش ردام هملک هک ینامز
هک تسا ینیب ناهج یعون و هملک شرگن ی هویش ، بتکم ، فیصوت نیا .اب دنتسه هملک
، بتکم لد وزا دنک یم ادیپ رشن تایبدا قیرط زا هملک ناهج رد یهاگدید فشک اب
هب هملک لد زا زین اه ینیب ناهج رگید یوس .زا دنیآ یم دیدپ مه ینوگانوگ یاه کبس
صاخ یاه یوژیگ رگید .زا تساه ناسنا رکف لصاح مه ینیب ناهج . دنیآ یم دوجو
دوش یم کیدزن یناسنا تافص و تاذ هب هک یماگنه هملک تاذ …»: تسا نیا هملک
ناونع هب شدوجو دوش کیدزن یهلا تافص هب هاگره هک ناسنا دننام . ددرگ یم طیسب

ای کی هب اهنت اه ینیب ناهج زا مادک ره هجیتن دش.رد دهاوخ طیسب ادخ ی هفیلخ
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عون کی ینعی [ تشادرب نیا موهفم ] دنا هدرک ادیپ یسرتسد نآ زا کچوک دعب دنچ
«. دروآ یم دوخ یپ اررد شراگن ، شرگن

، تسا هتفهن اهانعم زا ییایند ، تاملک یرهاظ تروص یاروام :«…رد همدقم نیا نایب اب
تسیلا ئرروس اب نآ )هب نایارگ دوجو اه( تسیلا یسناتسیزگا شرگن ی هویش هک ردق نآ

ار هملک زا دعُب ود طقف اه بتکم نیا یود ره هک هرصبت نیا .اب تسا توافتم اه
شرگن ی هویش نیا و دنا هدروآ رد شراگن هب ناتساد رعش وردقبلا دنا هدرک هزیروئت
بتکم بوچراهچ ال ومعم درک:« هراشا دیاب بتکم صتخم یاه یوژیگ .زا بتکم ینعی

ار یصاخ ی هیرظن هک تسا یفسلف – یرکف صاخ ینیب ناهج اهای دیابن و دیاب نامه
»" هملک تلا صا بتکم "«. دزادرپ یم ژی ولوئدیا نآ شرتسگ وهب هدرک عاالم تایبدا رد

دنمرواب میظنت دروخ زاب متسیس عون کی هب بتکم نیا هکلب دزاس یمن یبدا تعیرش
یمن یملع چیه یور هب ار شیاه تفایرد ی هریاد ، روکذم بتکم انعم نیا ،هب تسا
یبدا یاه بتکم مامت تخانش هکاب تسور نآ زا شندوب میظنت دوخ . تسا زاب هکلب ، ددنب

اهار یتساک و فعض ، هدرک ادیپ ییانشآ اهنآ فعض و توق طاقن ،هب ناهج ی هتشذگ
هیبش یزیچ دوش. یم تایبدا رد یرت هزات دعب فشک بجوم وابتالش دنک یم میمرت

رد نمض .رد دیدج و میدق یاه یزاب هقرف و یزاس هقرف زا جراخ هتبلا نافرع هب
نآ». هب ندیسر هن تسا طرش تقیقح نتسناد یارب تالش هفسلف

یم شیپ لماکت تمس هب یتخانش تخانش دنور "اب هملک تلا صا بتکم " یلک روط هب
یارب اهار بتکم ریاس و تسین زت یتنآ هب لئاق لگه، زت یتنآ زت- کیتکلا ربخالفید دور

ژی ولوئدیا ای بوچراهچ هک یبتکم نانیا داقتعا هب . دشکیم شلا چ هب لماکت
لومشناهج و دشابن صوصخ هب نابز و ناکم ، نامز کی هب قلعتم نآ یبدا – یفسلف

مسیلا ئروتان ای مسیلا ئرروس بتکم هنومن ناونع دوش.هب یم لدب تضهن هب دشاب
«. دنیآ یم رامش هب تضهن

هناهاگآ نتم هنوگ ره ندش هتشون زا شیپ ناشیاه یروئت اه بتکم رتشیب دوشن شومارف
لها رکفت هب سپس دنا هدش هزیروئت ادتبا اه هیرظن نیا ینعی دوش؛ یم هئارا تایبدا رد

هب لوا مدق رد هک دنراد دوجو ینازادرپ هیرظن و نارکفتم انعم نیدب دنا هتفای هار ملق
هدرک هیار ارآ نآ هعماج زاین ییاسانش زا سپ و  دنا هتخادرپ عامتجا یسانش بیسآ

دنا.
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تلا صا ناتسادارف و رعشارف : مود شخب
هملک
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یدمحم تشترز █

« اراس یاه فرح »

شیاه اوژه زا یگنتلد یوب

ریگرد ار مساوح

: تفگ یمرن هب

؟ دیرعاش امش اقآ

بخ؟ : میاه بل رب یمسبت

هک مراد ییاه فرح -

دندوب مدرم یزور

دندوب رهش

دندوب یروشک اه فرح نآ یزور

بخ؟ -

روشک زورما -

رهش رد

تسا هتخاس یمدرم

دنا هدرک مگ ار میاه فرح هک

بخ؟ -

؟ دینک رعش ار میاه فرح دوش -یم

منک یم رعشارف ار تتارطاخ ، هتبلا -

اراس و
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دنک یم ادیپ ار شیاه فرح مه زاب

▉▉

[ قشع زبس رس یاهیدنلب رهش[ کی ناکم

[ یرانق ود کرتشم زاغآ ] تیعقاو کی نامز

مه رد ناشهاگن

اه بل یور مسبت

وت یارب میاهزاوآ مامت مدنب یم دهع _

مدنب یم دهع مه _نم

وت یارب میاهزان مامت

تشذگاهزور

رتوبک ود زا دوب رپ رهش

زاورپ سران یاه هجوج وحاال

دوب یبآ ناشاهرپ الی نامسآ مامت هک

هکنیا ات

هرایس کی هایس تموصخ بش کی

رب تسب هنشد نیمز و نیمز توکس رد درک هنخر

شنطو توکس

دایرف دایرف لوا بمب

نوخ یوج مود بمب

.

.

.
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▉▉

اه گیم تکار یادص

زواجت دنت کیلش

یرگید زا سپ یکی اهزرم

یرگید زا سپ یکی اه رهش

: ویدار

دوشب یضتقم هک تقو «ره ماما مایپ

داد...» مهاوخ تلم هب یمایپ نم

دیاب هک تسناد یم امتح یرانق

ار خرس نامسآ کی

زاورپ یارب دنک باختنا

ار شا یبآ و

. دراذگب اج رگید یرانق یارب

میوگب ار مرظن مه نم دیراذگب

ههبج و یرانق تبسن

دنک یمن هیجوت یلقع چیه ار

اما

ار نامسآ خیرات

تسا هتشون خرس ناگدنرپ اب

تسا قشع دنیوگ یم

نونج هک ای دیریذپ یم مهامش امتح
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نونج و قشع تبارق اما

اوه کی رد تسا ندوب یرانقود لثم مه

دنا هتسبلد هک

و

هداد رس

▉▉▉

هیفچ شیاه لکاک رود یرانق

نهیم یادف مناج شیاه بل یور

اهزور

اه بش و

دنا نطو کاخ هب هتشغآ شیاه نیتوپ

دریگ یم شلد یهاگ

دتفا یم سران یاه هجوج [دای

[ شیاه مشچ باق رب دنوش یم ریوصت هک

قق

طط

رر

هه

نهیم کاخرب دوش یم دور

یا هشقن چیه یور هک یدور

دشن تبث یا هرک چیه رد

اما
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اه هشقن شیاه هرطق رد

اه هرک شیاه هرطق رد

دیشکب تسد رعشارف نیمه رخآ دوزیپا هب تسیفاک دش دنهاوخ زبس

نآ زا شیپ اما

رطس نیمه رد

ساهلا یارب دش مگ نامیرانق

▉▉▉

یکاخ اه هرطاخ الی شیاهزان اهنت یرانق

هفرس هفرس

یربا شا هنیس یاوه

هتسهآ هتسهآ شبلق و

اه هسفق رب دوب هدش تشم سلا هدزناپ

اه هسفق الی

رجاهم یرانق یوب

تسا هدش گرم قد ییاهنت زرم ارات رهش

رظتنم نامسآ

تساه هجوج ندوشگ رپ

تخت الی ردام یاهزان اما

دنوش یم هفرص ار ناشیاه سفن نیرخآ

▉▉

دتنسناد یم همه زورید

دوب هدش رتوبک دمحا هک

دوبن رتوبک نایاپ گرم و
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ردام یاه شوگ ریز دش یم رگم اما

تفگ زاورپ رطس زا نخس

شیاه وابلا

دوبرهش کچوک یاضف رد نتسیز رتزا زیت

تفگ یم رتوبک زا دیاب رفن کی

دوب هتفگ نم! زا شیپ رفن کی

تسناد یم هک وا اما

درک زان رگید ییرانق یارب دوش یمن

دز رپ

مدیبوک نتم نیمه راوید ارهب مرس ونم

زاورپ یاه هجوج و

دندش رت اهنت

رهش تشهب رد یرانق ود

یلیل رتزا نونجم

نونجم رتزا یلیل

. دنتفر یدبا باوخ هب
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یرادهاگن سدق █ا

" هاگن لصف هس "

درذگ یم

ددد اااا ب

یگزات یوب طایح و

یتح کاخ

ههقهق نیمز شوغآ رد

راهب ِتقو

دیآ لگ هب هک

راس و هناورپ

تایح ِباوخ رد غاب

ییایور ِرو هطوغ

وگب... ، شرف حبص ِماب

دیوب یخرس ِلگ

رگا تسه یا هظحل

دیور یم کدصاق

؟ تساجک وک؟ کدصاق -

( هدمآ زارد هار زا (داب

منک هزات یسفن -

مشچ رب مه کدصاق

هچ؟ -غاب
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میوگ یم نخس زور زا هک نم -

بش اتهب

هکنیا ات

نشور هراتس ِکلپ رد کلپ

کدصاق یاهلگ غاب

لغب لغب داب

کدصاق هرجنپ

کدصاق

دیهد بآ ار غاب

راگنا شیولگ رد

تسادیپ یگنس هولق

رانا ِخرس ِسَفَن ددنبب هک

دیهد بآ ار غاب

یوا هتکس زا دیاش

بات یب یخرس ِلگ

یلو تسه کدصاق

تهج یب

یهار هنشت

رظتنم

دیهد بآ

▉▉
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رو نآ یرتم دنچ

قاتا

نیمز هب هدیبسچ شَمَکِش

رون یپلود هک اهراوید

یلو کشخ یگدنز

دزاغآ یم کشا

ناراب مه نامسآ

نامسآ

ربا

ادص

هرجنپ

دعر

هاگن

▉

هشیش یور یکچ کچ

و...

افص غاب، رد
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باتهز انعر █

یا هداتسیا هرجنپ باق تشپ

دق مامت

صالت تماق دق ییوگ

تساهلا س هک ورس شوگرد

باوخ اررد ناذا و هدیباوخ

دنکیم همزمز

باوخ باوخ باوخ

باوخ ناذا باوخ

باوخ باوخ باوخ

ریز ار شیاه چپ چپ ورس

همزمز ریپ، کالغ شوگ

ک

ل

ا

غ

رااااااا _ق
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ررررررااااااااق

 هراوهگ کدوک

الالیی ردام

نزخ زا دلا نیم ردام

بت

درد

رثا یب یاه نیرپسا

یگشیمه ترچ ردپ

دشکیم سفن ار سیخ لگهاک

دخرچیم هنشاپ  نامه رب رد مه زونه

دنادرگیم حیبست گرزب ردام مه زونه

دنکیم توف ریخ یاعدو

زورید

دندوب رابمغ هسردم یاه تکمین

مگ رد کالسرس

ضیرم یاه اوژه اراب هتخت ملعمو

هدناشوپ

بآرپ دور

توهرب دور

وک تیاه قشم داز رهم

تفر قرب بشید

دیباوخ هنسرگ کدوک بشید

درک هیرگ نوخ ردام بشید
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دیشوج یه بآ هملباق و

دیشوج یه

دوبر ار دازرهم یاهمشچ باوخو

قشم رتفد ردام

هراپ هراپ فیک
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یدسا حرف █

" سب نوخ "

روحم نیا لوه زا رتمارا

راگرپ هریاد رد دصقریم و دخرچم

یبیشارس هطقن کی

رادرک جوا هطقن کی

ساسحا کی هتبلگ هام مشچ زا دکچیم

بآ هزوک رب تسد

یناک رد دنخبل

هاگن رد روضح مرش

هار رد کدصاق هشیش نیا تشپ

اپرب مه گنس تفه

؛!!! هشیش دنکشب دنکن -

یدابآ جوف جوف / یداش زا ینافوط

هار زا دنسریم

زان؟ هام ییاجک -

امنب خر

اهنت و نونجم منم

▉▉

یلا قراد دازیرپ
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داب رد یلا راوسکت

اهتسد صقر

خرس یایور

▉▉

یپوچ / ناخ

لِک لِک /لِک تیعر

ناهگان و

ِخرس برس هایس راوس

اوه

رب گنس

ش

ی

ش

ه

.. تسشن

یرمچ / ناخ

نیش / تیعر

خرس هلجح

یربگلگ هایس

عمش
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گنریب رادقیلا

▉▉▉

دیمد دیشروخ وزاب

دیسر قفا دیپس ریپ

روحم نیا لوح زا رتدنت

قنلا نیا مسر رب دتمم طخ کی رد

یبیشارس هطقن هطقن

دیشروخ مشچ زا دکچیم

ساسحا نیا لگرب اهراخ

،،، -وزاب

ینوخلد تیعر / یبوچ ناخ

داب رد کچل

کان بت مه دیشروخ

.. رارکت رارکت رارکت نیا زا یاو

همشچ = یناک

ازع لبط و زاس = یرمچ

، نتخادنا تروص رب گنچ = نیش

( یدرک یرادازع یعون )

سورع سابل = یربگلگ
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یدسا حرف █

" دیپس گرم "

!! تخت رب هدیباوخ

دناوخیم ارم هرجنپ مشچ

دز گنس هشیش رب کدصاق

شوماخ هقیقد

ناجیب تعاس

تفخ زور

دز راد ار بش نامسآ و

هدرک لگ هچغاب رد ناذا

نشور ار قاتا ِبلق هام

هنخر گر رد خی

دش ور هرجنپ تسد

دروخ تفوکرس کدصاق

تخیر کشا ، فقس

.. دیکچ قاتا لد رب نهلا

نم رفن کی

چیه رفن کی

دیلول تخت رب مارآ

دیدنخ ابآژرو

نز کی

باوخ باکر رد یاپ
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حبص نماد رب تسد

دیما یوس اب طقف

دییاس نیلا هبب رس

▉▉

رحس هنارکش هب

دیشک رپ هرجنپ تسد اب هام

خسم دیشروخ

دیصقر دصرتم

دیزخ باق رد زاکالاهغ یرگشل

تفر داب زا مدق راهچ

درب داب ار مدقراچ

روع ربا

روک نامسآ

تسکش هناورپ بلا

تسشن هنیس رب اهتسد

تفر دابرب اهنت هنم و

▉▉▉

؟ تساجک اجنیا _

؟ ینادیمن رگم _

: نیبب _

تسم نکروگ

تخس رس راتفک



『44

دیزرل کاخ تشپ

یلو رتفرطنا

دیفس یا هفافل رد روش هدرم

.. دیچیپ ار ممسج

!! مدید _

شوپ هایس ، توبات هیاس رد

شومخ ناکمدا

؟ اجک _

اجنا هب دنربیم _ارم

دندما لا بقتسا وهب

مدآ

اوه

؟ دبا ای تسا لزا اجنیا _

متشگ دوخ زا خیلا

ناراب درابن ارم رابنیا دیاش

.. تسین نایاپ گرم یلو
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یدسا حرف █

اه هچوک زا درذگ یم

غارچ اب یدرم

یرسور یب ینز

یکدوک

کشا

ر

ی

ز

آ

ن

نابایخ مشچ تخرک

یشاقن فرطنا

گنریب ییاهتسد اب

گنر تفه دشکیم ییولبات

هاگن رذن زا مرگ شورف وبل خرچ

ردام مهاوخیم _وبل

ارچ؟ تسد هدرک _خی

تسین نکمم دود یب سفن



『46

دوبک هتشرف تسب شقن نیمز رب

[ مکدوک ام[ رب داد _یا

دیکچ ناراب کشا

دیدرد هنیس ردام

دیصقر اوه رد دود

دیخرچ اهمدا هاگن

.. سنا رواژ _ولا

تفخ هشیمه یارب کدوک

اما شاقن تسد

تخیر مهب ار یناهج



『47

یدمحا هرهاط █

: تعاس

ناغ هککال یا هماگنه

دهد یم ناکت ار رانا هقاس

ا،ران

یتسه یاجه زا شخب ود

نانچ ردام و

هناد اررپزا هساک

د

ه د

ن ا

ن

دنک یم اهاررپ هفوکش خیلا یاج هک

؟ یونش یم

راسخاش اهرب سفق

دنا هدرک چوک ار ناگدنرپ

نتم نیا هب

درس یناتسمز هب

هناخ نیا هب
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... نیگمغ یکدوک هک

؟! هدنام تا قشم زا ردقچ _یه!

دنا هدز لوات میاهتسد _

ار.. تدوخ نک _اهر

؟! هنوگچ _

دیآ یم رب ربا لد زا وترپ هک هنوگنآ _

( هدرب یخلا رد تسد هدنسیون )

ب،ا،غ

دنک یم روبع غاب دولآ هم یاجه رد

یطوطخ ناشن

هدوبن نیمز یور هک

!! زگره _هن

یا؟! هداتسیا ارچ هناخ طسو _

ما هدش یخاالتمگ نیا طسو -

؟! تسا هزادنا هچ ناش فقس -

یگدولا هم یادتبا -

نک هناشنار یباتفآ یاهزور -

دناراد ربت زا هتفاکش ناتخرد

دنشارت یم ار درد

ناگنازرف

ییاود دیما هب

یگنر هدیرپ طوطخ اهزا هدنسیون مامت هک یتقو

دنا هداتفا نیچ هطقن رد
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...................

▉▉

طاسب ور هدایپ

قنور یب یاه هکس تایح

▉▉▉

: کدوک یاشنا

میا هدیسرن یتخبشوخ هب زونه ام

دیوگ یم مردام

یتخبشوخ

تسا مدآ هیاس دننام

دنک یم رارف وت زا وا یودب شلا بند هب رگا

یرادرهش نارومام

رارف

هلپ

هلپ

هنشاپ یب لیشآ
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یدمحا هرهاط █

داتفا لین یایور رد هام

اه هبادور هک هاگ نآ

اه هنارفولین هن

دنیوش یم بادرم رد نت

تسین شساوح یسک _

اهربا هقی زا تخر دنب یور )

یوار رکشت )اب دیور یم یشحو یاه هشفنب

ربا ووت نم مشچ شیپ

ا

ب

ر

دنوش یم بآ

؟! تسین غارچ نیا رد یقمر و گنر ارچ -

( راجنلک شدوخ اب هدنسیون )

دنا هدنسیون باوخ اهرد یگنر دادم -

رعش، بش رد قشاع رتکاراک

دناوخ یم نایرع یرعش

رگید ییاجه عولط ار شهاگنابش هکنانچنآ
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ناهگان

خرس

درز

دیفس

دنک یم نشور هیاس

جوم بیرا طخ یور هک یرتکاراک اب راجنلک رد فلوم )

( دزغلن تسار تسار

تسین هدنسیون اه،مان باتک سیوناپ راوج رد

یوار هک دنچ ره

کالیم چیه ،یب نوکس نتم رد

یا؟! هتخادنا رگنل اجه مادک هیاس _رد

م روانش یبآ یلا جترا طخ یور _

یا هدرک هتوتیب اه نیچ هطقن رس تشپ _اما

▉▉▉

: هدنسیون هب رتکاراک ی همان

ار هتخوس یاه اوژ رتسکاخ

نکفیب ایرد وهب ناچیپب یا هبعج رد

داب تسد هب هن

ناراب یاون هب هن

وهن...

. دینک کاپ راتشون نیا هرهچ زا رابغ ایب _یه

یوار

هدنسیون
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رتکاراک و

لین یایور اررد هام

بادرم رد یرفولین اب دنوش یم زاغآ و
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یدمحا هرهاط █

نداد قمهلا اه تسینیمف

ندرک نیچتسد

رانک هشوگ ، یاه لگ هتسد

اه نابایخ

ناش یاپ ودر هک

تسین قیلا یاهرات رب

تیاه هظحل دنیاشوخ تلا سک یارب

هدش رفنتم زیزع یارب

هتسشن رتسب مخز رد انام یارب

هدش هلول هچنغ رد گربلگ یارب

هخاش کی طقف

نرتسن

سگرن هن

میرم هن

زر هن

هدرب امغی هب زیئاپ شیاه گرب هک

اه هیناث تقاط رد کسورع

زمرق غارچ
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دیون

ناتسمز رخا

دیع فرح

هساولت رد

دیب

صرق ، صرق ، صرق

لر تشپ دنک یم

شیاه یتشلپ دنخبل

دنک یم ناهنپ تسد "اه"رد سفن کی

دنا؟! یتمیق هچ هتفکش تا تشم رد هن دوخ رد هچنغ -نیا

منک شرامش لطعم اهار هیناث هک درادن ینادنچ تمیق -

دروخیم برض تمانب هکس ، تسین سانکسا -

رادمتسایس هی امش یاو -

یدنمرنه هن

ما هتخورف ار امش رتسوپ نم

( ششنکاو یتوافت یب (رد

غارچ اه هیناث

زمرق

درز

زبس

(1

کسورع

سلا یدب
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ار شلا ح

دنک یم دنسرخ هسوب فلا

(2

دید یم

هنییآ رد

رود ارزا سیلبا خر

(3

یلا سکشخ زا مرخ ، بلق

هفطاع رازم یور یتقو

دشک یم بیلص نخان هب

هرجنپ نیرخآ رد

زبس غارچ نیلوا زا

هناهب رادلگ رداچ ریز

دریگ یم رگید هداج

رهق هب لگ هی طقف -اقآ،

هتسب هفوکش

نیگنر اه لگ نیا -اما

درادن انح نم شیپ

ماف درز هناوج هب نیا -اما

ما هدیچ " یدعس ناتسلگ زا" مدوخ

... نیا زا رتهب شیراگدنام هشیش رد اه هزخ رطع -

لا.... ماپ ار راهب -

لا جنج رد
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هیرگ ، هیرگ ، هیرگ هب

دریگ یم شیپ ار هناخ هار

▉▉

اه تسینیمف هینایب

هدز خی ردنمس

فوسک رد

نایرع اه کسورع

-رد؟!

دیپس سابل -

؟! نامز -هچ

ور هدایپ رد یدرم تقو -"هب

نیلا غز یهایگ ملق

تشون رس هک

هایس هایس

▉▉▉

زورما زا

ات....

لگ هتسد اه کسورع

. دنهد بآ هب
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حیسم رفولین █

رفس" "

ابآژرو رب مشک یم تسد

زیم رب دوش یم نشور وت دای

یلدنص رب

هتسخ سکع باق نیا رب

طوبه هناتسآ رد ینز ییاهنت رب هدز لز هک

موبلآ نز

: لوا هحفص

متسیا یم

ووت دوش یم او رد

قاتا رد یشاپ یم

رطع لثم

نامسآ زا هدیرابن زونه هک یقیسوم کی یاون لثم

هحفص رب تن نیرت یمیدق لثم

باتفآ لثم

میاهوم رب یبات یم و

میاهشوگ رد یزاون یم و

ینام یم و

اه دادتما دادتما اهات هظحل نورد

گنلم تعاس نیا کات کیت نورد
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مد هزات ییاچ نیا رد

درس وت یب هک

درس

درس

دش

! نزب تیاهوم ارهب اهلگ _نیا

متسیا یم

هنییآ یور هب ور

یرتسکاخ ییاه وم اب

( نتم نیا زا شیپ هحفص دنچ هب ددرگ یم ورب دور یم ورف شدوخ ردالک نامز )

هدرک مد ییاچ نز

خرس لگ درم

▉

ما ینام یم هک روخب دنگوس _

اهتنا اتهب

باتفآ نیرت هیاریپ یب عولط ات

! تمنام _یم

اهلگ نیا هب

مد هزات ییاچ هب

اهوتسرپ ،هب تیرسور هب

نآ رب دنا هدرک هکالهن

مود: هحفص

یراد یم رب هک ار تگنفت
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موشیم دربن نادیم

ورن! تیاهمشچ هب _ارت

( دوب سامتلا نیلوا (نیا

▉

هدیس پال یاهلگ نادلگ

خلت ناجنف زیم

ورن!! ما یرسور هب _ارت

( سامتلا نیرخآ )

یسوب یم ار ما یرسور

نیمز رب حلص مچرپ راگنا

اه زابرس رکشل هک

یدازآ طوطخ رب دنور یم رژه

نآ هشوگ هشوگ رب هدش کح هک

هس: هحفص

سیخ ار اهنابایخ

هک،نم یکدصاق مشچ

گنتلد هدنام اج تیاه هناش وزا

مناراب یم یرگید زا سپ یکی اهار هچوک

میناراب یم

نآ رب هدش کح هک یریجنز اب

حلص یاه هیآ

مشک یم شود اررب تگنفت

دروک نانز نوچمه
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داب یرسور

داب اهوم

درب داب ار ووت

اهرادمتسایس یتقو

هشیمه زا هتسخ یاهزیم رب

دنتشون یم حلص نوناق

دنتسناد یمن و

ما یرسور هک

دش دهاوخ نیمز رب حلص نوناق اهنت

زاورپ نآ رب هک ییاهوتسرپ اب

▉▉

؟؟ اهوتسرپ _

_هن!!

یشاب "وت" گنتلد رعش نیا هتسه راذگب

میاهوم و

هدب نم ارهب تناتسد

تسا شنیرفآ حلص نیرتابیز نیا

میدرگ یم رب

مه وداب ره

لوا ی هطقن هب

لوا فرح هب

بیس هب

دوب ادخ کچوک مان هک
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یدش نموم نم نآ،رد هب ووت

دیدنخ نم وت،زا رد ادخ و

هدجس ام زا نامسآ و

▉▉▉

: هحفص نیرخآ و رازه

نز هتسشن مه زونه

راظتنا هب

رت مد هزات ییاچ

رت نشور ابآژرو

: دناوخ یم زاوآ ویدار

درگرب هدرک رفس "یا

" تشک اهار هداج راظتنا
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حیسم رفولین █

" ادخ و نز "

ما هنیس دشک یم ریت

... اوختسا دشک یم ریت

مولگ الی یناوختسا

مناوختسا الی یناوختسا

فصن هشیمه درم کی زا ،هک همین فصن تسینز ی همین هفصن یاهگولونوم اه (نیا
( تسا هتشاد ار شا همین

: هدنسیون مایپ

تسین یتسینمیف نتم کی "نیا

تسینز یاهلد و درد

دروآ یم دای ارهب شمه زیس یاه هدند اهنت سدقم باتک زا هک

" ندوب همین هفصن رتوس نیا یمک و

▉▉

نک؟ یفرعم ار تدوخ _

! یکی طقف ووا میدوب ات راهچ _ام

درک یم تفایرد خرس لگ ات لهچ راهچ وا

لگ کی ی همین فصن طقف نم

ارچ؟ رخآ _
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نامسآ رد تسا نوناق دنتفگ _یم

دمآ یم ایند هب ادخ کی یزور نیمز رد یلو

سدقم باتک کی

ربمایپ کی

رت همین فصن ونم

؟ یهاوخ یم _هچ

!! منیبب ار ادخ مهاوخ _یم

! خاتسگ _هه!!

! ادخ و نز _کی

. تمنیبن اهرب و رود نیا رگید ورب

و تشنک نیمرازه ،زا دجسم نیمرازه ،زا اسیلک نیمرازه زا هک دوب راب نیمرازه (نیا
ادخ یاه هناخ زا نیا زا شیپ راب رازه وا دشیم هدنار اه هبارخ و هناخیم نیمرازه زا

( دوب هدش هدنار نیمز رب

▉▉

باوخ رد هپاناک

زاب هرجنپ

نادنخ کدصاق

ایب! نم _اب

؟ اجک _

! تمربب ادخ رادید هب مهاوخ _یم

_هه!!

تساوخ همین فصن ارم هک نامه

یعامس هن

یجورع هن
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هن!!!

! شمنیبب مهاوخ یمن رگید دیئوگب وا هب

وا... _اما

دور یم رانک هدرپ

دزو یم رون گنر هب یمیسن

زالل اوه

دوشیم نایع اه میدق زا یدای و

؟؟ ارچ یا هتسشن _

مارتحا هب زیخ

! دشاب تحار دیراذگب _

ماگنه انهب دوخ رد دتسیا یم نز

وودات دوشیم مخ

ارچ؟ یا هدرک _زک

! ادخ یا همین فصن ما همین فصن _

اوح!! یلماک وت _هن

نامسآ

هن!! مدآ رب

اوه رد دش هدجس وت رب

مروخ یم نوخ و راوخ نیمز رد _هن

ما هنیس دشک یم ریت

مناوختسا

ما هشیر

تسیاب نم ناج ! تسیاب _
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ام ناتسآ یاوح نیرت اوح

آدوخ ، مدوخ نوچ یکریز

تلد دروآ یمن بات ار هدرپ

اه هدرپ زا غراف نم نیع نایرع

ارجام زا غراف

نیبب ار تخرد _

بیس هب دروخ یم مسق

نم هب

لوا هانگ هب

شتآ تسد رد اوح هب

! نیبب نک هاگن _

اوه رد دوشیم زاب ییاضف

مظعا حور زا تخرد کی

مظعا حور زا شتآ کی

مظعا حور زا اوح کی

مظعا حور زا مدآ کی

رت ناج ام ناج زا ییوت نیا _

تخرد منم، نیا

شتآ منم، نیا

بیس منم، نیا

لوا هانگ منم، نیا

شیوخ ناج زا هدرک ادج ار وت هک

رت حور ام حور ییوت نیا
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یرد یم ار هدرپ

وت رد موشیم نایع

( تفرعم تخرد زا بیس ندروخ ردحلا اوح )

شیوخ رد اوزنا اررد وت ما هدرک هیرگ یناد یم

دور یم هرجنپ تمس نز

ما همین فصن ادخ _یا

تسا نم نفع هاگسبح ، نیمز ،نیا اجنیا

_هن!!

نیمز رب ینم دسجت وت

موش تگنتلد هک تمدنار

موش تدنمک یوم ماد دیص رد

شیپ زا رتشیب راب رازه

موش تتخرد

یشونب ماج

نیمز رب نم دای هب یزیرب

نافراع عامس رتزا هناقشاع راب رازه وت، صقر

ما یصقر یم

هالکرت صقر هب ماوت رد یناد یمن

موشیم شتآ

موش تگنتلد هک یتقو

ما هرجنپ

اهتنا ییب هداج
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مادم مشکیم هک منم وت رد راظتنا

ادخ ی هناش یور دشک یم تسد نز

دراذگ یم رس

ادخ ی هنیس یور

اوح منم _نیا

موش تنایرع هرابود هک شاب تخرد

مردب ار هدرپ

موش تناوختسا

هن!! همین فصن

موش تناج ی همین

▉

هپاناک باوخ زا درپ یم

ماگنه انهب

ماگنه هبان هرجنپ تشپ دور یم

کشجنگ دنچ تخرد

خرس یاه بیس

ادخ ی هدنخ
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حیسم رفولین █

" هناوید کی تارطاخ "

نتم: اشیپ گولا تاک

دنتسه یکی تخاس ردژفر همه هدنسیون و بطاخم ، اهرتکراک ، یوار _

دینک فشک ار اهرتکراک تیوه دینکن یعس _

لصاح ، ضحم هاگادوخ وای تسین نهذ یسلا نایرج لصاح نتم نیا هجو چیه _هب
. تسا روانش و یسلا هدنسیون رد اهتدم هک تسیا هبقارم

▉▉

مشوخ لد هداس یاه یسپاولد نیمه هب

دنک یم توعد ناراب هب ارم یسک

اهربا رد هیرگ هب

مدوخ نایم ندیود هب

ار... شنابز هک ینز

دنا هدیرب ار شهاگن اتح و

هدوشگان ییاه اببلا

سیخ ینابایخ رد

هک... یا هچوک رد

؟ تفاب یهاوخ ار میاهوم مه _زاب

مرکف وتالی یاهتسد و

میاهباوخ الی

ینم هشوگ هدرک زک هک هشیدنا نیا الی
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دگنج یم نم مااب هیاس مادم

ارچ؟ مناد یمن

! هشیمه لثم شاب روبص _

؟ ینک یم راکچ نم گولونوم نایم _وت

؟ تساجک هدنسیون ال صا

( قرغ شدوخ رد یخلا یب هدنسیون )

هراپ هراپ یاه گولونوم هب ددرگ یم رب

( تسا روطنیمه هشیمه )

رتچ نودب ینابایخ اهاررد هشیمه

متشاذگ اج یگنرف وکاله

وت لثم

شاقن کی هک ینابایخ رد

یشاقن اوه یاه هنوگ اررب ناراب تارطق تشاد

یدوب هتفرگ اوه اررد ترتچ ووت

شا هکههلا ییادوب لثم

دوشیم اهدر راوید مامت زا

! نیگمغ یادوب هدب نم ارهب ترتچ _

دننک رکف اهربا راذگب _هن

مونش یمن ار اهنآ سیخ معط هک

یدرک روبع هفسلف زا _وت

اه رادیدپ زا

تسیا هیآ گنس

دفاکش یمن ار یناشیپ کی هشیمه هک
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( نینوخ یاه یناشیپ )

کاخ رد هداتسیا مین ینز یناشیپ اتح

مشاب نم هک

زاورپ قوش هب هشیمه هک یرادیدپ

درب یم نابایخ ارهب شیاهوم

دیاش ات

رتچ؟ _کی

نیگمغ ییادوب _هن!

. دنیبب ار میولگ رفولین

هک.... تسادص _اهنت

دنک یم تا هفخ _

یسوپب ات تدنام یم ردقنآ و

دعب سلا رازه رد ادوب رتچ لثم

وت یاه هناش یور ما هتفرگ ار نآ نم هک

یشاقن ار، نامک نیگنر زا ینابایخ هک

؟ ینیب _یم

. تسا هدوب کرتشم زیچ کی ام نیب هشیمه

؟ هفسلف _

_هن!

میتسه یکی یام همه

دنیاهنت هشیمه هک ییاه نت رد

اهنت یادوب کی

اهنت رتچ کی
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اهنت نم کی

اهنت شاقن کی و

یچ؟ هک هرخ _باال

مشیدنا یم دنلب ناویا کی هب اهزورنیا _

هام کی و

میاهباوخ نایم یهاگدنچزاره دشک یم هلعش هک یسک و

. دیزادنیب نوریب نتم ارزا هناوید _نیا

( هلصوح ییب هدنناوخ )

نک! ربص _

نادرگرب لبق رطس دنچ هب ارم

ادوب رانک

نیگمغ یبش و

درک یمن سیخ ار نامیاهرتچ ناراب هک

میدیراب یم ار رگیدمه وام

ناما یب عولط کی رد
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یتمه ویرآ █

: تنوشخ خیرات " ناتساد ارف

" یزاب نوخ

ار رگنل

دناشیدنا یم نتسکش هب

هاش دازوید

هرانم یور هرانم

رس یور رس

اما رب هب شباتک

تسا نآرق و هزین ثیدح

.. رکم ابا

ریشمش و نوخ ثیدح

.. تسا کیدزن روهظ

▉▉

نرق هن تشه : نامز

تسا هدروخ قرو ار یرجه

: کیمداکآ ناسوساج هتیمک متیاهن یب رانیمس

گنل : هاشداپ

▉
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هساک _

هساک _ نوخ

هساک _

▉

رهش تشپ رهش

رس یور رس

▉

تسم : هاشداپ

▉▉

ار یسراپ

شا یبایسارفا ژن رود هکت هکت

؟" ریش یلع ریم "-

ریزو روک "-

، بوتکم ار هاش هک

ار ناشکولس

" دروخ یم شقن ماج یداو رد

تشگرب شقن

نیمز و نامسآ رگنل ارزا هقرخ

دوب قیدص "-

راغ رای

ام" ریپ دادب ار هقرخ
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.. یجِه اه بسا یارب ار نتخات

دنه یجَم یجَا

نیچ یجَم یجَا

اه تب داب هدنکفا "-

" اهرس داب هدیرب

▉

: داتفا قافتا ریدغ رد

سپ هب ناگتفر یاه "_

" شیپ هب ناگدنام یاه

نارتشا زاهج ورب

.. تفرگ ندیبات ار قح رون

دنخبل لیئربج

دنخبل ربمایپ

شیاه مدق ریز و

غیلبت ی هیآ نامسآ

لا مکا ی هیآ نیمز

میوا ومال نم هک ار سک -"ره

" تسوا ومال یلع
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فص هب نایماش

فص هب نایرصم

فص هب نایفوک

▉

قشع تعیب

▉

؟" دورس ی هتسد "-

" قشاع ناگتشرف "-

اه هدیدپ مامت و

نیمز و نامسآ رگنل هب

دنزیوآ یم گنچ

تداعس هار هناگی یارب زورما "-

یهلا نایدا

تسا هتفرگ نشج یتسه

تسا دیع اه نامسآ رد

اه ایرد نایم

اه تشد

اههوک

اه هدیدپ همه

ادص کی

" یلعا عیلا یلع "

▉

: هفیقس رانیمس



『76

هتشگرب نامسآ هب هک ربمایپ "-

".. نونکا اما ار تما

تسد یور تسد

ار ریدغ ناهگان دننازرل یم

ناینب زا

دنا.. هدیشوپ هایس هک ینادرم

ناهج تفر ورف توکس ورد

ی هبقارم زا

.. نسحلا وب توکس

توکس نامسآ

توکس نیمز

توکس رصم

توکس ماش

توکس هفوک

▉

صقر هب نایفیقس

لهچ رد کی

جوا رد کالاهغ

صقر هب هفوک

صقر هب ماش

صقر هب رصم
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ار ربمایپ بلق و

رثوک بل رب راظتنا زا

... تسکش

مرن یاتدوک

روک نطاب

مه هزین رب اما نیلقث

دننز یم دنخبل

دنیوگ یم رکذ

نیفص رد میرک نآرق

برکال رد (ع) نیسح

یباوخ و

ار نیمز هک

دیراورم یاه هناد زا

ی هدیرب حیبست رد

رئاز کی

: دوش یم رپ

دیشروخ و هزین تیاکح

نوخ تیاکح

تسادخ نوخ ششوج

برکال: رد

دوب رذح رب هفوک خیش و ماش هاش زا
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تس یراگتسر یدرمدازآ نیا شاداپ

▉

هنوراو یبیلص

نازیوآ

یا: هراتس نییاپ علض زا

متسه دوخ یادخ نم

متسه دوخ یادخ نم

متسه دوخ یادخ نم

رت روک نطاب

: سیلبا درگزیم

گنیج هلولیو

گنیج هلولیو

گنیم هنومآ

یلوو لوگنیم

یلوج و زلوج

هایس یا هصق نیزایپ یاه الهی

ییاه رتکاراک و

ار ناشدوخ هک دولآ کشا

دنا هدش ذوفن

نز کی هیرگ یاه ردالهی

مادختسا هب هک

هکلم یفخم سیورس



『79

.. تسا هدمآ رد

" تسا کیدزن روهظ "

طخ هب اهنویسیمک همه

رضاح اه نامز همه

هاشداپ و

ناگنل ناگنل

ار ربمایپ رسپ

.. دهاوخ یم هتشک

، ییوگ یم هچ یوار -"یه

نامسآ یتقو

شردپ یاه مدق ریز

نیمز یتقو

" دوب وا ردام ی هیرهم

: هاشداپ

دیا؟" هدنک روگ شیارب "

ار کاخ هک شمسج نابرق "-

تسا هدرک ریهطت

ما هتفگ نازابرس وهب

وا حور تشگزاب یارب

شیوخ لصا هب

ار هراتس دنچ

دننک، کاپ ریگ طلغ اب

ار شحور تیاهن یب هک
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" دناشوپ نامسآ دیاب

▉

مهد ی هساک

نفعت و

شمادنا یاه کرت زا

ار ینرق

. دشک یم نجل هب

"... یچراج ... یچراج "-

مدرم یاه "-

... شوگب ... شوگب

هاشداپ

دناقرع ار خیرات

".. نوخ یاه هساک نایم زا

دروآ یم باال یوار

باال اهرتکاراک

ینتسیز هب تنعل "-

تسم هنوگنیا

هن،

دراد تفارش یتسم هک

مامت هب

وت نفعتم یاه یتسپ

".. خیرات رد
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رای یلق هیده █

« هتشگرب قرو » رعشارف

میاهمشچ

ریپ تخرد کی کلا هویم

و

تمادن نارازه

رو هلعش هک

میاهلا ب یور هب

ار ناشدوخ

... دنا هتخادنا هیاس

ِرابت زا -«نم

هک میاه هناسفا

نیدرمز یجات

« تس ارم اهتیاور رس رب

، یهوکش هچ

، یقوذ هچ

نان یاه هدرخ وتاب

یا هسدنه نایم

یعلض دنچ

یتفر راکیپ هب

رد
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ا

ش

ک

ر

ی

ز

ا

ن

اه سوناف

اب سامم نارتوبک یادص

یشحو یاه هرترپ

ار قشع هک یتوهرب و

قرو ره زا

لاژی تسون نیا

تسا هیلا فاضم کی

اه هرارش زا تسم ینارباع

اه هفاک رد

ار ناشدوخ ندیلول

قایس و کبس هب

ناراب نیرولب ناتشگنارس

شراگن یارب

ار اهردنت  لصف
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▉

« دنعمج همه ریامض »_

هک ییوت نیا _«هآ..وت

تشگزاب یب یرارکت رد

نم رد یا هدرک رادیب ار توکس

« گنر تفه یجرش رانک

هدنام اج فارگاراپ

هدنونش ناتسود

؟» هدنتسرف »-

« نتم »-

؟» هدنریگ »-

ییوتسرپ »-

«.. شیاهلا ردب زییاپ هک

اه همانگوس ییازفا مه

هتسب لیخد

ار شدوخ

ار هداز ماما دنباپ

زبس یناتسد اب

زبس ینهاریپ اب

زبس یا هدنیآ اب

: رابخا حورشم »_

ریگارف ِروتینام کی
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ار زیرگراجنه الت داعم زا یا هکبش

«.. تسا هدرک قیرزت اه هناقشاع هب

▉

هیاپ هس یور هب

موب کی

لسع یودنک نارازه و

« یدوب اجنیا مه زاب -«وت

؟» یئرم ای یئرمان »-

هشیمه زاورپ

دراد فرح جنپ

اما نافوط رد

یاجه نیدنچ اب

.. هتسکش

« ییاهنت و مدنام -«نم

و مدنام -«نم

« مرخآ یاه سفن

گنس

ذغاک

.. یچیق

وا هتخاب تساهلا -«س

اه باقع مشچ وزا
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هدنامن رود

تقیقح نیا

؟!» کیدزن ای تسا رود هلصاف

ار هِوکِشرُپ ینامناخ یب نیا

دیوش هانپرس

راک یاجنیا ات یا هداد وجالن ردقچ

▉

سفن هب سفن

بش هوکشاب ردتاالر

ار تهاگن هام

ما هتسشن هراظن هب

ایور شوغآ وهب

رد مور یم

اه کچیپ شوپ زبس هنهپ

اه هبرقع نابرض هک اجنآ

ش

ی

ِب

ار تیاهتسد دنت

تسا رادماو

ینک یم قشم میارب »-



『86

ار ییاهرجنپ رادنپ

یرتسکاخ مجح رد هک

اه همان

دنا؟» زییاپ رادماو

: یچتسپ

اه هدنرپ مامت یزور »-

تهاگن هب یهتنم یاه هداج رد

تفرگ دنهاوخ جوا

«... هتفر دای زا یدنگوس ِزاجعا هب
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یرذآ دمحم ارهز █

« سیراپ هکلم :ارتژید یرام » رعشارف

یجاوم اما گنگ ریوصت

تیاهوم ِجوم زا

تسا هتسب شقن هنییآ رد

موش یم هک کیدزن

ناتشگنا رس

یمیسن یشحو

.. دزادنا یم جنخ ار ما هرجنح

: ردام

دوش..» یم مکحتسم جاودزا اب نیمزرس ود یتسود »

یسوق و شک رتخد

هدیشارت و ابیز مادنا هب

ار شییابیز رون هک یباوخ تخت رد

.. دهاوخ یم رباربود

دوب یموش حبص »-

«.. بلر ب هنارتخد یاهدنخبل ندیکشخ و یگلا س هدراهچ یاهتنطیش نایاپ

ار یتخبشوخ

: دوشیم یهار

دیپس سابل

هکسلا ک
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اه بسا ی ههیش

نانچمهو

یتخبشوخ یایور رد

شیم و گرگ

ظفاحم زابرس یادص

وناب نک زاب مشچ

.. میدیسر

مومغمرتخد

خلت یدنخبل اب

.. دروخیم جوم شنت داعبا رد یگلا س هدراهچ روش زونه

مامت کنیا »-

یزرم رفص طاقن

« اهر ار تاقلعت مامت دیاب

هدارا اب ردپ

هدارا اب ردام

هدارا اب نارهاوخ

ار یکدوک یایور مامتو »-

دوش یم کشا

« دیرگ یم

ناتخرد زاالبالی باتفآ

اما یرام

هزات یایند هب هریخ

یتخبشوخ تمس
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تسیا هسکلا ک

ار شیاهسفن »-

هدیرب هدیرب

شبلق نابرضو

جوا هظحل ره هک

تفرگیم

دکچ یم باتفآ

.. شنامشچ رد

.. یرام -«هآ

نم» ییایور سورع

یدرم یادص واب

دوش یم زاب ار شنامشچ

باال نابرض

ار نت مامت نوخ

راجفنا هب

درم هاگن رد هریخ

مه رابنیا تشونرس و

. دروخیم مقر

تیاهمشچ ناما یب ناراب زا

میاه هناش رب

اه جنران دنوش یم هتفکش

دنک یم هتشغآ ار ما هماش مامت و
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وت٬ رطع هب

نتسیز تسا هنوگنیا

تیاه گرب نایم

یجنران تیدبا یا

و دنوادخ لصف یا

و قشع

.. ناراب

: رتفرط نآ قشع زا لصف دنچ

شکرس ینز

دوخ حور شمارآ یارب هک

ار مدرم نوخ

.. دیکم یم

هانگیب مدرم لواپچ

یگلا س هدراهچ رد هک ییاهیداش یارب یمرگرس

.. دندش هفخ

ناوتان درم:

نئاخ نز:

دوب.. هتفر تسدزا هک یتیموصعمو

▉

رتخد : لوا دنزرف

: شیوخ اب یاوجن رد یرامو

نم، هراچیب رتخد »-
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، یتسین دندوب شراظتنا رد همه هک ینآ وت

نیمزرس نیا یارب یا هیامرس تسناوت یم رسپ . یتسه نیرتزیزع تردام یارب یلو
اما .وت دشاب

دوب یهاوخ نم نآ زا

میاهوزرآ گرزب تاالر

تیاهمشچ تیفافش زا

تسا هدش یراک هنییآ

بش ی هنیس رب هک هنوگنیا

، دشاپ یم رون

و

سوبحم یاه سفن

ار مراگزور هایس رد

«. دشخب یم ییاهر

هب فارتعا کدوک

یناسنا ریغ شزاون

: شوماخ اما یرام

. مناوتیمن هک تسا نآ رطاخ هب مهدیمن یخساپ "رگا

«.. مردا ـــــــــ م کی نوچ

یرطس دنچ ی همان تیصو

▉

: هاگداد نیرخآ

ـ... مادعا مکح
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حبص ۱۰

نز

نیتویگ

اهنز دایرف

دینشنار روطاس یادص یسکو

ندما دورف تقو هب درک نتسج یقرب

روطاس

... دیباتیم نادب باتفآ رون هک



『93

یریشناهج اسهم █

« قشع زامن » رعشارف

“نم”

.. میسقت ار

هطقن ره ورد

وت هب مه زاب

هکت

هکت

.. مسر یم

م...

هللا....هللا

هللا....هللا

هللا....هللا

...ن

لیدب یب یا هلداعم

نایز یب یا هلماعم

ار قشع »-
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« یتشاد ما ینازرا

نوچ «یب

ارچ..» یب

ار توکس

یور یم هناشن

ار توکس

.. مور یم هناشن

تسوت توص هب مه گنگ یاهادص نایم »-

«.. موش یم مارآ هک

شوگ ناهج

مد وت

« بولقلا نئمطت هللا رکذ -«االهب

یقشاع دیاش

یپ رد یپ تکرح

دشاب طوطخ

اهادص بروم شاعترا

نم رد

وت رد

ام رد

▉

سلا تفه

سدقم تفه

راد هلا بند تفه
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.. ینک یم لولح یا هراتس رد یتقو

ار ترود ات رود

یا هدش عمج

هطقن کی رد

سح کی رد زکرمتم

وگب!

دیاب راب دنچ

موش, هدیرفآ

زاالهبالی اتوت

خیرات یاه هحفص

, یوشب نایامن

منک نت اررب نرق مادک ی هقرخ

میاه یرارق یب هک

ار وت

رت، بان

رت، نهک

رت مرگ

مبلق ی هنایم زا

هدز خی یاهنایرش اب

!... دنزاتب مناج یب مادنا رب

مبلق رود و

مخرچ یم

لوا رود
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مدید ار مدوخ

مود رود

لوا راب رارکت

موس رود

رگید ار مرطاخ

یفرح چیه

.. درزاین

مراهچ رود

مجنپ

مشش

مدییوج ار وت مدوخ رد

مدرک مگ ار مدوخ

نهذ راصح وزا

هملک طقف هک اجنآ ات

.. دنام یم

متفای ار وت

هظحل نیمتفه

سح کی زا

زامن کی رد

مدرک یعس راب تفه و

مدیود

دنت

رت دنت
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؟» بآ یمک »-

یا؟ هدرک رکف شا هناکدوک یگنشت -«هب

٬ هنشت یاهبل هب

هک یبآ رانک

ردام کی زالل هیرهم

« دوب

ار مدوخ راب تفه

متسیرگ

مدوب نز

مدرک لماک « و«اسن

ار تهوکش

متفگ رکش

مدز لز ار ووت

اهراب

زبس ی هداجس یور زا

اه غارچ

دوب زبس هشیمه

.. روبع یارب

ووت

ووت

مدیرپ مباوخ

شوپ دیپس یایور و

.. مرحُم



『98

ما؟» هدش مرْحَم ینعی »-

یهاوخدوخ راصح رد

مدرک هلیپ

متشاد تسود

بش کی

قفا ی هنهپ رد

ار دیدرت

منک بورغ

نامسآ کاپ نماد زا هاگرحس و

موش دلوتم

مدش دلوتم

اهبش هچ

تباکر رد هک

میاهدرد

تفای یم مایتلا

تمناوخب هنوگچ

هطقن دنچ اب

! ینک اضما ار اهزور لا صفنا مکح هک

یا هشیلک یاه وگتفگ زا یتقو مناد یم

تداع یاهزرم وزا

موش یم در

تمنیبیم رتشیب
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منکیم تکرد رتشیب

رت هناقشاع و

منز یم مدق ار مدوخ

هچ ینعی النم صا

ندوب ی هفسلف یتقو

وت نوخ نایم

دنز؟ یم رپرپ ار یگدنز

وت هب وت زا

ییوت طقف رتکیدزن

نم وزا

رت جاتحم وت هب

. نم ینعی

ار مبلق

مراپس یم وت هب

اهباوخ اما

دنهد یمن ناما ار نهذ

رتناما یب ونم

تلا بند اههب سوباک رد

مراشف یم ار میاه کلپ

منک یم زاب

یتسین وت هک اجنآ

متسه

یشابن و مشاب ینعی
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؟ دوشیم رگم

و مشکب سفن

یوشن قیرزت میاه هیر هب

نم رد هک مناد یم هن

ینکیم تسیز هنوگنآ

مرود نآ زا هک

ار هلصاف اهنرق

ییوگیم نخس نم اب ردکالیم

دوش یم کوکشم شندوب هب مه نامز هک

شاب کی اب هنوگچ

شابن کی اب

منیبن ار ترادتقا

وت زا هنوگچ

موش رود

منک تشپ وت هب

حملا یگتفشآ ردو

موش ریس

ینعی

هدش هچ ارم

مرکنم دوخ هب هک

اه هنیآ بارطضا ورد

ی هشعر ریواصت

منیب یم یطوطخ
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ارم هاگ هک

ار وت هاگ

دوخ اب

بیرغ یساکعنا یوت رازه رد دوش یم میسقت

وگب نم اب

کچوک دنچره

ممهفن ار تنابز هک دنچ ره

ار قشع اما

تسین زاین لقع نابز هب

نیریش ی هجهل

ار قشع

یوش یم هملک

نم رد قافتا یارب

نک لح دوخرد ارم

اه هلداعم ّلحلا یا

لوهجم نارازه هوكش رد

رت هوكشاب وت

صقرب

ادتبا هب اهتنا زا

میسقت هب رذج زا

مولعم يب ِلوهجم زا

يرتاديپ وت

یرتادیپ و
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مهزاب ونم

ي هنايم رد

« کریغ یل نم یبر و یهلا »

ما.. هدنام ار وت

وگب نخس نم اب

تساسحا ی هدیکچ زا

رطس هب رطس ات

میاه نتم  رتسب رد

موش روانش

ار نتشاد تسود زا یجوم و

ِی هدعاق یب ِنونج رد

و ت

و ت و

منک. ریوصت
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روپ دمحم انیم █رهم

« زمرق غارچ » رعشارف

نابایخ

زمرق غارچ

اهنیشام راظتنا

-«لگ،

، باروج

« سمادآ

« مرادن یجایتحا »-

، یرطاب »-

، بسچ

ید» یس

« وشمگ ... مهاوخ یمن »-

لغب نیشام هدننار هملا کم یادص

.. کدوک کی اب

کچوک ردقچ

فیحن ردقچ

درم ردقچ

امرس طرف زا شناتسد
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دنز یم یدوبک هب

دیآ یم نوریب شناهد زا هک یراخب و

.. ددنب یم لیدنق اه، هیناث نیلوا رد

لیبموتا هنییآ هب هاگن

منز یم قرو ار مدوخ

نایلا س سپ رد

یکدوک

سرت

یهانپ یب

! تسین هک یردپ

ردام و

.

بش

عمش

کشا

هرطق هرطق

ق

ط

ر

ه
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دکچیم ینز ناماد رب

ار شییاهنت هک

یدیما یوسروکاب

راظتنا یاه هرجنپ تشپ

دنک یم یرپس

ناتسد و

ار شرهم رپ

هناقشاع

کرچ ییاهسابل یور

تفاثک لد زا

اه هیاسمه یارب

دوش یم گنچ

دنز یم گنچ

حالل یا همقل ات

داب... ناممارح

میاهباتک نایم ار مرس

مربیم ورف

؛ تسا ردام یوزرآ اهنت نیا

! مناوخب سرد هک

یکانتشحو یادص

ار هناخ توکس

دنکش یم مه رد
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! منک یم زاورپ هرجنپ تمس هب

میاه هنوگ رب یکشا

دزغل یم

هک یتقو

اهدگل و تشم

.. ردام فیحن ندب یور

دشکیم تسد

قاتا تمس هب

ممادنا رب هشعر

راگیس یوب

اهباتک نایمار مرس

مرب یم ورف

درد مکش

ار مقاتا هشوگ

موش یم ترپ

« سرد -«راک،یب

ییاهباتک و

ار طایح هک

... دنوش یم شخب تنیز

غولش یاهنابایخ

هبیرغ یاهمدآ

مبرطضم هاگنو

ردالبالی
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تیعمج

، تساجک تساوح »-

« مأوت اب

« دیشخبب اقآ، -«هلب

« زادنایب -«رون

« مشچ »-

▉

بش هک یتقو

رس اررب شهایس هیاس

دشک یم هدز متام رهش نیا

کانمن توکس رد نم

، اهوب بش

منز یم هرگ ار ایور یاهرات

مفابب وزرآ زا یبانط ات

! یتخبشوخ یاه هلق هب ندیسر یارب

ار بش درس توکس

دنکش یم مه رد

یاه هفرس

ردام هاگ ویب هاگ

اهایور لد زا ارم و

دشک یم نوریب

دایتعا دنگ یوب
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میروآ یم ارباال ردپ قاتا

بش تذل مامت

ار شدوخ دور یم نیب زا

، همه زا ناهنپ

مرب یم هانپ هناخ نیمز ریز هب

مناوخب سرد دیاب

رگید ییادرف یارب

رتهب ییادرف یارب

یاهوزرآ ققحت و

ردام

دیآ: یم فرح ارهب شدوخ هک

مدود و شتآرابتزا «نم

قشع هلیبقزا

عولط نیمزرسزا

مییاهنت نماد هک

تس یگنتلد یاهتشد رتسگ هیاس

مساسحا یاه قیاقشو

! مرش یاه هیآ زیوآ ندرگ

ار وت نم

«... مسوب یم هلصاف یاهراوید سپزا
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▉

ما هدش مگ

رهش یاهنابایخ رد

اه هاگن ماحدزا نایم

! شیوخ یاوزنا رد

تسین ییانشآ چیه »-

« یسک یب ٔههوبهب نیا رد

ار تیعمج

شیپ نابایخ نایم

.. مور یم

رت شیپ

یسانجا شورف یارب

حبصزا هک

! هدنام متسد یور

« هدرم تساهتعاس راگنا »-

« هدوب داتعم همولعم »-

: مزود یم مشچ

ردپ ناج یب رکیپ »

«... نابایخ ٔهشوگ

م یکدوک دوش یم راوآ

هرطق هرطق و

زیر رس منامشچ زا
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اه... هرطاخ دنوش یم

«! دوب رامیب ، دوبن دب ردپ »-

▉

دتمم قوب یادص

رس تشپ یاه نیشام

ارم

متارطاخ نایم زا

دشک یم نوریب

نابایخ

نیشام

: مزودیم ما هتسب هنیپ ناتسد هب مشچ

نم یادخ »

درد زا مدش درم

کشا اب مدش درم

مکچوک ناتسد هک یتقو

دش هناخ کی روآ نان

دنخبل و

هشیمه یارب

«!... دروخ طخ میکدوک تارطاخ زا
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ققحم ههلا █

« بیرقوبا امنیس » رعشارف

: تیاور شیپ

دیهدبار ناتیاه طیلب افطل

و

توکس رد ییاج

قلطم یکیراتو

اهار هرطاخ یدیپس

. دینیشنب هراظن هب

اه یتسد رانک هک ییاج

نات قه قهزا

.. دنوشن تیذا

▉

نم رد نونج رون

درز ییامیس اب

بورغ

ار دیشروخ زیگنا مهو

.. درک دهاوخ ییامنزاب

مناد یم و

هشیمه
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میاهوزرآ ِیاهتنا

نامسآ ی هویش هب

.. دیشک مهاوخ درد

ادص

تکرح

دوشیم هدیعلب یکیرات

دوریم لیلحت توکس

ما هدش مگ ساسحاو

هار هدرپ یور

دور.. یم

« رامع رامع رامع »-

مشوگ هب رامع »-

امش..»

دوش یم هایس هدرپ

اه کشا

اهار یلدنص رطس

ناج دیس »-

دنوشیم یصخرم یایهم

« رهظ زا دعب ات

اهار هرطاخ

هناقشاع دروخ یم مه

تداهش ترسح و

نتم ضغب
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.. نینوخ یاه رگنس

رامع رامع رامع »-

شتآ اج نیا

ار درمو نز هک

« نوخ نایم تسا هدش قرغ

ناج رامع »-

ار امنیس

دنا..» هدرک هرصاحم

اه یلدنص نایم و

ار مدوخ

.. موش یم ودال

شتآ هناخ

شتآ هداوناخ

نوخلد ردپ

نوخلد ردام

ار: ناکدوک

بمب

ن ب

ر ا

ا
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اه کشا و -«نم

اه کشا و ردام

اه» کشا و ردپ

اه هدنگنج دنخبل

دنوش یم غاد هرقن

.. نام اه هنوگ

دوش.. یم ریوصت تداهش یا هرقن هدرپ رب هک یتقو

« نابرق میرادن تاحیلست »-

؟!» میرادرب هچ تامهم »-

افطل مناخ »-

اه یلدنص زاالهبالی

مایق ارهب دوخ

.. تسیان

« تسا تمایق اجنیا

هنشت اهبلق

" اظفاحُریخ "فهللا

؟» اجک ترایز -«هب

«.. هگنت »-

هک باتفآ

اهتعاس رتزا نازوس

ار رهظ زا شیپ

.. دهد یم ناشن
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هخرک

نینوخ یتیعمج زا ولمم

نمشد مجح رپ شتآ

ار ییا هدع

ناج یب

ار رگید یا هدع و

ناشنازیزع راد غاد

تخوس یم هگنت

... دنازوسیمو

ناوخب رت دنت یوار

. دوشیم رت گنت ار هرصاحم

اه هچب

اب

شطع

ار بیرق وبا

گنچ هب

دنا هتفرگ نادند هب

هتسب هار

لئاح اهنویماک

ار ناج یب یاهمسج

نانچمه نامسآزا

.. دراب یم مخز

دینک زاب ار -«هار
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« دیهدب هانپ ار ناگراوآ

ار مدرم یاه کشا و

امنیس رد

« دینیشنب هراظن هب

دنا.. ناراگتسر نادیهش

ناج! یلع »-

نک یهارمه ار تنیبرود

خرس یاه هرطاخ نایم

هدب.. ناشن زبس

مه ار یرادن تسود هک ییاه هنحص

درک..» دیاب تبث

نینوخ نت

ار ناهج هک یناگرزب

.. دنتفای کچوک

ار ایند یکچوک و

دنا... هدز اپ تشپ

« ناگراوآ تشد یا -«هآ

هانپ یب ناکدوک

هخرک

ات رتمولیک تشه

بیرقوبا

رت نازوس باتفا و

هنشت یاهبل
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٬ دندوب هدیدن برکالار هک یناقشاعو

(ع)ار نیسح یاهبل

تداهش یارب

« هداتسیا لسوت هب

: نمشد

شتآ ٬ بضغ

ام:

رت قشاع یاهبلق

: ناشرکذ

ناتسزوخ ناتسزوخ

: نامرکذ

ادخ ادخ ادخ

اه هناورپ

یاه هداج باق رد

اهتنا یب

وتروضح زا تسم

ار تیاپ در

یاه هرطاخات

راهب و هرجنپ و لگ

درک. دنهاوخ لا بند رون خلسم ات

▉

نابطاخم مشچ رد ایند

کچوک نانچمه
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رتکچوک نانچمه

الهل ناراب نامسآ

قشع شیور نیمز

ناقیفراعد سامتلا »-

سابع

اضر

« دیمح

« رامع رامع رامع »-

؟! ینیبیم »-

ار نمشد نینهآ ِرمک

ارهز ای مان اب

«.. میتسکش

.. کیربت »-

ارهزای تسیدازآ زمر

دش.» دازآ هگنت

موش یم دنلب ار یلدنص

ار یلدنص ردپ

ار یلدنص ردام

.. خرس ینامشچ اب

.. نینوخ ینامشچ اب

دش دازآ امنیس »-

« دیدرگرب هتسهآ دیناوت یم
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یتمه ویرآ █

«۴ تیاهوم هسامح » رعشارف

قشاع

تسا نکمم

یتدحو مامت اب

دراد شا هقوشعم رد هک

نامرحمان مشچرد

یفنم تیلباق یارب

دادتما یارب

و وزار زمر نایم

دیدرت

کچوک

رتکچوک

ار شتمرح نیرتکچوک

یاه هفطاع هب

دروخب هرگ هتسویپان

یناد یم اما وت

هتسویپ هک

.. مراد تتسود

نیمه یارب
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تیاهوم هک ینامز

رادومن زا

دنوش یم جراخ

.. موش یم رت رتقشاع

ینیب یم

ار ما یورارف ِیگنوگچ

اه هعجاف ی هیرظن زا

موس سنج یا

..؟ شنیرفآ

▉

: لوا هعجاف

مشچ رد مشچ

تروص رد تروص

؟» نشیکول »-

«۱۸۶۰- سازگت »-

؟» یقیسوم »-

میا هدرک درگبقع ار هنوکیروم »-

شناتشگنا صقر یارب

« یقیسوم آالت یور

منک یمن کیلش

ینک یم کیلش

تسا مامت شراک »-
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بلق و هلولگ

شا هنیس رد هلولگ بلق

ندیپت ارهب دوخ

«.. هتشاداو

بلق رد هلولگ

نامسآ رد بلق

ینامسآ و نم -«هآ

تیاهوم یاوه هک

دنک..» یم شا یناراب

▉

: مود هعجاف

یچ؟» میسیب یچ.. میسیب »-

ار شدوخ نابرق »-

«.. هتشادرب مخز

؟» نشیکول »-

هدش باترپ نتم »-

اه لخن نایم

«.. ناتسزوخ رد

یوش یم کتاپ ار نام کت

هدنامرف ود

رگشل ود

شتآ میوگ یمن
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.. شتآ ییوگ یم

دعب: هنحص

: راتسرپ /نم- ناتسرامیب

هنوگنیا -«ارم

مشوه

« بآ یاه هرطق یور

« دیسرپب ناتبلق -«زا

ما هتفاکش ی هنیس وزا

یا هلعش

وت یاهوم لیامش اب

ینامسآ ارم

.. دهاوخ یم

▉

: موس هعجاف

مه وماناتناوگ رد

تسه قشع

تسا یفاک

وجزاب

ار شدوخ

وت یاهوم نایم

.. دشاب هدرک راتتسا

شالقار زور -«ره
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ار..» هجنکش زور ره

ونم

تیوم رات ره یتقو

دوش یم شالق

ار مندب

هجنکش یایور رد

وت هب

تیاهوم هب

مهد یم عاجرا هناقشاع

مراد تتسود

هتفاکش یمادنا اب

ممخز ره هک

تسا قشع

تسا باتفآ

تسا یگدنز

.. نزب مکحم

رت.. مکحم

▉▉

: هبقارم لصف

وت..وت..وت..وت..

تیاهوم

نازاس هسامح

وت..وت..وت..وت..
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تنامشچ

نامسآ

وت..وت..وت..وت..

یرهم

یهام

وت..وت..وت..وت..

یضغب

یهآ

▉▉

؟» یراد شتسودردقچ »-

یا هزادنا »-

٬ شیاهوم مان هب

دنلب

دنلب

دنلب

«... اهتنا یب
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ققحم █اههل

« قشع «والتی رعشارف

دیچ یم هراتس

شیاهتنا یب یناشیپ زا

تشاد قح

دوش قشاع مه نامسآ

یمجح یاپ یتقو

قشع تعسو هب

دشاب نایم رد

ار نامسآ تفه

لا بند هب

هراتس نیمتشه

سلا هدفه

تسشن ار ربمایپ رهش

نانز مدق و

ورم تمس هب

لد ِیاپ اب

. تفر میهاوخ

: یوار

زاوها - هرصب
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سوط - روباشین

نایعیش عامتجا

دیما و قشع

هتخود مشچ

ناراب یاه هشیش هب

.. نیشام ی هدروخ

ار زییاپ هوکش هک

شوگ رد

همزمز اه قیاقش

دنک.. یم

ربا یوداج ات

ی هداس ریبعت

یاه ینادعمش ِباوخ

.. دشاب هدزامرس

؟!» کیپ »-

« نومام »-

هنابیرغ ماما

هللار لوسر رهش

و دسوب یم

.. دیوگ یم دوردب

اما شبلق

. دپت یم هنیدم رد

نامسآ »-
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دنلب

دنلب

هیرگ

« دنک یم

ار یدرم گرزب ِیادص

زیزع هک

ار شنیرتزیزعو

: دومرف یم و تفگیم عادو

مدج راوج زا «نم

هتفر نوریب

« تفر مهاوخ ایند زا تبرغ ورد

« ابرغلا بیرغ ای کیلع الم -«سلا

؟» نامریسم »-

« ناج ههلا میور یم ورم »-

: لوا لزنم / ناریا

دح زا شیب یامرگ و

ار ماما هک

تشاد یم او زاجعا هب رتسب رد

« هدب همادا یوار »-

هدنام باتفآ نیمزرس ات لزنم دنچ »-

«. تسا بات یب اهلد

زا دینامب ناهد هب تشگنا نیبطاخم
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یراگدنوادخ زاجعا زا

ار ریوک ِلد هک

تفاکش یزالل همشچ هب

کشخ ماک ات

دنک. باریس ار قشع هلفاق

دینیشنب هراظن هب

ار قشع والتی

لزنم هب لزنم

▉

« قشع و رعش : لبعد »-

نتم غارس میورب »-

ار» شیاهگولا یید هشارت مینیبب

ار ملا یخ ِرتوبک »-

اه ضغب مابزا

روصحم یمادنا یایفارغج تمس

وت ناوزاب نایم

ما هدرک هناور

اجنآ

تساهلا س هک

ما..» وت دلَج

دوب هداتفا شنامشچ زا

نزو همه اب ناهج

شیاه هیفاق همه اب
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ار هملک یتقو

شنابز رب

اب دوب یواسم

تقیقح هچنآ هر

یتسار هچنآ ره

▉

روباشین

امرگ

یگنشت

ماما ِیاهتسد

ار نامسآ

.. ددرگ یم رب قرو

ناراب زاب

زالل یاه همشچ

افشلا راد

رکذ ارهب نآ

. دنشون یم نیسح ای

مود لزنم - روباشین

زاجعا و

شنیلعن ریز

لزنم هب لزنم

داد.. یم هفوکش
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مدرم روش

رژمی مشخ

متشه دیشروخ شبات

بهذلا هلسلس ثیدح

مینادرگیم لزنم »-

«! دننک هاگن ار هدرپ ِیوسنآ اه مشچ

هاتوک یتماقا و

دنلب لا بقتسا

رتهایس رژمی

ریقح اهنادنز

دنب رد دیشروخ

« دینک مایق »-

دیراذگب هنیس هب تسد »-

سوط و

« دیناوخب سالیم ارهب

باال: اهتسد

« اضرلا یسوم نب یلع ای کیلع الم -«سلا

دسر یم مرح هب اهتسد

اهلد

.. قشع مرگ

دیشروخ وود تلم کی

نازوس یکی

... رتنازوس یکی
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یرذآ دمحم ارهز █

« «ارتژید رعشارف

هک ینز و

هنییآ هظفاح رد شدنخبل

هتسب راگنز

سآی یاه هیآ

هدش کح شا هنیس رب

یراهب چیه رد

شیاهسفن هنوباب رظتنم

دوب دهاوخن

▉

گرم نوخیبش »_

؟» تمادنا یافیحن رب

اه هنایروم عمجت

رکیپ یور

دجنگ یمن یرواب چیه _«رد

زونه یتقو

یا هناد ار وت

مرادنپ یم

درس قیاقد لد رد



『132

« رابغ سنج زا یشوپ نتاب

کی

ود

هس

اه زور تکرح

بشره »-

یوش یم مسجم

ینهذ هدرپ رب

شوشغم

دیفس و هایس ینارکا اب

ددعتم ییاهرتکاراک اب

اما.. عولط تقو هب

زا یوشیم وحم

ییخلا هنحص

کی نایاپ نوچمه

مارد ملیف

ییانشور تقو هب

.. منامشچ یامنیس رد

ار یدبا یلسلست

« مموکحم

اه مشچ هنایم رد یبمب
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کیت

کات

کیت

کات

دش یهاوخ یرایبآ

تارطق زا

م

ت

ر

ا

ک

م

مشوغآ نشور هیاس رد

یتاحفص زا ناما

ار هثداح یکانمن هک

دندش زارب

مراد نامیا »-

میظع یزیخاتسر هب

ینزیم هناوج هک

« تخس یگنس فاکش زا

دنز یم سپ یکیرات

ار مناهج

مناتسدو
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دنویپ تشوغآ هب

دروخ دهاوخ

.. اشگب -«بل

نم یارب

روگ درس هنیس زا

تشوغآ رد کسورع زا

تییاهنت یاهلا س یارب هک

دش..» کوک کاخ لد رد

ناما یب ضغب

فعاضم درد

: مناوخب تیارب مدوخ راذگب هن -«اما

هدیشوپ دیفس نم هگنشق هکسورع

هدیباوخ اهنت نیمز درس کاخ ور

هتسب و شاهمشچ نم، كسورع

! هتسكش ار ....لد تسين بش حاالهك

نکزابو تاهوم نم هکسورع

نکزان یمک هی ینامام هساو

مفابب وت وم مزیزع وشاپ

«... مفابیم یخلا یتفر یتقو زا

اوژهاه تبرغ

ار مرس رادم

دشک یم توس



『135

گنگ یتارطاخ طوبه

.. دنزیم گنچ شا هنیسرب

دبوکیم نامز گنوآ

گند

گند

گند

شوپ یتروص کرتخد

نوگ قفش یاه هنوگاب

ار؟» شنامشچ »-

دنزیم میادص »-

خرس یکاخ رابغ اما

« دزیخیم اوه هب

دوشیم کیدزن ییادص

الهلاا...

الهلاا..

الهلاا..

اه همهمه نایمرد

ار شرمع

.. دوب هدز مدق

ای یسورع هلجح

هیثرم یارب یربنم
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زیر یاه هدنخ یادص و

ــ رادازع تعامج

.. ردام

ایور زا غراف

شیاه هنوگ

.. روانش ار کشا

ار تعامج دنزیم لز

نهآ اه هنیس

رون یب اه مشچ

تکاس

.. رابمغ

▉

هلجح

روفاک

نفک
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یریشناهج اسهم █

« درگباوخ » رعشارف

هتشاذگ اج شا هلوک اررد شا یکدوک »

« هتسکش یسکع باق نورد ار هدنیآ و

منز يم دنویپ ار نتم

هدرک دودنا هرقن هک یا هنیس یانگنت هب

ار شخرس یاهگر

شیاهسفن زارف اتزا

ميبايرد ار شا هناقشاع ياوجن

مد ره اب

مد زاب ره رد

منک اپب نینهآ شفک مهاوخ یم هرابود

مدرگب ناتیاهباوخ ورد

ینارتخد یاهباوخ رد

دننک یم نت هب یسورع تخر بش ره هک

ایح تخر حبص هب حبص و

: يوار ياه هيوگاو

رجح دهع یاه هدیشرت هآ

سهلا رازه تفه یاه هبد نورد رد
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سهلا رازه داتفه ....

و....

منك هزم هزم مناوت یم مه زونه ار قشع

نکشب اهار هرمخ »

دننک شوارت ناشنورد زا ییاه هصق ات

« دنادرگ يم زاب شوغآ ماک هب گرم ماک ارزا دازرهش نارازه هک

ميرم هب........ مسر :يم لوا تياور

تس سلا یلیخ

ار قشع شلا یخ توهرب رد هک

هدز هناوج

" حور ؛یب کشخ "

اه هنوگ ی هنشت ریوک ورد

اهبل کرت کرت رب

هدیکچ یاه نوخ زا یتقو

خلت یاه هسوب زا

راظتنا سگ معط زا

و نفعت یوب

ار قایتشا کی دولآ درد

دزو یم رارق یب

یپ رد یپ یاه گولا ید

مکیرات نهذ یانزا رد

نتماشیپ

نتم اسپ
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نتم لد رد

تشادرب کرت میاهبل رانا مه _زاب

سوه هرطق هرطق و

نیگنر منماد رب

منزيم كوك خلت يتوكس ارهب مناهد هن...هن

هیناث رود هب ونم تعاس رود هب هبرقع

ام یود ره رود هب نامز و

یتنعل هک درذگ یمن

ندش راگتساوخ ار اقآ لگ رتخد زورید مرتخد _

هتساوخن یسک تس تقو دنچ ار وت

مناخ نیهم

مناخ نسوس

.....

......

یلا وح نیا یاه مناخ مامت و

هرجنپ هرجنپ

تس رظتنم ناشنامشچ

دبوکب ار هناخ رد یسک هک

تفرگ دنهاوخار تغارس اه هنایم درذگب زا۲۰هک

اه هدرم نز دعب زا۳۰هب

( دروآ ناميا شياهگر يگتفرگ تياهن هب يوار بلق )

مشابن نم هک دعب زا۳۰هب

اه هیانک اهو هشوگ زور ره
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ردام دنک یم درد میاهشوگ _

مهاوخیم هبنپ یمک

مدناباوخ ار منهذ هزات

سیه

سیه

سیه

... رتمارآ یمک

میرود مه ”زا تمسق و“ نم یتقو

یعطاقت رد ناماهتسد و

تسین " بیصن ار" یدروخرب چیه هرظتنم هریغ

هاتوک یتح

مک یتح

ار یمغ شنامشچ

دنز یم جوم

ایور کی هوکش شهاگن وزا

دکچ یم هرطق هرطق

درب یم تذل شندوب زا هک یردام

جنر شنتفرن وزا

دوش یم قرغ شدوخ رد نتم

ییخلا هرترپ رد رتخد و
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" یخیلا هلجح

باتهم صقر ضوح

هنشت یخلا

▉

هلهله سورع

دیپس یایور

▉

میقع یاهربا

راظتنا یاوآ

:ر...ض.... مود تياور

یزاوم یشدرگ رد

مسر یم یدعب ی هچوک هب

یرسپ ناشیرپ یاهباوخ هب

دنیب یم ار دنخبل هک

دونش یم ار ههقهق
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دمهف یمن ار ضغب اما

میرم "

میرم

" میرم

یدید سوباک ردام هدش هچ

ار میرم هدش سوباک هک دوب یتیعقاو هن

؟ میرم

یرآ

وا میوگب راب دنچ

شا هیرگ وت ِلبق ساهلا

! هدرزآ ار راتسرپ شوگ

؟ دنخلت همه نیا و لا سود ردام _

ار شآ ی هساک زورید _

ردام _هن

ار شتجاح

شهاگن سیخ یایور اب

دوب هتسشن تباجا هب

مرسپ باوخب _

تس سوباک رپزا بش

ار دوخ بیهم یمهوت رد ووت

یتخاب ایور هب

نیا زا شیپ ینتم بقالرد

مداتفا هار هرابود
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اه میرم خلت سناکس زا

کرسپ موهوم ی هشقن ات

مدیود ار مدوخ

داتفا هرامش هب میاه سفن

کی

ود

هس

ایند دادتما ورد

یلا وتم یاه میرم

دیشروخ یشم طخ

نامسآ اررب

نس "

تروص

" تورث

....... دندرک شقن کیرات

خلت یتمسق رد

رت..... خلت یرارکت رد

« هشیمه تقو «هب

شوماخ يتريس رد

بيرغ يلا صفنا رد

يدنويپ چيه هن يدنويپ رد

داد دهاوخن خر
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مامت يتقو

هرظتنم ريغ ياه شنك اهرد شنكاو

دنسر يم چيه هب يلا شوپ ياه هيزجت رد

..." چيه "
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رای یلق هیده █

" شوروک " رعشارف

سپ_ژ_و_ا_کُا

س ر

ط  ز

و م

ر ی

ه ن

ک_ت_ی_ب_ه

▉

رادرس حول

عولط

▉

جات مچرپ

نشور یتشرِس

▉

ریبک تودره _"هآ

" یشاب اریذپ ار سالمم

اهو تانق یلا ها -"رب

" دورد ناگزمرادنپس
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.. عوکر رد خیرات

▉

: دینک گت ار ایسآ

، ولهپ نآ هب ولهپ نیا زا

هک تسانادنام

ار رون زا یقبط

هدش لماح

دنناور اهبآ هلمج 

تسش دهاوخ ار یگریت وا

شمارتحا هب نارادمچرپ و

ا_ی_س_ت_ا_د_ه_َا_ن_د

هدش عیطقت اهادص _

تقیقح رطس زا هتساخرب

رو هلعش نتم رد

رد تخرد کی لیامش

ناشنرَز کاخ نطَب

شا یکشم یاهمشچ هک

ینامک نیگنر

تساه هراعتسا زا

تسا غرمیس ریمض وا

راصعا هنیرید یانشآ و
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اپ

ا س

گ ر

د ا

رادیب هشیمه لوارق یا

ار دوخ ِنوگ مدنگ نادنزرف نک ییاعد

تمایق ِمایق ات رونم تَدبعم

رَوراب یاکالتم

: دعب سناس

تیخمآ مه اهرد ییایرآ اب

شتسد رد هک گاپراه و

و ساملا کی

..... ادوس نارازه

هدش رادساپ ار کدوک تادارتیم رابنیا

لا... سگرزب ات

رون ِزابرس

تشونرس زا یا هکت هب

هدروخ تسویپ

هوبنا ِلگنج ورد

.. هدرپس وکاپِس هب

▉
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قیمع یتوکس ： نتم

مادم طخ بوچ

یمانمگ یاهلا س

هبیرغ یعمج نایم رد

اما شکاپ یاهسفن

اه هشیر یوس هب شتشگزاب هار

تسا نامسآ ِدوخ ِدوخ وا

مه: اب ریدقت ود هضواعم

گاپراه _"هآ

" تیارب یگمه میفساتم

یتیگ رسارس رد گرم هدش زادنا نینط

دروخ یم هدرم تشوگ هک یردپ

...... نایاپان یتهُب

تاملک ضبن رد درذگ یم هچ

مامتان تسیرعش وا

ایوپ تسیا هصق و

_"ام؟"

نام تشپ رد تشپ "_

دیفس یلوبلگ

" ابیز ِتیرکسناس ناراد وطالهیی

▉

： دینک گت ار ایسآ
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ینش یاهتعاس ناجیه رد

و

دنتسه دش و دمآ رد هک ینانِهاک

هتشذگ شرس زا بآ ایور _"نیا

 مسق شناوزاب هوکش هب

یا هنیآ

اه.." هنیآ یارو رد

وا افطل دوش هداد تشگرب

یندشان شوماخ یاهاوآ نیمزرس هب

نوتسیترآ ، اسوتآ ، ایدرب ، هیجوبمک

؟ دییاجک اناسکر

بدحم یا یسَدَع -"امرد

اه هچیرد درِگ

میا هدش عمج

درک دیهاوخ نیریش ارام ماک ایآ

یگنس جنگ نآ زا یا هکت هب

"..... تیندم ِبلق رد عقاو

'' ًارْكِذ ُهْنِم ْمُكْيَلَع اوُلْتَأَس ْلُق ِنْيَنْرَقْلا يِذ ْنَع َكَنوُلَئْسَي ''َو

بش قیمع ِدوکر رد

تسادیپ رود زا یریفس

شهاگن نابات هچیرد هک

ار ما هدولآ ضغب ِزییاپ

درک دهاوخ یناتساب یزورون هب لدبم
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مرگ یامنهار وا

تسا شراب

میاهزور مکارتم ریوک رد

رپزا تس یدبس وا

هناتسبات یاهدنخبل

مامتان ییایور و

میاهبل شوماخ ناجیه ِتمارغ هب
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روپ دمحم انیم █رهم

" نازیرگ " رعشارف

تسد یور تسد

ناهج زا ندروخ تسد ور

ومد خاش رگم

دراد

درادن

نزو مامت اراب ناهج ییاراد

نزرا کی هب

رگا دزرا

ارم هک مراذگ یم یا هتشرف یاپ یور تسد

یهارمه طوبه رفس رد

... دنک یم

ناسنا ردام نم

ار مدآ مهدزیس ی هدند

ما هتشگرب

اه رواب مامت هک ردقنآ

... گنر هتخاب نم رد

تسا یکاخ مسنج

یا هدروآرف عبالهوی

نامسآ زا هک
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.. داتفا قافتا نم رد حور مان هب

و مدنام نم

ضحم تینایرع

هملک و مدآ و مدنام نم

میدش فشک و

ار نامدوخ

هاگآدوخان تینایرع مامت اب

هاگآدوخ هب

... میدروخ دنویپ

مدش هملک

دش هملک

داتفا قافتا قشع و

ام یاهتسد سمل هظحل رد تسرد

مه... یور

نم نانچمه

وا نانچمه

گرب ودوب وداب دوب کاخ نانچمه

ندناشوپ لصف ات

میدش اراد الهی الهی

تینامسج حتف هب

تیناحور حتف هب

اه هرازه و دنام تینایرع

.. سوسفا
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قشع ی هناسفا و

باوخ زا دنارپ ناهگان ارم

مرس زا دیرپ

هتخوس یلسن یگ هئشن مامت

زونه مدوب هتخوسن

هک ردپ

همقل کی تیل ردحال هب رد

ار ردپ همقل تیل حال ردام

رکاش

نایم ونم

دیدرت یاه نابایب

.. مدرگ یم اه یهاگآ مامت لا بند

وت هب مهاگآ

مدوخ هب

طوبه هب

زونه هک یا هتشرف وهب

ار مگرزب ردام یوب

... دهد یم

▉

یردپ ثاریم حطسم داعبا

ار همه

مداد وت هب

ار ینآ رد هک یبلق یناد یمن
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؟ مدبلا ک نیمدنچ ثراو

ردپ

رت ردپ

نانیرتردپ منرت و

نم یخیرات دلوت رد هک

دندیبوک یم لبط

اما ار تلبت

دتفا یم وت تسد زا

یا هداتسرف هک یبلق

تسا هداتسرف هک یبلق

مبلق و

.. هدنک اج زا

متسه ابیز مه زونه هک ینز ندب نراقتم ان داعبا یور یراک

.. یتسین ابیز مه زونه

مراد تتسود

هک ییاه یتنعل مامت اب

تشاداو شاداپ هب ارم

.. یگدنز رد

▉

هنشاپ یور هشیمه رد

ار نام یرد هنشاپ

.. یروآ یم اجرد زا
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مروآ یم رد

ار ناهج تاینمت مامت

اه تذل مامت

دننک یم روبع نم زا ناباتش

یقلعت چیه ویب

منک یم دگل ار تیاپ ی هنشاپ

ارچ مناد یمن

.. مراد تتسود تساهلا س اما

هک یتقو زا تسرد

ار نام رد هنشاپ

یوش یم دراو رد زا

ولگ ینیریش یوب و

وت ناتسد زارف زا

.. دسر یم مه دنوادخ ات

▉

مراذگ یم تسد یور تسد

ار راذگ و

نیمز ی هریاد رد

. مخرچ یم

یا. هدید راگرپ

یزول

عبرم



『156

شنیرفآ لا کشا مامت نم

وت اما

ینک یم کاپ اهار یتنعل

.. یگدنز رطس زا

یوش یم مدآ

طوبه

موش یم تخرد

طولب

وت یاه هناش یور و

میور یم هدیور ار هوک هک

اه ینایرع هب

مینز یم دنخبل

اه رفک مامت سپ وزا

.. مییآ یم رب

ریزگان یاه امالهی

... شنیرفآ غولب رد

میوش یم هملک

اه لیسناتپ مامت زا یورارف وهب

ار ناهج

اه روت مامت اب

اه جنر مامتاب

اه درد مامت اب

اه ماد مامت اب
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مییوگ یم دوردب

▉

وت تسد رد متسد زونه

مراشف یم ار تتسد زونه

تساه هرازه راگنا

... میا هتفخ کاخ رد

یاه هیناث ات

بآ یاه هرطق

اروت مرس زا دنارپ یم هک

ترس زا دنام یم هک

ارم...

هملک ماووتو هدنام نم

یناهج و

.. تسام قافتا رظتنم هک



『158

یسابع زانلا █

".. مردام مان هب هسامح " رعشارف

دیشروخ

هتسکش ینوتس رب

ار هتسخ یربا جنرغب یاه هظحل

دنز یم دنویپ رون هب

بورغ و

ییاه هناد یاریذپ

ار ندش ناراب هک

بش نیشنلد توکس رد

.. دننیزگ یم رب

تیادص نیرولب ی هفاب

بش ی هرجنح رد

اه هرجنز یاون قیفلت رد

دز یم هناش

ار یربا هتفشآ ِسیگ

، ینامشچ ثاریم ناراب و

تیادص تفاطل هک

ار ناشساسحا یدرُت

دوب. هدز رگنلت
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▉

دز یم هراوف نوخ ناشرکیپ زا هک مدید باوخ ارهب ییاه قیاقش ردام "_

ار شدوخ

".. هتسش نوخ نایم ناشاهگربلگ و

ناهج هک ار متروص زونه مدوب هتسشن

میاه یکدوک رس رب

... راوآ

".. میسرب اه قیاقش زار هب هک تسا نیا رتزا گرزب ایند ... مکچوک شاب مارآ "_

؟" تسا رتگرزب زار نیا مه نیتفرگ میارب شیپ زور دنچ هک یکسورع زا ینعی "_

کسورع رد ردام

باوخ رد رتخد

ناشرکیپ زا مه زونه . ردام ینیبیم "_

تسا گنت ناشردپ یارب ناشلد امتح دکچ.. یم مخز

هکنیا هن رگم

امار ردپ

؟" تساوخ یمخز

زیزع نابطاخم

. تسا زمرق آژری دیونش یم نونکا مه هک ییادص

اهرطس ریز رد افطل

.. دیریگب هانپ
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دیهش کی هویب یناد یم و دیهش کی ی هویب هب دیسر زابرس کی رسمه زا متمس "-
ار شناج ناش کیاکی یارب وت درم هک ییاهدرواتسد ظفح اب تسیواسم ندوب

.. تسا هدرک هزین رب

میسقت ناینیمز اررب شا هیثرا دیاب ووت هتشاذگ ثرا ار نامسآ وت یارب تدرم یرآ
... یوش

تقو هک یناد یم یسر یم هک جوا هب یهاگ . تسین عمج اب یواسم هشیمه یگدنز
اب جنر سلا یاهلا س تسا رارق یتقو دنک یم یقرف هچ نامسآ ای نیمز .. تسا میسقت

"... یتسیاب هوکشاب و رورغم تدوخ یاپ یور ورد ینک روبع ار ندوبن مه

▉

".. تسا ینامسآ هک -"ردپ

؟" تسادخ گنر هب شیاه مخز ینعی "_

بش

بش

یهایس رارکت

توکس رارکت

ییاه هظحل رد

اهوزرآ عافترا هک

... تسا هتفای نوکس

ار یکارتشا یاه هیناث و ایب

میاهایور نامسآ رد

نک.. کح

/ کدوک _ ردام _ نیمز ریز

١٣۶۵： سلا

مه زونه اه یتنعل "_



『161

دنوش یم بمب

هچغاب یاهلگ رس ورب

" دنراب یم

دنا.." هدروخ نوخ ردقچ اه قیاقش هراچیب "_

« هتشرف »

هلیپ

هناورپ

زاورپ

▉

نیمز

شوغآ

گرم

▉

باوخ یدولم

یتسه هیراهب

▉
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یپ رد یپ یاه بمب

هدز گنز کچوک یاهزغم

" مدنبلد زونه هدزن "_

کدوک و

ار شا یباتیب مامت هک

ادص و کشوم ریز

ما هنیس رد

.. دور یم باوخ

.. مور یم باوخ شلغب رد

" تسا گنشق ردقچ هچغاب ردام یاو "-

" تسا هداد بآ ار اهلگ ..ردپ مرمع ینیبیم "_

اه قیاقش مخز

دنک یم زاب رس

کشا کدوک

کشا ردام

دنخبل ردپ

دوش. یم زاب ناهج مامت یور هک تشهب گنر هب ییاه ورد

یزبس همه نیا ردام "-

وت؟" یاپ ریز

اجنیا ام رادید دشاب "-

اهلگ هچوک

. قیاقش پالک
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یناحور هسیفن █

دوب ربا هیاس سپ رد باتفآ ماگنه هب

دیبوک طایح رد هب هجنپ

ناراب

با

ر

ا

ن

: ردام

؟! یدمآ ما یبآ قاتا هب نزور مادک زا

درک یم ینتبآ یتقو -هب

یا هزوریف ضوح رد رفولین

لا سراپ یزمرق لگ یاه یهام هن

هدیچیپ ناویا رد لگهاک من یوب

دشک یم زارد و

شرف تسوپ یور

لق لق ناجیه رد روامس یتقو

ییاچ یگنر رپ زا خیلا ناکتسا -

مراد ندیشون هب لیم

خرس لگ سگ معط -زا

؟! تسا رپ تناهد زونه لیبجنز هن
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دنیب یم باوخ ردام

الرغار واگ تفه

قاچ واگ تفه هک

دنا هدیعلب ار یلا سکشخ یاه نمچ یور

دوشیم دنلب

درد یاه نهلا یادص اب

تس نذوم یادص هن

دیرپ باوخ زا کرتخد

تسه رتسب

تسینردام ، تسینردام ، تسین ردام

هدش؟! ریبعت دنکن -

: ردارب

یچ؟! -

.. گنوآ یاهاپ یادص ،زا شوماخ هناخ -

.. هتفر هچوک رس ات امتح -

▉▉▉

دید شرازم اررب شا هیاس ردام

دش ریبعت شباوخ هک یتقو

هدنسیون باوخ رد

یوار هن

رتکاراک هن

مادک چیه ال صا

. تسا هدرک ریبعت ار باوخ باوخ هک
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و... لا مینیم لزغ لزغ، : موس شخب
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کیپرذآ شرآ █

لگ هتسد اب ارچ رخآ یلو ار نم یشک یم

لگ هتسد اال فیس وت،ال مشچ زج یتف ال

نیمز کاخ لگ ،نم یتشهب غاب لگ وت

لگ هتسد یام هلجح رد دوش یم ایند ود ره

دلی مل ًامامت هللای، وه لق ًامامت وت

لگ! هتسد اپارس ،یا شتآ و قشع اپارس یا

ملد رکذ وت مشچ والی لوح ال ریز

لگ هتسد ،ای سفن وای فیطل وای زیزع ای

نم مشچ رد وت مشچ والی ُقشع هآال

لگ هتسد لزغ،ال ،ال مسبت ،ال قشعت ال

زان هب دتفا یم بآ رد وت هام سکع هک ات

لگ هتسد ایرد جاوما دوش یم هرطق هرطق

دش قشع مان هب شناوید هک ومالان لثم

لگ هتسد اضما نم یاه لزغ یاپ دوش یم

▉

طقف سپ مربق گنس یارب وت، زا ما هدرم

لگ. هتسد اب هحتاف ، هسوب ود مهاوخ یم وت زا
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غالیم ارهز █

ار منامسآ یدرک کیرات

ار مناشن و مان منک مگ ات

یداد ناکت یتسد نامسآ زا

ار منابدرن یتسکش یتقو

تینوتیز زبس یاه مشچ اب

ار مناتساد یدرک خلت وت

هناحبص یاچ رد رکش لثم

ار مناور و حور یدزیم مه

دبسچیم هچ مس رانک ییاچ

ار مناکتسا نم مشکیم رس

ریغ یارب تیاه لزغ یزور

ار مناج دنریگیم مارآ
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" بورغ " نایشیورد رفعج █

تسیدرمان نامسآ . یدب نیمز ، نیمز

تسیدرمان نامز ، نییآ جک نامز ، نامز

میدروآرد یمدرمان ی هریزجزارس

تسیدرمان نابداب نام، قیاق یور هک

ار هلگ یمامترخآدهد یم گرگ هب

تسیدرمان نابش ایآ ینک یم لوبق

تسا هاچ نارداربزا بیصن هار، نایم

تسیدرمان ناهج ، فسویو متسر هبوگب

دیآ یم باوخ تقو وت، یریگتسد هب

تسیدرمان ناگرهم نم! کغرم شوه هب

! شرآ ناشن دور یم تدوخ ،هب وتریتو

! تسیدرمان ناهج نکاهر زرم؟ مادک

؟ وقاچدرب یمناردوخ ی هتسد ؛ هتفگ هک



『169

تسیدرمان ناتسودزا نم مخز هشیمه

... یراب یا هناوج اتح ،هن هخاش هب لگ هن

تسیدرمان نازخ مکاح هکرادم بجع
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اروها هماگنه █

سورع

شوپ هیس اه هنییآ ، نآرق وگالبو عمش

شوماخ هراتس مشچ ، رپرپ خرس یاه لگ

بوطرم ناوسیگ ،نآ هنهک دیپس تخر

شوغآ مه اه هیاس اب کاخ ی هلجح تشپ رد

هناوج ی هدرمنوخ ضبن دامجنا رد

شوم ی هتسخ نادند ، ندوب ِ خلت یایؤر

زییاپ درس زور کی ، میوقت و داب ناتسد

شوگرخ هایس ،سلا گرم دلوت نشج

دش مگ هرابود یدرم خیلا یاه هچوک رد

. شوشغم تارطاخ اب هشیمه زا رتاهنت
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یتمه ویرآ █

" اهنت درم گرم لا" مینیملزغ

,اما شیاهتنا درم, کی زا یا هصق

ایرد گرم زور , بادرم کی نز ود اب

!؟" یراذگب ار زاب,بآ بشما دوش _"یم

ایند دش یم باوخ , شوماخ اهار عمش

ردهآ مگ یردام , کشا اررد نز مشچ

ام!؟" یب یک ات ضغب ,, راذگب ار _"اهبآ

▉

یبآ شیاه هلعش , رون رس کی ار هام

" ایور ات مور ,_"یم تسم اه ایرد درم

ربا رب رس اه جوم , دیصقر یم شقیاق

... ابیز یوق ود ",اب گنر صقر نیا یاو "_

▉▉

تاک ینعی شا یزاب , بادرم رد نز تسد

اریگ شیاه کشا , ضغب رد مگ یردام

▉

دولآ ضغب اه جوم , تشگ یم رب یقیاق

اهنت درم گرم ربا,,,,, کی ار نامسآ
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زوسناهج لیلج █

ما یناتسچیه

ما یناتسچیه لیا یریوک زا

ما ینادرگرس و چوک یانشآ

دردرعش بل ,رب هتسب لوات یاپ

ما ینامیس مدرم ناوخ هحون

نامسآ نیک ز دراب یم گنس

ما ینادنز اهوید راصح رد

نمو جوم لحاس هب ولهپ دنز یم

ما ینافوط لد نیا یادخان

لزغ مراب یم درد زا سفنره

ما یناوخ یم ناهج نیا یاجک رد

قشع تسد ما,اب هتسب یراب هلوک

ما یناسرت یم هداج نیا بش زا

اه سوناف نیا نیب , رخآ ماش

ما ینازوس ,یم سونقق کی لثم
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یکمرب اناسکر █

هعطق

وت نامسآ زا دکچ یم هام راگنا

وت یاهمشچ رد هتخیر هراتس اهدص

تسمغ ویب داش تلد و ینم یب زور ره

وت یازع رد ملد هام، ِزور هاجنپ

یگدنز کیرات ی هطقن هب منزیم لز

وت یافو گرم تلع مبایب دیاش

تسین بآ هرطق کی شزرا کشا وت زا دعب

وت یاهزرم نت هب دکچ یم هدوهیب

شیوخ میرح یارب میزمرق طخ ام

وت یاپ هب هدیکچ قشع تس تکرب یب

شیوخ یاهتنا یب تمرح یاهتنا ات

وت یاهتنا یب تعسو هب منزیم رپ

مکچ یم ، عمش و موش یم مامت مراد

وت یاه هلعش ارم رمع تسدز شتآ

قشع ناهد لگ دهد هک متشاک اوژه کی

وت یاهتسد لَبِق زا رعش هداد لگ

ینک رورت ار شلد هکنآ دابم زگره

وت یاتدوک ی هثداح یایض دیس
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زونه ما هتسخ دوخ بل یدارفنا زا

وت یارب دراد هدزاو یاهفرح نوچ

نم یاه هناش رس بیش یایفارغج

وت یافو یب لد ضارقنا خیرات
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یماما دیعس █

مورب نآ هکاتهب یلا یخ مادک رد وت

مورب نارک نامه اهات هیناث یارو

شوخ ورس مریگب ار امش تسد قشع هب

مورب نامسآ هب هراتس جوم راوس

مریگرب رهم ارهب نادمچ نآ هرابود

مورب نارکیب هب تراهب فلز یوب هب

ابیز یمسبت تخرس بل زا مهاوخب

مورب ناکم هبال مسبت قوش و دهش هب

دراب یم قشع هک یلا یخ هب ناوخب ارم

مورب ناج قمع هب مزیزع یاوه رد هک

مهارمه هشیمه نم یورب اجک ره وت

مورب ناود ناود شتسم یزبس یوس هب

نم هک یا هتسشن یسوبوتا نیمه رد وت

مورب ناشن یب مااتهب هدش نآ راوس

قشع لحاوس رد هک مدرخ ی هدنرپ نآ نم

مورب نادواج مااتهب هدمآ قشم هب

اه هرطاخ نایم رد یورب نامز ره وت

مورب نآ نایم رد امش قوش هب منم

تسادخ سالم رپزا تیاه هرطاخ یارس

مورب ناوج نآ زا اما مسر یم ریپ هک
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تیاورارف ناتساد و رعش : مراهچ شخب
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نایدسا █اوآ

یوار : لوا تیاور

دش باق سلا هس

ماهبا رد دیشک هشیش

... شوماخ یاهریوصت

ی یسوملم

هناخ مغ رب کاخ سوه

... شیپ زا شیب

تشذگ یم شیاه مشچ

یاهزور یاه راظتنا رد

سامتلا رپ

اما هار رد هک ییاهادرف و

دوب.... یندمآ

تسکش شیاهوناز رورغ

... تراسخ تیاضر یارب طقف

دوب هدنام کشخ

شدیما

، اههاگداد کیراب هار رد

دشیدنایب ات تسشن یمک

، شزورید ی یتخبشوخ ترسح هب



『178

هتشاذگ اج سکع کی الی

... شلوپ فیک رد

ار شخلت دنخبل

وفر... دیشک  یم

یاهندوبن مامت وا

مرگ و درسرب ار نیگنس

یاه لصف

و روبع یب

، ناشن یب

قارف رد

..... دیشک هآ

یدرس هآ

یرثا یب زا

یتخبشوخ تشگنا یاج

تخوس  یم هک

.. شناج ویب گنر یب یاهبل رب

ار همیب نتشادن ی هثداح

بشره درب یم باوخ

شنیگنس کلپ تشپ

، روجان یاهفرحاب منک "هچ

" مدرم

دشیم در مادم

.... شنوگ هدید کاندرد نهذ زا
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ریما مود: تیاور

، باتفآ اب مرهق

یکیرات رد رعق

یور

کانتشحو یاه هیاس

.... یگدنز یاسآ لوغ دیاش

راب، یمغ هلوک نیا رد

... باتفآ دیباتن چیه

مردپ دنام ساهلا

... یمرج یب مرج رد

مردام تخوس  یم

، شیاه تسد ی همیخ رد

مرس.... رب دیشکیم هک

[ خبطم ]

مردام درکیم مرگ

زا هدنام یاذغ

ار.. شا یناهد یب

رد) یادص )

و وتا ییب رداچ

انشآ یاپ یادص
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؟ یدمآ ریما _

ما هرهچ دوب سوبع

دش هریچ رایتخا یب

نم.... رب

؟ رسپ وک سالتم

: دنتفگ _

دنیایب هسردم نوتاردپ ادرف

هرادن یروخلد _

میایم نم

... ردام یردام _وت

دش هایس

نشور یاهراوید

یشاک

تخوس هناخزپشآ و

بش... زا هدنام یاذغ رد

و یتخبدب راکفا

دوشیم ترپ هتفرگ دود

ی... هتسخ و لساتسم نهذ زا

، مردام

نم... مهو

دیشک یم یکورک میاهاپ
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و نغور یاضفرود

زیلوو زیلج رد غاد همین ی هباتیهام

ناهگان دروخ  /رج ثحب ورج

مناهد

هاگن زا مدوب هدیسرت

.... ادرف زا مناتسود

دندوب کانسرت اهادرف ردقچ

.... تسیرگ  یم ردام

ردام، لثم مه نم

.... متسیرگ

... مدرب ردام شوغآ اررد دوخ

دوب ادرف

ردام ی هرهچ

یکالس.... هشیش تشپ

مدوب هدش دنخبل نم

.... ردام ی هرهچ هب

حوضو هب هن

مدید /یم متسنادیم

ار مردپ

دوب. یضار مرظن رد هک
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چیه رگید و گنج █

یشاتریت ینیسح داوج دیس

زابرس هنهک : لوا تیاور

داد یم ناج فرب

و جاک جوا رد

اه هلولگ

ار گنج ی هنارت

اه سوناف زارف رب

. دندرک یم یناوخ مه

گنج یاه تمینغ

زا یغارس و دنتفر یم

. دوبن میرم ی همسجم

اه هبارا هک دنتسناد یمن

دنا. هدرب رود ییاج ارهب وا

دنتفرگ هناخدور ارزا ماغیپ

هرداصم ار اهنوفامارگ

دندیصقر اه هحلسا یور ورب

رجنخ یتقو

ار ناشنایرش

هدیرب
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هدیرب

داد. یم جاک لیوحت

تقو ویب تقو یاهراجفنا

ارم یاه هکت

درک یم شخپ گنج خیرات رد

ما هداتسیا وحاالنم

اپ کی اب

شوماخ یا هلعش نانوچ

رتسکاخ سپ زا

یرتسکاخ ِناتسمز رد

نان، لا بند هب

مواک یم ار میاهباوخ

نامزرمه یپ رد

ینم هدرکن لمع یاه هلولگ رد دیاش

. دشاب اهنآ زا یدر

هناحیر مود: تیاور

شود رب شا گنفت هوک

اه مشچ زا ناهنپ

تخادنا یم گنچ نمیرها

ار نرتسن یولگ

یراج ِنوخ و
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، تریغ رد دیشوج یم

هلولگ

هلولگ

درک یم زاورپ

نم نامسآ رد

دنز یم بیغ نیبرود

ار شتآ راگنا

تخادنا یم لگ کرتخد

شا گنفت ی هلول رد

موس:... تیاور

یاه گنز

توکس رهش

دوش یم هتخاون

؟ یسک هچ شوگ رد

یتقو ]

نزور و زرد یب یفقس

تسین

ار] هار رد هداتفا یاه گنس

گرتس یاهدرد هک

تسا ناش یتسد یهت دزم

رد دنا هدش هدینت

تلا فسآ یناشیپ نیچ
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غارچ زا خیلا یاهریت تشپ و

ار یگنج ریت

زیر

زیر

دنک یم

گنج زا هک یکدوک

تسا هدمآ

اهزیرکاخ یکیدزن ورد

گرم زار

شود رب دراد

ی هشیدنا ورد

. تسا هدنام فقس کی

زابرس : رخآ تیاور

اهزابرس مامت

دنا هتفر یصخرم هب

ارچ؟ : دسرپ یم رهش

گنج یاه نابایخ رد یتقو

رون، ندمآ تقو هب

تسا هدش سب شتآ

دش؟ هچ اهار هلولگ _

زادناریت کت یاه هلولگ ریفس رگید

رهش دیفس بلق ی هناخ هبملت رد
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دنک، یم قیرزت زبس نوخ

ی هدز ساره ی هرهچ رب

دنتسرپ یم هک یناقشاع

ار ناشیاه هقوشعم یخلا

تسا زیگنا لد هچ هآ

اه هحلسا مامت هک

دنورب الت یطعت هب

و ییایب ووت

رهاظت هک یناتسرپ واگ

دننک یم یقشاع هب

وت هاگن کی یتح ترسح رد

. دنوش گرم قد
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دنک ادخ هک دنک ادخ █

یمرک ادخ نسح

میم : لوا تیاور

کرت ملا یخ

شهاگن ندینش زا دروخیم

ینوفمس

تسا کوک کوک شنتفر

ار ششوغآ

هدوشگ شیاه مدق یارب

معطرگید

نیرخآ

شا نیریش یاه فرح

دیاب ار

هوهق یخلت اب

... مروایب دای هب

طقف

دنک... ادخ هک دنک ادخ
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نیش مود: تیاور

مورب دیاب

ارزااپ وا درد نیا

دزادنا یم

شا لد هت راذگب

دوب افو یب هک دنک مراب راچیل

هک نم

ار شلا یخ شوغآ

مبیج هت

..... مراد هشیمه

مورب دیاب _نم

! نامب بش _ات

زاورپ هب دیاب تسا تقو رید نونمم _

مسرب اه کل کل

( هناسمتلم )... دنخبل ناجنف کی هزادنا _هب

( هاگن ما( هدرک مگ ار مدنخبل ... دنخبل _

( هیرگ (اب دراد یرتشیب تذل وت نابل یور شیاشامت وت یارب نم دنخبل بخ _

( نازرل یادص (اب شا یهاوخیم رتشیب تدوخ نونمم _

..؟ طقف ریگب ار مدنخبل نم زا راگدای _

هچ؟ طقف _

دنخب میارب ناجنف کی ی هزادنا _هب

( سای (اب دشاب _هآ

داد نم ارهب شدنخبل و
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نایرگ یلد اب

ار کشا مدز هقهق

ادرف یارب ار مدنخبل زا ناجنف کی ووا

درک تسپ

ظفاحادخ رگید تسیفاک _

.... نامب _

اما... متفر و

دنک ادخ هک دنک ادخ
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رعاش █کیم

یماصمص انث

رعاش : لوا تیاور

نم، یاهرعشرد

، ییاوقم درز یاهدیشروخ

. دنناهنپ یبرس یاهربا تشپ

و

مرعش یاهرطس الهبالی

درس یاهداب

.. دننایرج رد

مرتفد یها گ یاه گرب

. دنتفُا یم هار هب

/ کدر! دیاب یرفس _/

و

یرعش

هناورپ حیصف ی هجهل هب

یارب

.. دورس اه ینادعمش

! ناهنپ هچ امشزا _

یهاگ اهزورنیا

موش یم رود
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، مدوخ زا

هدش پیات یاهرعش زا

و

کی سورع نامشچاب

موش یم هریخ

هب

درگ...! هچو ک ییاوقم نارباع

هناوید مّود: تیاور

ما هتفر ِیاهلا یس هلصوح

دوشیم زیر رس

یاه سفن زا

. نامز ی هدیرب هدیرب

ما هتخیرگ یگدنز تسد زا

کاهار دصاق یایور و

ما. کهدر قاجنس متشونرس فقس هب

ارچکه

، اهنت

هدنام زور یک

.. یگناوید سمل ات

زور یک

! یگلا سود و یس یادنلب هب
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یگداوناخ ی هناحبص لا مینیم ناتسا █د

یشات ریت ینی سح داوج دیس

دسا : لوا تیاور

دیاب هرابود هک نیا رکف ،زا موشیم رادیب باوخ زا رابجا و هارکا اب یتقو حبص زور ره
. مریگ یم درد رس مورب یتفوک ی هرادا نآ هب

یوسرپسا هک تسا بوخ مه زاب . مراد درد رس اهحبص رکف نیا اب تسا سلا تسیب
دنک. یم کمک یمک حبص

گس قوب ات بشید هک ردحیلا منک یم رادیب ار ریما و مور یم اه هچب قاتا تمس هب
. دوشیم رادیب نانک دنلورغ دوب، یشوگ رد شرس

:[ تینابصع [اب ریما

..!!! هسردم مه اباب،زاب میباوخب رازب هآ،

: میوگیم مهدن تروق و کاوسم فک منک یم یعس هک ردحیلا

؟! یشاب رادیب تقو رید ات یدوب روبجم نزن، رغ ردقنآ وشاپ

. تسا ریما و نم زور یره هملا کم نیا

لوپ مهب اباب : تفگ ریما هک مدرک یم رکف مهدب ماجنا دیاب زورما هک ییاهراک هب متشاد
؟ یدیم

. موریم هناخزپشآ تمس وهب دوشیم هراپ مرس زا یلک هب راکفا ی هتشر

هک؟ مداد نموت تسیب تهب زورید _

: تفگ و درک دنلب ار شیادص ریما

یوت ردق فالن مدرم ی هچب هداد، نویلیم تسیب هک راگنا نموت تسیب هگیم نیچمه
تسه نوشبیج

: متفگ مدیشوپ یم تشادن راسخر هب یگنر زا۵سلا دعب هک ار متک هک ردحیلا
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نم هک نیا مود نک، تبحص تسرد تردپ هکاب نیا لوا هخآ یراد انوا هب راک یچ وت
هنوخ نیا تاروما و مریگب زاقردنچ ات جرب رس هب ممشچ هک متلود ی هداس دنمراک کی

ارِچ" هریم و هنیب یم وشخاش "واگ ایمیدق لوق هب هک نیا موس و منوخرچب ور

درک تشرد ار شنامشچ دوب هتخادنا شناهد رد ار رینپ و نان ی همقل هزات هک ریما
: تفگ

! یدیخرغ ووت میدز لوپ فرح ام زاب

دهد یم باوج نم ناهد هب ناهد تروص نیا هب ریما هک نیا زا مدوب تحاران یلیخ

ضرم و تفوک رازه و هرادا ماو و نیشام ، نویزیولت طسق نم، ِیاباب نم، ِرسپ هخآ _
فلع لوپ هگم هخآ ؟ ینکراک یچ هک اقآ ترضح هب مدب لوپ تقونوا ، هدنوم هگید

؟ هسرخ

: تفگ صرح واب درک یم ترپ هرفس طسو ار نان ی همقل ریما

تن... میگ میرب هسردم ِدعب اه هچب اب میتساوخ یم ، میتساوخن اقآ

مود:یلال تیاور

یارب دشابن ییادص نیرتکچوک و کیرات اج همه مراد تسود باوخ عقوم هشیمه
رادیب تعاس ات ود نیا یاوعد دوش. یم ساسح رون هب ما هدیباوخ یاهمشچ نیمه

. هزات و دیدج لک لک کی اب زور .ره تسا حبص زور ره رد نم شاب

مدز: دایرف و مدروآ رد وتپ ریز ارزا مرس

... مباوخب ماخیم نک، شوماخ و بصم ال الپم نوا _

یک منادیمن بشید . مدوب هدرک شندناوخ هب عورش هزات هک دوب یرثا ، نتسیز داش زار
حاال زیچ ره زا شیب اما مدوب هدناوخ ار نآ زا هحفص دنچ و دوب هدرب مباوخ
: دیوگ یم و دنک یم یدوسح نم هب هشیمه دسا . مدرکیم سح وتپ یور ار شینیگنس

میدوسح تهب و... هچغاب رد راک ، یزپشآ عقوم ، یتلا ح ره رد ینوخیم باتک یلیخ وت
دراوم رگم دیوگب ضارتعا رس زا دناوت یمن یزیچ چیه تقو چیه نیمه یارب . هشیم

: متفگ مریما باوج رد میرذگب نم. فرط زا هابتشا تروص ورد یدج

؟ یرادن روکنک هگم وت هنوخ یایم هدش، دایز شور ردقچ ، هدرکن المز

بل: ریز مدوخ اب دسا مرهوش باوج ورد

. میتشاد مه اب یتهابش هچ الام صا مدش نیا نز نم ارچ منادیمن
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. هاگشناد هرب حاال داخیم یک اهیداد ریگ ! نامام _

اباب متفرگ وهک مملپید داد: همادا درک یم هاگن شردپ هب یمشچ ریز هک حیلا ورد
. هتسبرادم نیبرود بصن راک وت مریم مه نم هرخ یم ومیزابرس

هتفرگ ار هتسب رادم نیبرود بصن یا هفرح و ینف کردم تشذگ هک یناتسبات رد ریما
دوب.

: تفگ دیشوپ یم ار ششفک تشاد دسا

هنک یم مه ماباب ماباب هچ

یرب و ینوخب سرد دیاب هرخب تارب ور یزابرس هک دوب اجک تاباب لوپ ، بوخ رسپ هخآ
هقباس سلا تسیب اب ینیب یمن و تاباب هگم . یرایب ریگ راک ینوتب دیاش ات هاگشناد

. تسین مادختسا

طالی سیورس تشاد لوپ هگا تاباب نیا مدرک هفاضا و مداتفا اه یهدب مدای نم دعب
. دیرخ یم مارب و دوب هتخورف شیپ لوپ تباب هک ومیسورع

. هدیم مهب دیعو و هدعو طقف سلا تسیب

اما لوپ مادک اب دیوگب تساوخیم راگنا تفر نوریب رد وزا درک نم هب یدرس هاگن دسا
. تسین شرارکت هب زاین هک هدش هتفگ ردقنآ رگید فرح نیا درک یم سح دیاش
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█...؟

یدمحا ه رهاط

نسحم : لوا تیاور

متفرگ باتفآ مامح بش، تقو هب

ما هنازور راک

نس طسو

روتک ورپژ همه نآ ریز

منیلا غز کحضم هرهچ یتقو

دوش یم سامم

ناشیاه مخا طخ هب

ناشیاه هدنخ طخ هب

یهاک ذغاک ، یتعامج

اه کفپ و سپیچ دلج ، سمادآ

هنحص نآ کی رد

رپزابزهلا،بزهلا،بزهلا

ار شناجیه هک

دنک یم عمج وراج

ار شلوپ

" مادرتن تشپ وگژ "نآ

هام هب هام ار مقح هک

دزیر یم ما ینوناق نس باسح هب



『196

تس هداتفا ریخات هب تتشادرب تقو زونه هک

میفاب یم ار ندش رادلوپ یائور منارهاوخ و نم

: هسسوم سیئر

هشیم مومت اه یزود چیپ کالهف نیا راک یک هگید

؟! هرظتنم یرتشم

درادن اهار هروک هرگ نیا ندرک زاب ییاناوت شکچوک ناتسد _

وت... هک هرادن ور هغابروق نوبز ترهاوخ رگم _

... شا یناهج زور زورما نوا طقف ، سیئر هلب، _

دیرازن شیامن هب هنحص ور بشما اه یزاب لما نیا هفخ،زا _

شا هیاس زا رتکچوک ما همانسانش

دیسر یم شغامد هب مدق رگا

تشم اب مدرکیم بجو

دیمهف یم ار شا هناکدوک حلا یزیرنوخ هب هک

یوار مود: تیاور

تعاس هدزاود

کریس طسو تس سهلا هدزاود هن

ار شیاه یزاب کقلد ک

دراذگ یم شیامن هب

عمش هنابز هک یتقو

فاک فقس ات

اه فقس ات

دشک یم هکچ هکچ، فقس ات
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دوش هلئاع هس ود، هانپ رس ات

ناشن هراتس بسچرب زونه

نازیوآ یا هریگ ارهب شردپ

تسا لصو رادراخ میس هب هن

ار ینامسآ مارجا هک یتقو

. دنیب یم ، هتخیر ورف ماب تشپ رب بش ره
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یشاتریت ینیسح داوج دیس █

تیاورارف هاتوک رعش

:

ار تیاه تشگنا

ینک یم اهر داب رد هک

هار ِمدنگ یاه هشوخ

اه کشجنگ زاورپ یادوس

دنوش یم

:

و ملفاغ اوه زا

ار ریپ تخرد یاهدرد

تسین یرتچ

تبرغ رطع

هدنرپ درد رپ یاهرپ رب هدیشاپ

مدش یم یجات شاک

، تیاهوم و مدنگ نایم

یناشیپ رب راگدنام
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جنرطش لا مینیم ناتساد █

یلعدان ابیرف

ابیرف : لوا تیاور

رد یگدنز خرچ کی هشیمه زاب اما متفرگ یم ار یگدنز یرچنپ زور ره هک حیلا نیا اب
دنام، یم زمرق غارچ تشپ اه هام مه دیاش اه تعاس ،و دیگنل یم راگزور ی هداج
وهب هدز تفگش ارم هظحل ره هک دندوب تکرح رد یگدنز رصانع رد یبیجع نایرج
ای دیسر دهاوخ ال صا هک ای دیسر دهاوخ اجک هب متسناد یمن . تشاد یم او بجعت

هن...

تسایس نوتس هب مدرک یم رورم اهار همانزور متشاد هناحبص ندروخ زا دعب زور نآ
... هحفص زا دندش وحم تاملک مامت مردام یادص و ریوصت اب هعفد کی مدیسر هک

ردام مود: تیاور

... مراد راگزور زا یرُپ لد

کچیپ اب ریس لد کی لوا موش یم دنلب باوخ زا یتقو اه حبص هشیمه مراد تداع
... یگنرف هجوگ بر ینارگ ات منزب فرح حیسم یمالد شیادیپ زا لبق زا هناخ یاه

قوقح هناب دوش یم تفس یزادنیب اج هتشذگ بش زا هک یزبس همرق اب یگدنز نوتس
. یگتسشنزاب ریمن و روخب

یم هناوج یه اه لگ ، طایح رد منک یم نهپ هک ییاه رغ رغ دنب کی و باتفآ ره اب
... دنوش یم رتریپ اه راوید و دننز

ابیرف موس: تیاور

یم شراگیس هب یرت قیمع کُپ ردام یاه گولا اهوید نارود نیا ریس ره اب ردپ ...و
زا لبق اه بش دوب هداد تداع ارم هک شتروص یاهرایش رد دوب هتفهن مهبم یزار دز.
زیم فرط هب اه همانزور ...اب یزاب هچ رگید اما منک. یزاب جنرطش تسد کی باوخ
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کی اهزابرس دوب، هتخوس هک دوب تقو یلیخ دوب هتخوس اه هرهم مامت متفر جنرطش
مامت خالهص دندوب هداد ناج همه ... رگید یفرط اهرد ندیود طرف اهزا بسا .. فرط

ای مدوب هدش تام و شیک مردام یاه کچیپ شچیپ زا مناد یمن . دندوب هتخوس اهرهم
هب ار مرَس ییادص هظحل کی هک مدرک یم رکف اهرهم هب متشاد ردپ. یناشیپ رایش
نک رواب یوش، هدنرب یناوتب ات رتخد یزابب دیاب یهاگ : تفگ یم هک دنادرگرب بقع
. یشاب هدنرب ات یزابب دیاب ... دشاب هدنرب دیابن مدآ هک هشیمه . تسیبوخ زیچ مه نتخاب
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:اوژهنا مجنپ شخب
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یرفص اسهم █

ادص یشوماخ

هداج رفاسم

کشا ردام

بیس تخرد

▉▉

نتفر

ندیسرن

ندیسرن

اه ندیسرن
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باتهز انعر █

" انگنت "

ضغب ضغب

توکس

ضغب ضغب

▉▉

سفق هدنرپ

توکس زاوآ

د

ی

و

ا

ر

پ

ر

پ

ر

نامسآ گوس
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یرادهاگن سدقا █

" زبس شیاریو "

دعر رجنخ

پاره

پارهربا

▉

نامسآ ناغف

ب

ا

ر

ا

ن

▉▉

کاخ هتخل هتخل

شنیرفآ زاغااااآ
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باتهز انعر █

اه" هظحل گرم "

توکس توکس

بش

توکس توکس

▉▉

داب داب

داب گرب داب

داب داب

▉▉▉

ب

ا

ر

ن

ب



『206

ر

گ

ه

ا

تخل یاه هخاش



『207

روپازریم مثیم █

مدقم طخ ردپ

زامن ردام

▉

خرس ردپ

زامن ردام

▉

مچرپ ردپ

ردپ ردام



『208

یدمحا هرهاط █

" شنیرفآ "

رذب کاخ

هشیر

▉

فدص ایرد

دیراورم

▉▉

درم نز/ نیمز

ناسنا



『209

یلورد داوج دمحم █

اه" هطساو گرم "

بیس

اوح مدآ

هاگن ود

▉▉

نز نیمز

درم نیمز

▉

ناسنا



『210

یدمحا هرهاط █

" ایرد گرم "

نز درم

هبلک

▉▉

هچایرد قیاق

خیلا یاه دبس

▉▉

شوماخ شک دود

هدز خی یاهلگ



『211

رای یلق هیده █

« مقتنم »

نتسبآ اهربا

غالف یب اهریشمش

نینوخ اه هنیس

عشعشم یاهقریب

نادنخ یاه الهل

▉▉

روضحِراونَا

سای ی هفوکش

....... ُلِطاَبْلا َقَهَز



『212

یتمه ویرآ █

« ناشوایس »

: هاشداپ

خاک

هکلم

بارش

▉

: هدازهاش

خوک

نتمهت

کمن و نان

▉▉

/ مزب لصف

صقر هکلم

شهاوخ

سوه

▉

ضغب هدازهاش

کشا



『213

رافغتسا

▉▉

/ ناحتما لصف

شتآ نادبوم

شتآ هاشداپ

شتآ هدازهاش

کشا هکلم



『214

اسراپ هماسرف █

« قشع یاه «هیآ

شودرب ربت

شودرب ربت

شودرب ربت

شودرب ربت

شودرب ربت

ناربمایپ فص

▉▉

ناتسرپ تب بورغ



『215

یریشناهج اسهم █

« «وه

زامن نم

زامن وت

تیاهن یب ادخ

▉

زبس هداجس قشع

مرگ یاعد

زیگنا لد رطع

▉

راز هزبس شوغآ

نوزوم توکس

یگدنب

یگدنب

یگدنب



『216

یرذآ دمحم ارهز █

« بان سح »

هرجنپ

میسن

ناکشجنگ زاوآ

▉

نز:

یشحو یاهوم

یریطاسا مادنا

ریرح نهاریپ

▉

داب:

نانز فد

ناوخ زاوآ

صقر اپهب

▉

: باتفآ

تسم

تسم

تسم



『217

یسابع زانلا █

« هناقشاع یاه یگنتلد »

ا ا

ن ر ب

ت

ر چ

تارطاخ باق

▉

رعش

هنوباب یاچ

یجنران لصف

▉▉

کیتنامر یاهرطع

ر اگدنام یاه هنارت



『218

یزیزع هبیبح █

« راهب شوغآ »

میسن ِیدولم

نامسآ رتچ

قشاع نیمز

راز هزبس صقر

▉

هنوباب

هنوباب

هنوباب

اه هناورپ صقر

▉▉

یقشاع یایور



『219

اسراپ زانرف █

« زاورپ رصع »

هشام

کیلش

گلوله

وتسرپ

نوخ

س

ق

و

ط

▉

نوگلگ یاه الهل

رادغاد ناردام



『220

ققحم █اههل

« بورغ »

مارآ یقیسوم

اه هرطاخ ِموبلآ

▉

لبق: سلا دنچ

خرس هلولگ

اه ضغب هلمح

▉

رتخد گرم

اهوتسرپ چوک



『221

اسراپ زانرف █

اه» هرفن «ود

زاورپ رتوبک

زاورپ درم

زاورپ نز

▉

ل .

ق ح

ه زاورپ ی

ع س

ر و

▉▉

رتوبک ود

فقس کی



『222

یسابع زانلا █

« هتشرف »

هلیپ

هناورپ

زاورپ

▉

نیمز

شوغآ

گرم

▉

باوخ یدولم

یتسه هیراهب



『223

رای یلق هیده █

اههوک رد هدرم اه داهرف "هچ

اهراد رب هتفر حالجاه هچ

" ییابطابط عالهم

هّماش بش

هماکچ

▉

هلعش

د

و

د

دوع

▉

رکذ ........... هبقارم

وه 

▉▉

قحلا نا کاو پژ



『224

اسراپ زانرف █

" ییادیش "

گنلپ

ک

ه و

هام

قشع

خرس یاهگر

▉

دوبعم

س

ق

و

ط

رود لیامش

رورغم یاهمشچ



『225


