
 
 

 ناگدنوش رامثتسا هب میدقت
 

 
 
 
 

 

 سگرن
 رگراک رتخد

 
 
 
 

 
 
 
 

 :هدنسیون
 

 يوترپ اضرمالغ
 

 
 
 
 





 
 





 
 

 
 

1 
 
 زا یلو دوبن درس اوه .درشفیم دوخ رد ار رهش ینیگنس و ظیلغ هم ،دوب راهب لئاوا
 کیدزن ییهلصاف زا اهگس وعوع ،هم مکارت زا . دیبسچیم نت هب نهاریپ اوه تبوطر
  .دشیمن هدینش زین
 ياهمدآ كدنا .تفریم شیپ هب هنالس هنالس و تفاکشیم ار هم كرحتم ییهیاس
 .دندشیم وحم و دنتشذگیم شرانک زا هدروخ طخ ياههیاس نوچ ور هدایپ رد
 هد .دنشاب هدیکم ار شاهراصع هک يرانا نوچ ،تسیلاخ شنورد درکیم ساسحا
 شابلق درکیم ساسحا .دوب هدیشک ار شاقمر هناخراک رد تخاونکی راک تعاس
 دراذگب نیمز رب ار شراب شنز دیاب زورما .دنزیم گنچ شاهنیس رد يزیچ و دپطیم
 رادبیش و گنت هچوک دنچ زا .دیاشگب رگمتس يایند نیا رب مشچ شدنزرف نیموس و
 نوچ رقف .دناکتیم ار شامسج و حور یقیمع هودنا .تشذگ یفوتسم هوک رانک
 تفایرد یقوقح نارگراک هک دوب اههام .درشفیم دوخ رد ار هلحم مدرم ،گرم سوباک
 زا یئوراد دوب اههام ،دوب هدشن هدیچ اههرفس رب یفاک ياذغ دوب اههام ،دندوب هدرکن
 رد و هدیکورچ ناشاههرهچ ،هدنژ نامدرم سابل .دوب هتفرن نیئاپ يرامیب يولگ
 .دوب نایامن هدیسام ِکشا ییهقلح ناشنابرهم نامشچ
 وا هب دمآیم لباقم زا هک يرداچ ینز .تشادیمرب ماگ نارگن لد و هتسخ رفعج
 هحیلم .تسا دوز زونه .ورن« :تفگ ،درک شزادنارو بوخ هک نآ زا سپ و دش کیدزن
 ».ارحص هب ورب  .تسا هتشاذگن نیمز رب ار شراب زونه .درادن ندز روز ناوت
 یتخس هب شامشچ هک هم مکارت رد و درک جک ار شهار ،تفگن یمالک رفعج
 ،یلامش هداج لپ ریز زا نتشذگ زا سپ .دش در ییهناخ رانک زا ،دیدیم ار شیاهاپ
 ار هم تفرگ ندیزو برغ زا هک یکنخ میسن .داتسیا و تشاذگ ارحص هب مدق
 ياههوک ات هک یناتسگیر .دشیم نایامن زبس نیمز و یبآ نامسآ مارآ مارآ .دنامریم
 بآ شزیر يادص و دوب لگ رد قرغ يراهب ناراب نیمود زا دوب هدش نهپ تسد رود
 يراکفا اب و تسشن یگرزب گنس رب .دادیم شزاون ار شوگ کیراب يرابیوج رد
 یکیدزن رد یتسرپ باتفآ .دوب هتسشن یگرب رب ییهناورپ .تسیرگن فارطا هب كاندرد
 دیچیپ دوخ رد ار هناورپ ،قالش نوچ تسرپ باتفآ نابز ناهگان .دنابنجیم ار دوخ وا
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 يردق .دید انف هب موکحم هناخراک بحاص ناهد رد ار دوخ رفعج .درب ورف ناهد رد و
 !اباب« :دروآ دوخ هب ار وا یناوجون دایرف و ندیود يادص .درک تسار دق و دمآ دوخ هب
  »!اباب

 »؟لیهس هدش یچ .متسه اج نیا«
 رتکد دیاب .دیآیمن لاح هب ...هنن ،هنن اما دمآ هچب« :تفگ و دمآ وا دزن هلجع اب لیهس
 ».يروایب
 شاناوناز زا ناج .دزیم سفن يدنت هب .دیود هناخ يوس هب یهار هکیراب رد رفعج
 هناخ رد رب شوپ هدنژ هچب رتخد و يرداچ نز يدادعت .دش کیدزن هناخ هب .دوب هتفر
 تعرس اب نابایخ لوط رد ،دیسر نابایخ هب ،تشذگ اهنآ رانک زا رفعج .دندوب عمج
 و رس رپ ،یمیدق ینامتخاس یبوچ ياههلپ زا و دیود یتدم  .درک ندیود هب عورش
 يور مه رانک قمد و روجنر ینانز و نادرم .دش رتکد بطم دراو و تفر الاب ادص
 ار نیمز ناشءهتسخ و تخاونکی ياههاگن اب و دندوب هتسشن يزلف ياهیلدنص
 .دندیئاسیم
  .داتسیا یشنم زیم يولج شدنت ياهسفن اب و دودز هرهچ زا قرع شانیتسآ اب رفعج
 »؟دیراد یشیامرف هچ« :دیسرپ دوب هتسشن زیم تشپ هک یناوج رتخد
 ».دیآیمن شوه هب شدوخ یلو هدمآ هچب .هدرک لمح عضو منز«
 ».رگید رتکد شیپ دیورب افطل .تسا دایز ضیرم اج نیا هک دینیبیم«
 شحوتم رتکد .تخادنا نورد هب ار دوخ رفعج .دمآ نوریب هنیاعم قاطا زا یضیرم
 »؟هدش یچ ؟اقآ هیچ« :دیسرپ
 لاح رد .دیآیمن شوه هب شدوخ یلو هدروآ هچب منز .تانماد هب متسد رتکد ياقآ«
 ».تسا گرم
 تعاس مین« :تفگ یشنم هب و دمآ نوریب هنیاعم قاطا زا لمأت ییهظحل نودب رتکد
 هناخ هار تعرس اب و دندش نیشام راوس ،دندرک یط ار اههلپ اهنآ ».مدرگیمرب رگید
 رد رفعج .دندیشک رانک اههچب و نانز نیشام قوب يادص اب .دنتفرگ شیپ رد ار رفعج
  .دندش هناخ دراو شالابند هب رتکد و شیپ
 لهچ نز دیکچیم شاقاط زا رقف نزح هک یلگهاک فک و راوید اب یقاطا رد
 زارد یکشت يور ءامغا لاح هب زاب همین ینامشچ و دوبک ینابل ،درز یگنر اب ییهلاس
 درو و دیخرچیم وا رود یلامر و دندوب هدیشک طخ چگ اب ار شرود .دوب هدیشک
 .دنتفرگ ار شرود نوریب نانز .درک كرت ار قاطا لامر ،رتکد دورو اب .دناوخیم
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 دهاوخ كرت تقو هچ هن رگا و هدرک كرت ار وئاز ندب نج ایآ هک دننادب دنتساوخیم
 قاطا هک تساوخ رفعج و نانز زا رتکد .تفر و تفرگ لیهس زا ناموت هد لامر .درک
 و دش کیدزن وا هب رتکد .درکیم هیرگ هداتسیا اج رب رفعج رتخد سگرن .دننک كرت ار
 هب سگرن .منک هنیاعم ار تردام نم ات نوریب ورب مه وت .مرتخد نکن هیرگ« :تفگ
 ،دز هیخب ار وا قیقد ییهنیاعم زا سپ رتکد .درک كرت ار قاطا و دیشکاپ یتخس
 دمآ نوریب قاطا زا ،تشذگ ینرق نارگید رب هک یقیاقد سپ رد و درک قیرزت یلوپمآ
 یب و فعض زا تانز .دینک تسرد غرم پوس شیارب رتدوز هچره« :تفگ رفعج هب و
 راوس ،دیشک نوریب تیعمج نیب زا ار سگرن رتکد ».تسا هداتفا ءامغا لاح هب یتوق
 و وراد سگرن .دنتفر بلطم هب و دندرک كرت ار لحم تعرس اب ود ره و درک نیشام
 شاب دوز« :تفگ رتکد .داتسیا اج رب یگدنمرش اب و تفرگ ار مزال ياهلمعلاروتسد
  »؟يوریمن ارچ .ورب
 تشادرب رس یمارآ هب .تسشن شیاههنوگ رب سگرن يابیز نامشچ زا کشا هرطق ود
 ار نآ دش دهاوخ رداق مردپ یک منادیمن .مرادن ار امش تیزیو لوپ نم« :تفگ و
 ».دنک هیهت
 كرد بوخ ار امش عضو نم .مرتخد ورب« :تفگ و دیشک وا يرسور هب یتسد رتکد
 تردام هب ار اهوراد ،روتسد قبط و ورب هدشن رید ات .تسین مزال تیزیو لوپ .منکیم
 ».هدب
 رد تعرس اب و درک كرت ار بطم ،درشف شاهنوگ رب و تفرگ ار رتکد تسد سگرن
 اب .تسا بوخ ربق يوت يارب طقف یتنعل يرسور و رداچ نیا" :دیود شاهناخ تمس
   ".دیود دوشیمن هک رداچ
 و دادیم ناکت یلاح یب اب ار شیاهاپ ،دوب هدروآ دوخ هب يردق ار هحیلم وراد قیرزت
 وا هب قشاق اب ،دوب هتخپ شاهناخ رد مناخ فرشا هک ار غرم پوس .درکیم هلان
 رهاوخ سگرن .دیدرگ وحم شراسخر يدرز و دش عطق يزیرنوخ .دندناروخ
 نیلوا رد و دونشب ار ردام بلق فیفخ نابرض ات تشاذگ ردام هنیس يور ار شاکچوک
  .دبای ینمأم ردام قمر یب تایح هقراب رد یگدنز تاظحل
 نآ رب رفعج هناخ هک یکچوک نادیم رد لحم لها .تشذگیم بش تشه زا تعاس
  .دندوب هدروآ لد رد يرهم و تسد رد ییهیده مادک ره و هدش عمج ،دوب فرشم
 اقآ رفعج« :تفگ و تشاذگ رفعج فک رد ياچ یمرگ دص هتسب کی مناخ هنیکس
  »...درادن ار امش لباق
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 لباقان ،مناخ هحیلم هدب ار نیا« :داد وا هب امرخ ولیک مین ،لحم رس لاقب ،میرک جاح
 ».تسا
 ییهچقب رد هک کگنس نان ددع جنپ و دناسر سگرن هب ار دوخ ییهلاس هد هچب رسپ
  ».هداد ماباب ار نیا« :تفگ و داد وا هب ،دوب هدش هدیچیپ
 دیشکیم رپ سگرن و لیهس و رفعج ناج زا هک يرکشت و دادیم ییهیده سک ره و
 .دشیم ناشراثن
 .دش مکاح هلحم رب توکس و دندش هدنکارپ مک مک مدرم
 یکچوک ضوح نآ طسو رد هک دوب هدش هتخاس یطایح درگ رب هقبط هس نامتخاس
 تخرد هس و دوب هتشابنا ار طایح ياضف هدیدنگ ءهزخ و هدنام بآ يوب .تشاد رارق
 نزح ،دوب هدز نوریب نآ ءهنهک ياهرجآ يال زا هزات ياهفلع هک ینیمز رب هدیکشخ
 رنه یگیام مک راگدای هک ياهقبط هس هنهک يانب نیا زا یقاطا ره رد .دومنیم زیگنا
 .درکیم یگدنز ییهداوناخ ،دوب هتشذگ نرق يزاس هناخ
 اب ییهرجنپ ،یلگهاک و رومن یقاطا .دوب فک مه هقبط رد رفعج هداوناخ قاطا
 .هتفر رد راوهز بوچ زا يرد و هدنام ياجرب زونه یلو هتسکش ياههشیش
 .دندوب هتسشن شدرگ رب نارگید و هدیشک زارد یکشت يور شوغآ رد هچب هحیلم
 زا ناسرت همه ،هدناماو و هدز تهب همه ؛دوب مکاح هدنهد رازآ و قیمع یتوکس
 كارا يزاس نامیس هناخراک بحاص .دوب هتفرگن قوقح اههام رفعج .هدنیآ تشونرس
 موینیمولآ هناخراک رد هک لیهس كدنا دزم طقف .تخادنایم سپ ار نارگراک دزم
 .دوب هتشاد هگن هدنز ار هداوناخ ،درکیم راک يزاس
 زا قرع یلامتسد اب سگرن و درکیم قرع هحیلم ،دوبن مرگ اوه هک نیا دوجو اب
 .دودزیم ردام تروص
 ریز زا هک ار ردام ياپ ناتشگنا لیهس و تشاد ریز هب رس نیگهودنا و رکفتم رفعج
 .دیشکیم ،دوب هدز نوریب یسردنم يوتپ
 رتدایز ام جراخم هچب نیا ندمآ اب« :تفگ و درک یهاگن سگرن هب یمشچ ریز رفعج
 ینامز هچ تسین مولعم هک مه ارم دزم .دنکیمن تیافک زین لیهس لوپ .دش دهاوخ
 .دوش لوغشم ییهناخراک رد دورب سگرن هک تسا نیا هار اهنت .درک دنهاوخ فاص
 ».دشاب یجرف ام يارب دیاش
 زا لاس هدزناپ .دنازرل ار شافیحن مادنا یفیفخ شزرل طقف ،تفگن چیه سگرن
 و یضایر زغم .دوب يزاتمم درگاش و هدیسر مهن سالک هب .تشذگیم شانس
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 ملعم .دوب هسردم مامت دمآرس زین یشاقن رد ،دمآیم باسح هب سالک کیزیف
 .تفگیم "ولوچوک ءهغبان" وا هب یفارغج
 ات منکیم يراک هفاضا ،منکیم راک رتشیب نم« :تفگ ردپ هب هتخورفارب يردق لیهس
 ».دناوخب ار شاسرد سگرن
 تعاس هدراهچ ات هدزاود زور ره هک وت ناج لیهس« :تفگ نازرل و قمر یب هحیلم
 ».تسا هدنامن رتشیبِ يراک هفاضا يارب یئاج .ینکیم راک
 .دوش لصاح ام راک رد یجرف ًادعب دیاش .ورن هسردم لاس کی« :تفگ سگرن هب رعفج
 ».دنراد نز رگراک هب جایتحا اهنآ .نک راک ياضاقت يزاس موینیمولآ هناخراک ورب
 و تفر طایح هب .درک كرت ار قاطا مرن و هتسهآ ،دنادرگرب ور .تفگن چیه سگرن
 تیعضو .دیتلغیم شیاههنوگ رب کشا تارطق .تسشن ضوح ءهبل گنس يور
 زا  هسردم رد زین ار شدوخ یلاع تیعقوم تساوخیمن یلو ،درکیم كرد ار هداوناخ
  .دوب شاسالک رد اههتشر مامت رد مود ملعم یعون هب .دوب هغبان سگرن .دهدب تسد
 

2 
 
 و دوب نیگنس شیاهماگ .دش یهار و دیشک رس رب يرسور و دیشوپ وتنام سگرن
 هرهلد هیبش یتلاح ،دیپطیم تدش هب شابلق .ناوت زا یلاخ ،بابح ناس هب شندب
 ،نآ زا دعب توکس و هسردم گنز يادص ،نادرگاش لاق و لیق يادص .دادیم شرازآ
 و دایرف زا یجوم .دوب هدیکشخ شايابیز نامشچ رد کشا .دناشن شانیمز رب
 ،هدرک هرگ یتشم اب ،داتسیا اج رب .دشیم نهپ شدوجو ياهرود رود ات نایصع
 هب همه .دوب نادرگاش زا یلاخ طایح .دش هسردم دراو ممصم و دیشک مهرد یناشیپ
 شکچ اب گنز ناونع هب و دوب نازیوآ یبوچ هب هک ینهآ هحفص .دندوب هتفر سالک
 .دادیم ناشن ار دوخ ناسون نیرخآ زین دندیبوکیم نادب
 ».نک هلجع ،شاب دوز !یلطعم ارچ سگرن« :دز دایرف ملعم مناخ ،دش زاب ییهرجنپ
 نامتخاس يدورو رد زا ،تخود نیمز رب مشچ ،دش هریخ وا هب تهب اب ،داتسیا سگرن
 .دوب هدنام جالعال و برطضم ،لد ود .داتسیا ریدم قاطا رد تشپ و دش دراو
 ؟ياهداتسیا اج نیا ارچ« :دیسرپ و درک زادنارو ار سگرن يروابان اب ریدم و دش زاب رد
 »؟یتفرن سالک رس ارچ
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 »...میوگب هک ماهدمآ .تفر مهاوخن سالک رس رگید نم«
 ».سالک رس ورب .ورب ؟ياهدش هناوید رگم ؟تسیچ اهفرح نیا !هچ ینعی«
 يدرد رد هدنیازف ار شافیحن مادنا ،شیولگ ضغب .دوب هداتسیا تکرح یب سگرن
 غاد کشا هناد ود .دوب هدش بالق ریدم رگشسرپ هاگن اب شاهاگن .دربیم ورف فیفخ
 .دیتلغ شاياههنوگ رب و دیزغل شانامشچ زا
  ».وتایب .وت ایب« :تفگ و دیشک رانک ار دوخ ریدم مناخ
 .داتسیا و دش ریدم مناخ قاطا دراو تخَل یندب و نیگنس یماگ اب سگرن

 ».نیشنب«
 یسک ؟سگرن هدش یچ« .تسشن سگرن يوربور و دیشک شیپ یلدنص ریدم مناخ
 نم .يرآ .يرآ .هدز یطوبرمان فرح نآرق ملعم ،تعیرش مناخ ًامتح ؟هدرک تاتیذا
 تالاؤس زا تسا رپ تزغم و یتسه یکر مدآ وت .دیآیمن ششوخ وت زا وا هک منادیم
 ،راجنهان ياهراتفر یضعب رطاخ هب هک تسا دیعب وت زا یلو .زیمآ رفک و بیجع
 ».يوشن رضاح سرد رس ای و ینک كرت ار سالک
 رد یشقن زین نارگید راجنهان دروخرب .متسه نتخومآ و هسردم قشاع نم ،مناخ«
 تکاس و دنام هریخ ییهطقن هب شهاگن »...زج هب یتردق چیه .درادن الاو قشع نیا
 و دکمیم ار ردام یلاخ ناتسپ هک دیدیم دولآ درگ يرون رد ار شدازون رهاوخ .دش
 هملد کشا .دوریم لیلحت هک دیدیم ار وا فیحن ندب .ددرگیمن شالصاح ییهرطق
 .دربیم ورف راوهناوید یمشخ رد ار وا ،ردپ رورغم نامشچ هدش
 ندناوخ سرد عنام یتردق هچ ؟يراد لد رد هچ .سگرن نزب فرح ؟یچ زج هب«
 »؟تسا یسک هچ نومیم ان ءهدارا نیا ؟تسوت
 ».رقف نومیمان ءهدارا«
 »؟رقف«
 ».رقف .يرآ«
 ار تاتسد مناوتب مه نم دیاش ؟یهد حیضوت ار تاتالکشم رتنشور یناوتیم«
 شاتسد و تخود سگرن مشچ رد مشچ ریدم مناخ ».منک لح ار یلکشم و مریگب
 .تشاذگ وا تسد يور ار
 یگلاس هدزناپ زا مردپ .تسيرگراک ءهداوناخ کی نم ءهداوناخ« :تفگ سگرن
 هداوناخ جراخم نیمأت يارب هدش روبجم زین ماهلاس هدزناش ردارب و هدرک يرگراک
 تنکسم و رقف رد ام .دوش لوغشم يزاس موینیمولآ هناخراک رد و دنک لو ار شاسرد
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 هد لقادح زور ره مردارب و ردپ هک نیا دوجو اب .میروخیم هطوغ يریذپان لمحت
 نامجراخم تخادرپ هب رداق ام و دنراکبلط ام زا همه یلو ،دننکیم راک تعاس
 و فیعض نانچنآ يردام زا دلوتم .دش دلوتم نم کچوک رهاوخ زین زورید .میتسین
 يرای و رتکد تبحم رگا .دراذگ نیمز رب فعض رثا رب ار شراب دوبن رداق هک روجنر
 و درک ناهنپ ناتسد رد تروص سگرن ».دندوب هدرم ود ره هعاسلا دوبن ناگیاسمه
 .دیزرل و درک هلان و دش مخ و دز راز
 شاهلحم نامدرم و هداوناخ و دوخ ياهیناماسبان و اهدرد ،هیرگ قه قه رد سگرن
  .درکیم فصو ار
 ورف ار شاضغب هناسویأم یشالت اب .دوب هداتسیا هرجنپ هب ور ،وا هب تشپ ملعم مناخ
 .تسبیم شاکشا شزیر رب کلپ و دربیم
 نحص رد و دندرک كرت ار اهسالک لاق و لیق اب اههچب .دش هدز حیرفت گنز
 ،دندشیم ریدم مناخ قاطا دراو کی کی نیملعم .دندش لوغشم يزاب هب هسردم
 دوخ یلدنص يور و دندرکیم سگرن و ریدم مناخ زا یتالاؤس رگشسرپ و واکجنک
 .دنتسشنیم
 یب و لبنت درگاش« :تفگ رگشاخرپ و درک سگرن هب ور ،دش دراو زین ملعم نیرخآ
 هک یسک ؟يدماین سالک هب ارچ .درک جارخا هسردم زا دیاب ار وت لثم یتابضنا
 يرارف نآرق سرد زا مه دیاب ،دشیمن هدیرفآ رقف تشاد دوجو لدع رگا دیوگیم
 ».دشاب
 هسردم نیا رد ندنام تیحالص لصحم نیا زین یقالخا رظن زا« :تفگ يدحا مناخ
 رد ندش رضاح ياجب ،یمالسا تامیلعت و نآرق تئارق غیلبت ياج هب وا .درادن ار
 ،ناشاهلحم یبهذم تاسلج رد منادیم نم هک روط نآ و هسردم یبهذم تاسلج
 مدوبن سالک رد نم یتقو ًالثم .دهدیم رارق اههچب لباقم رد ار ییهناقمحا تالاؤس
 لوگ هک درکن قلخ رایشوه نانچ نآ ار اوح و مدآ ادخ ارچ هک دوب هدیسرپ اههچب زا
 فعض هناشن منهج شنیرفآ :دوب هتفگ اههچب زا یکی هب ای و ؟دنروخن ار ناطیش
 محر دیابن اهنیا هب .دنتسه هداز رفاک و هداز قیدنز همه سگرن لثم یئاههچب .تسا
 ».درک
 هدرکن تکرش سالک یشزرو میت کی رد ّیتح لاح هب ات سگرن« :تفگ یتردق مناخ
 شزرو و يزاب ریز زا و دراد جایتحا کمک هب مردام هک دروآیم هناهب هشیمه وا .تسا
 ».دوریم رد
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 .دنیوگب يزیچ دندرکیمن تأرج یلو دندروخیم لد نوخ رگید نیملعم
 .تفگیمن چیه و دوب هتسشن شزیم تشپ زین ریدم مناخ
 ار ریدم مناخ قاطا نیملعم و دنتفر سالک هب هرابود اههچب ،دش هتخاون هسردم گنز
  .دندرک كرت
 رفن هس ام« :درکیم تبحص هتسهآ یتردق و يدحا مناخ اب رودیرک رد تعیرش مناخ
 زغم سگرن لثم یئاهرفاک میهد هزاجا دیابن میتسه هسردم یمالسا نمجنا وزج هک
 ار سگرن ياهفرح اهنآ هلحم ناردارب هب زورما نم .دنهد وشتسش ار اههچب
 ءهلحم ایوگ .دنشاب هتشاد رظن ریز رتشیب ار سوحنم هداوناخ نیا ات مهدیم شرازگ
 دنیوگیم ،"دنهدیمن ار ام قوقح نارادهناخراک" دنیوگیم .تسا یبوشآرپ ياج اهنآ
 ماما اب یگتسبمه و كرد ياج هب تیعقوم نیا رد اهنآ ".میتسه هنشت و هنسرگ ام"
 ،دندش دیهش و دنتفر رفک گنج هب هنشت و هنسرگ البرک رد هک تیب لها و نیسح
 ».دنوریم ماما اب گنج هب ناشمکش ریز و مکش يارب
 هچ سگرن هک ینک لاؤس يوضر مناخ زا تسا بوخ« :تفگ تعیرش هب یتردق
 ».تسا هتشاذگ نایم رد وا اب ار یناهنپ ياهزار
 و دوشگ يردق ار ریدم مناخ قاطا رد و »!تنسحا ،تسا تسرد« :تفگ تعیرش مناخ
 .دیشک رانک ار دوخ و ».دیروایب فیرشت يوضر مناخ« :تفگ
  .تسب ار رد و درک كرت ار قاطا يوضر مناخ
 فرح یئاهزیچ هچ زا ناتیارب سگرن هک دیئامرفب تسا نکمم« :دیسرپ تعیرش مناخ
 »؟دوب هچ شلد درد و تفگ هچ امش هب ؟دز
 مدع و رقف تلع هب هک درکیم رارکت طقف درکن لد درد نم اب وا« :تفگ ریدم مناخ
 ار هسردم تسیابیم و دناوخب سرد دناوتیمن رگید ،هسردم جراخم ءهیهت رد یئاناوت
 ».دنک كرت
 »؟تفگ امش هب ار نیمه تعاس کی وا ؟نیمه«
  ».درکیم رارکت ار نیمه بترم وا .هلب«
 ».مرکشتم«
 هک دینش ار وا هتسهآ يادص سگرن .تسب ار رد و تشگزاب شاقاطا هب يوضر مناخ
 ».محریب ياهفرش یب« :تفگ
 زارد شیوس هب هک ار وا تسد ،تفر يوضر مناخ يوس هب یماگ ،تساخرب سگرن
 ،تفرگ شوغآ رد ار سگرن يوضر مناخ .دز هسوب نآ رب و تفرگ ،دوب هدش
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 تاسرد هب یناوتیم هک يدرک ساسحا تقو ره« :تفگ و دیسوب ار شیاههنوگ
 راختفا وت نوچ یلصحم هب نم .تسا زاب تیور هب سالک و هسردم ِرد ،یهد همادا
 ».منکیم
 زا ،درک كرت ار يوضر مناخ ،مشچ رد ییهدیکشخ کشا و لد رد یمغ اب سگرن
 ینابل و زیت مشچ ود .دش جراخ رد زا و دومن یط ار هسردم طایح ،دمآ نیئاپ هلپ دنچ
 رس دیدهت هب و درمشیم ار سگرن ياهماگ هنایذوم ،سالک هرجنپ تشپ زا نادنخ
 .دنابنجیم
 

3 
 
 هدامآ رهظ زامن يارب ار دوخ هک دناشکیم دجسم يوس هب ار ینامدرم ،ناذا يادص
  .دندرکیم
 ،دیشاپیم الاب هب بآ نآ هراوف هک ،نحص طسو ضوح رد و دش دراو زین دجسم ماما
 یصخش سابل و ممعم جنپ کچوک یقاطا رد ،مود هقبط رد .دش رود و تفرگ وضو
 رد یفرح .دندیشکیم راظتنا و دندوب هداد هیکت راوید هب ،دنتشاد هوبنا یشیر هک
 نآ يور هک دوب هدش هریخ طسو رد ییهرفس هب اههاگن .دشیمن لدب و در ناشنایم
 رد قیاقد .دروخیم مشچ هب یئاهباقشب رد ناوقیل رینپ و هدیرب شاول نان يردق
 دروخیم هرگ مه هب ییهظحل يارب هنادزد اهمشچ .دشیم يرپس روآ باذع یتوکس
 .تشگیم هریخ هرفس طسو هرابود و
 »هللامسب« :سپس و رد هب ییهبرض ،راوتسا یئاهماگ يادص
  ».لخاد امرفب«
 اههماش ماخ زایپ و بابک دنت يوب وا هارمه هک درک زاب ار رد تسد رد هعمجم يدرم
 ولچ تسد جنپ ،تشادرب ار اهباقشب رد ،تشاذگ نیمز ار هعمجم درم .داد شزاون ار
 و دیچ هرفس طسو مه ار غود و زایپ و يزبس ،تشاذگ نیرضاح يولج هدیبوک بابک
 .داتسیا راظتنا هب
 ناموت هد و داد وا هب ناموت رازه ود و درک یقودنص رد تسد رهطم مالسالاۀجح
 ».وت ماعنا مه نیا« :تفگ و تشاذگ نآ يور رگید
 و ».اقآ جاح ،دهد تکرب امش بیج هب ادخ« :تفگ راکشآ يدنخزوپ و یتیاضران اب درم
 .دش جراخ رد زا
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 نامه زین نارگید .دش طلسم باقشب رب و دیشک شیپ ار دوخ رهطم مالسالاۀجح
 نیب رد ار نآ ،دربیم ورف اذغ رد تشگنا جنپ مالسالاۀجح .دندش لوغشم و دندرک
 .تخادنایم ناهد رد ییهلولگ نوچ ار همقل تسش تشگنا اب و درشفیم ناتشگنا
 زایپ و اههمقل لاگنچ و قشاق اب ،هدید هسردم و دوب رتناوج همه زا هک اقآ رغصا طقف
 طیحم نیا رد .دنامیمن راک زا ییهیناث اههراورآ .دناپچیم ناهد رد مه اب ار يزبس و
 دروخرب و همقل ود نیب فیعض هسانرخ یهاگهگ و چرخ چرخ يادص طقف کچوک
 .تشابنایم ار اضف ،باقشب هب اقآ رغصا قشاق
 دمآ نورد هب ربکا .دنداد هیکت اههّدخم هب و دندیشک رانک رفس زا قیمع یسفن اب همه
 .تفر نوریب و تشاذگ ییهعمجم رد ،دیچرب ار رفس و
 »؟ربخ هچ« :دیسرپ و درک كاپ یلامتسد اب ار شاناتسد مالسالاۀجح
 ».هدیئاز رفعج نز« :تفگ یلعمالغ جاح
 »؟دراد ام هب یطبر هچ نیا«
 .دنوشیم عمج شاهناخ يولج مدرم  و دتفایم گرم لاح هب نامیاز زا دعب وا رخآ«
 هاریب و دب اهرادهناخراک و تلود و هاگتسد هب یلیخ نانز دنیوگیم هک يروط هب
 ».دناهتفگ
 يارب ،نیملسم و ماما اب يدردمه ياج هب اهفرش یب نیا« :تفگ اقآ دمحم جاح
 یئایند بجع .دننکیم داجیا رسدرد و دنهدیم شحف نامز و نیمز هب نان همقل کی
 رطاخ هب دزادرپب عقوم رس ار نارگراک قوقح تسین رداق تخبدب رادهناخراک رگا .هدش
 جراخم نیا زا و ماما مهس ،دنک میمرت ار شاهناخراک ،دهدب تایلام دیاب هک تسا نیا
 ».دنمهفیمن ار اهزیچ نیا هک اهروعش یب نیا .دراد
 هدیزرو ناوزاب ،تفلک یندرگ ،دنلب نادنچ هن و هوبنا ،هایس شیر اب يدرم ،نیدباعلانیز
 ».مکیلع مالسلا« :دش دراو رد زا ،هاتوکً اتبسن يدق و
 »؟ربخ هچ .نیشنب امرفب .ردارب مالسلا مکیلع« :رهطم مالسالاۀجح
 زا دعب دنیوگیم .هدروآ رتخد کی رفعج نز« :تفگ و تسشن رد رانک نیدباعلانیز
 ار رفعج رتخد :تفگ و دمآ ام هناخ تعیرش رهاوخ .تسا هدش رتمارآان هلحم وا ندیئاز
 هسردم زا قالخا داسف و هنوگ قیدنز تالاؤس و یبالقنا دض ياهفرح رطاخ هب
 ار سگرن تالاؤس و اهراتفر همه ،تفگیم تعیرش رهاوخ هک روط نآ .دناهدرک جارخا
 الاح ات .تسا هلحم رد یهارمگ و داسف عبنم هداوناخ نیا .تسا هداد شدای شردپ
 رهاظت ؟دیاهدید ار يزیچ نینچ ؟دشاب هدمآ دجسم هب راب کی یّتح رفعج هک دیاهدید
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 رتکد شیارب دیازیم شنز یتقو اما .ماهدش اون یب و تخبدب ،مرادن لوپ هک دنکیم
 پوس شانز يارب هک دراد لوپ ،دراد ار نامرد و اود و رتکد لوپ تقو نآ .دروآیم
 ».دنسانشان ادخ و زاب هقح ناشءهمه .دنک تسرد غرم
 دازآ شاتشونرس رد ار وا و درک قلخ ار ناسنا لاعتم دنوادخ« :تفگ اقآ رغصا
 هتسب شوگ و هتسب مشچ هک ار یئاهمدآ دناوتیم ناطیش تهج نیمه هب .تشاذگ
 ،هدزناطیش ياهمدآ راتفر .دنک رد هب هار زا ،دننکیمن تعاطا ار ربمغیپ و ادخ نامرف
 اهنیا .شاهداوناخ و رفعج ياهراک صوصخ هب .تسا هلحم نیا مدرم راتفر نامه
 ادخ ندیتسرپ هب رهاظت هک یسانخلا .تسا هنوگ ود سانخلا یلو .دنتسه سانخلا
 یئادخ هن .دنزیم زیچ همه ریز هک یسانخلا و دنتسه مالسا رد قفانم اهنیا دنکیم
 .قلاخ نودب ،دراد لوبق ار ناهج نیا طقف سانخلا نیا .ار يربمغیپ هن و دراد لوبق ار
 خنرس هک دید دیاب لاح .نیمه .تسین ادخ ینعی تسینومک .دنتسه تسینومک اهنیا
 ».تسا اهسانخلا نیا زا کی مادک اب رفعج
 ات الاب زا شدنلب و یمدنگ وج شیر هب ،دنابنج يردق ار شافیحن لکیه رقاب اقآ جاح
 زامن يارب الاح ات رفعج رگا« :تفگ و تخادنا ناهد رد دنق ییهبح ،دیشک تسد نیئاپ
 هب لقادح نیقفانم نوچ .تساهتسینومک اب وا خن رس تروص نیا رد ،هدشن شیادیپ
 ».دنناوخیم مه يزامن و دنیآیم دجسم هب یهاگزاره تدابع يارب و دندقتعم مالسا
 زا و ضارتعا رکف رد مادم .تسیمارآان مدآ هناخراک رد زین لیهس« :تفگ نیدباعلانیز
 اب ار وا شیپ هتفه ود« :تفگیم یصخش ناردارب زا یکی .تساهزیچ روج نیا
 .تسا هدید ،دندوب هدرک اپ هب نابایخ رد شتآ يروس هبنش راهچ يارب هک یناناوج
 يارب تسییهزیگنا طقف مسارم هنوگ نیا و يروس هبنش راهچ هک دینادیم ناتدوخ
 ».اولب نتخادنا هار هب و ندرک غولش
 نمجنا ياضعاً الثم امش .درک دیاب هچ امش رظن هب« :تفگ رهطم مالسالاۀجح
 نیا هب رب و رب و دیراذگب تسد يور تسد دیناوتیمن .دیتسه هلحم یمالسا
 ور رپ و حیقو ردقنآ نویبالقنا دض اهزور نیا .دینک هاگن یبالقنا دض ياههئطوت
 يوت هتسد هتسد هک دنتسه نئمطم هیسور و اکیرمآ ینابیتشپ هب ردقنآ و دناهدش
 هلحم رد لقادح ار یگزره و داسف هشیر دیاب .دنهدیم راعش و دنوشیم عمج نابایخ
 ضرع رد .درک هچ نویبالقنا دض اب ماما ترضح هک دیدید .مینکب نب زا نامدوخ
 مادعا هخوج هب ای و دیشک راد هب ار اهنآ زا رفن رازه نیدنچ مین و هام کی زا رتمک
 رد دبا ات نامیاپ و تسد ّ الاو ،میریگب دای ماما زا ار یمالسا بضغ و رهق دیاب .درپس
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 ».دوب دهاوخ ودرگ تسوپ
 ».دیراپسب نم هب ار رفعج« :تفگ نیدباعلانیز
ً امتح .دناهدرک تارهاظت مالعا بالقنا دض دیدج نارس مولعم رارق زا« :تفگ اقآ رغصا
 ریقف و يرگراک رهش .تسا نشور شاعضو هک مه اج نیا .دش دهاوخ غولش نارهت
 راک رفعج راک .تسکش مهرد دیاب ار نآ .دشاب تارهاظت هب دیاب نامساوح مامت .كارا
 ».مینکیم شمارح هلولگ کی هک نیا رثکادح .تسا یتیمها یب
 بالقنا هتیمک ناردارب هب نم .دیوگیم تسرد رغصا ردارب« :تفگ رهطم مالسالاۀجح
 سابل« :دیسرپ و نیدباعلانیز هب درک ور هاگنآ »ماهداد ار مزال تاروتسد رهش یمالسا
 یضعب و دنشاب هتشاد مرگ هحلسا دیاب یضعب ؟ياهدرک هدامآ ار هلحم ياهیصخش
 ».ینک هدامآ ار اهنیشام و اهيروتوم دیاب مه وت ،اقآ رغصا .دراک مه
 روتم ياهیصخش .میدز نیزنب ار همه .دناهدامآ اهنآ هک تسا زور دنچ« :تفگ رغصا
 نابایخ رد ام لرتنک لحم .دناهدامآ ناگدش ریگتسد ندرب يارب زین ههبج تشپ راوس
 .دننکیم لرتنک ار نابایخ و نادیم اهیصخش .تسا یلم غاب رس و یئاجر دیهش
 ».دنروایب دنب ار هار و دننک كراپ رتبقع يردق یلو نابایخ نامه رد دیاب اهنیشام
 »؟دوشیم هچ یقیوشت« :دیسرپ دیدرت و کش يردق اب رقاب اقآ جاح
 زا مادک ره يارب و ناموت رازه دص يریگتسد ره يارب« :تفگ رهطم مالسالاۀجح
ً ادعب یلو .تساهفرح نیا زا شیب مالسا يراوگرزب هّتبلا .ناموت نویلیم جنپ امش
  ».درک تبحص مه دروم نیا رد ناوتیم
 

4 
 
 هک هناخراک گرزبِ رد .تفرگ شیپ رد ار هناخراک تمس و دش هدایپ سوبوتا زا رفعج
 لاب يرتوبک نوچ زاب همین ،كاخ و درگ رپ ،دوب هدنارذگ يریمعت یب رد ار يرمع
 هب ود ره و دیسر یقت هب رفعج .دوب هدنام اج رب هدنهد باذع و تکرح یب ،هتسکش
 مه رانک ناشسابل ياهدمک .دندش دراو هناخراک نامتخاس هب و دندرک رذگ رد زا اوجن
 اهنویلیم .دنداتفا هار هب یکیرتکلا ياهلیب تمس هب سابل ضیوعت زا سپ اهنآ .دوب
 درگ و دنتخیریم راشف ءهظفحم رد لیب اب دیاب ار گیر و گنس هولق ،گنس هتخت ُنت
 ياههفرس .درشفیم دوخ رد ار اهنآ ،دشیم دنلب یئاج هب اج نیا زا هک یکاخ و
 کسام هن .دادیم ناشباذع زور مامت ،مشچ شزوس و ینیب بآ شزیر و دیدش
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 ياهلیب .كانرطخ راک نیا يارب یبسانم ششوپ هن و دندوب هداد اهنآ هب یئاوه
 دایرف ینابز یب نابز اب ناشنازرل تکرح اب و دندرکیم تکرح ینش يور یکیرتکلا
 اهنیشام ناتسربق هب ار ام .دیرادرب نامرس زا تسد ،میاهدش هتسخ رگید ،دندزیم
 ،دشیم لصاح روتوم لاکشِا زا هک یشزرل .میوش تحار یگس یگدنز نیا زا ات دیربب
 .دیشاپیم اهنآ دوجو رد یکاندرد یگتسخ و درشفیم ار یقت و رفعج رمک
 لحم يوس هب یقت و رفعج و دش شوماخ اهنیشام هک دوب هتشذگ هدزاود زا تعاس
 رفعج هب هتسهآ و تخادنا فارطا هب هنادزد یهاگن یقت .دنداتفا هار هب ناشاهسابل
 ».تسا تارهاظت ادرف« :تفگ
 ».ماهدینش ار نیا مه نم .يرآ«
 »؟یئآیم مه وت ؟ینکیم راکچ .بوخ«
 هچ و میهاوخب هچ« تفگ هتسهآ و دودز شیاهوم زا درگ ،دناکت ار دوخ يردق رفعج
 .تسیتکرح ره ردام جایتحا و رقف .دشکیم نادیم هب ار ام یگنسرگ ،میهاوخن
 قح میهاوخیم ام .دشکب الاب مه ار ام تومیال توق لوپ دهاوخیم راک بحاص
 .دیآیمنرب ام ءهدهع زا یئاهنت هب هک تسا یلکشم راک نیا .میریگب وا زا ار نامدوخ
 و ام باسح .دنربب شیپ زا يراک دنناوتیمن یئاهنت هب مه هناخراک نیا نارگراک
 ».دنتسه همه هک اج نآ ؛دوشیم هیفصت نابایخ رد راک بحاص
 ».دناهدرک هدامآ ام دض رب ار یصخش سابل و نیشام و سیلپ اهدص« :تفگ یقت
 رکشل نینچ هب جایتحاّ الاو .دنسرتیم ام زا اهنآ هک دهدیم ناشن نیا« :تفگ رفعج
 ».تسین یمیظع یشک
 رد یجرف دیاش ،منک نشور یعمش ،هناخ اقس موریم نم رهظ زا دعب« :تفگ یقت
 ».دشاب امراک
 یئادخ اهالاب نوا هرخالاب .تسین ییهدیا دب .میآیم وت اب مه نم« :تفگ رفعج
 ».تسه
 ،یکیتسالپ و یبوچ یلدنص و زیم يدادعت نآ رد هک دندش دراو یگرزب نلاس هب اهنآ
 زاب ار اههچقب و دنتسشن یلدنص ود يور .دوب هدش هدیچ مه رانک ،هدنکارپ و هراوق یب
 هب و دنتشادرب ،دوب هدش هدیلام رینپ نآ يال هک ار هدش ات کگنس يردق .دندرک
 کشخ ياههمقل نداد ورف زا ناشکشخ يولگ و هنسرگ ناشمکش .دندیشک نادند
  .دوب هدنام زاب
 رپ ،دوب نلاس زا نوریب رد هک بآ ریش زا و تشادرب ار یییلاخ ءهشیش ،تساخرب یقت
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 »نک رت یبل ،امرفب« :تفگ و تشاذگ زیم يور ار هشیش ،تشگزاب و درک
 .درک در وا هب ار هشیش و دیشون ییهعرج رفعج
 سیئر نواعم تمکح اقآ جاح و دش زاب يروآ شدنچ يادص اب نلاس يزلف رد
 ».اقآ جاح مالس« :دندناکت ار دوخ يردق ،دنتساخرب یقت و رفعج .دش دراو هناخراک
 »؟دیاهتفرن ناتراکرس زونه ،مکیلع مالس«
 ».تسا هدنام راهن تقو زا رگید هقیقد تسیب .میاهدمآ هزات ام« :تفگ رفعج
 رد نادنمراک و نارگراک همه رهظ زا دعب شش تعاس زورما .هلب هلب« :تفگ تمکح
 امش هب دیاب هک دنراد یمهم بلاطم سیئر ياقآ .دنوشیم عمج هناخراک هطوحم
 يارب ینعی ،تسا بوخ ناتدوخ يارب .دیوش هاگآ اهنآ زا دیابً امتح امش .دنیوگب
 ».تسيرورض ناتهداوناخ و امش تینما نیمضت
 .درک كرت ار نلاس ،یخساپ نتفرگ نودب وا
 ».؟دناهداتفا ام تینما و تمالس رکف هب اهنیا لاح هب ات یک زا« :تفگ رفعج
 ای و میورن تارهاظت هب ادرف ام هک دننک يراک دنهاوخیم  مرظن هب« :تفگ یقت
 ».میورب میناوتن
 يزیچ زا هنسرگ مکش رگم یلو دنناسرتب ار ام دننکیم یعس اهنیا« :تفگ رعفج
 رد ار گرم یلاخ مکش یلو دسرتیم گرم و یگنسرگ زا ،هتشابنا مکش ؟دسرتیم
 ».دسرتب نآ زا هک نیا نودب دنکیم مضه ار نآ و دراد دوخ
 ناشراک لحم هب و دندیشون يرگید ءهعرج ،دندرب ورف بآ راشف اب ار همقل نیرخآ
 .دنتفر
 ،درد زا هتفوک یندب اب و هدناماو ،هتسخ ،اسرف تقاط راک تعاس هدزای زا سپ اهنآ
 هار ،دندوب هدرک عامتجا هناخراک نادیم طسو هک ینارگراک دزن و دندرک كرت ار اهلیب
  .دنتسویپ اهنآ هب و دنداتفا
 ،ناشتیعقوم روخارف هب مادک ره ءزج نیمدختسم و دنمراک يدادعت و رگراک دصیس
 .دندیشکیم راظتنا و دندوب  هدش عمج مه رود
 ياهوم ریز شانامشچ و یناشیپ و تشاد یتشپ رپ دیفس ياهوم هک يدرمریپ
 زورما« :تفگ هتسهآ یلو ضرتعم ینحل اب و تسشن نیمز رب ،دوب ناهنپ شاهتفشآ
 عمج اج نیا رد ار ام ،قوقح نداد ياربّ الاو دنریگب ام زا يزیچ دنهاوخیم اهنیا
 ».دنراد ییهشقن نامیاربً امتح .تسا كانرطخ اهنیا يارب ام ندش عمج .دننکیمن
 ».!یتسه نیبدب یلیخ دارمآ« :تفگ داجس
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 یناوتیمن ،ینکن دروخرب اهنآ هب قلطم ینیبدب اب رگا« :تفگ و دز یخلت دنخبل دارم
 ».دنراذگیم هالک ترس هک تسا تقو نآ .یمهفب ار ناشیزاب هتخوس ردپ و اههئطوت
 ».تامارم نابرق ،دارمآ داب هدنز« :تفگ یسوسحم دنخبل اب يرگراک
 نادنمراک زا يدادعت اب دولآتشوگ و هلپخ يدرم و دش زاب هناخراک يرادا نامتخاس رد
  .دیسر دیشکیم راظتنا هک یتیعمج هب نانک تبحص ،هنینأمط اب و دش جراخ
 دوب شاتسد رد هک یقاروا زا مشچ یتدم ،هناخراک سیئر ،يوسوملانیسح اقآ جاح
 هچ ره ات تسا هتشاد هگن راظتنا رد ار نارگراک هناهاگآ هک دیسریم رظن هب .تشادنرب
 .دنک کیرحت ار اهنآ يواکجنک رتشیب
 هبً اتعفد یکوک کسورع نوچ كدرم .درک ییهراشا يدرم هب یمشچ ریز سیئر
 ینادرم يا ،زیزع نارگراک« :تفگ دنلب يادص اب و تشاذگ ولج ماگ دنچ ،دمآ تکرح
 لصاح قیفوت نیا زورما ،دیتسه ششوک و راک رد ناهج نیملسم و مالسا يارب هک
 اب سیئر ياقآ اذل .ددرگ الم رب نیملسم و مالسا هیلع كانرطخ ییهئطوت هک دش
 رارق هئطوت نیا نایرج رد ار نازیزع امش دنتفرگ میمصت یمالسا تیلوؤسم ساسحا
 شکتمحز نارگراک امش رس رب ار یبالقنا تیناحور و مالسا تمحر هیاس و هداد
  .دنراد مادتسم
 هللا مسب« :درک تبحص هب عورش یمارآ هب ،دیدش ناکت و هفرس دنچ سپ رد سیئر
 ریبک ربهر دنک تمحر ادخ .هتاکرب و هللا ۀمحر و مکیلع مالسلا .میحرلا نمحرلا
 ربهر هک تسا یقاب شرکش ياج .درابب شکرابم ربق هب رون .ار ام یمالسا بالقنا
 ام و تسا هتشادهگن هتشارفارب گرزب ناطیش هیلع ار لحار ماما مچرپ بالقنا ینونک
 هزرابم هناتخسرس نامدوخ یمالسا روشک رد گرزب ناطیش يدایا اب خسار یمزع اب
 ».مینکیم
 ».ییوگب یهاوخیم هچ !منیبب لانب ِد« :دیرغ هتسهآ رفعج
 هئطوت نارس .دناهدرک فشک ار گرزب ناطیش ءهئطوت ام فک رب ناج ناردارب .یلب«
 اپ هب بوشآ و دنزیرب اهنابایخ هب نیملسم و مالسا هیلع دننکیم قیوشت ار مدرم
  .تسا هدرک تیبرت یناسوساج زین ام نیب رد دیاش گرزب ناطیش ّیتح .دننک
 دنهاوخیم ناهج نیربکتسم يدایا .فکرب ناج دنمتفارش نارگراک ،زیزع ناردارب
 قوقح و رگراک مسا هب ،يدازآ مسا هب ،مدرم مسا هب مه نآ ،دنزیرب نابایخ هب ادرف
 .دیروخب ار بناجا نیا لوگ هک دیتسه نآ زا رترایشوه امش هک منادیم نم .رگراک
 .دنتسه ناشورف مالسا و نینئاخ نیا اب باسح هیوست هدامآ فکرب ناج ناردارب هّتبلا
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 اهنآ هب يردق .دیسرب دوخ ياههچب و نز هب .دینامب دوخ ياههداوناخ دزن ار ادرف
 ناشن ار یمالسا رهز مشچ نینئاخ نیا هب نابایخ رد ام ات دیئامرفب یمالسا تبحم
 .مینک مک امش ياههداوناخ و امش رس زا ار ناشرش و میهد
 هانپ و تشپ دنوادخ .مراپسیم گرزب يادخ هب ار امش .مرادن یضرع رگید نم
 ».دشاب ناهج نیملسم
 سپ رد و تخادنا تیعمج هب يدنت هاگن ولهپ زا ،تشگرب ینآت اب يوسوملانیسح
 .تشادرب ماگ نامتخاس يوس هب زومرم ییهدنخ
 ».یتدوخ رخ متفگ ملد وت« :تفگ هتسهآ و دش کیدزن رفعج هب یقت
 ».دندیسرت اهیضعب نکرواب اما« :تفگ رفعج
 اقآ جاح شیر هب نارگراک رتشیب یلو دندیسرت اهیضعب .رفعجآ منادیم« :تفگ یقت
 ».دندیدنخ
 هب یعمش یقت .دنداتسیا ییهناخاقس رانک ،رازاب شبن یقت و رفعج .دوب کیرات اوه
 ».نک شانشور .دشاب ریخ تاتین تفگ و داد رفعج
 بآ ریش يالاب ینش فک ار نآ و درک نشور هناخاقس نشور عمش اب ار عمش رفعج
 ادخآ« :درکیم دود هاگ و دشیم نشور یهاگ عمش دننامه رفعج راکفا .دومن راوتسا
 نشور عمش و میدوب هدمآ اج نیا مه اب سیئر ياقآ و نم رگا یتسار ؟ینیبیم ار ام
 ار ام زا کی مادک دارم وت ،دوب يرگید دض رب ناممادک ره تین و میدرکیم
 .يدروآیم اج هب نم یتخبدب تمیق هب ار سیئر دارم هک مسق تدوخ هب ؟يدادیم
 .درکیم رکف و تشاد ریز هب رس وا »ياهدروآ نونک ات هک روط نامه
 »!؟هدش یچ !؟رفعجآ یتخادنا نیئاپ ار ترس ارچ« :دیسرپ یقت
 مشچ ات ؟مینزیم فرح شاهاب میراد ام هک تسه الاب نوا یسک ًالصا« :تفگ رفعج
 زاب ناهد ات و دیراب نامرسرب یگنسرگ و یتخبدب ،مینک هاگن ار ایند هک میدرک زاب
 یسک الاب نوا ًالصا .دیبوک نامناهد رد شانآرق و ربمغیپ اب ،مینزب دایرف هک میدرک
 ».؟تسه
 اجک ؟ياهدناوخن اعد زونه هک وت ؟يوریم اجک ؟رفعجآ اجک« :تفگ بجعت اب یقت
 »؟يوریم
 و نز هب ،یگزویرد ياج هب موریم« :تفگ ،هناخاقس هب زیمآ ریقحت یهاگن اب رفعج
 ».مسرب ماهچب
 رد .درب ورف دوخرد ار وا بش تملظ و دش رود هناخاقس زا هنالس هنالس رفعج
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 یسک درک ساسحاً اتعفد .تفریم شیپ قمر یب و هتسخ یمسج اب کیرات ییهچوک
  .دوشیم کیدزن وا هب طایتحا اب و مرن ،هتسهآ ياهماگ اب تشپ زا
 »رفعجآ مالس« :تفگ مب و هتسهآ یئادص ،دنادرگرب ور رفعج هک نیا زا شیپ
 ».یشاب ریخ هب .تسانشآ تیادص .ردارب مالس« :تفگ رفعج
 وت یلو تسین انشآ وت يارب نم يادص .رفعجآ ینکیم هابتشا« :تفگ سانشان درم
 ».یتسه انشآ نم يارب

 »؟یسانشیم ارم اجک زا«
 سنج زا هک مه ار وت .تسا هچروم نم مسا .هدنیآ يارب راذگب ار نیا« :تفگ سانشان
 یلو .یتسه ییهدیمهف و راوتسا رگراک هک منادیم .مسانشیم بوخ یتسه نم دوخ
 ار نایژ ریش - قافتا دوب وچ ار اههچروم .میتسین مه چیه یئاهنت هب اههچروم ام
 ».تسوپ دنناردب
 ».تسا داحتا و قافتا نیا رس رب هلأسم همه« :تفگ رفعج
 ندش عمج هب داحتا یلو .تسا نیمه رس رب هلأسم همه .تسا تسرد« :تفگ هچروم
 يرکف ندش کیدزن ،یعقاو يانعم هب داحتا .دوشیمن هصالخ اج کی رد وت و نم
 يرکف رظن زا یسک رتمک .میتسه هدنکارپ زورما ام  .تسا نیعم تمس کی رد مدرم
 ».تسا کیدزن مه هب
 راکچ نم اب .منکیمن كرد ار تدوصقم یلو ممهفیم ار تیاهفرح« :تفگ رفعج
 »؟يراد
 يوریم .يوریم راجنلک تدوخ اب هک یئوت .مرادن يراک وت اب نم« :تفگ هچروم
 .يوشیم هناخ یهار یتیاضران اب و هراک همین مه دعب ینکیم نشور عمش هناخاقس
 ».ياهدش هقش ود هک یئوت
 رگا هک دیسر مرظن هب دعب یلو مدرک نشور عمش نم .تسا تسرد يرآ« :تفگ رفعج
 نیا هب .دراد ار نارگمتس بناج هشیمه .تسیملاظ يادخ ،دشاب هتشاد دوجو یئادخ
 »؟ینادیم ار نیا اجک زا وت !منیبب یتسار .مدش جراخ هناخاقس زا سویأم تهج
 يدرف هلأسم یتخبدب و یتخبشوخ ،رفعجآ ینادیم .رگید یتصرف يارب راذگب ار نیا«
 هب .تسا تخبدب یتلم کی ،دنشاب تردق سأر رد راکتیانج هتسد کی یتقو .تسین
 مدرم تیرثکا ،دشاب ناشکتمحز رادفرط یتلود یتقو .درادن یطبر مه ادخ ریغ و ادخ
 مان هب يدوجوم يارب مدرم یتخبدب و یتخبشوخ رد هک ینیبیم .تسا تخبشوخ
 يداشگ هالکّ الاو دوش هیوست ایند نیمه رد دیاب اهباسح همه .تسین یئاج ادخ
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 جنگ ات ربب نامسآ هب ار تتسد" :هک ییهدینش ار هلمج نیاً امتح .تفر دهاوخ نامرس
 .مینک هیوست دالج نایوگروز اب ار نامباسح ایند نیمه رد دیاب ام ".مدزدب ار تیاپ ریز
 ».تسین دوجوم يرگید يایند اریز .ایند نیمه رد
 »؟یتسه یک وت« :دیسرپ و درک ثکم یمک رفعج
 رد .تسیرگن ار شفارطا يردق ،درک تسس ار شیاهماگ کیرات ِنیگنسِ توکس
  »!هچروم !هچروم« :تفگ هتسهآ .دیدن ار سک چیه نوگریق یکیرات
 .دوب هدش وحم و هدیشک سپ اپ مرن و مارآ .دوب هتفر هچروم

****** 
 ».اباب مالس« :دوشگ ار رد سگرن

 »؟ياهدرک هیرگ ؟هدرک فوپ تیاهمشچ ارچ .ناج سگرن مالس«
 ».میآیمن رگید هک متفگ ریدم هب و هسردم متفر زورما«
 دیاب اهباسح همه هرخالاب« :تفگ و دیسوب ار شاهنوگ و دیشک شوغآ رد ار وا رفعج
 ».تفر دهاوخ نامرس يداشگ هالک ّالاو دوش هیوست ایند نیمه رد
 »؟تسیچ تدوصقم« :دیسرپ و تخود ردپ مشچ رد مشچ سگرن

 »!دوب یبیجع هچروم هچ .تفگ نم هب کیرات هچوک رد هچروم ار نیا«
 »؟هچروم ؟اباب دز فرح وت اب هچروم« :دیسرپ و دیدنخ ههقهق هب سگرن

                                ».هچروم .مرتخد يرآ«
                           

5 
 
 ار اهناکد .دوب هتفر ورف روآ مهو یتوکس رد رهش .تشذگیم حبص تشه زا یقیاقد
 اهغالک .دشیمن هدید نابایخ رد سک چیه و دوب لیصعت تارادا ،دندوب هدرکن زاب
 و دندیودیم رونآ و رو نیا هب اهورهدایپ رد رهش ياهگس .دنتفریم هژر تلافسا يور
 هبرقع .تشذگیم رادشک و ینأت اب تاظحل .دندناسرتیم ار نابایخ طسو ياهغالک
 .دیبوکیم هحفص رب ار دوخ بترم ياهماگ ،اهتنا یب شدرگ زا هتسخ تعاس
 .دنازرل ار رهش ناگدنهد راعش مهرد نینط .تفرگ دوخ هب بوشآ گنر رهش ناهگان
 ناشفوفص ،دندوب هدش ریزارس رهش زکرم هب فلتخم ياهنابایخ زا رفن نارازه
 :دوب فافش و نشور ناشاهراعش و راوتسا ناشاهماگ ،بترم
 میتسه مه اب همه ام دیسرتن دیسرتن
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  شابوا هن میمدرم ام ،شاب شوه هب يدمحا
 میتسه مه اب همه ام دیسرتن دیسرتن
 شابوا هن میمدرم ام ،شاب شوه هب يدمحا
 زین تارباخم و ریبکریما ،یتشهب نابایخ زا .تشابنا ار ءادهش نادیم تیعمج هوبنا
 .دروآیم راشف تیعمج
 رد توکس تملظ ار اج همه ییهظحل يارب و دناکت ار اضف ،ریت دنچ کیلش يادص
 :دیمد تعاجش اهلد رد يراعش تیعمج نایم زا ناهگان .تفرگ دوخ
  روتاتکید رب گرم
 ....رب گرم .....روتاتکید رب گرم ....روتاتکید رب گرم :دمآ ناجیه هب تیعمج
 و نارادساپ مهرد يادص و رس ،یشترا ياهنیشام ،اهتلکیسروتوم تکرح يادص
 ار اهرذگ هک حلسم ياهورین
 یسوسحم یمارآان ،دندوب هتفرگ
 .دوب هدروآ دوجو هب
 تیعمج دراو اهیصخش سابل
 ناشراتفر و تاکرح .دندوب هدش
 یکی .دادیم ول ار اهنآ یعون هب
 ،يدمحا :دز دایرف اهنآ زا
 زا .مینکیم تاتیامح يدمحا
 .تیالو ینم ناج ،ینم حور تیالو تیالو :تفگ دایرف هب یسک نادیم رگید هشوگ
 سابل ،»نکاهر ار يروختفم ،نکایح یجیسب« :دنتفگیم هک رفن اهدص راعش ءهبرض
 .درک هدنکارپ و هچاپتسد ار اهیصخش
 »ساپسان يوگغرود ...صاعرمع يدمحا«
 ،هشیمن قمحا رگراک«.دش هدرتسگ اج همه جوم نوچ و تفرگ رپ ییهشوگ زا يراعش
  »هشیمن نان شارب هوای
 يدنلب يور ،تشاد مشچرب يوق ینیبهرذ کنیع هک یمادنا کیراب و دق هاتوک ناوج
 »كرابم ناتدنویپ ،وجشناد ،رگراک« :تفگ و داتسیا
 ناتدنویپ ،وجشناد ،رگراک« :دز دایرف اسر یئادص اب دوب هداتسیا وا رانک هک رفعج
 ،ازسان و دایرف يادص .دندمآ ناجیه هب مدرم ،راعش نیا موادم نینط رد »كرابم
 نادیم زا ییهشوگ رد هک ینانز راعش نینط و اهتلکیسروتم تکرح ،هلولگ کیلش
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 ياج هن ،تیعمج هوبنا زا .دادیم دنویپ مه هب ار اهلد دندوب هداتسیا تسد رد تسد
 .رارف ياج هن و دوب هلمح
 هدنام یهام نارازه نوچ تیعمج و دندوب هتسب ار مدرم زیرگ هار اهیشترا و نارادساپ
 .دربیم موجه یتمس ره هب ،روت رد
 زاب ار نادیم ياههار زا یکی ،هدش هک بیترت ره هب دیاب ام« :تفگ یقت هب رفعج
 .دنوشیم قرغ نوخ رد مدرم ّالاو مینارب بقع ار نازابرس راشف و هلمح اب دیاب .مینک
 مدرم هک دراد يدایز یعرف ياهنابایخ نوچ تسا رتهب همه زا یئاجر دیهش نابایخ
 ».دنروآ موجه هرابود و دنوش هدنکارپ اهنآ رد دنناوتیم
 زاب ار یئاجر نابایخ هار ام رگا« :تفگ و دش کیدزن یکنیع يوجشناد هب رفعج
 ».دنربب و دنریگب و دنشکب دنناوتیم دنتساوخ هک ار سکره نارادساپ ،مینکن
 یئاجر نابایخ رس .دروآ تکرح هب ار اهنآ و دیچیپ تیعمج نایم رد هلأسم نیا
 شاب هدامآ لاح هب اهنیشام ولج حلسم ياهورین .دندوب هتسب ار هار سیلپ ياهنیشام
 مه زا هدرن ،دندروآ راشف يزلف هدرن هب ییهدع .دنتشاد کیلش روتسد و هداتسیا
 دوجو ییهلصاف حلسم ياهورین و مدرم نیب .دندش ریگرد نارادساپ اب مدرم و تسسگ
 ار سیلپ ياهنیشام ،مدرم راشف .دش نت هب نت گنج .دننک کیلش دنناوتب هک تشادن
 دندرکیم ینیشن بقع دنلب ياهماگ اب حلسم ياهورین .دش زاب هار و دنار بقع هب مه
 لاح رد اهیصخش سابل .دشیم رتشیب مد ره اهنآ يوس هب تیعمج موجه و
 اب ار اهنآ اهراوس روتوم و دندرک ریگتسد ار وجشناد کی و رگراک ود ینیشن بقع
 ار رفعج هک دنادرگرب ور یقت .دش کیدزن رفعج هب بقع زا نیدباعلانیز .دندرب دوخ
 اب و دز وناز ،دیشک يدایرف همین ،دش مخ بقع هب ،داتسیا اجربً اتعفد رفعج .دنک ادص
 نوچ نوخ .دوب هتفر ورف شاهنیس رد یگرزب دراک تشپ زا .داتفا نیمز رب هنیس
 رب و دروآرب ولگ زا يدایرف یقت .تفرگ هار نیئاپ هب شاتک يور زا کیراب ییهگر
 .دنداتسیا جالعال و دندرب ییهشوگ هب ناشک ناشک ار وا ییهدع .دش مخ رفعج ندب
 رد بلق و دوب زاب رفعج نامشچ .دندنادرگرب ار وا و دندیشک نوریب شاتشپ زا ار دراک
 یب ندب تیعمج .تسیرگ و دز دایرف و داهن وا ءهنیس رب رس یقت .دیپطیمن شاهنیس
 .درب شروی حلسم ياهمدآ رب نایصع و مشخ اب و تفرگ تسد رب ار رفعج ناج
 رکیپ .دندش هدنکارپ مدرم .دناباوخ نیمز رب ار ییهدع ،یهرز نورد زا لسلسم کیلش
 .دندرب دوخ اب و دنتخادنا ینیشام رد ار هزانج رادساپ هس .داتفا نیمز رب رفعج ناج یب
 ار اهیمخز زین ییهدع ،دوبن دایز ناگدش ریگتسد دادعت .دشیم تولخ مکمک نابایخ
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 .دندرک یفخم دوخ ياههناخ رد
 شیوس ود زا .تسیرگن فارطا هب و درک هزات سفن داتسیا ییهچوک مخ رد یقت
  .دنتشذگیم و دندرکیم رارف ییهدع
 شراکچ ؟تساجک هزانج لاح ؟دندرب دوخ اب ار رفعج ءهزانج اهفرش یب نیا ،یتسار"
 ؟دمآ دهاوخ اهنآ رس هب یئالب هچ ؟میوگب دیاب هچ شاهچب و نز هب ؟درک دنهاوخ
 ".دش دهاوخ رتهایس مه نیا زا ناشراگزور
 نازرل و لد ود كرحتم يدسج نوچ .تشادن نتفر هار يان .دوب هدش مخ شرمک
 .دز رد و دناسر رفعج هناخ هب ار دوخ
 و درک زادنارو ار وا سگرن .تشاذگ نورد هب مدق یلاح یب اب یقت .دوشگ ار رد سگرن
 »؟تسا ینوخ ناتسابل ارچ .مالس« :تفگ بجعت اب
 ياچ یناکتسا هحیلم .تخادنا ریز هب رس و تسشن رد رانک یقت .دندش قاطا دراو
 »؟دیدیدن ار وا امش .تسا هدماین زونه رفعج« :تفگ و تشاذگ وا شیپ
 .دز راز و دناشوپ تسد فک اب ار شتروص ».مدید ار وا .ارچ«
 »؟دیآیم یک تفگن ؟ تساجک اباب« :دیسرپ هدرک ضغب سگرن
 و هاکناج ییهیرگ اب و تخود سگرن هب ار شدولآکشا نامشچ ،تشادرب رس یقت
 اهیصخش سابل .دنتشک دراک اب ار وا .ددرگیمنرب رگید وا« :تفگ دولآ مشخ یئادص
  ».دنتفرگ ام زا زین ار شدسج
 يادا نودب ،تساخرب نازرل و هدیمخ ،تسشن شاهرهچ رب يریپ درگ كدنا یقیاقد رد
 كرت ار هناخ ،دازون دایرف و هحیلم هجض ،سگرن هیرگ قه قه زا یجوم رد ییهملک
 .داتفا هار هب فده یب و درک
 

6 
 
 ناهد هدنام یکشخ رب یهام نوچ ناینادنز .دیسامیم ولگ رد رادشک و ظیلغ ياوه
 ياههفرس و دیشارخیم ار اههنیس لولس ِنیگنس ياوه .دندوشگیم اوه يارب
 دندرکیم زاب ار رد هک یهاگهگ طقف .تشادن هرجنپ لولس .درشفیم ار اهولگ ،کشخ
 هزات یسفن ناینادنز و تخیریم نورد هب هزات ياوه ،دشیم لولس دراو يرادساپ و
 .دندرکیم
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 .دندیچیپیم دوخ هب و دندوب یمخز ناینادنز زا یضعب .دادیم نوخ يوب لولس ياوه
 زارد نوخ رد هقرغ یناوج ییهشوگ رد طقف دوب گنت ینادنز همه نیا يارب لولس
 هلولگ تباصا رد شنار ناوختسا .تفریم ءامغا هب و درکیم هلان یهاگزاره و هدیشک
 دایرف درد زا هک یلاح رد ناشک ناشک ار وا و دندش دراو رادساپ راهچ .دوب هدش درخ
 .دندرب دوخ اب دشیم شوهیب و دزیم

****** 
 ترفن يدنخبل .نهپ لیبس و داشگ یناهد ،گرزب یکف اب مادنا تشرد دوب يدرم داّلج
 شرانک رد .تشادن مارآ شزمرق نامشچ کمدرم و دروخیم رس شنابل رب زیگنا
 و هتفرگ وب طیحم نیا رد زین رگید یصخش سابل هس ود .دوب هداتسیا نیدباعلانیز
 دندوب هداتسیا كانمن
 .تسیک نیا دیسرپ و داتسیا رد رانک رد و دش دراو زین رهطم مالسالاۀجح
 شانار هب ریت یئاجر دیهش نابایخ رد و تسا لیهس شمسا« :تفگ نیدباعلانیز
  .تسا هتسکش ار ناوختسا و هدروخ
 ».دینک شنازیوآ اپ اب« :تفگ یصخش سابل ود هب داّلج
 اپ اب دوشیمن .هدرک درخ ار شیاپ ناوختسا ریت« :تفگ ضارتعا هب ود نآ زا یکی
 ».درک شنازیوآ
 ».دیهد ماجنا ار ناتراک دیشاب دوز .دوشیم« :دز دایرف رهطم مالسالاۀجح
 يارب شدایرف و دمآ شوه هب ،دنتسبیم مه هب ار لیهس ياهاپ چم هک ییهظحل رد
 هتسب بانط هب ار بالق ناداّلج .تفر ءامغا هب هرابود و دروآ دنب ار اهسفن ییهظحل
 نییاپ فقس رد ییهقلح نایم زا هک یلباک اب و دندرک لصو وا ياهاپ چم هب هدش
 .دندیشک الاب ،دمآیم
 اب یناویح ییهنیک و ضغب اب هک یلاح رد و دیشاپ لیهس تروص هب بآ يردق داّلج
 ادخ فرش یب ؟يراد طابترا یهورگ هچ اب« :دیسرپیم ،دیبوکیم ار وا ندب قّالش
 نازیوآ نیئاپ هب شاناتسد و هدیشک شاندب .دمآیمن شوه هب لیهس یلو »سانشن
 .درکیمن تکرح ،هتفرگ نوخ و زاب همین کلپ رد شانامشچ کمدرم .دوب
 و تشادرب يدراک داّلج .دیآیم شوه هب مینک یمخز ار وا رگا« :تفگ نیدباعلانیز
 هب لیهس یلو دیکچ نوخ  اهمخز زا .دز وا تشپ هب قیمع نادنچ هن هبرض دنچ
  .دماین شوه
 دارفا زا دیاب !دیآیمن شوه هب هک نیا« :تفگ ضارتعا هب رهطم مالسالاۀجح
 ».دروآ تسد هب ار مزال تاعالطا شاهداوناخ
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 هوک تشپ اهنآ هناخ .دش هتشک دراک اب تارهاظت رد شردپ« :تفگ نیدباعلانیز
 ».تسا یفوتسم

****** 
 نشور ار روامس سگرن .دندناسر حبص هب مغ و یباوخ یب اب ار بش شردام و سگرن
 شاشزاون هب و تسشن ردام رانک ،تشاذگ هرفس رب رینپ يردق و نان ییهراپ ،درک
 هناحبص زا دعب نم !ردام نکن هیرگ .دوشیمن تسرد راک هیرگ اب« :دش لوغشم
 اباب هزانج لحم زا یعالطا مه دیاش .مدرک ادیپ لیهس زا یئاپ در دیاش .رهش موریم
 نم هدمآ ایند هب هزات تخبدب رهاوخ نیا رکف هب مه يردق دیاب وت .مدروآ تسد هب
 ».روخب هناحبص ایب وش دنلب !یشاب
 ،دناشن هرفس رانک و درک دنلب اج زا ار ردام ،تخیریم کشا دوخ هک یلاح رد سگرن
 يارب دیاب وت .روخب تاکچوک رتخد رطاخ هب« :تفگ و داد شاتسد هب ییهمقل
 ».روخب !یشاب هتشاد ناتسپ رد ریش وا هیذغت
 ار روامس ،درک عمج ار هرفس سگرن .دنداد نییاپ هودنا و مغ اب ار دنچ ییهمقل
 یتقو نم« :تفگ و دیشک رس رب يرسور ،دیشوپ ار شاهنهک وتنام ،تشاذگ شیاجرس
 و دیسوب ار ردام هنوگ ».مشاب هتشاد وت يارب يربخ اباب و لیهس زا هک مدرگیمرب
 .درک كرت ار هناخ
 اج زا ار هحیلم رد هب ییهبرض و نیشام دنچ زمرت يادص .تشذگیم رهظ زا یتعاس
 .دوشگ ار رد و درک رس هب رداچ .دنارپ
 يردق و هملباق و باقشب دنچ و شدازون و هحیلم زا ریغ .دنتخیر نورد هب نارادساپ
 تاگرزب رتخد« :دیسرپ نیدباعلانیز .تشادن دوجو قاطا رد يزیچ ،یئاذغ داوم
 »؟تساجک
  ».شردارب غارس تفر .شردپ غارس تفر .نوریب تفر«
 یلیس ،تفرگ ار هحیلم تسد دعب ییهظحل یلو دش هدنمرش یمد نیدباعلانیز
 تشگ ياهنیشام زا یکی يوس هب ناشک ناشک ار وا و دز شاتروص هب یمکحم
 اب مه ار وا دیراذگب .مرتخد .ماهچب« :دزیم دایرف هحیلم .دیشک دوب هدش كراپ هک
 ».دینک محر .دینک محر .مروایب مدوخ
 ،درک دنلب ،تشادن ار یمسا نتشاد تصرف زونه هک ار دازون ،دوب قاطا رد هک يرادساپ
  .درک ترپ دوب هداتسیا ور دوخ رانک هک هحیلم شوغآ هب و درب نوریب
 دندمآ نوریب ناشاههناخ زا لحم یلاها ،نارادساپ دادیب و داد و هحیلم يادص و رس زا
 .دندش کیدزن تشگ ياهوردوخ هب ناساره و هتسهآ راب ترفن یهاگن اب و
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 .دش رود و دنکفا فارطا هب یهاگن ،تشذگ هحیلم رانک زا یمارآ هب يراوس هخرچود
 .دندرک تکرح و دنتفرگ ار شیوس ود ،دنداد له وردوخ نورد هب ار هحیلم نارادساپ
 رکف اب و تفریم لاح زا یتاظحل .تشادن ار متس نیا تقاط هحیلم روجنر ندب
 زا بترم هک یتابرض اب و دندرک هدایپ وردوخ زا ریقحت اب ار وا .دمآیم دوخ هب شدازون
 نامتخاس لخاد هب ،تشاد شوغآ رد ار شدازون هکیلاح رد ،دندزیم شاهناش هب تشپ
 يزیم تشپ .دنتسب شرس تشپ ار رد و دنداد له یکیرات همین قاطا هب و دندرب
 ».مالس« :تفگ هحیلم .دوب هتسشن رهطم مالسالاۀجح ینسکف
 هچ اب ترسپ .نیشنب .ياهداد مالسا لیوحت هک ییهچب نیا اب رام رهز و مالس«
 »؟دراد دمآ و تفر یناسک
 مینیمولآ هناخراک رد وا .سک چیه اب« :تفگ و تسشن یلدنص يور طایتحا اب هحیلم
 یقیفر و تسود چیه وا .دیآیم لزنم هب تسار کی مه راک زا دعب .دنکیم راک يزاس
 ».درادن

 »؟دنزیم فرح ینفلت یناسک هچ اب«
 چیه وا هک مدرک ضرع امش هب .میرادن نفلت هناخ رد و میتسه يریقف مدرم ام«
 اب دمآ و تفر تصرف ور نیا زا دروآیم وا ار هناخ جرخ .درادن یئانشآ و تسود
 ».درادن ار نارگید
 ».مشکیم ار ناتود ره یئوگن ار شاتسار و ینک يزابجل رگا«
 ».متفگ ار شاتسار دینک رواب«
 ینعی ندرک یخوش مالسا اب هک مهدیم ناشن تهب الاح .هزره هکینز وش هفخ«
 نوریب لغب هب هچب ار هحیلم و دندمآ نورد هب رادساپ ود .درشف ار ییهمکد و ».هچ
  .دندرب هاگهجنکش هب و دندیشک
 ،دیشک تشحو زا يدایرف هحیلم .دوب ردام هب لیهس تشپ ،دش دراو هک هحیلم
 ندب هب شوغآ رد هچب هحیلم .داد له ولج هب ار وا مکحم يرادساپ .ددرگرب تساوخ
 يور هب ور شتروص و دروخ بات لیهس ،داتفا نیمز رب و دش هدیبوک لیهس نازیوآ
 نوخ هب تروص هناروابان یتاظحل هحیلم .تفرگ رارق ردام هدمآرد هقدح زا نامشچ
 ،دندیشاپ شتروص هب بآ .دیتلغ نیمز رب و تفر لاح زا ،درک هاگن ار شدنزرف هتشغآ
 .تسیرگ و تفرگ شوغآ رد ار شرسپ نینوخ ندب و تساخرب اج زا ،دوشگ مشچ
 و تفاکش شاهجنپ اب ار داّلج تروص نیگمشخ يربب نوچ و دنادرگرب ور ناهگان
 هیرگ هک شکدوک رانک یگنس هکت نوچ هحیلم ندب .درب ورف وا مشچ رد تشگنا
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 نامشچ و داتسیا زاب تکرح زا شاهنیس .دروخن ناکت رگید و داتفا نیمز رب درکیم
 .دنام هریخ وس کی هب شاهدز مغ
 نوخ شامشچ زا .دناشوپ تسد اب ار شانینوخ تروص ییهرعن سپ رد داّلج
 .دوب هتسشن شاهنوگ رب یقیمع فاکش و تخیریم
 سفن .دش کیدزن لیهس نازیوآ ندب هب مارآ و هتسهآ ياهماگ اب رهطم مالسالاۀجح
  .تشاذگ وا ءهنیس يور تسد و درک سبح هنیس رد
 ».نییاپ شدیرایب«
 تسد و دروخ نیمز هب رس اب لیهس دسج .دیشک ار ییهریگتسد ندباعلانیز
 يارب وا فیعض ءهیرگ يادص .درشف مه رد ار دازون تروص مکحم شانیگنس
 .دش شوماخ هشیمه
 

7 
 
 هب ،هناخ لاسغ هب ؛دوب هدز رس اج همه هب سگرن .تشذگیم بش هن زا تعاس
 زا .ینابرهش هب و كورتم ياهلادوگ هب ،رهش کیدزن ياهنابایب هب ،اهناتسرامیب
 اب ،تفر شاییهسردم تسود هناخ هب رادازع و هتسخ .دوب هتشگ زاب سویأم اج همه
 .دیشون ياچ یناجنف و درب ورف یلیم یب اب ار یئاذغ و تسشن رفس رس رب هناخ لها
 »؟تفر یهاوخ وجتسج هب مه ادرف« :دیسرپ شاتسود
 نانتما و رکشت اب و ».مبایب ار اهنآ دیابً امتح .يرآ« :تفگ هدرک ضغب سگرن
 .دوب کیرات رهش رانک ياههچوک .داتفا هار هب هناخ يوس و درک كرت ار شانانابزیم
 ار یهایس ياهربا زین هدزمغ نامسآ .دوب هتفرگ راتتسا رد ار زیچ همه بش یهایس
 .دوب ینمأم بش تملظ يارب هک درکیم لمح
 مب يادص رس تشپ زا .دش یکیرات هچوک دراو تخَل و هتسخ یندب اب سگرن
  .دنام تکاس و داد هیکت راوید هب هدز تشحو سگرن ».سگرن مالس« :تفگ ییهنادرم
 ».نکن تشحو نم زا .منادیم مه ار وت تشونرس .متسه تسود نم .سرتن نم زا«
 »؟دیهاوخیم هچ نم ناج زا ؟دیتسه یک امش« :دیسرپ ناساره سگرن

 ».تسا هچروم نم مسا .مهاوخیمن يزیچ وت ناج زا نم«
 نامه امش ؟دینامه امش ؟تفگیم اباب هک دیتسه ییهچروم نامه ؟هچروم ؟هچروم«
 »؟دیاهچروم
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 »؟درک تبحص وت اب نم دروم رد تردپ رگم .ماهچروم نامه نم يرآ«
 :تفگ ،مالس باوج زا دعب مدرک زاب شیور هب ار رد نم یتقو بش نآ .يرآ«
 نامرس يداشگ هالکّ الاو دوش هیوست ایند نیمه رد دیاب اهباسح همه هرخالاب"
 رد هچروم ار نیا« تفگ ؟تسیچ تروظنم هک مدرک لاؤس وا زا یتقو ".تفر دهاوخ
 »!دوب یبیجع هچروم هچ .تفگ نم هب کیرات هچوک
 اجک هک وگب میارب لاح .میوگیم ار نیمه مه زونه .متفگ نم ار نیا .تسا تسرد«
 »؟يوریم
 ».هناخ موریم«
 ».ورن«
 »؟ارچ«
 .دندرب دوخ اب ار تاکچوک رهاوخ و ردام رهظ زا دعب زورما نارادساپ« :تفگ هچروم
 »؟دنتسه مه وت رظتنم ًالامتحا
 تسنادیمن و دوب هدش هراچیب .تسیرگ و تسشن نیمز رب .دنامب اپرب تسناوتن سگرن
 ماقتنا دیاب یک زا و ددرگب شانازیزع لابند دیاب اجک .دورب دیاب اجک هب .دنکب دیاب هچ
 »؟دریگب
 ییهیاسمه هناخ ورب« :درک شدنلب نیمز زا و تفرگ ار شیوزاب هچروم دنمتردق تسد
 هتشاد وجتسج تردق ادرف هک یباوخب بوخ ار بشما نک یعس .دریذپیم ار وت هک
 تبظاوم بوخ تدوخ زا .وشن رهاظ دنتسه یتینما ياهورین هک یئاج نمض رد .یشاب
 ».دمآ مهاوخ تغارس هرابود نم .نک
 »؟منک ادیپ هرابود مناوتیم روط هچ ار امش نم یلو .نونمم یلیخ .ًامتح .دشاب«
 .دماین یباوج
 »!هچروم ياقآ ؟دیونشیم ارم فرح !هچروم ياقآ !هچروم ياقآ«
 .دیزرل یسک یب و یئاهنت ساره زا .دیزرل سگرن .دوب هتفر هچروم
 .دش دراو دوب سگرن هاگرذگ رب دومع هک ییهچوک هب شیاهنکفارون اب تشگ نیشام
  .درکیم یسراو ار اههبنس خاروس همه ،ار اج همه و دمآیم شیپ ینأت اب و هتسهآ
 هک یئاج :تفگ هچروم ؟منک راک هچ" تفر ورف تریح و تهب رد ییهظحل سگرن
 هاگرد یگتفر ورف رد ار دوخ هتسهآ و "؟مورب اجک .وشن رهاظ دنتسه یتینما ياهورین
 نکمم هک اج نآ ات ار دوخ وا .دش دراو سگرن هچوک هب نیشام .درک یفخم ییهناخ
 سگرن .دش زاب يدنیاشوخان يادص اب و دروخ ناکت هتسهآ رد .دنابسچ هناخ رد هب دوب
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 و لفق هن و تشاد یتسرد تسب و تفچ هن رد .تسب ار رد و دش یکیرات نالاد دراو
 طسو هطوحم هب نالاد .دش نالاد دراو يرون كدنا هاتوک یمد يارب رد زرد زا .يدنب
 عمش ای و پمال شیاهقاطا زا یضعب رد هک دشیم متخ ییهدیسوپ و هنهک نامتخاس
 .دوب نشور یئوس مک
 ،دوشگ ار رد یگتسهآ هب سگرن .دندش جراخ هچوک زا و دیسر رخآ هب اهیتشگ یسراو
 یلامش هداج لپ ریز زا .تفرگ شیپ رد ار شاهناخ تمس و تشاذگ هچوک رب مدق
 دیباتیم هچوک رس پمال اهنت زا هک یکدنا رون .دش ناشدوخ ءهلحم دراو و تشذگ
 ادص نیرتکچوک اب .تشادیم رب مدق طایتحا اب سگرن .دنک نشور ار هار تسناوتیم
 ناهگان .درکیم تکرح تسین شیپ رد يرطخ هک دشیم نئمطم یتقو و داتسیایم
 ار شناهد رگید یتسد .دیشک ییهناخ نورد هب و تفرگ ار شیوزاب يوق یتسد
 و سرتن .مرتخد سرتن :تفگ نابرهم یلو نشخ یئادص اب يدرم یکیرات رد .تسب
 ار ترهاوخ و ردام .متسه لالج نم« :درک ادج سگرن ناهد و وزاب زا تسد هتسهآ
 اهنآ تشونرس زا ام شاتسار .دناهتشگنرب زونه اهنآ ،دندرب دوخ اب نارادساپ زورما
 دندوب تاندمآ رظتنم ناشاههناخ رد تشپ ییهدع رهظ زا دعب زورما .میرادن ربخ چیه
 ».لخاد ایب .مرتخد ایب .میدوب تانارگن یلیخ ام .دننک علطم ارجام زا ار وت ات
 یگدنز وا هرفن هس هداوناخ هک یقاطا اهنت هب لالج اب ،.تفرگ مارآ يردق سگرن
 نیشنب ایب :تفگ و تسیرگ و تفرگ شوغآ رد ار سگرن رورس .دش دراو درکیم
 کتک لغب هب هچب ار تردام اهفرش یب نیا .نادب تدوخ هناخ ار اج نیا .مرتخد
 اهنیا .درادن دوجو تیناسنا و محرت مان هب يزیچ اهنیا دوجو رد .دندربیم و دندزیم
 ناشیولج بابرا هک ینان هکت يارب هک دنتسه يزومآ تسد هدنرد ياهناسنا
 ».دننک ماع لتق ار يرهش دنرضاح ،دزادنایم
 شايولج هک یغاد یئاچ اب و تسشن ولیز يور شانورد یباتیب رد سگرن
 شانامشچ رد کشا .دزیم دایرف هیرگ رد شنورد .درک نتفر رو هب عورش ،دنتشاذگ
 سگرن نامشچ رد هک لالج .دناشوپیم ار نآ خرس مشخ زا ییهدرپ و دوب هدیکشخ
 ورف رکف هب و دش هچاپتسد ،دیزرل ،دش هتخیر شناج رد هک ینافوط زا ،تسیرگن
  .تفر
 ،هدنبوک و دنمتردق يزیچ ،دشیم رادیب باوخ زا سگرن رد هتخانشان و بیجع يزیچ
 رداق هک يزیچ ،درکیم مرگ و دادیم دنویپ مه هب ار شیاهلولس کت کت هک يزیچ
 زا .تفرگ ار شامیمصت سگرن .دبوکب مهرد ار اهمتس و اهیتلادع یب نیا ءهمه دوب
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 قح نم .مورب دیاب نم یلو دیدرک تبحم نم هب یلیخ امش« :تفگ و تساخرب اج
 هب نم .دریگب نم زا ار قح نیا دشاب رداق دیابن سک چیه .مشاب مدوخ هناخ رد مراد
 ».درک مهاوخ عافد قح نیا زا مناج تمیق
 و روعش یب یلیخ اهنیا .درک دنهاوخ ریگتسد مه ار وت« :تفرگ ار وا يولج لالج
 »دنامحر یب
 !ورن ام رطاخ هب و تدوخ رطاخ هب !ورن« :درک هقلح سگرن درگ ار شاناتسد رورس
 ».دمآ دهاوخ شیپ هچ مینیبب ات نارذگب اج نیمه ار بش
 تشونرس زا ات هتیمک موریم مه ادرف .مورب مدوخ هناخ هب دیاب نم .مناخ رورس ،هن«
 ».مریگب يربخ مردارب و رهاوخ ،ردام ،ردپ
 ».دنتسه محر یب یلیخ اهنیا« :تفگ لالج
 ».مورب دیاب ّاما .منادیم«
 رد ار رورس ،دیسوب ار اهنآ هلاس تشه رتخد ،درک یظفاح ادخ لالج زا سگرن
  .دومن كرت ار هناخ و تفرگ شوغآ
 .دش جراخ هناخ زا طایتحا اب وا زا دعب زین لالج
 هناخ هب .دوب هدرک هدامآ ییهثداح ره يارب ار دوخ .تشادیمرب مدق ساره یب سگرن
 يراک وا اب یسک دش نئمطم یتقو .دز مدق هچوک طسو يردق ،داتسیا رد مد .دیسر
 یلاخ ،دوب کیرات قاطا .تشاذگ ناشدوخ قاطا هب مدق و دش نامتخاس دراو ،درادن
 ،دوش نشور ایند هبترمکی تساوخیم شلد .ربق لثم دوب گنت شانازیزع نودب ،دوب
 .دوش علطم اهنآ تشونرس زا و دنیبب ار شنازیزع ات دندرگ وحم اههلصاف و اهراوید
  ....ّاما .دیاسایب یمد ردپ شوغآ رد تساوخیم شلد
 هیرگ .دناشوپ ار دوخ ییهنهک يوتپ اب و دیشک زارد ،درک نهپ یسردنم کشت سگرن
 ناکرا مامت ،درکیم هیرگ شیاهلولس مامت اب ،تسسگ ار اههدالق شاهدش بوکرس
 رد سگرن .دادیم تفت و درکیم بوذ ار وا یناشف شتآ نوچ مشخ .دیزرلیم شندب
 ناکت شاتسد ،دیرپیم شاندب هاگهگ .درب شاباوخ نایصع و درد زا یجوم
 باوخ زا دایرف اب هبترم کی .دشیم مارآ و تفگیم یموهفم ان ياهزیچ ،دروخیم
 ار شدوجو قیمع و هتخانشان یسرت .دیپطیم تدش اب شابلق ،دوب هدرک قرع ،دیرپ
 .تفر باوخ هب و تشاذگ شلاب رب رس هرابود .دوب هدیچیپ دوخ رد
 باذع راکفا اب و دیتلغ شاباوختخر رد یتدم .دوشگ مشچ هک دوب کیرات اوه زونه
 ،تساخرب اج زا ،دش نشور هک اوه .تفر راجنلک دنازوسیم ار شدوجو هک يروآ
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 یگنر مک یئاچ و تشاذگ ناهد رد رینپ و نان ییهمقل ،تسش ار شتروص و تسد
 هناخ و درک اپ هب ار شیاهشلاگ ،دیشوپ تشاد هک ار یئوتنام و يرسور اهنت ،دیشون
 هداتسیا اهرد رانک ای و دندشیم جراخ هناخ زا هک یئاههیاسمه هاگن .دومن كرت ار
 .درکیم شاهقردب ینارگن و يزوسلد اب دندوب
 :دیسرپ و درک زادنارو ار سگرن ياپ ات رس یمالسا بالقنا هتیمک يولج حلسم رومأم
 »؟رتخد يراد راک یک اب«
 ربخ ماهزور هس رهاوخ و ردام ،ردارب لاح زا ماهدمآ .منیبب ار ماباب هزانج ماهدمآ«
 امش زورید هک يدرم نامه ،رفعج رتخد سگرن وگب نوتاقآ جاح هب ورب .مریگب
 ».ورب .وگب ورب .هدمآ شدیتشک
 کی هک دشیمن شرواب .دز لز سگرن هب بجعت و یگریخ اب هرابود حلسم رومأم
 تسد رد ار شامیسیب .دیوگب نخس وا اب تماهش نیا اب هلاس هدزناپ هدراهچ رتخد
 ولج ار سگرن ،دندمآ نوریب رادساپ ود دعب یتاظحل .داد ربخ سگرن ندمآ زا و تفرگ
 ».گرمتب اج نیمه« :دندش نامتخاس لخاد و دنتخادنا
 ءهشوگ ،دمآ وا دزن ییهلاس هدجه هدفه ناوج رادساپ .تشذگیم يدنک اب قیاقد
 ».دراد راک وت اب اقآ جاح .وش دنلب« :تفگ و تفرگ ار شاوتنام
 هک یلدنص کی و زیم کی زج هک دش یقاطا دراو رادساپ لابند هب .داتفا هار هب سگرن
 .تشادن دوجو يزیچ ،دوب هتسشن نآ يور اقآ جاح
 ».مالس«
 ؟یسوساج ییهدمآ ؟ياهدمآ اج نیا یچ يارب .فرش یب کسردپ .رام رهز و مالس«
 »؟ینک ینیچ ربخ تانابابرا يارب ییهدمآ
 و ردام ،ردارب تشونرس زا ماهدمآ .منیبب ،دیتشک ار وا امش هک ار مردپ ءهزانج ماهدمآ«
 »!دیاهدروآ اهنآ رس یئالب هچ امش هک منیبب ماهدمآ .موش رادربخ ماهزور هس رهاوخ
 :تفگ و درکور دوب هداتسیا سگرن رانک هک ناوج رادساپ هب جاو و جاه رهطم اقآ جاح
 ».دنتسه وررپ و حیقو هشیمه اههداز قیدنز .نیا تسا یئوررپ ءهطیلس بجع«
 يا ،هبیجنان ءهطیلس يا« :تفگ سگرن هب و دروآرد هقدح زا ار شاتشرد نامشچ
 شومارف ار یمالسا رهق يراد رمع ات هک مهدب تهب یسرد نآلا ،سجن گس
 دعب .شربب .هدب شناشن ار شلیماف و ردپ ربب ار نیا« :تفگ رادساپ هب هاگنآ ».ینکن
 ».اج نیمه شرایب هرابود
 يزلف رد زا .تفگیم ازسان وا هب بترم هار رد .داد له نوریب هب ار سگرن رادساپ
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 يدیفس هچراپ همخد فک .دوب نشور نآ رد یپمال هک دندش ییهمخد دراو و دنتشذگ
 نیمز رب لاح یب دعب یتاظحل سگرن .دیشک ار هچراپ رادساپ .نوخ هب هتشغآ دوب نهپ
 .دیشک زارد شنازیزع داسجا رانک و تفر ءامغا هب ،داتفا
 سگرن .دیشاپ سگرن تروص هب و دروآ بآ ییهساک ،دیود نوریب همیسارس رادساپ
 و ردپ ،ردام ،ردارب تروص ،دز وناز ،دش مخ ،داتسیا و دیهج اج زاً اتعفد ،دوشگ مشچ
 زا شدوجو مامت یلو .دزن قه قه ،درکن هیرگ ،تخیرن کشا اّما دیسوب ار شرهاوخ
 یمولعمان هطقن هب هداتسیا و دیشک رانک ار دوخ دعب یقیاقد .تخوسیم هنیک و ترفن
 .دش هریخ
 ساسحا .دیسرت وا زا ،دوب هدیدن ار یتخس و راددوخ دوجوم نینچ نونک ات هک رادساپ
 رهاوخ« :دیسرپ مارآ ینحل اب .دراذگب مارتحا وا هب دیاب .دسانشب ار دوخ زرم دیاب درک
 »؟دنتسه وت ءهداوناخ ياضعا اهنیا ؟تسیچ تامان ناج
 ».يرآ«
 ار تانابز ّاما .اقآ جاح دزن میورب تفایب هار !دناهدوب راکهنگ دنوادخ هاگرد رد ًامتح«
 ».نکن یئوررپ .رادهگن
 .حور یب و کشخ ؛تشادیمرب ماگ هدش رحس ناسنا نوچ .داتفا هار هب سگرن
 .دش هریخ ییهطقن هب و داتسیا سگرن .دندش اقآ جاح قاطا دراو
 ردارب يدید ،ار تايایح یب ردام يدید ،ار تاقیدنز ردپ يدید« :تفگ اقآ جاح
 ؟يدید ار همه ؟ار هدمآ ایند هب هزات هداز مارح هداز قیدنز نآ يدید ،ار تاسوساج
 سگرن يور هب ور و دز رود ار زیم ،تساخرب شیاج زا و »؟يدید ار یمالسا رهق
 تنعل هب مه ار اهنآ فیثک ءهزانج« :تفگ و دز وا تروص هب یمکحم یلیس و داتسیا
 ».دنورب منهج هب ناشن یب ات متسرفیم دابآ
  ».دنیایب نارهاوخ وگب ورب« :تفگ و درک رادساپ هب ور هاگنآ
 لثم دگل و تشم .دنداتفا سگرن ناج هب و دندش دراو يرداچ نز ود دعب یتاظحل
 و تسد ناشزیت ياهنادند اب و دندیشارخ ار شتروص گنچ اب .دیرابیم وا رب ناراب
 هتفرگ تروص لباقم ار اهتسد طقف ،دزیمن دایرف سگرن .دندرک یمخز ار وا ياهاپ
  .دندرکیم بوک دگل و دندزیم مخز ار وا اهنز و .دوب
 زا رفن راهچ رتخد نیا .تسا سب رگید« :تفگ اقآ جاح هب هتسهآ ناوج رادساپ
 شیاههانگ تافاکم یفاک هزادنا هب و هدید ار اهنآ هزانج ،هداد تسد زا ار شاهداوناخ
 ».تسا هدیشچ ار
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 نانز ».دیورب .نوریب دیورب .تسا سب رگید .رگید تسا سب« :تفگ دایرف هب اقآ جاح
 سگرن .دندرک كرت ار قاطا دنل و رغ و يروخلد اب هداد تسد زا همعط ناراتفک نوچ
 وا هب تساوخیم هک ار رادساپ .دزیخرب نیمز زا درک یعس نینوخ و حورجم یندب اب
 .دش هریخ اقآ جاح هب و داتسیا تسار ،تساخرب اج زا و داد له يرانک هب ،دنک کمک
 رادساپ هب و تسشن شایلدنص يور هتفراو و هدروخ تسکش ،دمآرد اپ زا اقآ جاح
 ،دوش شیادیپ اج نیا رگید هعفد رگا .دید ار شتافاکم قیدنز هبیجنان نیا« :تفگ
  ».دنیبن ار وا یسک شاب بظاوم و شاهناخ شربب .منکیم شاهکت هکت
 وا زا یعون هب .دنک هاگن سگرن نامشچ رد تشادن تأرج اقآ جاح .تفر نوریب رادساپ
 ،دش دراو هرابود هک ناوج رادساپ .تشذگیم يدنک هب اقآ جاح رب تاظحل .دیسرتیم
 تشاد شیابع بیج رد هک یتسد و ».شربب« :تفگ و دیشک یتحار سفن اقآ جاح
 .دنک بیصن ار وا ادخ رگید لاس راهچ هس :تفگ هتسهآ و درب شیاپ نایم
 هناخ يوس هب وردوخ اب و دندش جراخ هتیمک زا شایپ رد سگرن و ولج رد رادساپ
 سگرن ،دندرکیم هاگن نوریب هب اهقاطا زا هک ینانز و نادرم .دندرک تکرح سگرن
 درم و نز يدادعت دعب یقیاقد .دش نامتخاس دراو هک دندید يرادساپ هارمه نینوخ ار
 .دندادیم کیشک و دندوب هتسشن هدنکارپ وا هناخ فارطا رد
 رگید نک یعس .یتفر رد اقآ جاح تسد زا هک يدروآ سناش« :تفگ سگرن هب رادساپ
  ».مهاوخیم ار وت ریخ نم .دوشن هدیشک اج نآ هب تاياپ
 بوذ شانازیزع يارب عمش لثم شاحور طقف تفگیمن چیه ،دوب هداتسیا سگرن
  هاگن دنچ زا دعب وا .تفاکش ار رادساپ بلق كانلوه ییهزین وا نامشچ زا .دشیم
 .درک كرت ار لحم و دش جراخ نامتخاس و قاطا زا تعرس اب  ،سگرن هب هناروابان

 

8 
 
 هک دنمهفب دنناوتیمن مه اهسدنهم .مادختسا مرف دش مه نیا .لتاق ياههناوید"
 ار مرف هدیمهفن هدیمهف سگرن ".دهاوخیم مدآ زا ار يزیچ هچ و هتشون هچ نیا يوت
 :داد دوب هتسشن ییهتفررد راوهز یبوچ زیم تشپ هک مرف لوؤسم هب ار نآ و درک رپ
 »؟باوج يارب مایب یک ،اقآ جاح«
 ».تقو نیمه رگید هتفه«
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 شیپ رد ار يزاس نیشام هناخراک هار و درک كرت ار يزاس موینیمولآ هناخراک سگرن
 »؟دمآ باوج .اقآ جاح مالس« :تفرگ
 »؟لیماف و مسا«
 »نایواک سگرن«
 ار يذغاک ،دز قرو ار ییهدنورپ دنلب ناتشگنا و رغال ناتسد اب یمشپ و شیر رپ درم
 .دهدب رگید ياج ار تايزور ادخ« :تفگ و درک یسراو ار نآ يردق ،دروآ نوریب
 هراوق و دق نیا اب وت« :تفگ هتسهآ و دش کیدزن سگرن هب يردق و ».دناهدرکن لوبق
 ».شاب تدوخ رکف هب یمک !رتخد ؟ياهدش ناراکبارخ وزج روطچ
 »؟!راکبارخ«
 ».دناهدرکن مادختسا ار وت لیلد نیمه هب .يرآ«
 .دش يرپس اههتفه و اهزور .دش یهار و دمآ نوریب يزاس نیشام هناخراک زا سگرن
 .مدش هتسخ" .تفرگ در باوج يزور هد ای و ییهتفه زا سپ و درک رپ مرف اهراب وا
 هچ يزاس نیابمک هناخراک منیبب مورب .تسا ریقف مدرم ام ریگنابیرگ یییتخبدب هچ
 »؟دمآ باوج .اقآ جاح مالس« ".دیوگیم
 »؟دمآ یچ باوج«
 ».نم مادختسا ياضاقت«
 »؟مسا«
  ».نایواک سگرن«
 نوریب ار ییهقرو ،تشاد اج شزیم يوشک رد هک یقاروا ندز قرو زا سپ اقآ جاح
 ».دنیبب ار وت دهاوخیم مادختسا لوؤسم .میورب ایب« :تفگ و دیشک
 »!مالس« :تفگ و دش ینیزگراک سیئر قاطا دراو مادختسا مرف لوؤسم
 ،تخادنا سگرن هب یهاگن ینیبهرذ کنیع يالاب زا ییهدیزرو ءهلاس یس ناوج
 »؟هلب« :تفگ و تساخرب اج زا ،درک اجباج ار شاکنیع
 ،هداد مادختسا ياضاقت هک تسا يرتخد نامه نیا« :تفگ مادختسا مرف لوؤسم
 ».نابرق
 »؟!هراکبارخ نامه ،ناهآ«
 ».نابرق منک ضرع هچ«
 تفر نوریب مرف لوؤسم
 ».نیشنب« :تفگ ینیزگراک سیئر
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 .دز لز شنامشچ هب و تسشن وا يورهبور یلدنص يور سگرن
 :تفگ و درک زادنارو ار شیاپارس ،دیدزد وا نامشچ زا هاگن هناروابان ینیزگراک سیئر
 هب قلعتم هک هدش دیق وت ءهدنورپ رد یلو .تسین هیبش ناراکبارخ هب وت هفایق«
 ».یتسه يراکبارخ و دساف ءهداوناخ
 ارم کچوک رهاوخ و ردارب ،ردام ،ردپ هک دنراکبارخ اهنآ« :تفگ هتخورفارب سگرن
 تمحز و ندرک راک زا ریغ نم ردارب و ردپ .دنالتاق اهنآ .دنراکبارخ اهنآ .دنتشک
 .تشادن يرگید ءهلغشم يراد هناخ زا ریغ نم ردام .دندوب هدرکن يراک ندیشک
 »؟دوب هدرک یهانگ هچ نم هزور هس رهاوخ
 نلاس رد راک يارب يرگید سک .مینک مادختسا ار وت میتسه روبجم ام ،رتخد نیبب«
 دیاب یشاب هتشاد یتباث راک یهاوخیم رگا یلو .تسا هدرکن یفرعم ار دوخ يروخاذغ
 .یهد ماجنا ار تدوخ یمالسا فیاظو دهعتم ناملسم کی لثم دیاب .یشاب هار هب رس
 »؟!يدیمهف .ینزن زیمآرفک ياهفرح .دشاب اج هب دیاب تاهزور و زامن
 .دوب هدش هریخ وا هب شروآمهو و زیت نامشچ اب سگرن
 ار اج نیا ایب .ایب« :تفگ دنک رارف سگرن هاگن زا درکیم یعس هک مادختسا لوؤسم
 ».نک ءاضما
 .داتسیا اج رب نانچ مه و درک ءاضما ار ییهقرو نییاپ سگرن
 ياهلیبس ،درگ تروص اب ،لپت ،هلاس هاجنپ يدرم ،درشف ار ییهمکد لوؤسم
 اقآ جاح مالس« :دش دراو دیفس دنبشیپ اب هدش حالصا بوخ یشیر هت و یمدنگوج
 ».يدمحم
 يارب ار وا .درک دهاوخ راک وت تسد ریز رهاوخ نیا .رقاب شم مکیلع مالس«
 ».میاهدرک مادختسا يروخاذغ نلاس تفاظن و يراکزیمت
 ».تسا مزال یلیخ شدوجو .دنکن درد امش تسد«
 ره .يدیمهف .تسوت يامرفراک رقاب شم الاح زا« :تفگ سگرن هب هنیزگراک سیئر
 ».یهد ماجنا دیاب تفگ هچ
 ».مشچ .هلب«
 هتسهآ یلیخ سپس .دوش کیدزنً الماک هک درک یلاح رقاب شم هب هراشا اب يدمحم
 هتشک شاهداوناخ ياضعا همه .تسا راکبارخ ءهداوناخ کی زا رتخد نیا« :تفگ
 ».شاب شابظاوم .دناهدش
 »ًامتح .هلب .اقآ جاح هلب«
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 اهزیم يور سکع رب ار اهیلدنص نلاس فک يوش و تسش يارب هک يرگراک نز
 »؟يدرک عورش زورما ؟ياهزات« :دیسرپ هتسهآ ،تشاذگیم
 .يرآ« :تفگ اوجن هب ،دادیم ماجنا رتفرط نآ رتم دنچ ار راک نامه هک سگرن
 ».مدش مادختسا زورید
 »؟تسیچ تمسا«
 »؟وت مسا .سگرن«
 مه يرگید نانز نلاس نیا رد .ملوغشم اج نیا رد شیپ لاس کی زا نم .اربک«
 و زیمت ار تمسق کی دیاب ام زا مادک ره .تسا تخس راک هک ینیبیم .دنلوغشم
 راک يروط ًاصوصخم نز نارگراک زا یضعب .دنراذگب هالک ترس راذگن .مینک بترم
 ؟یسانشیم هک ار کناوج نآ .دشاب تساوح .دنشکب ار ناشروج نارگید هک دننکیم
 فرش یب یلیخ .تسییهتخوس ردپ و زیح مدآ .تسا ینیزگراک سیئر هک ورای نامه
 ».تسین نک لو رمع رخآ ات ،دنیبب شوخ يور رگا .تسا كانرطخ و
 اهدزم« :دیسرپ و دش کیدزن وا هب یماگ سگرن .دیاسایب یمک ات درک تسار دق اربک
 »؟دنهدیم عقوم هب ار
 .يرآ« :تفگ و دش هچاپتسد یمک .درک ریگ سگرن نامشچ قرب رد اربک هاگن
 دوجو قمع ات گنفت زا هدش اهر هلولگ لثم اما .تسا گنشق ردق هچ وت ياهمشچ
 تینما ساسحا تدوجو زا ،دشاب تسود وت اب یسک رگاً امتح .دوریم ورف مدآ
 هچ .یگنشق نامشچ هچ"  .دش رکف رد يدنخبل سپ رد و »!دنکیم يرتشیب
   ".یگنشق نامشچ
 و دندرک بترم ار اهزیم ،دنتسش بوطرم لامتسد اب ار نلاس فک رگراک نانز
 يروخ اذغ نلاس هشوگ رد .تشذگیم هدزاود زا تعاس .دندیچ اهنآ رود ار اهیلدنص
 و دنتشاذگیم اج نآ شوگراهچ گرزب ياهفرظ رد ار اذغ اهزپشآ هک دوب ییهفوب
 رد ار دوخ هقالع دروم ياهاذغ ینالوط یفص رد هناخراک نادنمراک و نارگراک
 هاجنپ و تسیود زا شیب .دنداتسیایم قودنص فص رد و دنتخیریم ناشیاهباقشب
 رد راهن و هناحبص عقوم رد نلاس .دوب هدش هدیچ هرفن شش ياهزیم درگ رب یلدنص
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 .تفریم ورف وگم وگب و هدنخ و موهفم ان ياهادص زا یجوم
 نانز صوصخم شخب رد سگرن رانک وا .دوب یئابیز ءهلاس هدجه هدفه رتخد اربک
 هتشاذگ زپ بآ غرم مخت نآ يال هک ار یکگنس نان هکت ،دوشگ ار یلامتسد ،تسشن
 ».هللامسب ؟يروخیم« :دروآ نوریب ،دوب

 شرینپ و نان و دوشگ ار شالامتسد زین سگرن ».ماهدروآ دوخ اب ار میاذغ مه نم«
 .دیشک نادند هب ار
 رانک .هتسشن اجک يدمحم ياقآ .نیبب« :تفگ و دز سگرن ياپ هب زیم ریز زا اربک
 نانز محازم همه زا شیب زیچ همه یب نیا .نانز يور هب ور ،ام شخب هب کیدزن زیم
 ءوس فعض نیا زا ولاز نیا و دنتسه تینما رد رتمک اهنآ نوچ .دوشیم ریقف رگراک
 ».دنکیم هدافتسا
 و نت بحاص ار دوخ هکلب دنکمیم ار ام ءهراصع اهنت هن راک نابحاص« :تفگ سگرن
 ».دناهدناوخ روک اهنآ ّاما .دننادیم زین ام دوجو

******   
 رازم نتفای رد هلحم مدرم و سگرن ششوک .دش يرپس زین رگید هام شش
 لحم زا ،داسجا نفد رومأم و رهطم اقآ جاح زج سک چیه .دوب هجیتن یب شانازیزع
 رد اهنت ای و هراتس رانک لالج هناخ رد اهبش وا .تشادن ربخ سگرن نازیزع رازم
 ،تساوخ یمرب باوختخر زا هتسخ ،حبص و تفریم باوخ هب هیرگ اب شدوخ هناخ
 .دشیم هناخراک یهار و دروخیم يرصتخم هناحبص
 »؟دیتشاد يراک نم اب« :دیسرپ و دش يدمحم قاطا دراو رقاب شم دوز حبص
 »؟تسیچ وا دروم رد ترظن .نایواک سگرن دروم رد تسییهلأسم«
 وا فیرظ و رغال هثج اب هجو چیه هب راک رد وا ناوت .تسيراکرپ رتخد سگرن«
 ».دناوخیمن
 رد الاح ات وت .تسا رگید نانز زا ریغ رتخد نیا .تسا تسرد« :تفگ يدمحم
 »؟ياهدرک هاگن وا نامشچ
 ».تسا یعیبط ًالماک وا ياهمشچ یلو .يرآ« :تفگ رقاب شم
 »؟ياهدرک هجوت .دراد دوجو وا نامشچ رد فوخم يزیچ یلو«
 ».ماهدیدن وا نامشچ رد ار يزیچ نینچ نم .هن«
 راک ،دیلوت شخب رد سگرن ادرف زا هک مهدب عالطا وت هب متساوخیم لاح ره هب«
 ».دمآ دهاوخ تیارب يدیدج یچ تفاظن و درک دهاوخ
 ار سگرن و دیتسرفب دیلوت شخب هب ار یچ تفاظن نآ دوشیمن« :تفگ رقاب شم
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 »؟دیرادهگن اج نیمه
 تفاظن هن و دروخیم دیلوت درد هب سگرن يالاب تقد و ناوت .هن« :تفگ يدمحم
 ».اج نیا دیایب وگب سگرن هب .نیمه .يروخاذغ نلاس
 .دش جراخ قاطا زا خلت تاقوا اب رقاب شم
 »؟اقآ جاح دیراد یشیامرف .مالس« :تفگ و دش دراو سگرن دعب یقیاقد
 ».مراد تیارب یبوخ ربخ «
  .درب ورف وا نامشچ رد ار شدنت هاگن بالق طقف .تفگن ییهملک سگرن
 وت ادرف زا« :تخادنا ریز هب رس و دش مامت شاتمواقم ،درک لمحت ییهظحل يدمحم
 مه و تسا رتمک تراک تاعاس مه شخب نآ رد .درک یهاوخ راک دیلوت شخب رد
 زاین یقیقد و لاعف و راکرپ ياهمدآ هب دیلوت شخب نوچ .رتشیب تاهناهام قوقح
 نآ لوؤسم هب ار تدوخ دوز حبص ادرف .ماهدرک یفرعم شخب نآ هب ار وت نم ،دراد
 ».نک یفرعم اج
 دربیمن یئاج هب هار هک يراکفا اب و ».دنکن مک یگرزب زا و دهدب تزع امش هب ادخ«
 .تفر نوریب قاطا زا

****** 
 !وش دنلب« :تفگ لالج هب دزیم نوریب شانامشچ زا شانورد یگتفشآ هک رورس
 »؟تسا هدنام اجک هرتخد نیا ؟هدماین الاح ات ارچ و تساجک سگرن نیبب ورب وش دنلب
 »!مالس« :تشاذگ نورد هب مدق زین سگرن ،دش دنلب شیاج زا هک لالج
 هدور هگرزب هدور ؟يدوب اجک ،يدرک رید ارچ !ناج سگرن مالس« :تفگ رورس
 مه وت ،لالج .نیشنب نم يولهپ اج نیا ایب .یگنسرگ زا میدرم ام .دروخ ار هکچوک
 ؟ياهدرک هیرگ هرابود ؟هدرک فپ تانامشچ ارچ !منیبب .ریگب تسوپ ار اهغرم مخت
 رد دیابن .دراد ار هبرجت شزرا طقف هتشذگ .ینک رکف هدنیآ هب دیاب وت ناج سگرن
 هدنیآ نتخاس يارب هتشذگ ياهسرد و تایبرجت زا دیاب هکلب درک یگدنز هتشذگ
 ».درب هدافتسا
 رپ نوریب هب شداهن زا يدرس هآ و تشادرب ار شايرسور ،تسشن رورس رانک سگرن
 نم هداوناخ لتق زا مین و هام شش نالا .هلاخ ،متسه هاچ هت هک نیا لثم« :دیشک
 نآ زغم هلولگ اب دهاوخیم ملد .هداتفا قافتا زورما نیمه هک نیا لثم یلو درذگیم
 ».مناکرتب ار اقآ جاح
 »؟یتسه یضار تراک زا .وگب هناخراک زا الاح ّاما .تسوت اب قح« :تفگ لالج
 راک اج نآ رد دیاب ادرف زا .دندرک لقتنم دیلوت شخب هب ارم .متسه یضار .ومع يرآ«
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 شیپ متفر مه نم .تسا رتشیب شدزم و رتمک شراک تاعاس هک تفگ سیئر .منک
 .منَکیم ناترس زا تسوپ ،دیزادنایب سپ ار نم لوپ هام رخآ رگا متفگ و مرگراکرس
 ».مروآیمرد ار ناتهمه ردپ
 »؟تفگ هچ وا ،بوخ« :دیسرپ دیدنخیم هک یلاح رد و بجعت اب رورس
 راک بوخ !؟ینزب اهفرح نیا زا دایم تالاب و دق هب .هچب وگن لزه" :تفگ .چیه«
 هدنگ ياهفرح يدایز .تراکرس ورب .ورب .دورب نیئاپ تیولگ زا لالح نان ات نک
 مادختسا ار وت لثم يراکبارخ مدآ هک تشاذگ ترس تنم سیئر ياقآ .نزن هدنگ
  ".میدوب فالع نابایخ يوت وت و نم نالا دندوبن اهنیا رگا .دناهتشرف اهنیا .درک
 باوج ًالصا ؟بابرا قامچ ای يرگراک وت ؟هریش قیفر ای یئام قیفر وت متفگ شهب
 ».تفر و تفرگ ار شاهار رخ لثم .دادن ار نم
 يزاس موینیمولآ هناخراک یتعنص رگراک نم هک تسا لاس جنپ و تسیب« :تفگ لالج
 بحاص نیچربخ اهرگراکرس .مسانشیم بوخ مه ار اههتخوس ردپ نیا .متسه
 اهنیا .تسا نارگراک زا رتشیب یلیخ رگراکرس يایازم و قوقح نوچ .دناهناخراک
 ».دننابنجیم ُمد هناخراک نابحاص يولج هشیمه
 ملد یلیخ .دوشیم مامت رهظ زا دعب جنپ تعاس نم راک« :تفگ لالج هب سگرن
 هسردم هب مه اب رهظ زا دعب ادرف يراد تقو .مورب هسردم هب راک زا دعب دهاوخیم
 »؟منک یسیون مان اج نآ رد نم و میورب هنابش
 ار یگدنز دناوتیم رتهب داوس اب مدآ .تسا یبوخ رکف .مرتخد يرآ« :تفگ لالج
 ».میآیم وت اب ًامتح .دهد صیخشت ههار یب زا ار هار و دنک كرد
 شاهمقل نداد ورف سپ رد و ».دیروخب اذغ یمک ،ندز فرح ياج هب« :تفگ رورس
 »؟يراد بیج رد لوپ ردق هچ ناج سگرن یتسار« :دیسرپ
 ».ناموت دص«
 ».دوشیم مزال .تابیج يوت راذگب مه ار ناموت  دصیس نیا ایب .تسا مک«
 يولهپ زور راهچ هس ییهتفه لقاّدح .متسه امش محازم یفاک هزادنا هب نم .هلاخ هن«
 ».میامش رابرس و منکیم یگدنز امش
 .تسا تدوخ هتشذگ هام قوقح زا لوپ نیا .مرتخد تسا یفرح هچ نیا« :تفگ لالج
 یفلتخم ياهزیچ وت يارب هنایفخم هلحم مدرم ،یئآیم ام دزن وت یتقو زا یناث رد
 هناخ نیا رد وت مدق ....و باروج یکی ،غرم مخت یکی ،دروآیم نان یکی ،دنروآیم
 ».تسا تکرب
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 دنلب ياهوم رد تسد و دیشک دوخ دزن ار هلاس تشه هراتس و دنادرگرب ار لوپ سگرن
  .درب ورف شادعج رپ و
 هب وت ياپ یتقو زا « :تفگ سگرن هب و تخود هنحص نیا رب مشچ قایتشا اب لالج
 هدش بوخ یلیخ شیاههرمن ،هدش رتهب مه هراتس قشم و سرد ،هدش زاب هناخ نیا
 .تسا
 یلاخ ياج هراتس و امش« :تفگ رورس هب درکیم شزاون ار هراتس هک یلاح رد سگرن
 نم .تسا ردپ لثم میارب مه لالج ومع و دیاهدرک رپ ار ماکچوک رهاوخ و ردام
 هشیمه ناشنداد تسد زا مغ و درک مهاوخن شومارف هاگ چیه ار ماهداوناخ ياضعا
 دیتسه امش هک نیا زا ،میآیم نوریب هناخراک زا تقو ره یلو دنام دهاوخ ماهنیس رد
 ،دیتسه نم هداوناخ امش الاح .مریگیم ورین ،میایب ناترادید هب مناوتیم نم و
 ».تشذگ اب و نابرهم ییهداوناخ
 شوغآ رد ار سگرن و ،درک كاپ يرسور رانک اب ار شاناگژم رب کشا هرطق رورس
 .تفرگ
 ار ردپ هک هراتس .دش هدیشک شاشوگانب ات ادص یب ییهدنخ اب لالج ياهبل هشوگ
 يروطچ ادص یب اباب .نیبب .نیبب« :تفگ سگرن هب و تفر هسیرلد ههقهق زا دید
 ».ددنخیم

****** 
 يادص .دوب مکاح نیشام اج نیا رد .داتسیا هدز تهب و دش ژاتنوم نلاس دراو سگرن
 ،اهنیشام زیگناتریح يادص لخادت رد ،دندرکیم بلط ار يزیچ هک ینارگراک
 رتسکرا روآ باوخ و تخاونکی يدولم تفگ ناوتیم .دیسریم شوگ هب فیعض
  .دوب هتشابنا ار نلاس اهنیشام
 زا دنچ ینت هک دنتفر نلاس زا ییهشوگ هب شلابند هب سگرن و شیپ رد دیلوت لوؤسم
 .دندوب لوغشم اجنآ رد نانز
ِ رد زا ار گرزب ياههتسب .تسا تاعطق تمسق اج نیا«:تفگ سگرن هب دیلوت لوؤسم
 صوصخم ياج رد ار ییهعطق ره و دینکیم زاب ار اههتسب امش و دننکیم دراو تشپ
 ».لوسر اقآ .لوسر اقآ« :تفگ دایرف هب هاگنآ ».دیراذگیم هعطق نآ
 »!؟دیئامرفب ،اقآ جاح مالس« :دمآ اهنآ دزن هلاس لهچ يدرم«
 رتخد .درک دهاوخ راک تمسق نیا رد ناشیا زورما زا« :تفگ سگرن هب هراشا اب وا
 ».ياهدید يروخ اذغ نلاس رد ار واً امتح .تسا یگنرز
 نوچ .دش یلاع یلیخ .ماهدید ار وا هلب« :تخادنا سگرن ياپ اترس هب یهاگن لوسر
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 ».دنتسین زور لوط رد اهراک لامک و مامت ماجنا هب رداق شخب نیا نارگراک
 نامیا و نید .شاب شبظاوم« :تفگ هتسهآ و دیشک يرانک ار لوسر دیلوت لوؤسم
 ».تسا شوهاب یلیخ یلو .درادن یتسرد
 ».مشچ هب«

****** 
 ،دندوب شوماخ اهنیشام زونه .دش دیلوت نلاس دراو رگید نارگراک زا شیپ سگرن
 تاعطق ياههتسب رانک و درک هاگن فارطا هب يردق وا .دمآیمن مشچ هب یتکرح
 .دیشک دوخ يوس هب ار وا رد تمس زا ياهبرض يادص و دایرف ناهگان .داتسیا یکدی
 نیمز هک نیا لثم .دوش دنلب نیمز زا درکیم یعس هناخراک راکشارت ،لامک اقآ
  .دزیخرب تسناوتیمن درکیم شالت هچره ،دشاب هدیعلب ار شیورین
 ،دیسرپ و درک شدنلب نیمز زا ،تفرگ ار شیوزاب ریز ،دیود شیوس هب هلجع اب سگرن

 »؟دیدروخ نیمز ارچ ؟دیدشن هک یمخز«
 دیاب یلو .مرتخد تسین بوخ ملاح« :تفگ تشادن تروص رب گنر هک لامک اقآ
 هب ارم .هناخراک مدمآ برخ لاح اب لیلد نیمه هب .مشارتب ار ردنلیس ود لخاد زورما
 ».نک ماکمک .مبوخ رتخد ،مرتخد ایب .ناسرب شارت نیشام
 هیاپراهچ يور .دوبن نداتسیا هب رداق لامک اقآ .دناسر شارت نیشام هب ار وا سگرن
 نیشام هب ار ردنلیس منک یئامنهار ار وت رگا« :دیسرپ سگرن زا و تسشن نیشام رانک
 »؟یشارتیم ار نآ و يدنبیم
 راک نیشام نیا اب لاح هب ات نم یلو .يرآ .يرآ« :تفگ جمجمت یمک اب سگرن
 ».متسین دلب ار شامسر و هار .ما هدرکن
 هظحل هب هظحل نم« :تفگ دهدب هیکت راوید هب درکیم یعس هک یلاح رد لامک اقآ
 .نزب ار نیشام دیلک لوا .نک عورش و شاب هتشاد تأرج .ینکب دیاب هچ هک میوگیم
 »!هگید نزب
 ار ساملا و ددنبب نیشام هب ار ردنلیس تسناوت تمحز اب لامک اقآ یئامنهار اب سگرن
 .درک مکحم شارت هریگ رد
 .دشارتب ار ردنلیس لخاد زا رتمیلیم کی طقف ساملا هک نک تقد« :تفگ لامک اقآ
 ».ریگب هزادنا قیقد
 عورش ردنلیس رد ساملا شخرچ .درشف ار ياهمکد و درک میظنت ار ساملا سگرن
 ندرک راک روج هچ نیا .هدماین زونه هکینز نیا« :دینش ار لوسر دایرف ناهگان .دش
 ».تسا



 رگراک رتخد – سگرن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 42 

 لخاد هب مک مک ار نآ و درکیم لرتنک ار ساملا شخرچ تقد اب هک یلاح رد سگرن
 نیشام رانک .اج نیا ،لوسر اقآ متسه اجنیا نم« :دز دایرف درب یم ورف دنلیس
 ».شارت
 يارب شاتشم و دوب زاب ضارتعا يارب شاناهد .دمآ اهنآ دزن دنلب ياهماگ اب لوسر
 یتدم ،داتسیا زاب ناهد اب ،دشاب هدش مامت كوک هک یکسورع نوچ هک ،دنلب دیدهت
 :دیسرپ سگرن زا بجعت اب و دیطلغ لامک اقآ و شارت نیشام ،سگرن نیب شاهاگن

 لثم ؟ياهتسشن ارچ ؟لامک اقآ هدش یچ ؟میتسنادیمن ام و يدوب مه راکشارت وت«
 »!تسین بوخ تلاح هک نیا
 دیاب تسین بوخ ملاح .ردارب .يرآ« :فگ ،دیشکیم سفن یتخس هب هک لامک اقآ
 و هار دوز یلیخ وا .دناسرب ماجنا هب ارم راک سگرن زورما یهد هزاجا رگا .هناخ مورب
 وا هب ار امنهار هچباتک نم .تسا راک لوا رد هتبلا .تسا هتخومآ ار يراکشارت مسر
 یلباق راکشارت دناوتیم و تسا شوه اب یلیخ وا .دینک شایئامنهار مه امش .مهدیم
  ».دوش
 هناخراک هب هاگچیه رگید و تفرگ شیپ رد ار شاهناخ هار دعب یتعاس لامک اقآ
 یگنوگچ هراب رد یباتک رگخا .دوب هناخراک راکشارت سگرن دعب هب زور نآ زا .تشگنرب
 .درک هیهت زین يرگید ياهباتک شدوخ و دروآ هیده شیارب شارت نیشام درکراک
 نیسحت راک رد شاتراهم و الاب تقد و نیشام زا وا یملع تخانش هک دیشکن یلوط
 .تخیگنارب ار هناخراک نارگراک و نانکراک
 سگرن .دنتفر نوریب نلاس زا راهن فرص يارب نارگراک .دوب هتشذگ رهظ زا یقیاقد
 ار شرینپ و نان و تسشن شایگشیمه یلدنص يور ،تفر ناروتسر هب هشیمه لثم
 .دروآ نوریب هچقب زا
 ».سگرن مالس« :دیشکیم هلعش باهتلا و ینارگن شتروص زا .تسشن وا دزن زین اربک
 »؟يدوب ضیرم دنکن !دوبن تادیپ زور هس ود !اربک مالس«
 شیپ زور هس .درادیمنرب نم رس زا تسد يدمحم فرش یب هتخوس ردپ نیا .هن«
 اب .مدوب هدش هفالک شامرش یب و زیح هاگن زا .متفر شرتفد هب .درک راضحا ارم
 ،دوش رتشیب تدزم و رتکبس تراک یهاوخیم رگا :تفگ نم هب ینادجو یب لامک
 .دنوش صخرم همه ات نک اپ نوا اپ نیا یمک رصع ادرف
 ».منک شاهفخ مدوخ ياهتسد اب تساوخیم ملد
 »؟يدرک راک هچ وت .بوخ« :دیسرپ سگرن



 رگراک رتخد – سگرن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 43 

 نوریب رد زا ،متشگرب منک هاگن شاتروص هب هک نیا نودب .راک چیه« :تفگ اربک
 .مدماین هناخراک هب یضیرم هناهب هب زورید و زوریرپ .متخیر کشا ییهشوگ رد و متفر
 :تفگ و دش کیدزن نم هب .دوب هداتسیا مهار رس ،مدش هناخراک دراو هک حبص زورما
 ".نامب هناخزپشآ نامه رد .ورن نوریب هناخراک زا رصع يراد تسود ار تراک رگا"
 ».منکب دیاب راک هچ منادیمن ًاعقاو نم
 ییهظحل .دروخ هرگ سگرن یشحو مشچ قرب اب شنوزحم هاگن و تشادرب رس اربک
 مکحم تسد اب ،دیاین نوریب شیولگ زا یئادص هک نیا يارب و دنام اج رب ریحتم
 »!سگرن !سگرن« :تفرگ ار شاناهد
 ».سرب ار شاباسح .سرتن .سرتن .هناخزپشآ هب ورب دش هک رصع« :تفگ سگرن
 فرش یب و حیقو یلیخ وا .مشاب اهنت هناخزپشآ رد وا اب مسرتیم نم« :تفگ اربک
 ».تسا
 چیه وت يارب .سرتن متفگ« :تفگ و تشاذگ اربک تسد يور ار شاغاد تسد سگرن
 ».سرتن .مراد ار تیاوه فارطا نامه مه نم .داتفا دهاوخن یقافتا
 ».مالس« :تفگ و دش کیدزن اهنآ هب ياهدیزرو ناوج
 »؟يروطچ .رگخا مالس کیلع« :تفگ اربک
 .دش رود و »مبوخ«
 »؟یسانشیم بوخ ار رگخا نیا وت« :دیسرپ يواکجنک اب سگرن
 ؟تسا هناخراک یلخاد یچ تسپ .ینیبیم زور ره ار وا هک وت .يرآ« :تفگ اربک
 عقاوم یضعب .دنراذگیمن شیارب رارق و مارآ ینعی .درادن رارق و مارآ ییهظحل
 ياهتسپ هّتبلا .دنهیم شهب مه ار رگید تاجناخراک اب هناخراک تسپ تیرومأم
 ».تسا ینابرهم و سولم ءهلاس هدجه ناوج .ار هناخراک یصوصخ
  .دش یلاخ تیعمج زا ناروتسر و دیسر نایاپ هب تحارتسا تقو
 رکف وت یلیخ« :تفگ و دمآ سگرن دزن درکیم زاب ار تاعطق ءهتسب هک دیشروخ
 »؟يدش قشاع ؟هدش یچ !یتسه
 ».مناشیرپ نابابرا تحاقو زا هن«
 »؟بابرا مادک تحاقو تسیچ تروظنم«
 میناوتیم راک هچ ام وت رظن هب« :دیسرپ و داد حرش شیارب ار اربک هیضق سگرن
 ؟مینکب
 ییهنالقاع راک ندش فرط اهفرش یب نیا اب .مسرتیم هک نم« :تفگ دیشروخ
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 ».تسین
 همه .دوشیم عامط ياهنادجو یب نیا همعط اربک مسرتب مه نم و یسرتب وت رگا«
 ».دوریم داب رب شزیچ
 ».دیآیمنرب نامتسد زا يراک ام رخآ«
 یتقو و مینک ربخ اب هیضق نیا زا ار نانز همه تسین رتهب ؟دیآیمنرب« :تفگ سگرن
 شهب یتمدخ ،دنک يزارد تسد اربک هب تساوخ و تفر هناخزپشآ هب اقآ جاح ترضح
 ءهدهع زا میهدب مه تسد هب تسد ام همه رگا .دنکن شومارف دراد رمع ات هک مینکب
 دنتسه دامتعا دروم هک یئاهدرم اب ار هیضق میناوتیم ام یتح .میئآیمرب اهنآ
 »؟دراد یلاکشا هچ .میراذگب نایمرد
 ناسوساج و دیایب رد هیضق دنگ دیابن یلو مینکیم ربخ ار همه .دشاب« :تفگ دیشروخ
 ».دنربب یئوب هیضق زا
 ».دوب بظاوم دیاب .تسا تسرد« :تفگ سگرن

 ».مالس«
 »؟يروطچ .رگخا مالس« :تفگ دیشروخ
 .دش رود و ».مبوخ«
 یجکرس ینهآ ءهلیم اب سگرن هک دندزیم هسرپ يروخ اذغ نلاس رد يرفن دنچ زونه
 کچوک رابنا هب هاتوک یتدم يارب و دش نلاس دراو دوب هدرک ناهنپ شیوتنام ریز هک
 .تفرگ شیپرد ار شراک لحم مارآ و هنالس هنالس سپس .تفر هناخزپشآ
 غارچ .دندوب هدش جراخ هناخراک زا همه ًابیرقت .دوب هتشذگ رهظ زا دعب شش زا تعاس
 .دوب نشور هناخزپشآ رد فیعض پمال کی طقف .دندرک شوماخ زین ار اهنلاس
 مه سگرن ایآ" :درکیم لوغشم هتسش ياهباقشپ اب ار دوخ نارگن و اهنت اربک
 کمک نم هب یسک ،دوش کیدزن نم هب فرش یب درم نیا رگا .تساهیکیدزن نیمه
 رد و مدرک لوبق ار سگرن فرح ارچ ؟دمآ دهاوخ نم يرای هب یسک ؟درک دهاوخ
  "!؟منک هچ ایادخ .مدنام هناخزپشآ
 .تنسحا .یتسه یلقاع نز هک متسنادیم !اربک مالس« :دش زاب هتسهآ هناخزپشآ رد
 ».منک تبحص وت اب یئاهنت رد متساوخیم هک تسا یتدم نم ،ینادیم
 چیه هک الاح .اقآ جاح دیئامرفب« :تفگ دهد ناشن مارآ ار دوخ درکیم یعس هک اربک
 ».دیئامرفب .دیراد یشیامرف هچ .تسین اج نیا سک
 وت .یشاب اهنت هک تسا فیح .یتسه یباذج و ابیز نز وت ینادیم« :تفگ يدمحم
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 وت دیاش هک مدرک رکف .همه لثم یتسه یناسنا مه وت .يربب تذل یگدنز زا دیاب مه
 ».دشاب هدمآ تاشوخ نم زا مه
 و نز مه امش .هدماین مشوخ يدرم چیه زا نم .اقآ جاح هن« :تفگ ینارگن اب اربک
 ».تسین امش هتسیاش اهفرح نیا .دیراد هچب
 شانابل رب يزیگنا ترفن دنخبل .دشیم کیدزن اربک هب هتسهآ ياهماگ اب يدمحم
 .دوب هدز نوریب شاتشز نابل ءهشوگ ود زا فک لثم شاناهد بآ و هتسشن
 کی اب ،داتسیا شیور هب ور يدمحم .داد هیکت راوید هب ات تفر بقع ردقنآ اربک
 و ابیز ياهوم هچ« :درب ورف وا ياهوم رد تسد و دیشک بقع ار شايرس ور تشگنا
 »یهوبنا
 .دز سپ ار وا تسد اربک
 اب اربک .دیرد ار شانهاریپ و درشف دوخ ناتسد رد ار وا هنسرگ راتفک نوچ يدمحم
 ».سومان یب .فرش یب« :دز دایرف و دیشارخ ار وا تروص گنچ
 يالقت رد و دوشگ ار اربک دنبرمک هلجع اب و درک غاد ار وا تروص یلیس اب يدمحم
 دوخ نیگنس ءهنت ریز نیمز يور ار اربک هک یلاح رد .دروآ نوریب شیاپ زا راولش وا
 .درک رود زین ار شدوخ راولش ،درشفیم
 .دیبلطیم کمک و دزیم دایرف اربک
 شانامشچ رب یلامتسد .تفرگ ار اج همه تملظ .دش رات يدمحم مشچ هاگان هب
 همه .دمآیم دورف وا رب گرگت لثم تابرض .دروخ هرگ شرس تشپ و دش هدیشک
 ،دسانشب ار یسک تسناوتیمن مک رون نآ رد هک اربک .دندوب هدناشوپ ار ناشاهتروص
 .داتفا يدمحم ناج هب دگل اب و دیشوپ ار شیاهسابل هلجع اب
 وا تشپ هب هبرض کی طقف و دیشک نوریب ار یجکرس ءهلیم وتنام ریز زا سگرن
 و نانز یلاوتم تابرض ریز رد و دیشکرب رگج زا يدایرف يدمحم .دش یفخم و دیبوک
 شیور هب ار رد و دندرب نوریب هناخزپشآ زا ار شاسابل .تفر لاح زا سانشان نادرم
 هک روط نامه و دنتشاذگ يروخاذغ نلاس رد يزیم يور ار اهسابل .دندرک لفق
 .دندرک كرت ار هناخراک ههاریب زا ،دندوب هدمآ ادص یب و هتسهآ

****** 
 شراکمه هب روآیم رد شاتک بیج زا ار هناخزپشآ رد دیلک هک یلاح رد زپشآرس
 رد نان ییهمقل ،نتساخرب باوختخر زا حبص جنپ تعاس .یگدنز دش مه نیا« :تفگ
 يوب اب بش و ندرک رپ اذغ يوب اب ار ماشم ؛ندش هناخراک یهار و نتشاذگ ناهد
 ».یگس یگدنز دنیوگ یم ار نیا .ندش هناخ دراو طولخم ياهاذغ و ندب قرع دنگ
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 .تسا ناهج زا هطقن ره رد نارگراک ام هدننک هتسخ یگدنز نیا« :تفگ شراکمه
 ».نک زاب ار رد الاح .رگید روج سیلگنا رد و روج کی  اکیرمآ رد روج کی اج نیا
 وت ؟!دیآیم هلان يادص« :تفگ بجعت اب شراکمه .درک زاب ار هناخزپشآ رد زپشآرس
 »؟يونشیم مه
 .دش کیدزن گید هب و ».دیآیم ادص یقرب گید تشپ زا يرآ« :تفگ زپشآرس
 امش .اقآ جاح مالس« :تفگ تریح اب زپشآ رس .دوب هدش ولو درس نیمز يور يدمحم
 »!؟دینکیم هچ اج نیا روع و تخل
 هب رداق نم .نک ربخ سنالوبمآ و ناشوپب ارم .نزن تسد نم هب« :تفگ يدمحم
 ».مریمیم مراد .شاب دوز .متسین تکرح
 ناتسرامیب هب ار يدمحم .دندوب رضاح لحم رد سنالوبمآ و نارادساپ دعب یقیاقد
 رارق یحارج لمع تحت رمک زا ییهرهم یگتسکش رطاخ هب هلصافالب و دندرک لقتنم
 .دنداد
 :دش کیدزن نآ هب و دید ار يدمحم ياهسابل يروخاذغ نلاس رد نارادساپ زا یکی
  ».تسا هدش هتشون یچ ذغاک نیا يور نیبب .اج نیا ایب .ردارب .ردارب«

 - .دش تازاجم رگراک نز کی هب زواجت نیح رد يدمحم -
 »؟ینکیم هچ اج نیا وت « :دیسرپ و یلخاد تسپ رومأم هب درک ور نارادساپ زا یکی
 ».مراد ناشیا يارب ییهمان .مدرگیم يدمحم ياقآ لابند« :تفگ رگخا
 هب ار همان .ددرگیمرب رگید هام .تسا هتفر یصخرم هب يدمحم ياقآ« ؛تفگ رادساپ
 ».ربب یناگیاب قاطا

 

10 
 
 ِدرگ ،نلاس رد رفن جنپ .دندرکیم تظفاحم رادساپ يدادعت ار هناخراک سنارفنک نلاس
 يدادعت و ذغاک دیفس قاروا زا هتشذگ ،زیم يور .دندوب هتسشن یگرزب یضیب زیم
 مشچ هب زین لاگنچ و دراک و یتسد شیپ يدادعت و عونتم ياههویم ،راکدوخ
 .دروخیم
 .دوب كایرت رطع و اکدو يوب و راگیس دود زا ولمم نلاس ياوه
 .دهدیم لکلا يوب نم ناهد هک دنشخبب دیاب ناردارب« :تفگ هتیمک لوؤسم يرمحا



 رگراک رتخد – سگرن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 47 

 نیمه .نک هرغرغ لکلا یمک تفگ مدز گنز کشزپ نادند هب منادند درد تهج
  ».تسا جنر رد نادند درد زا زین وا .تشاد نیسح دیس ار تبیصم
 يوب هکلب تسین نادند لکلا يوب نیا یلو مرادن ییهبرجت نم« :تفگ ییهراوز خیش
 ».تسیگس قرع يوب .تسا اکدو
 هب اهمشچ و هتسشن اهبل رب يدنخبل .دمآیمن رد یسک زا ادص .دش مکاح توکس
 .دوب هدش هتخود هویم زا یلاخ ياهباقشب
 اقآ جاح .میرذگب یبناج تالوقم نیا زا« :تفگ و تشادرب رس يوسوملانیسح
 محازم الاو دندرک توعد اج نیا هب يرکف کمک تهج ارم و دندومرف فطل يرمحا
 ».مدشیمن یمالسا هتیمک ياضعا
 .دیتسه ام رورس و محاُرم امش .اقآ جاح دیراد رایتخا« :يرمحا
 رد هتسکش رمک اب يدمحم اقآ جاح .دیراد عالطا هثداح زا همه !ناردارب بوخ
 امش تسا بوخ .دناهدشن یئاسانش زونه دصق ءوس نیببسم یلو تسا ناتسرامیب
 ».دینک نایب نشور ار دوخ لح هار و رظن ناردارب
 نمحرلا هللامسب« :تفگ دوب همه زا رتفیعض شاهثج و هاتوک شاشیر هک راتس
 زا ام .تسا هتفر نیب زا هناخراک نیا نیلوؤسم و نانکراک تینما ،هثداح نیا اب .میحرلا
 نیلوؤسم تینما ،دنک زرد هناخراک زا نوریب هب ربخ نیا رگا .میرادن تینما دعب هب نیا
 اهخنرس .مینک لابند ار هلأسم تیعطاق اب دیاب اذل .دوریم نیب زا زین رگید تاجناخراک
 ».میناسرب تازاجم دشا هب ار داسف و هئطوت نیلماع و میروایب ریگ ار
 ».یئوگب ار ترظن زین دروم نیا رد تسا بوخ ؟يروطچ یلو« :تفگ يرمحا
 زا« :تفگ ،دوب هدیشوپ یبترم سابل و تشاد ییهدیشارت هزات شیر هک نیسح دیس
 رارق دصق ءوس دروم رگراک نز کی هب زواجت لاح رد يدمحم اقآ جاح مولعم رارق
 یعرش ریغ یمالسا رظن زا ناشیا راک .هناخراک ءهناخزپشآ رد مه نآ .تسا هتفرگ
 ،تسا هدیرفآ توافتم تاجرد هب ار اهناسنا لاعتم دنوادخ هک یئاج نآ زا یلو .تسا
 ادص و رس یلو .تساقآ جاح نأش رد تیموکحم هن و دراد ینابیتشپ شزرا نز نآ هن
 .دناروشب هناخراک نیلوؤسم هیلع ار نارگراک دناوتیم عوضوم نیا رس رب نتخادنا هار
 ».میریگب زرد ار هلأسم تسا بوخ
 اهر ار دصق ءوس نیا نیلماع تازاجم نودب ام رگا« :تفگ يوسوملا نیسح اقآ جاح
 .تسین مالسا عفن هب نیا و میاهدیسرت اهنآ زا ام دننکیم رکف نارگراک تقونآ ،مینک
 هک مینک عناق ار يدمحم اقآ جاح و مینک تازاجم یتخس هب ار هثداح نیببسم دیاب ام
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 ».دهدب مه ییهرافک
 زا شیب .تسا مالسا نیناوق زا لودع نیسح دیس ياهفرح« :تفگ ياهراوز خیش
 ».تشاد راظتنا ناشیا زا دوشیمن مه نیا
 نامیا هن و یناوخیم تسرد ار تزامن هن .یئوت تسا ناملسم ان هک نآ« :نیسح دیس
 ».يوریم شک هناخراک لاوما زا مه اج نآ و اج نیا .يراد یتسرد
 .دیبوک نیسح دیس تروص هب مکحم دوب شیولج رد هک هویم باقشب اب ياهراوز خیش
 ادج مه زا ار اهنآ و دندیرپ نایم هب ناهگان و دندنام ریحتم ییهظحل يارب نارگید
 .دوب هتفرگ هار نییاپ هب نیسح دیس یناشیپ زا نوخ ییهکیراب .دندرک
 هصالخ ار ناردارب امش ياهتبحص رگا« :تفگ رکذت و هفرس دنچ زا دعب يرمحا
 لوا ءهلحرم رد .دنسرب دوخ لامعا يازس هب نیببسم دیاب هک دوشیم نینچ منک
 نیسح اقآ جاح ار اهنآ تسیل .دروآ فرح هب دیاب ار مارآان نارگراک و نیکوکشم
 هاپس رایتخا رد هدنورپ دعب هب نیا زا .داد دهاوخ هاپس هب و درک دهاوخ هیهت يوسوملا
 ».تفرگ دهاوخ رارق نارادساپ
 رطاخ هب تسین بوخ و میناملسم همه ام هّتبلا .دیتسرفب تاولص« :يوسوملا نیسح
 تاولص .مینک فیثک ار دوخ نوخ ناملسمان ياپ ورس یب و رادقم یب مدآ یتشم
 ».دیتسرفب
 و درم يدادعت ،دناهدینش يدمحم اقآ جاح زا هاپس نیلوؤسم هک يروط هب« :يرمحا
 ».دراد يرتعیسو ءهنماد میدرکیم رکف ام هچ نآ زا هلأسم هجیتن رد .دناهدز ار وا نز
 هّتبلا .تسا هدوب یسک هچ زواجت دروم ِنز نآ هک دوش مولعم دیاب لوا« :نیسح دیس
 هب یشکرس يارب هک تسا هتفگ وا .دنکیم راکنا ار زواجت هلأسم يدمحم اقآ جاح
 تسین مولعم یلو .دناهدرک هلمح وا هب سانشان درم و نز يدادعت و هتفر هناخزپشآ
 ».دوب هدنام نیمز رب روع و تخل ناشیا ارچ هک
 هثداح دیاب .دنوش علطم نایرج نیا زا نارگراک همه هک میهد هزاجا دیابن ام« :يرمحا
 نشور هاپس هتیمک رد هلأسم لاح ره هب .میهد ناشن هدش شومارف و کچوک ار
 ».دش دهاوخ
 رتفد هب يوسوملا نیسح و يرمحا .دندش هدنکارپ ییهجیتن ذخا نودب هتیمک ياضعا
 .دنتسشن وگتفگ هب و دنتفر تسایر
 یضار ییهزادنا ات ناشبحاوم نتفر الاب زا هناخراک یمالسا هتیمک ناردارب« :يرمحا
 ».تسا تکرب ثعاب شاهیاس .دنکن مک ام رس زا ار بالقنا ربهر هیاس دنوادخ .دنتسه
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 نآ هب دیاب .تسا ماظن و مالسا ءهدنرب ریشمش یمالسا هتیمک« :يوسوملا نیسح
 ».دوش هجوت
 هئطوت لماع یناسک هچ ؟تسیچ امش رظن زورید ءهثداح دروم رد« :دیسرپ يرمحا
 »؟دنتسه
 نانز نایم رد ار وا دیاب ،دشاب نایم رد ینز ياپ عقاولایف رگا« :يوسوملا نیسح
 قافتا هناخزپشآ رد هثداح نوچ .درک وجتسج يروخاذغ نلاس و هناخزپشآ یچتفاظن
 ».تسا هداتفا
 قاطنتسا يروخاذغ نلاس یچتفاظن نانز زا دیاب تروص نیا رد« :تفگ يرمحا
 ».دوش
 هب ّاما .تسین رارقا هب رضاح يدمحم ردارب .تسا روط نیمه .هلب« :يوسوملا نیسح
 وا .دراد فیرشت يرشح یلیخ ردارب نیا رخآ .تسا هدوب نایم رد ینز ياپ نم رظن
 اهراک نیا لهاً الوصا و تسا هدرکن یشکرس یئاج هب زور عقوم نآ تقو چیه
 اهنز يوب لابند ،دوشیم هدیشک اذغ يوب لابند هک هنسرگ مدآ لثم وا .تسین
 ».تسا هتشاد رارق یچتفاظن نانز زا یکی اب وا منکیم رکف نم .دوریم
 ار هیقب ناوتیم یگداس هب نز نآ ندرک ادیپ اب .مراد ار رکف نیمه مه نم« :يرمحا
 ».درک ادیپ
                                                               

11 
 
 هس .دندروخیم ار ناشدوخ نان و دندوب هتسشن مه رانک سگرن و اربک .دوب راهن تقو
 :دیسرپ دنلب يادص اب و دش کیدزن نانز لحم هب اهنآ زا یکی .دندش دراو رادساپ
 »؟اربک«
 »؟دیراد راک نم اب ؟یلب«
 ول ار یسک و ینزن یفرح نک یعس .شاب تدوخ بظاوم« :تفگ وا هب هتسهآ سگرن
 نادرم و نانز همه هب ار يدمحم اب يرابجا رارق نم وگب ،دندرک لاؤس رگا .یهدن
 ».مدوب هتفگ هناخراک
 هدز ادص هک رگید نز جنپ هارمه و ».شاب نئمطم .دشاب عمج تلایخ« :تفگ اربک
 .درک كرت نارادساپ هرصاحم رد ار يروخ اذغ نلاس ،دندش
 دندوب هتسشن نآ درگ رفن دنچ هک يزیم رانک ،دش نلاس دراو یتسپ ياههتسب اب رگخا
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 ار ناتناراکمه ات دیاهتسشن روط نیمه اهتریغ یب يا« :تفگ همدقم یب و تسشن
 ًارهاظ هک یلاح رد و تفر سگرن يوس هب ،تساخرب اج زا »؟دنربب هناخ باصق هب
 دینکن باصتعا رگا« :تفگ هتسهآ و داتسیا وا رانک ،دوب اهتکاپ سردآ هب شاهجوت
 .تفر هناخزپشآ هب و ».دنشکیم ار اهنآ
 رینپ و نان ییهمقل هک دوب هتفر شدای .درکیم هاگن فارطا هب ریحتم و مومغم سگرن
 هب ار وا دروخ شتسد رب هک ییهبرض .دوب هدنام تکرح یب شاکف .دراد ناهد رد
  .دروآ دوخ
 ».وش دنلب .راک ِرس میورب وش دنلب .هدرب تاتام ارچ« :تفگ دیشروخ
 روط نیمه دوشیمن .مینکب يراک دیاب« :داتفا هار هب وا رانک رد و تساخرب سگرن
 ».تشاذگ تسد يور تسد
 ».ینازوسب شتآ دهاوخیم تلد یه مه وت« :تفگ دیشروخ
 هک ار یشتآ دهاوخیم ملد یلو .منازوسب شتآ دهاوخیمن ملد نم .هن« :تفگ سگرن
 ».منک شوماخ ،دناهدرک نشور اهفرشیب نیا
 و تل هجنکش ریز ار رفن دنچ ارجام نیا يارب هک دنادیم ادخ الاح« :تفگ دیشروخ
 ».درک دنهاوخ راپ
 یطلغ چیه میریگب ار اهنآ يولج ام رگا .دراد ام راک هب یگتسب« :تفگ سگرن
 ».دننکب دنناوتیمن
 »؟روطچ اّما« :دیشروخ
 دوخ رد ًاقیمع .تفگن چیه شراک لحم ات و تخادنا ریز هب رس .دنام تکاس سگرن
 شانابز ،داد تسد زا ار شالرتنک ،درک هاگن وا نامشچ رد هک دیشروخ .دوب هتفر ورف
 ،تسوت نامشچ رد يزیچ کی« :تفگ و درشف شوغآ رد ار سگرن هبترمکی .دمآ دنب
 ».مراد تسود ار وت نامشچ نم .كانرطخ و گنشق يزیچ کی .گنشق زیچ کی
 .دش لوغشم شراک هب و تفگن چیه ،دیسوب ار شاهنوگ وا راتفر زا ریحتم سگرن
 وا ینادیمن ؟يدیدن ار رگخا« :دیسرپ و تفر دیشروخ دزن هرابود دعب یقیاقد
 »؟تساجک
 .منادیمن هنافسأتم .ناج سگرن ،هن« :تفگ و دناشن بل رب يراد ینعم دنخبل دیشروخ
 نیا هب ،شخب ياسؤر نیب اهتکاپ میسقت يارب اهرصع وا ؛ینادیم هک تدوخ یلو
 »!دوش ادیپ شاهلک و رس نونکا مه دیاش .دیآیم مه اج
 ياهخرچود ياهخرچ .دوب هدرک لوغشم ار شانهذ يریوصت .تفگن چیه سگرن
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 يرابغ رد اهخرچ .دناخرچیم ار هخرچود باکر یئاهاپ و دشیم کیدزن و دیخرچیم
 .دیخرچیم و تفریم ورف سگرن هشیدنا رد دیفس
 »؟یناشیرپ هک نیا لثم ؟هدش یچ« :تفگ و دیشک ار سگرن نیتسآ دیشروخ
  ».تسین يزیچ .هن هن« :تفگ همیسارس و دمآ دوخ هب سگرن
 .دش دیلوت نلاس دراو یگشیمه يزاب هرخسم و هدنخ اب رگخا هک دوب هتشذگن یتعاس
 هب هاگن زا ارچ تسنادیمن . دنازرل ار شالد هتخانشان باهتلا ،دید ار وا هک سگرن
 .دراد مرش وا نامشچ
 دروخ يردنکس وا ياپ يولج ،تفر شیوس هب یطاقسا تاعطق زا رپ ینتراک اب سگرن
 شدنلب نیمز زا و تفرگ ار وا يوزاب ،دش مخ رگخا .تخیر نوریب نتراک زا تاعطق و
 ياج رد دیاب« :تفگ هتسهآ سگرن .دندش مخ تاعطق ندرک عمج يارب ود ره .درک
 هنابش هسردم موریم راک زا دعب نم .رتهب رتدوز هچ ره .منک تبحص وت اب یتولخ
 ».نزب اج نآ هب يرس ًامتح "شناد"
 رس .دناکت ار رگخا بلق يزیگنا ناجیه يدولم نوچ سگرن مرگ هاگن راب نیلوا يارب
   .دش رود يروابان اب و دنکفا ریز هب
 تشگزاب  و داد اج اهیطاقسا رابنا رد اهنآ ،داد اج نتراک رد هرابود ار تاعطق سگرن
 »؟درک دیاب راک هچ« :دیسرپ دیشروخ زا و
 ».دوشیم هچ مینیبب میوشب رظتنم دیاب .یچیه« :تفگ دیشروخ
 ».دنکیم رتحیقو ار اهنآ ام یلمع یب یلو« :تفگ سگرن
 رتیشحو و رتیبصع ار اهنآ میهد ماجنا ام هک يراک ره یلو« :تفگ دیشروخ
 ».دنکیم
 .دنتسه یشحو و هدیسرت یفاک هزادنا هب اهنآ .ینکیم هابتشا« :تفگ سگرن
 اهنآ تازواجت هیلع دیاب ام .درادیم زاب يرگیشحو همادا زا ار اهنآ ام تمواقم
 ».مینک هزرابم
 ».تسا كانرطخ یلیخ وت راکفا« :تفگ و درک یهاگن سگرن ياپ ات رس هب دیشروخ
 هک ار هیضق« :دیسرپ و داتسیا هناوج رانک یمارآ هب و دیشک سوسفا زا یهآ سگرن
 »؟يدید
 ».يرآ« :تفگ هناوج
 »؟مینکب دیاب راک هچ« :دیسرپ سگرن
 ،یمالسا هتیمک سیئر ،يرمحا ،رفن راهچ نیا ندش ریگتسد ببسم« :تفگ هناوج
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 ».میناسرب شلامعا يازس هب ار وا دیاب ام .تسا
 »؟مینک راک هچ ینعی« :دیسرپ هناواکجنک سگرن
 راک قاطا هب هنایفخم ،دنراد تریغ هک ناردارب زا رفن ود یکی اب دیاب« :تفگ هناوج
  ».مینک زیوآ قلح ار وا و میورب يرمحا
 یخوش« "تسا هداد تسد زا ار شالقع دیاش" :تسیرگن وا رد تریح هب سگرن
 »؟درک دیاب هچ ًاعقاو .مدرک وت زا يدج لاؤس کی نم .نکن
 نیمز يور زا دیاب ار ناراکتیانج نیا .مدرکن یخوش نم« :تفگ عطاق ینحل اب هناوج
 ».درک وحم
 ییهدع ،میوشن ای و میوشب قفوم هچ ،مینک مادقا راک نیا هب ام رگا« :تفگ سگرن
 ».دنوشیم ماع لتق تهج یب
 ».تسا هنادنمتفارش ام راک .دنوشب بوخ« :تفگ یتوافت یب اب هناوج
 ،دوشیم جلف سرت زا یکی .تسا یئایند هچ" :درک همزمز دوخ شیپ هودنا اب سگرن
 مادقا کی درب شیپ طیارش نیا رد .دنک حتف ار ایند نالا نیمه دهاوخیم يرگید
 راهچ نیا يدازآ يارب هک منکیم رکف نم«  ":تسا لکشم یلیخ راذگ ریثأت هنالقاع
 ».میورن راکرس و مینک باصتعا هناخراک نحص رد ادرف دیاب رفن
 ».دننکیم ریگتسد ار اهیلیخ تقونآ« :تفگ هناضرتعم هناوج
 روط هچ ،یسرتیم ندش ریگتسد زا هک وت« :تفگ و دروآ بل رب يدنخبل سگرن
 .تسا هزرابم ینلع و یمومع لکش کی باصتعا .یهدیم ندرک زیوآ قلح داهنشیپ
 ییهظحل صخشم تساوخ کی يارب هزرابم رطاخ هب ،دوش ریگتسد یسک مه رگا
 ».سدقم زویفوپ مدآ کی لتاق ناونع هب هن و دوشیم ریگتسد
 ».منک رکف تداهنشیپ يور دیاب« :تفگ هناوج
 :دیسرپ هتسهآ و دش کیدزن دیشروخ هب ،تفریم شارت نیشام يوس هب هک سگرن

  »؟تسیچ هناخراک نحص رد باصتعا کی اب ترظن«
 »؟یچ يارب ؟باصتعا« :دیسرپ بجعت اب دیشروخ
 ».دناهدش ریگتسد هناخراک رد هک ینانز يدازآ يارب« :تفگ سگرن
 ».تسین ییهدیا دب« :تفگ دیشروخ
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 زا نتفر نوریب نیح رد دیشروخ و سگرن .دش لیطعت هناخراک رهظ زا دعب جنپ تعاس
 تبحص هناخراک نحص رد دعب زور باصتعا دروم رد نانز زا يدادعت اب هناخراک
  .دندرک
  هسردم يدورو رد ینوریب هیواز رد سگرن .دوب هتشذگ زین مین و جنپ زا تعاس
 هسردم نحص مکمک و دنتفریم اهسالک هب نیلصحم .دیشکیم راظتنا "شناد"
  .دشیم یلاخ
 »؟یتسه نم رظتنم« :دیسرپ هتسهآ یئادص
 ».متسه وت رظتنم .يرآ« :تفگ و تفر وا يوس هب فعش اب و دروخ یناکت سگرن
 »؟يراد راک هچ نم اب« :دیسرپ رگخا
 نحص رد رگراک نانز يدازآ يارب هناخراک نانز زا ییهدع ادرف« :تفگ سگرن
 نادرم و یناسرب همه شوگ هب ار ربخ نیا یناوتیم ایآ .دننکیم باصتعا هناخراک
 »؟يروایب هناخراک نحص هب ام زا ینابیتشپ رد مه ار هناخراک
 هب درم نارگراک ندروآ یلو تسا هتخاس نم هدهع زا شالوا شخب« :تفگ رگخا
 ».منکیمن نیمضت ار هناخراک نحص
 »؟ینک تبحص اهنآ اب دروم نیا رد یناوتیم یلو« :تفگ سگرن
 »؟يرادن نم اب يرگید راک .درک مهاوخ ار راک نیا ًامتح .يرآ« :تفگ رگخا
 ».نیمه .هن« :تفگ سگرن
 و ابیز نامشچ هچ" .درک ریگ وا نامشچ رد و دیطلغ سگرن تروص رب رگخا هاگن
 شانورد درک ساسحا ".دوریم ورف ناسنا بلق ات هبل ود ریشمش لثم !يذفان
 دشابن ینایاپ ار هظحل نیا تساوخیم شالد .تسا هدش کشخ شناهد و دزرلیم
 ».سگرن ظفاح ادخ« :تفگ هدارا یب یلو
 هب .ظفاح ادخ« :تفگ طقف یلو دیوگب يزیچ هک دروآ الاب شاتسد سگرن
 ».تمالس
 و دنادرگرب ور ییهظحل يارب ،درک یط ار هسردم نحص نیگنس ياهماگ اب رگخا
  .دش جراخ
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 "؟تفر ارچ" :دیئاس مشچ وا ریسم رب سگرن
 ار سالک هک دوب يدرگاش نیلوا و دش دراو سالک هب هک دوب يدرگاش نیرخآ وا
 لخاد ،رد هب ییهبرض سپ رد و تفرگ شیپ رد ار شاهلحم هار تعرس اب ،درک كرت
 ».مالس« :تفگ و دش
 هک تسا زور هس ود .مرتخد مالس کیلع« :تفگ و تسج اج زا هنامداش رورس
 مه درگ همه و تفرگ رب رد ار وا زین لالج .دیسوب ار وا هنوگ و »!تسین تیادیپ
 .دنابسچ وا هب ار دوخ و تسشن سگرن رانک هراتس .دنتسشن
 »؟ناج سگرن ربخ هچ« :دیسرپ لالج
 رد تساوخیم ینیزگراک سیئر .تساهربخ یلیخ !لالج ومع ،اهربخ یلیخ«
 شاتمدخ یباسح هناخراک نادرم و نانز یلو دنک زواجت اهنز زا یکی هب هناخزپشآ
 ام .دندرک ریگتسد ار یچتفاظن نانز نارادساپ .تسا ناتسرامیب رد نونکا وا .دندیسر
 »....مینکیم باصتعا اهنآ يدازآ يارب ادرف

 

13 
 
 نیا .رگخا مالس« :دید دوخ رانک ار رگخا ،دش هدایپ سوبوتا زا هک سگرن دوز حبص
 »؟ینکیم هچ اج
 ».دننک ینابیتشپ امش زا دنناوتیمن نارگراک همه .دینکن باصتعا زورما«
  »؟هچ يارب«
 .دش رود و دادن باوج وا لاؤس هب رگخا
 نایم رد اهنآ اب ار هلأسم و دید هار لوط رد زین ار دیشروخ و هموصعم ،سگرن
 راک رد یباصتعا هک نیا زا دیشروخ .درکیم يراشفاپ باصتعا رب هموصعم .تشاذگ
 دراو .درکیم وجتسج شزغم رد ار ییهدننک عناق باوج سگرن و دوب لاحشوخ تسین
 ام« :دوب نازیوآ هناخراک نامتخاس يوس ود رب گرزب تاکالپ ود ،دندش هک هناخراک
  »!میتسه نامناراکمه يدازآ ناهاوخ هناخراک نارگراک
 کیدزن وا هب هک ینانز هب یلاحشوخ اب و تسیرگن تاکالپ هب توهبم یتدم سگرن
 ».مینکیمن باصتعا زورما« :تفگ دندشیم
 .دزیم جوم هناخراک رد یسوملم ریغ و سوسحم ،یمارآان .دوب يرگید زور زورما
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 .دنتفریم رو نآ و رو نیا هب یبصع و هدز تشحو هناخراک نیلوؤسم و نارگراکرس
 عضوم فلتخم طاقن رد و دنتخیر هناخراک هب حلسم رادساپ اههد هک تشذگن یتعاس
 نآ مرها زا نارگراکرس زا یکی .دش هناخراک دراو یمارآ هب یکچوک لاقثارج .دنتفرگ
 .دروآ نییاپ ار اهتاکالپ و تفر الاب
 مامت .دهدیمن راک هب لد سک چیه .نیبب« :تفگ سگرن هب هتسهآ دیشروخ
 نوریب نامتخاس زا رگید ياهشخب نارگراک .نک هاگن ار نوریب .دناهدیباوخ اهنیشام
 ».دناهدرک هرود ار نارادساپ و هدمآ
 يادص هاگ و روبنز يادص یهاگ .دیسریم شوگ هب یموهفمان ياهادص مکمک
 کی .دنک اج زا ار هناخراک ،نارگراک يوه ناهگان .دشیم یلوتسم زیچ همه رب ههقهق
 یقیاقد .تفریم ورف نیلوؤسم و نارادساپ زغم رب روبنز شین لثم هک دتمم يوه
 لوؤسم اب و دمآ نوریب نامتخاس زا هدز باتش يوسوملا نیسح .تشذگ نینچ
 هرگ تشم مه یهاگ .دنکیم سامتلا دیسریم رظن هب .تخادرپ اوجن هب نارادساپ
 .دناشنیم بل رب یخلت دنخبل مه یتاظحل .درکیم
 نیشام راوس همه .درک دوخ یعمج باوبا هب ییهراشا و داد تسد وا اب لوؤسم رادساپ
 رگراک اهدص ندز فک و اروه دایرف ًاتعفد .دندرک كرت ار هناخراک یمارآ هب و دندش
  .دیشاپ اهلد رب ییهتخانشان طاشن
 هچ اب حلسم نارادساپ هک يدید«:تفگ هتسهآ و دش کیدزن دیشروخ هب الماک سگرن
 ام زا ردقچ اهنآ هک يدید .دندوب هداتسیا هناخراک نحص رد یتشحو و سرت
 ».دنسرتیم
 .دنتسه یشحو یلیخ اهنآ ّاما .تسا تسرد .ناج سگرن !يرآ« :تفگ دیشروخ
 ».دنامحر یب یلیخ
 یب یلو .منکیم ساسحا ناوختسا و تسوپ و تشوگ اب نم ار نیا« :تفگ سگرن
 نآ رد ».میهد ناشن فعض اهنآ لباقم رد ام هک دسریم جوا هب ینامز اهنآ یمحر
 اب تساوخیم شالد .دنازوسیم ار سگرن دوجو هتخیسگ راسفا مشخ یجوم هظحل
 شالد .دنک خاروس خاروس ار ، رهطم اقآ جاح ،هاپس هتیمک لوؤسم ندب لسلسم
 .دریگب ماقتنا اههویش نیرتهنایشحو اب اهنآ زا تساوخیم
  :دش درس تشحو زا شندب و دز شاکشخ ،درک هاگن سگرن نامشچ رد هک دیشروخ
 »!؟هتچ ؟هدش یچ !سگرن !سگرن«
 ».تسین يزیچ !تسین میزیچ« :دمآ دوخ هب سگرن
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 سگرن .تشذگ سگرن راک زیم رانک زا و دش نلاس دراو طاشن اب و لاحرس رگخا
  :دید دوخ زیم يور ار یکچوک ذغاک و »رگخا مالس« :تفگ

 
  ،دینکن دازآ ار ام ناراکمه ادرف ات رگا«

 .درک میهاوخ باصتعا
 »كارا يزاس نیابمک هناخراک نارگراک

 
 كانمن ار شاناگژم منبش  هرطق نوچ و دش عمج سگرن نامشچ رد قوش گشا
 زین رگید نانز هدب ار ذغاک نیا .شاب دوز ،ناوخب« :داد دیشروخ هب ار ذغاک .درک
 ».ورب .ینک هدامآ ادرف باصتعا يارب ار اهنآ نک یعس .دنناوخب
 يدادعت هک ینتراک اب و تشاذگ بیج رد ار ذغاک ثکم ییهظحل زا سپ دیشروخ
 دیشروخ و داتفا هار هب هموصعم دعب یقیاقد .تفر هموصعم دزن دوب نآ رد یکدی هعطق
 .تشگزاب شراک لحم هب
 رو نآ و رو نیا دوخیب اهنیا ارچ« :دیسرپ هناواکجنک و دمآ سگرن رانک هناوج
 و مینزب شتآ ار اهنلاس زا یکی نیزنب اب بش همین ام تسین رتهب یتسار ؟دنوریم
 »؟میروآرد اههتخوسردپ نیا راگزور زا رامد
 ».دیآیمرد نامدوخ راگزور زا رامد .تسین یتسرد راک نیا .هن« :تفگ سگرن
 هب رتشیب اهنآ تقو .دندادیمن راک هب لد نارگراک .دشیم کیدزن رهظ تحارتسا
 و همان ياهتکاپ زا یهوبنا اب رگخا .تشذگیم تارهاظت دروم رد وگتفگ و اوجن
 يژرنا رپ و لاحرس و داش هشیمه لثم .تفریم رونآ و رو نیا هب فلتخم ياهذغاک
 اب ناشراک لحم رد هناخراک نیلوؤسم و دندادیم ناشن ار دوخ رتمک نارگراکرس .دوب
 .دندوب لباقت رد مه
 .دندوب هدش عمج تسایر قاطا رد هناخراک یمالسا هتیمک ياضعا
 زرد ار هلأسم هک تسا نیا رد ام حالص هک متفگ امش هب نم« :تفگ نیسح دیس ...
 نارگراک نیب هلأسم نیا زین يزاس نیشام هناخراک رد .دیدرکن لوبق امش .میریگب
 ».تسا هدروآ دوجو هب یمارآان و هدیچیپ
 .دناوخیم سأی هیآ هشیمه ردارب نیا« :تفگ نیسح دیس هب دولآمشخ یهاگن اب راتس
 هدرک راپ و تل ار كوکشم نارگراک زا رفن دنچ داتفا قافتا نیا هک زور نامه ام رگا
 ».دننک تبحص باصتعا زا دندرکیمن تأرج زورما ،میدوب
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 ریشمش نید مالسا هک تسا تسرد« :تفگ یمارآ نحل اب و درک راتس هب ور يرمحا
 یلو درک حتف ریشمش اب ار هکم و هنیدم دمحم ترضح هک تسا تسرد .تسا
 هاگ ،ریشمش اب یهاگ دیاب مه ام تسایس .دروآ مه ار باتک ریشمش رانک رد شترضح
 دب شمرن ،دوشیم دنک ریشمش هک یئاج رد .دشاب هارمه تشذگ اب هاگ و باتک اب
 ».تسین
 رد طقف یلو تسا مزال هکلب تسین دب اهنت هن« :تفگ هیرک يدنخبل اب ياهراوز خیش
 هدافتسا نآ زا دیاب دش زیت ریشمش هک يدرجم هب .تسا دنک ریشمش هک یئاج نآ
 ».تسا زاسراک ریشمش طقف ناملسم ان رادقم یب مدرم نیا هیلع .درک
 ییهلأسم چیه تهج یب ثحب و لدج ناردارب« :تفگ ضارتعا هب يوسوملا نیسح
 ».درک دیاب هچ هعاسلا هک دیئوگب دیاب امش .دنکیمن لح ار
 فرح هب دوب هتفگن ییهملک عقوم نآ ات هک فیحن یمادنا و كدنا یشیر اب ینسحم
 ».تسین دلب لح هار هک وا .دیوگب رفک دناوتیم طقف نیسح دیس« :دمآ
 نیا زا مه دیاب وت لثم يروخ میتی لام و داوس یب مدآ« :تفگ هتخورفارب نیسح دیس
 نداد ناشن يارب دنرادن یلقتسم تیصخش ناشدوخ هک یئاهنآ .دیوگب فیجارا
 اهنآ وزج مه وت .دننکیم هلمح دوخ زا رتالاب ياهتیصخش هب دوخ تیصخش
 »!یئوگیمن ار تدوخ لح هار وت ارچ .نزب ناتسب ینزیم رتهب وت رگ .یتسه
 رد نز دوجو هب نونک ات يدمحم اقآ جاح .رگید تسا سب ناردارب« :تفگ يرمحا
 ار وا اقآ جاح هک هدرک رارقا هجنکش ریز رد اربک ّاما .تسا هدرکن رارقا هناخزپشآ
 كرت ار هناخراک نارگراک همه یتقو و دنامب هناخزپشآ رد راک زا دعب هدرک روبجم
 هب نتفر زا شیپ اربک .تسا هتشاد ار وا هب زواجت دصق و دوریم شاغارس دندوب هدرک
 .تسا هتشاذگ نایم رد هناخراک نادرم و نانز همه اب ار هلأسم سرت يور زا هناخزپشآ
 دص دنچ میناوتیمن ام هجیتن رد .دناهدرکن رارقا ار يزیچ نونک ات زین رگید نانز نآ
 تسا نیا زا رتجنرغب هلأسم .میروآ فرح هب دیدهت و هجنکش و میج نیس اب ار رگراک
 ».دینکیم رکف امش هک
 زا ار اربک ام تسا بوخ .تساجب نیسح دیس داهنشیپ نم رظن هب« :يوسوملا نیسح
 هرابود هناخراک رد شمارآ بیترت نیا هب .میراذگب شاتحار و میروآرد هاپس تسد
 ».دوشیم رارقرب
 فلاخم یسک .منک مادقا هعاسلا ،دنتسه قفاوم داهنشیپ نیا اب ناردارب رگا« :يرمحا
 »؟تسین
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 ار رگید نانز و اربک هک دینک شهاوخ هاپس زا ینفلت امش تسا بوخ« :ياهرواز خیش
 ».تسا هتفرگ دنگ يوب يروخ اذغ نلاس ًاعقاو .دنیایب ناشراک رس ات دننک دازآ

****** 
 هناخراک يوس هب هک دید ار هموصعم .تشاذگ نیمز رب اپ سگرن .درک زمرت سوبوتا
 ».دناهدش عمج هطوحم طسو ییهدع نیبب« :دناسر وا هب ار دوخ .دوریم
  .دنتسویپ عمج هب ود ره و »هدش عورش باصتعا .تسا یلاع یلیخ يرآ«
 مد ره نویباصتعا عمج .دنتفریمن راک رس دندشیم هناخراک دراو هک ینارگراک
 رارق یبوچ هیاپ رب هک یگرزب ذغاک يور .دشیم رتيوق اهنآ ءهیحور و رتنوزفا
 ».تسا لیطعت هناخراک ،ناگدش ریگتسد يدازآ ات« دوب هدش هتشون ،تشاد
 و زیگنا مهو یتوکس .دوبن يربخ یمالسا ءهتیمک ياضعا و هناخراک نیلوؤسم زا
 هب تعاس .دوب ممصم و هتفرگ نارگراک هرهچ .درشفیم ار زیچ همه كاندرد يراظتنا
 .دشیم کیدزن هدزای
 دنچ توکس هک دوب یئادص اهنت هناخراک نوریب رد نیگنس يوردوخ کی زمرت يادص
 لخاد هناخراک رد زا شناراکمه و اربک دعب یقیاقد .تسکشیم مه رد ار شیپ تعاس
 و درز یگنر اب هدش دازآ ناینادنز .دندیشک ِلک و دندز فک اهتدم نارگراک .دندش
 شوغآ رد ار اهنآ نز نارگراک .دندمآ تیعمج يوس هب رغال و هدرمژپ ياههرهچ
  .دوب هدرک كانمن ار یئاههنوگ يداش کشا .دندرک شزاون و قیوشت و دنتفرگ
 لبمس تیاهيدنب مه و وت« :تفگ اوجن هب و تفرگ شوغآ رد ار اربک سگرن
 زوریپ امش .دیدیلام كاخ هب ار اهنآ غامد بوخ یلیخ .دیتسه يراوتسا و تمواقم
 ».نیرفآ .دیدش
 دشاب رتهب دیاش ّاما .يدش زوریپ وت« :تفگ هتسهآ و تشاذگ سگرن هناش رب رس اربک
 ».میدش زوریپ ام میوگب هک
 یمالسا هتیمک ياهاقآ جاح« :تفگ رخسمت هب و درک درم نارگراک هب ور دیشروخ
 ».دندروآ فیرشت مه
 هب يرمحا .دندمآ شیپ یگتخاس يدنخبل اب شرس تشپ نارگید و ولج رد يرمحا
 هتیمک ياضعا هب ،مدوخ هب ،هاپس ناردارب هب نم« :تفگ و درک ور هدش دازآ نانز
 قیقحت اب هاپس ناردارب .میوگیم کیربت يزوریپ نیا يارب امش هب و هناخراک یمالسا
 لباق هک دیراد یئاهيراتفرگ هکلب دیتسین یجراخ لماوع وزج امش هک دنتفایرد قیمع
 ».تسا عفر
 يرمحا ردارب« :تفگ و دش کیدزن درم نارگراک هب یماگ دنچ يوسوملا نیسح
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 عورش ار راک تسا بوخ ،تشذگ یشوخ و ریخ هب زیچ همه هک لاح .دیوگیم تسرد
 نادنزرف امش .ناتراکرس دیئامرفب .تسامش رظتنم هناخراک !نارهاوخ و ناردارب .مینک
 ».دیئامرفب !دیئامرفب .دیتسه یمالسا ءهعماج ششوک و راک
 و دش هدایپ هخرچود زا ،دزیم قرب يداش زا هک ینامشچ و یگشیمه دنخبل اب رگخا
 ».تسا هدروآ هاپس صوصخم تسپ ار نیا .دیئامرفب« :داد سیئر هب ار یتکاپ
 زا .يوسوملا نیسح ردارب تمدخ« :دناوخ و دوشگ ار تکاپ يوسوملا نیسح
 کیرحت رثا رد وا ءهماج ریز هک دش نشور يدمحم ردارب ءهثداح هب طوبرم تاقیقحت
 ار تاقیقحت میدوب لیام ام .تسا تسرد اربک رهاوخ ياعدا و هدش سولم یسنج
 تاقیقحت نیا راب نیرخآ يارب هناخراک یمالسا هتیمک تساوخرد هب یلو میهد همادا
 ناشهانگ هک هللااشنا .دندش یمالسا وفع لماش نارهاوخ نیا .میراذگیم هراک همین ار
 ».دش دهاوخن رارکت
 رد تداهش ءهدامآ هک ناملسم ناردارب امش« :تفگ و تشادرب رس يوسوملا نیسح
 »....هار
 هتسد اهنآ .دش وحم نارگراک کلتم و وگتفگ ،هدنخ رد يوسوملا نیسح نانخس
 دندرک یلاح وا هب هدنمرش يوسوملا نیسح نایفارطا و دنتفر ناشراک لحم هب هتسد
 .میدرگرب .تسا سب رگید هک
 .دنتسشن اهیلدنص يور و دندش دراو تسایر قاطا هب هناخراک یمالسا هتیمک ياضعا
 :درک شوخ اج تسایر یلدنص يور شزیم تشپ هدرمش ياهماگ اب يوسوملا نیسح
 ».تشذگ ریخ هب هیضق هک نیا لثم .ناردارب بوخ«
 جاح هک ار یئاهمدآ زونه ام یلو تشذگ ریخ هب .اقآ جاح يرآ« :تفگ ياهراوز خیش
 ییهتیمک هچ ام .تسا گنن ام يارب نیا .میسانشیمن ،دندرک صقان ار يدمحم اقآ
 »!؟میاهدنام زجاع یناسآ نیا هب ییهلأسم ندرک نشور زا هک میتسه
 رکف نارگراک .تسا هدش زاغآ قیقحت هزات .میاهدنامن رجاع ام« :تفگ نیسح دیس
 مکمک .دننکیم شومارف ار هلأسم تحار لایخ اب و هتفای همتاخ هیضق هک دننکیم
 ار نیبراض دنناوتیم ام يذوفن ياهمدآ و دنهدیم تسد زا ار ناشايرایشوه
 ».دننک یئاسانش
 نیا هک تسا نشور ًالماک .یناشخرد هدیا هچ هک ًاعقاو« :تفگ رخسمت هب ینسحم
 ».تنسحا .دراد يربمغیپ رکف .تسا ربمغیپ دالوا دیس ردارب
 نیب يذوفن مدآ ،دینادیم هک یلئاسم يارب راب دنچ الاح ات ام« :تفگ ياهرواز
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 هک یلصفم کتک اب و دندش یئاسانش زور دنچ زا دعب راب ره یلو میاهداتسرف نارگراک
 .دننک كرت ار هناخراک دندش روبجم دندرک ناج شون نارگراک زا
 وا .درادن يذوفن مدآ هب جایتحا يدمحم اقآ جاح ءهلأسم« :تفگ يوسوملا نیسح
 نیا .دناهدز شکتک و هدیسر رس مه ییهدع ،دنک زواجت رگراک نز کی هب هتساوخیم
 نارگراک اب يرتگرزب لئاسم رس دیاب ام .تسین ام عفن هب .میهدن شک ار هیضق ردق
 هن و هریغ و تارهاظت ،تالیطعت ،دزم ،قوقح لثم یلک لئاسم رس ،میوش ریگرد
 ».یصخش کچوک ياهزیچ
 ناردارب بوخ .منکیم قیدصت دص رد دص ار ناشیا ياههتفگ نم« :تفگ يرمحا
 ».تسا هتشذگ مه رهظ زا دعب جنپ زا تعاس .میورب دیئامرفب
 دیاش ،مینزب هناخزپشآ هب يرس لوا« :تفگ ءازهتسا هب ییهدنخ سپ رد نیسح دیس
 ».دشاب هداتفا نیمز ربروع و تخل يرگید ياقآ جاح

****** 
 رد .تفرگ ياج یلدنص يور همه زا شیپ و دش سالک دراو عیرس ياهماگ اب سگرن
 شدازآ ییهظحل هاپس هتیمک لوؤسم ياهمدآ زا ماقتنا شتآ .دوب اغوغ شرس
 یبوکیاپ و دصقرب سالک طسو تساوخیم شلد زورما يزوریپ يارب اّما .تشاذگیمن
  .دنک
 کی نامتخاس هب عجار ام هتشذگ هتفه رد« :تفگ لمأت نودب و دش دراو ملعم مناخ
 »؟دوب هچ ثحب دروم بلاطم ءهدرشف ،سگرن .بوخ .میدرک تبحص هدنز لولس
 هک تسا ینیمز داوم زا یجنرغب بیکرت هدنز لولس« :تفگ و داتسیا تسار سگرن
 هدنز ار نآ ات تسا هتشاذگ راک شنورد رد مه کچوک حور کی لاعتم دنوادخ
 ».هتشذگ هتفه بلاطم هصالخ دوب نیا .درادهگن
 رایسب بلطم .یتفگ ار بلطم فصن وت یلو تسا تسرد ًالماک« :تفگ ملعم مناخ
 شاتظفاحم يارب زین ینامسآ هتشرف ود هدنز لولس ره هارمه هک تسا نیا مهم
 ».دنوشیم لزان
 هتشرف کی لولس کی يارب ؟اتود ارچ .مناخ دیشخبب« :دیسرپ و تفرگ هزاجا سگرن
 .تسا هدش لیکشت لولس اهدرایلیم زا ناسنا ره ندب دیتفگ امش ؟دنکیمن تیافک
 مه هب ؟دننزیم رپرپ اهلولس رس يالاب ام ندب يوت هتشرف همه نیا روط هچ سپ
 هتشرف رازه دنچ ،دتفایب حارتسم بالضاف يوت رفن کی تسد تسوپ رگا ؟دنروخیمن
 »؟دنوریم ورف هُگ يوت مه نآ ظفاحم
 تشونرس .دیوگیم تسار سگرن ؛دندش ریحتم ییهظحل سالک رد نیرضاح
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 اج زا ار سالک ههقهق و هدنخ دعب ءهظحل ؟دوشیم هچ بالضاف نورد ياههتشرف
 .دنک
 يوس هب تشگنا و »تکاس« :دز دایرف تینابصع اب ،دوب هدش ریگلفاغ هک ملعم مناخ
 ».وگن رفک ردق نیا .گرمتب« :تفگ و تفرگ سگرن
 چیه و تفرگ مارآ شایلدنص رب یمارآ هب زومرم و سوسحمان يدنخبل اب سگرن
 .تفگن
 رب ینیگنس توکس .تفرگ مارآ شایلدنص يور ملعم مناخ و دندش تکاس نادرگاش
 ،دش هدز هک گنز .دندوب هُگ نورد ياههتشرف تاجن رکف رد همه .دش مکاح سالک
 .دندش جراخ سالک زا و دندرک اهر بالضاف رد ار اههتشرف نادرگاش و ملعم مناخ
 شیپ رد ار شاهناخ هار رکفتم و هتسخ .دوب هسردم رد بش هن تعاس ات سگرن
 یناسنا ناهگان .تشذگیم نآ زا هشیمه هک دش یکیرات و گنت هچوک دراو .تفرگ
 شاتروص تسناوتیمن سگرن هک دوب کیرات ردق نآ .دروآ دوخ هب ار وا شیاپ يولج
 هب هیاس .دنزب دایرف تساوخیم .تفر بقع یماگ سرت زا .دسانشب ار وا و دنیبب ار
 یگرزب تیقفوم .میوگب کیربت وت هب ماهدمآ .متسه هچروم نم .سرتن« :تفگ یمارآ
 هک دراد دوجو یتالاکشا امش راک رد یلو .یتسه ییهتسیاش رگراک وت .يدرک بسک
 ».دریگیم ار ناتتیقفوم يولج هدنیآ رد
 هرابود ار هچروم هک تشاد وزرآ هشیمه وا .دوبن دنب اپ يور یلاحشوخ زا سگرن
 شیور هبور هچروم نونکا .دیامن تروشم وا اب هناخراک دروم رد و دنک تاقالم
 ناترظتنم یلیخ .مالس« :تفگ باهتلا یمک اب سگرن .دزیم فرح وا اب و دوب هداتسیا
 ار راک تالاکشا مناوتیمن نم نم نم .دیدمآ رید ردق نیا ارچ .یلیخ یلیخ .مدوب
 »؟دراد دوجو ام راک رد یلاکشا هچ .مربب نیب زا و منیبب ار اهنآ مناوتیمن .منک كرد
 یناوتیم تدوخ شخب نانز اب طقف هناخراک رد وت هک تسا نیا رد راک لاکشا«
 و اهراک زا دنناوتیمن هناخراک رگید ياهشخب .يزیرب هشقن و ینک تبحص
 اهنآ تازرابم زا عقوم هب دیناوتیمن مه امش و دنوش علطم عقوم هب امش تامیمصت
 مه هشیمه .دوب انثتسا کی زین اربک ءهلأسم رد امش تیقفوم .دینک ینابیتشپ
 ».دینک هیکت یچتسپ هب دیناوتیمن
 »؟منکب دیاب راک هچ نم« :دیسرپ باهتلا اب سگرن
 هد تعاس .تدوخ هناخ ورب تسار کی .ورن هسردم هب ائانثتسا ادرف« :تفگ هچروم
 یبوخ ياهمدآ .دنیآیم تدزن رفن راهچ .دنبوکیم تاقاطا رد هب هبرض هس بش
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 ».درک دیهاوخ تبحص مه اب دروم نیا رد امش .دنتسه
 نآ« :تفگ و تشاذگ سگرن تسد رد ار یکچوک باتک و دیشک شیپ تسد هچروم
 باتک نیا مهف .تسام تاجن هار یناوخیم هچ نآ .راپسب رطاخ هب و ناوخب بوخ ار
 ات راپسب رطاخ هب ار دوخ ياهلاؤس .یشیدنایب و ینک لمأت و قمعت دیاب .تسین هداس
 رد ار باتک نیا یتینما ياهورین رگا .مینک وگتفگ اهنآ دروم رد مه اب يدعب رادید رد
 ».هدن ناشن سک چیه هب و نک یفخم بوخ ار نآ .دننکیم تامادعا ،دنبایب وت دزن
 ار نآ تقو هچ« :دیسرپ و تخادنا باتک هب ساره زا یهاگن یکیرات رد سگرن
 »؟منادرگرب
 ،دشاب هدیراب هنشت نیمز رب هک يربا لثم ،ادص نودب ،دوب هتفر هچروم .دینشن یباوج
 نامه رد ار باتک .دیدن ار یسک ،درک هاگن ار شرب و رود سگرن .دوب هدش وحم
 رد ار هناخ هار و درک مکحم ار شراولش دنبرمک و تشاذک شنابنت شک ریز یکیرات
 .تفرگ شیپ

 
 

14 
 
 هیواز رد و هرجنپ هب تشپ سگرن .درکیم نشور ار نشور قاطا یئوس مک پمال
 دوب هدرک هچروم هک يراطخا رطاخ هب .تشاذگ وناز يور ار شباتک و تسشن قاطا
 نامسآ ،ربا نوچ يرکف و دیلام نآ دلج يور تسد ..دیسرتیم باتک زا یعون هب
 نیا يزور هرخالاب .مرذگب منازیزع نوخ زا مناوتیمن نم ".تفرگ ار شاهشیدنا
 هک منئمطم نم .مناسریم ناشلامعا يازس هب ار راوخنوخ محریب یشحو تادوجوم
 ".دیسر دهاوخ ارف نومیم ءهظحل نآ و زور نآ
 هچ یلو" .تسشن شاتسد تشپ و دروخرس شاياههنوگ رب غاد کشا هرطق ود
 دراد رمع ات .میتشاذگ شاتسد فک ار یتنعل يدمحم اقآ جاح نآ قح بوخ
 ".فرش یب .درک دهاوخن شومارف
 دناوخب ار نآ رتیت تسناوتن درک شالت هچ ره .دش کح باتک دلج رب شاهاگن

 یئانعم یلو درک رارکت دنلب يادص اب ار هژاو نیا نوگانوگ ياهظفلت اب ».تسفینام«
 رد .میتشادن راک و رس یتغل نینچ اب هسردم رد .تسیچ رگید نیا “.تفاین نآ يارب
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 ىحبش« :دناوخ و درک زاب ار باتک ".دیسرپ مهاوخ هچروم زا ار نآ يانعم دعب رادید
 ىارب نهک ىاپورا ىاهورین ءهمه .مسینومک حبش - تسا راذگ و تشگ رد اپورا رد
 ىاهلاکیدار ،وزیگ و خینرتم ،رازت و پاپ :دناهدش دحتم حبش نیا سدقم بیقعت
 ».ناملآ سیلپ و هسنارف
 شرکش ياج زونه .اهیئاپورا هراچیب !یکانتشحو حور بجع" :دش هشیدنا رد سگرن
 حبش .دننکیم بیقعت ار جمس حور نیا نهک ياپورا ياهورین همه هک تسا یقاب
 .مروآیمن رد رس چیه یماسا نیا زا نم اّما .دشاب یکانرطخ زیچ دیاب مسینومک
  "؟دنراد رارق اجک رد ناملآ و هسنارف یتسار ؟تسیزیچ هچ هسنارف ياهلاکیدار
 تعاس .درک نشور ار روامس و تشاذگ ولیز يور ار باتک سویأم و هتفراو سگرن
 یقل رجآ تشپ و تشادرب ار باتک ".دوش ناشیادیپ الاح نیمه دیاب" :دوب هد کیدزن
 .درک ناهنپ دوب هدز نوریب راوید هشوگ زا هک
  »؟تسیک« :دیسرپ سگرن ،رد هب مارآ هبرض هس اب دعب یقیاقد
 ».سگرن .انشآ« :تفگ ینز فیرظ يادص
 ،مالس زا سپ ،دندش دراو نز کی و درم هس .دوشگ ار رد و دیشک ار تفچ سگرن
 .دنتسشن فراعت و وگتفگ نودب
 :تفگ و تشاذگ اهنآ يولج ار ياچ ياهناکتسا ،تسشن روامس رانک سگرن

 »!اویش يدرک يدنب هتسب ار تدوخ یلیخ .دیدمآ شوخ«
 دربشیپ يارب« :تفگ تشادیمرب ار شايرسور و دوب هدروآرد ار شاوتنام هک اویش
 هولج يداع ًالماک دیاب مدآ .درک تیاعر بوخ ار يرهاظ ياهتنس دیاب یفخم راک
 ».دوش هدید وا رد دیابن سونأمان و لومعم ریغ زیچ چیه .دنک
 ».تسین یفرعم هب جایتحا .میسانشیم ار رگیدمه ام ءهمه« :تفگ نیشفا
 یلیخ مه نامتقو .بلطم رس میورب تسار کی تسا بوخ« :تفگ نیشفا هب ناکشا
 هچوک مدرم و اههیاسمه ّالاو .ینک تبحص رتمارآ یمک مه وت تسا بوخ .تسا مک
 ».مینکیم تبحص هچ زا ام هک دیمهف دنهاوخ مه نابایخ و
 نیلوؤسم« :تفگ ،دنکن زرد نوریب هب شیادص درکیم یعس هک یلاح رد نیشفا
 :دینادیم هک روط نامه .دننکیم لواپچ ار ام یناسنا تاناکما هیلک و قوقح هناخراک
 اهنآ زا ار نامدوخ قح دیاب ام تروص نیا رد .ینداد هن و تسا ینتفرگ قح
 ».میریگب
 عمج اج نیا ام ؟يروطچ یلو .تسا تسرد« :تفگ و درک عطق ار وا تبحص اویش
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 رداق دبا ات ،دنوشن دحتم نارگراک همه رگا .مینک لح ار هلأسم نیا هک میاهدش
 ».میریگب ار نامقح دش میهاوخن
 نیا يارب اج نیا رد ام ندش عمج ،منادیم نم هک روط نآ« :تفگ یمارآ هب سگرن
 و میئوگب مه هب ار هناخراک فلتخم ياهشخب رابخا ،میشاب طابترا رد امئاد هک تسا
 دحتم نآ ماجنا يارب ار هناخراک نارگراک ،رفن جنپ ام ،دوش ماجنا يراک تسا رارق رگا
 رد نیشفا ،هناخزپشآ شخب رد اویش ،متسه يراکشارت و ژاتنوم شخب رد نم .مینک
 ».اج همه رد رگخا و تاریمعت و رابنا رد ناکشا ،لقن و لمح
 ءهتیمک ام دعب هب نیا زا .تسا تسرد« :تفگ یگتسهآ هب و دروآ شیپ رس رگخا
 ».میتسه هناخراک یفخم
 »؟یچ ینعی هتیمک« :سگرن
 هدهع هب ار یعامتجا راک کی تیاده تیلوؤسم هک رفن دنچ عمج ینعی« :نیشفا
 ».دراد
 »؟یفخم ارچ« :سگرن
 یب رایسب هناخراک نیلوؤسم ،يدید يدمحم ءهلأسم رد هک روط نامه« :ناکشا
 نینچ ام .دنراد دوخ تشپ ار نارادساپ حلسم يورین و دنتسه بقلایسق و نادجو
 زاب هئطوت زا ییهظحل يرگراک نیلاعف نتخادنا ماد هب رد اهنآ .میرادن یئورین
 هک یتدم ات لقاّدح .مینک لمع یفخم دیاب نامراک دربشیپ يارب ام اذل .دنتسیایمن
 ».میتسه فیعض ًالماک
 میتفرگ هک یمیمصت ره .مینکیم لمع دحاو نت کی لثم رفن جنپ ام الاح زا« :رگخا
 ».دیآرد ارجا هب دیاب
 دیاب میریگب یمیمصت میهاوخیم هک دروم ره رد یلو تسا تسرد« :تفگ ناکشا
 ».مینک ثحب ینعی میجنسب ار راک بناوج بوخ
 »؟اج نیا دیئآیم هشیمه ثحب يارب امش سپ« :دیسرپ سگرن
 و دناهتشک ار وت ءهداوناخ ياضعا .تسین یبوخ ياج اج نیا .ناج سگرن هن« :نیشفا
 رب یکش هک مینیبب ار رگیدمه یئاج دیاب ام .یشاب رظن ریز مه تدوخ هک دراد ناکما
 ».هتخانشان ياج کی .دشابن نآ
 کی رد و مینک ربخ ار رگیدمه دش مزال تقو ره دیاب ام .تسا تسرد« :تفگ اویش
 ».میوش عمج هتفرن ول ياج
 »؟دنکیم ربخ ار ام یک« :دیسرپ سگرن
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 ».دشاب هتشاد لوؤسم کی دیاب هتیمک .هتیمک لوؤسم« :رگخا
 ».دشاب هتیمک لوؤسم نیشفا تسا بوخ« :ناکشا
 ».تسا رتهبرجت اب و رتیمیدق ام همه زا اویش« :نیشفا
 ».مینک باختنا ار وا .تسا رتيژرنا رپ و رتناوج ام همه زا سگرن« :اویش
 نیا رگید یکی تسا بوخ .مرادن ییهبرجت و هتشررس چیه راک نیا زا نم« :سگرن
 ».دنک یشکرس اج همه هب دناوتیم وا نوچ .تسا بوخ رگخا .دوش رادهدهع ار راک
 ».تسا رتمارآ و رتهبرجت اب ام همه زا اویش« :رگخا
 ».منکیم لوبق« :اویش
 »؟دیقفاوم همه« :رگخا
 ».میقفاوم همه .يرآ« :تفر الاب اهتسد
 »؟تسیچ ام يدعب مادقا« :ناکشا
 ».دیآیم شیپ هچ دید دیاب« :نیشفا
 ندرک هدامآ دیاب هناخراک رد ام راک منکیم رکف نم« :تفگ و درک اویش هب ور سگرن
 زور نامه رد ،دنتخادنا بقع هرابود ار ام قوقح رگا هک دشاب باصتعا يارب نارگراک
 ».میشاب باصتعا هدامآ همه
 سگرن داب هدنز« :تفگ و داد شزاون ار سگرن نابرهم نامشچ اویش رگدیجمت هاگن
 نم هک روط نآ ًاقافتا .مینکیم عورش ار راک حبص ادرف زا ام .یتفگ تسرد .ناج
 هدامآ تارهاظت يارب و یبصع ناشقوقح نداتفا بقع زا نارگراک ،منکیم ساسحا
 :دیسرپ و نارگید هب درک ور و «.دزیخرب قیرح ات دوش هدز هقرج دیاب طقف .دنتسه
 »؟دیقفاوم مه امش ایآ«
 ».تسیئاجب و بوخ هدیا .يرآ« :نیشفا
 .درک دییأت رس اب زین ناکشا
 مه و میداد لیکشت ار نامدوخ ءهتیمک مه .دش مامت ام بشما راک« :تفگ رگخا
 همه .تساخرب اج زا و «.میورب هدشن رید ات تسا رتهب .دش نشور هدنیآ هفیظو
 .دندرک كرت ار هناخ و دنتفرگ ربرد ار سگرن یمرگ هب و دنتساخرب
 شامسج .دوب هدرک هناخ شابلق رد جمس یمغ .تشادن شمارآ سگرن هک دوب اههام
 نارادساپ هتیمک نالوؤسم يوجتسج رد لسلسم اب شحور و دشیم هابت هناخراک رد
 کبس هک درک ساسحا راب نیلوا يارب ،دنتفر هک شانانامهیم .دادیم نالوج رهش
 و دنتشاد شاتسود هک تشاد ینانابیتشپ نونکا .تسا هتفر مامح هک نیا لثم ،هدش
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 .دوب نشور شافده هک تشاد ییهمانرب .دندوب لئاق شزرا و مارتحا شافرح يارب
 اب .درک ریگ رگخا يور شرکف .دنارذگ رظن زا ار هتیمک ياضعا کی کی سگرن
 قرب نوچ يرکف .دیشک زارد و درک شوماخ ار غارچ ،درک نهپ ار شباوختخر هلجع
 يارب مه ییهتیمک دوشیم ایآ« تفرگ ار شاهشیدنا نامسآ  هاتوک ییهظحل يارب
 شدوخ رد رکف نیا زا ارچ هک تسنادیمن یلو »؟مهد بیترت منازیزع نوخ ماقتنا
 .دادیم باذع ار وا شدیدج ناتسود زا يزار ندرک ناهنپ لثم یساسحا .دش هدنمرش
 فیاظو بوخ ماجنا ،هلأسم نیرتمهم نونکا" :تفگ دوخ هب و دیتلغ شاباوختخر رد
 ءهنحص باوخ و تسشن شانابل رب تیاضر زا يدنخبل." تسا هناخراک هتیمک
 گنر شردام .تشاد شوغآ رد ار شاکچوک رهاوخ ؛دوشگ شیور هب ار يرگید
 ،تفرگ شاتسد زا ار رهاوخ ،دش کیدزن وا هب هتسهآ یئاهماگ اب رغال و هدیرپ
 زا ییهلاه رد شردپ .تشاذگ وا ناهد رد ار شاهدیکشخ ناتسپ و درک زاب ار شاهنیس
 شالامتسد زا ینان هراپ و تشاذگ هناخ طایح هب اپ دولآ کشا ینامشچ اب دیفس رابغ
 لیهس ینابایب رد .تفرگ شوغآ رد ار ردپ سگرن .تفر هحیلم يوس هب و دروآ نوریب
 یئاهتنا یب نابایب دنلب ياهماگ اب .دوب هدش کبس سگرن .دوشیم رود هک دیدیم ار
 ،خینرتم ،ایراتلورپ ؛تفریم هژر شنامشچ يولج زا موهفم ان یتاملک و درکیم یط ار
 تعرس اب .تشذگیم حبص شش زا یقیاقد .دیرپ باوخ زا هبترمکی .تسفینام ،وزیگ
 ادخ. "دوب لوغشم دوب هدید هک یباوخ هب شرکف .درک كرت ار هناخ و دیشوپ سابل
 بترم یتنعل ياهتغل نیا .مرادن تقاط رگید .دوش شیادیپ رتدوز هچ ره هچروم دنک
 ؟وزیگ !وزیگ !وزیگ ؟هچ ینعی .تسفینام .منکیمن ادیپ یلح هار و دنچیپیم ماهلک وت
 باتک هچروم رگا دشیم یچ .ملعا هللا !وزیگ هدش شاوی شاوی هک هدوب وسیگ دیاش
 یلیخ هک دعلبن راوخ هچروم ار هچروم دنک ادخ الاح !؟دادیم نم هب يرتهداس
 مهرد ناوربا اب .دش وحم و تسشن شنابل رب يدنخبل ییهظحل يارب." مراد شامزال
 :دروخ شاهناش هب یتسد .تفرگ شیپ رد ار هناخراک تمس و دش هدایپ سوبوتا زا

 »؟يرکف وت یلیخ«
 ».دسریمن یئاج هب مرکف ّاما .مرکف وت یلیخ .يرآ .اربک مالس«
 »؟ینکیم رکف یچ هب« :دیسرپ اربک
 »؟مینکب دیاب راک هچ ،دنزادنایب بقع ار ام قوقح هرابود رگا هک نیا هب« :تفگ سگرن
 نیسح اقآ جاح تروص هب مزادنایم گرزب فت کی نم« :تفگ يدرسنوخ اب اربک
 ».يوسوملا
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 هناخراک سیئر تروص هب فت دص مه رگا .تسین راک هراچ نیا« :تفگ سگرن
 هک تسا نیا دتفایم هک یقافتا اهنت .تسین يربخ هناهام قوقح زا مه زاب يزادنایب
 ».دننکیم تریگتسد هرابود
 »؟درک دیاب راک هچ سپ« :دیسرپ هناواکجنک اربک
 اهنت نیا .تسا هار اهنت نیا مرظن هب .دننک باصتعا هناخراک نارگراک همه دیاب دیاش«
 ».دنسرتیم نآ زا اهنآ هک تسياهنگنم
 !؟هیچ« :تفگ و دیسر ناشرانک و دش کیدزن اهنآ هب بقع زا دنلب ياهماگ اب لوسر
 ».دیئوگیم هار یب و دب نیملسم و مالسا هب ًامتح !دینکیم چپ و چپ یه اتود امش
 رد رباص اقآ جاح مرگ ثحب زا ام .لوسر اقآ هن« :تفگ و دروآ بل هب يدنخبل سگرن
 ».میدرکیم تبحص دجسم رد هتشذگ بش
 نوا هب ار هراچیب يدمحم اقآ جاح یناسک هچ هک دیتفگن .بخ«دیسرپ هنایذوم لوسر
 »؟دنتخادنا هایس زور
 ات دیئوگب مه نم هب دیتخانش ار دنمتفارش ياهمدآ نیا يزور کی رگا« :تفگ اربک
 ».منک رکشت اهنآ زا ًاصخش
 اب و ».مهدیم ناشلیوحت هتیمک هب ،متخانش ار اهنآ يزور رگا« :تفگ لوسر
 .دش رود تعرس
 اهرگراکرس« :تفگ و دز هرگ اربک رگشسرپ نامشچ هب ار شاقارب هاگن سگرن
 ار نیا .دناهدش تیبرت تنایخ يارب اهنیا .دناهناخراک بحاص شوگ و مشچ هشیمه
 ».شاب هتشاد تزغم رد هشیمه
  .دش رود و ».مالس« :دز گنز و داد ژاریو اهنآ رانک زا هخرچود اب رگخا
 ».تیبرت یب .مدیسرت« :دیهج يرانک هب اربک
 و بدؤم ناوج ًاقافتا .تسا یبوخ مدآ .وگن هاریب و دب وا هب« :تفگ سگرن
 ».تسینابرهم
 مدزن یفرح هک نم« :تفگ و دیلام سگرن نامشچ هب ار شايایوگ و رامخ هاگن اربک
 »!؟دروخرب وت هب ارچ .مناخ

****** 
 یئامیپ هار یتدم زا سپ و دش جراخ هسردم زا سگرن .تشذگیم بش هن زا تعاس
 رب مدق هتسهآ .دمآیم شاغارس هب اج نآ رد هچروم هشیمه هک دش ییهچوک دراو
 دنچ ره .دهدب مالس وا هب رس تشپ زا هچروم هک دوب رظتنم هظحل ره و تشادیم
 هب يزیچ قلطم یکیرات زج یلو درکیم اشامت ار شرس تشپ و داتسیایم مدق
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 ياهتنا رد .تشاذگ هچوک رد مدق هرابود و تشگرب نابایخ هب راب کی .دمآیمن شرظن
 رد یکیرات رد يرسپ و رتخد .درک بلج ار شاهجوت رفن ود يوگتفگ يادص هچوک
 ود .درک هفرس سگرن .دندرکیم زاین و زار و دندوب هداتسیا یمیدق ییهناخ رد هاگرد
 ».سگرن مالس« :تفگ هتسهآ یئادص .دندش رود و دنتشاذگ رارف هب اپ هدادلد
 ».مالس .هچروم ياقآ مالس« :تفگ هدز قوذ سگرن

 »؟یبوخ ؟مرتخد تسا روط هچ تلاح«
 ».مبوخ .هچروم ياقآ .هلب«
 روط نآ .دیاهدرک ییهدنزرا راک .تسا كرابم .دیاهداد لیکشت یفخم ءهتیمک مدینش«
 ».یتسه نشور و قیقد یلیخ لئاسم كرد رد وت ماهدینش نم هک
 ».دیراد فطل امش .مرازگساپس«
 ،منیبب وگب لاح .ماهدینش هک تسا یتیعقاو نیا هکلب .منکیمن فراعت نم .مرتخد هن«
 »؟يدناوخ ار باتک
 .مدرک ریگ لوا هحفص نامه رد یلو مناوخب ار نآ متساوخیم هعفد دنچ .هلب .هلب«
 ».منک لاؤس ار اهنآ هک مدوب امش رظتنم هشیمه .ممهفیمن ار اههژاو
 »؟ًالثم«
 »....و ایراتلورپ ،وزیگ ،تسفینام«
 شیادص رابود .تسا هتفر هچروم هک دیسر شرظن هب سگرن .دش مکاح دتمم یتوکس
  .دز
 ار تاباتک .شاب مرظتنم اج نیمه رد تعاس نیمه ادرف .مرتخد متسه اج نیا نم«
 ».رادید دیما هب .روایب دوخ اب مه
 یب ارم تالاؤس هچروم ارچ"  .تفرگ شیپ رد ار هناخ هار رامشیب تالاؤس اب سگرن
 شیپ شیارب يروف راک دیاش .تسین دلب ار اههژاو نیا زین وا دیاش ؟تشاذگ باوج
 شدای یهاگ .دوب لوغشم تالاؤس نیا اب ار دعب زور و بش مامت سگرن  "؟دمآ
 رگم« :دروآیمرد ار لوسر دادیب و داد و دشارتب وا دیاب ار هعطق مادک هک تفریم
 »....؟ياهدش قشاع دنکن ؟يوریم اپهلک زورما ؟هدش یچ ؟ياهدش هناوید
 رگید منکیم یعس .دنکیم درد مرس يردق .دوب ترپ مساوح .لوسر اقآ دیشخبب«
 ».منکن هابتشا
 و مرن ياهماگ يادص ،تفر شیپ هچوک رد یمدق دنچ بش هن تعاس هک سگرن
 ».هچروم ياقآ مالس« :دینش شرس تشپ ار یبترم
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 »؟يدروآ ار باتک .سگرن مالس«
 ».هلب«
 ».هدب نم هب ار نآ ًافطل«
 یعس .ماهدروآ تیارب يرتهداس هوزج« :تفگ هچروم .داد هچروم هب ار باتک سگرن
 .تسا هوزج نیا رد وت تالاؤس مامت .ینک ظفح زا و یناوخب راب نیدنچ ار نآ نک
 ».درک میهاوخ تبحص رگید هعفد دیآیم شیپ تیارب هک یتالاؤس هرابرد
 »؟دینکیم رکف هچ ام یفخم هتیمک هرابرد امش«
 تسیابیم دوشیم هک اج نآ ات نم رظن هب .دیاهداد ماجنا ییهدنزرا راک هک متفگ«
 کی امش هناخراک رد ًامتح نآ موادت و روما تیاده يارب یلو .دربشیپ ینلع ار اهراک
 زا دوشیم ایآ هک تسا نیا لاؤس نونکا .دیدرک داجیا امش هک دوب مزال یفخم هتیمک
 »؟دروآ دوجو هب ینلع يرگراک هتیمک کی لاعف نارگراک
 ».منادیمن«
 یتح سک چیه هلأسم نیا زا .جنسب ار راک بناوج و نک رکف بوخ دروم نیا رد«
 ».دنوش علطم دیابن یفخم هتیمک ياضعا

 ».مشچ«
 .دش رود و دیشک اپ یمارآ هب هشیمه لثم هچروم
 باتک رتدوز هچ ره تساوخیم شلد .تفرگ شیپ رد ار هناخ هار هلجع اب سگرن
 هدرک قرع .دوش لح شیارب یتنعل ياهامعم نیا همه و دناوخب و دنک زاب ار شدیدج
 اب ،درک نشور ار رون مک پمال و تخادنا ار رد تفچ ،دش شاقاطا دراو نانز سفن و
 نوریب زا هک یئاج رد ،قاطا هشوگ هرابود و دروخ امرخ و رینپ و نان ییهمقل هلجع
 :دروآ نوریب شایتسد هسیک زا ار کچوک هوزج و تسشن ،دشیمن هدید
 ».مسینومک لوصا«
 ینعی مسینومک یلو ممهفیم ار لوصا هملک" .دش هریخ دلج يور ياههژاو رب یتدم
  :درک زاب ار باتک  "؟هچ
 یئاهر طیارش ملع زا تسترابع مسینومک -باوج ؟تسیچ مسینومک - لوا لاؤس«
 .ایراتلورپ
 هنیزه هک هعماج زا تسا ییهقبط ایراتلورپ - باوج ؟تسیچ ایراتلورپ - مود لاؤس
 کی دوس زا هن دروآ یم تسدب دوخ »راک يورین« شورف زا اًرصحنم ار دوخ یناگدنز
 نآ دارفا تایح یمامت و گرم و یگدنز ،درد و یشوخ هک ییهقبط نآ ینعی ،هیامرس
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 تباقر تاناسون و ،تالماعم دب و بوخ لوصف تارییغت ،راک دوجو هب دشابیم طوبرم
 هقبط نامه )اهرتلورپ هقبط ای( ایراتلورپ هصالخ روطب .نارادهیامرس ءهتخیسگ راسفا
 نرق مود همین رد هک یتعنص بالقنا هجیتن رد ایراتلورپ .....تسا يزورما ربجنر
 دوجوب ،دیدرگ رارکت ایند ندمتم کلامم هیلک رد ًادعب و دش ادیپ ناتسلگنا رد مهدجه
 1»....تسا هدمآ
 درکیم یعس و دناوخیم راب دنچ ار ییهلمج ره .داتسیایم تاملک يور سگرن هاگن
 رادرب تسد سگرن یلو دش مامت هوزج .دنک كرد هدش هدناوخ بلاطم اب ار نآ طبر
 .دوب هدیدن لوا راب رد هک دید يرایسب بلاطم راب نیا .درک هرود ار نآ هرابود .دوبن
 رطاخ هب ار نآ بلاطم همه ناوتیمن رابود اب .دناوخ راب نیدنچ دیاب ار هوزج نیا"
 هب هناروابان و تشادرب رس سگرن .دشیم کیدزن حبص شش هب تعاس  ".درپس
 هناواکجنک ار دیدج يایند دیاب و هدش هدلوتم هزات درک ساسحا .دش هریخ تعاس
 هب هک ار نیریش ياچ و رینپ و نان ،تساخرب داش و لاحرس .دوبن هتسخ .دنک یسراو
  .دش نوریب هناخ زا و درک ناهنپ لحم نامه رد ار هوزج .دیعلب ،دمآیم شوخ شقاذم
 
                                                                                                                        

15 
 
 تیپ و یمیدق یسم گید یئاتدنچ .دوب هدش راب شاتیفرظ زا شیب ناسین تناو
 ان ،رگید ترپ و ترخ يردق اب ار هدش شک خن ياهیلاق و هچقب يدادعت ،یبلح
 هار هب و دز تراتسا ناوج ءهدننار .دندوب هدرک راب ،تناو يور هراوق یب و نئمطم
 هراشا اب ،یمرچ كاس اب هچروم .دش دادرخ هدزناپ دراو و دز رود ار وکپه نادیم .داتفا
 »؟ردارب ،مق يوریم« :تشادهگن ار وا ،تسد
 »الاب رپب .يرآ«
 »؟منک میدقت ردق هچ«
 ».هتقشع هچ ره«
 بظاوم دیاب .ردارب يدرک تبحم ،يدرک فطل« :تفگ و دز يدنخبل ،دش راوس هچروم
 ».تسا هدشن يزاساج تسرد اهنآ رخآ .دتفین اههتسب یشاب

 
 مسینومک لوصا - سلگنا شیردیرف .1
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 تناو .داتفا هار هب و ».تخت تلایخ .هشیمن شیچ چیه .مدرپس نومز ماما هب ور انوا«
 لیئوزاگ دود .دشیم شوماخ یهاگ و دزیم پیر اهیئالابرس رد ،دیشکیم هزوز
 هفرس تدش هب شرفاسم و هدننار ،قفاوم داب اب .دشیم بقع دید عنام دوبک ربا نوچ
 .دندیسر ناکچفلس هار هس هب .دشیم ریزارس ناشنامشچ زا کشا و دندرکیم
 »؟هقرو« :دنتفرگ ار تناو ولج اهمرادناژ
 ».راکرس امرفب«
 نیا« :تخادرپ نآ یسراو هب هناواکجنک و درک زاب ار هدش ات هقرو اهمرادناژ زا یکی
 ».تسا نآ يور راب نت هس زا شیب ّاما .دراد راب نت ود شیاجنگ طقف تناو
 ».منک لو نوبایخ وت ویفاضا راب مسناوتیمن .دوبن ییهراچ راکرس هخآ«
 ».رانک نزب«
 لباق« :تفگ درکیم زارد مرادناژ يوس هب ار شاتسد هک یلاح رد و دش هدایپ هدننار
 .تشاذگ وا تسد رد ناموت رازه هس و ».هرادن ور امش
 الاح .دراد هانگ .ینک راب ردق نیا ار تخبدب نیشام نیا هگید هعفد منیبن«
 ».هاگریمعت ورب لوا .ورب و نک تکرح .تامشخبیم
 ،دوب هدش زاب شوگانب ات شاشین هک یلاح رد و ».مشچ هب منوا .راکرس مرکشتم«
 .داتفا هار هب یتخس هب و دش نشور ظیلغ يدود اب نیشام .دز تراتسا و دش راوس
 »؟هتدوخ لام نیشام« :تفگ هچروم
 ».هرآ«
 دیاب ،دیایبرد تاجرخ نیشام نیا اب یهاوخب رگا .یشاب شابظاوم رتشیب دیاب«
 ».دراد مزال ریمعت نیشام .ینک شاجرخ
 ».تخت تلایخ .هشیمن شیچ چیه .نومز ماما هب شمدرپس .لایخ یب«
  .داتفا هار هب تمحز اب هرابود و درک کنات همین ات .دش نیزنب پمپ دراو تناو
 ».دنزیم قل تناو يور راب ،ردارب« :تفگ هچروم
 زا یکی .دزیم پیر روتوم .دش یلصا هارهاش دراو و »لایخ یب« :تفگ هدننار
 هب جوعم و جک تاکرح و تلغ دنچ زا سپ و تلافسا يور داتفا یسم ياهگید
 زا هک یسوبوتا .دش هدیشک هداج طسو تناو .دیبوک دمآیم بقع زا هک یلیبموتا
 هداج زا تناو .درک فداصت تناو بقع اب  شاهندب و دناچیپ ار نامرف ،دمآیم لباقم
 اجرب ولهپ هب هداج رانک ءهدز مخش هعرزم رد قلعم  هس ود زا سپ ،دش ترپ یکاخ هب
 تعرس اب نیرفاسم و دندرک فقوت دندمآیم بقع زا هک یئاهنیشام و سوبوتا .دنام
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 نامرف تشپ تکرح یب ،نینوخ تروص و رس اب هدننار .دندیود تناو يوس هب
 هگر هچروم یناشیپ زا .دوب هداتفا شرفاسم شوهیب و نیگنس ندب ریز ،هتسکش
 تناو رانک و دندیشک نوریب ار ود ره نیرضاح .دوب هتفرگ هار شاهنوگ رب نوخ کیراب
 دبلاک زا یگدنز هقراب ّاما .دروخیم ناکت و دمآیم شوه هب مکمک هچروم .دندناباوخ
 .دندش رضاح لحم رد سنالوبمآ و سیلپ ات تشذگ یتعاس .دوب هدیشک رپ هدننار
 »؟دیتسه یک امش« :دیسرپ هچروم زا سیلپ
 ».مدش راوس كارا رد .موریم ترایز يارب متسه مق رفاسم نم« :تفگ هچروم
 ».همانسانش« :تفگ سیلپ
 .درادن مزال همانسانش مق ترایز دیسر مرظن هب .مدرواین دوخ اب ار نآ« :تفگ هچروم
 ».تسا نیرئاز فرعم هموصعم ترضح دوخ
 ».دیوش راوس دیئامرفب .دربیم مق هب ار امش سنالوبمآ« :تفگ سیلپ
 رب رس تکرح یب یتدم .تفر ورف سنالوبمآ یلدنص رد لاح یب و دش راوس هچروم
 نامز ماما هب ار شاتناو .هراچیب" :درکیم رکف و دوب هتشاذگ سنالوبمآ ءهرجنپ
 وحم ،دروخیم رس شابل ءهشوگ رب هک يدنخبل زونه ".تخت تلایخ .دوب هدرپس
 فقوت هداج رانک سنالوبمآ .دنداد تسیا سنالوبمآ هب سیلپ نیشام هس هک دوب هدشن
 ».شاب دوز .نییاپ ایب« :تفگ هچروم هب مکحت اب و دش لخاد یسیلپ .درک
 دوخ اب ار وا و دنتفرگ ار شرود اهسیلپ .دش هدایپ سنالوبمآ زا یمارآ هب هچروم
 .دندرب

****** 
 ار هچروم حلسم نادرم .دندش نادنز ءهطوحم دراو تعرس اب سیلپ ياهنیشام
 رودیرک رد راظتنا اهتعاس زا سپ .دندرب نورد هب و دندرک هدایپ نیشام زا هدز دنبتسد
 طقف هک ییهسوک يالم ،نادنز لوؤسم .دنداد له یقاطا هب ار وا رادساپ ود ،نادنز
 ریز هب رس و دوب هتسشن شزیم تشپ ،دوب نایامن دنلب ياهوم يدادعت شاهناچ ریز رد
 هب یتاظحل و تشادرب رس الم .دش هریخ وا هب و داتسیا شیور هب ور هچروم .تشاد
 راک یتسینومک نامزاس مادک اب« :دیسرپ و دیئاس مشچ دراو هزات مادنا و تروص
 »؟ینکیم
 ».مادک چیه اب« :تفگ هچروم
 نامزاس کی اب هک میراد كردم وت زا ام یلو !روط نیا هک« :نادنز لوؤسم
 ».یتسه طابترا رد یتسینومک
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 ».تسا ماهتا کی طقف نیا«
 »؟لغش ،لیماف ،مسا«
 ».راکشارت ،روپ کین شرآ«
 كدنا ياهرات هب هک یلاح رد .درک ندز مدق هب عورش و تساخرب نادنز لوؤسم
 ».تاهناخ ورب و وگب ار تقیقح« :تفگ دیشکیم تسد شاشیر
 ».متفگ ار تقیقح« :تفگ شرآ
 و گنت لولس هب و دندیشک نوریب ار شرآ نارادساپ ».شدیربب .روط نیا هک«
 .دندش رود و دنتسب ار رد ،دنداد له یکیرات
 یمک رد زرد زا .دیسریمن رتم ود هب شاعافترا و ضرع و لوط هک دوب یئاضف لولس
 كرد کچوک ياضف نیا رد ار شدوخ تیعقوم تسناوتیم وا و دیباتیم نورد هب رون
 .درکیمن بلج ار شاهجوت یتکرح چیه و دیسریمن شاشوگ هب یئادص چیه .دنک
 .درک ندز مدق هب عورش دعب .دوشگ مه زا ار شاناتسد و تساخرب تملظ همین نآ رد
 اب تسد فک هزادنا هب فقس .دوب هلصاف مین و مدق راهچ وربور راوید ات لولس رد زا
 رد ار هدنز ناسنا هک يربق ،دوب هیبش ربق کی هب رتشیب لولس .تشاد هلصاف شرس
  .دندادیم ياج نآ
 هک نم ؟تسا هدرک كوکشم ار اهنیا يزیچ هچ" .دش هشیدنا رد و تسشن شرآ
 طقف مایتسد فیک رد !تسین ام سوماق رد كردم لمح ًاساسا .متشادن دوخ اب يزیچ
 زج میاهبیج رد .مدوب هتشاذگ نهاریپ کی و راکدوخ ود و ذغاک قرو دنچ ،نآرق کی
 کش سپ .دوبن يزیچ راگیس ذغاک و نوتوت هتسب کی ،یناموت دص سانکسا دنچ
  "؟تساجک زا اهنیا
 و دش هریخ فقس هب ،تشاذگ وناز رب جنرآ ،دوب هداد هیکت راوید هب هک نانچمه وا
 دص سانکسا دنچ" :دنارذگ رظن زا دوب هدرک لمح دوخ اب هک ار یئاهزیچ هرابود
  ".راگیس ذغاک ییهتسب و نوتوت تکاپ کی ،دروخ لوپ يردق ،یناموت
 ذغاک اهنآ الامتحا" :دش درس شندب و تفرگ ناج شرکف رد ییهرطاخ ناهگان
 ،تسا هدش هتشون یئاهزیچ نآ يور هک ار مابیج رد ییهدش هلولگ و هلاچم راگیس
  ".دناهدرک ادیپ
 و کبس دوخ زغم رد ار ناسرپزاب یلامتحا تالاؤس ءهدننک عناق باوج اهتعاس شرآ
 شامسج و رکف .تسا یسرپزاب هدامآ ًالماک هک دیسریم شرظن هب .درکیم نیگنس
 شانامشچ رب باوخ و دوب هدش مرگ شندب .تسب ورف مشچ و دیشک زارد .دوب هتسخ
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  .دیرپ اج زا ،ذوفن رپ توس کی لثم یکانلوه يادص رثا رب ناهگان هک دیئاسیم
 هب شندرگ زا قرع تارطق و دیپطیم تدش هب شابلق .دوب مکاح قلطم توکس
 هک دوب هدش باوخ مرگ .داهن مهرب مشچ و دیشک زارد هرابود .درکیم تشن نیئاپ
  .دیرپ باوخ زا سارهرپ .دناکت ار شزغم كانلوه توس هرابود
 کت کت رد هک یتوس رثا رب و دش نیگنس شیاهکلپ اهراب .دوب مکاح قلطم توکس
 زا دایز یگتسخ دوجو اب الاح .دوشگ مشچ تشحو اب ،درکیم ذوفن شیاهلولس
 چپ و چپ هک دوب کیرات اوه زونه .داهن مهرب مشچ هتسشن مرجال .دیسرتیم ندیباوخ
  :درک بلج ار شاهجوت نوریب زا یمارآ
 »؟اقآ جاح دنکیم راک يروطچ هاگتسد نیا« :دیسرپ نادنز لوؤسم زا يرادساپ
 ار ینادنز يزغم جاوما دتسرفیم هاگتسد نیا هک یجاوما« :تفگ نادنز لوؤسم
 عنام و دنارپیم باوخ زا ار وا یلمحت لباق ریغ توس تروص هب و دنکیم لتخم
 ».دوشیم شندیباوخ
 شزغم ات الاب ربب ار شاهجرد .تسا قاتلاق یلیخ ورای نیا اقآ جاح« :تفگ رادساپ
 ».دکرتب
 ».دشاب تحار تلایخ .دکرتیم شزغم مه يروط نیمه« :تفگ نادنز لوؤسم
  ".راتفک تمدخ رد کینکت !روط نیا هک" :دوب هتسشن رکفتم و هتسخ شرآ
 تملظ .تشادن هر رون وا کیرات لولس رد .تسا هدش حبص هک دیمهف ،ناذا يادص اب
 ییهیاس نوچ ار دوخ ناتسد تسناوتیم طقف وا هک دوب مکاح ییهدروخ روشاه
  .دنیبب كرحتم
 دنلب« :تفگ و دوشگ ار لولسرد رد هدش هیبعت هچیرد ،دش کیدزن لولس هب يرادساپ
 ؟قیدنز ای یناملسم ؟یتسه زامن لهاً الصا ،منیبب .دوشیم اضق تزامن .نک ممیت وش
 »؟یتسه يروناج هچً الصا ؟تسرپ ادخ ای یتسرپ ناطیش
 هتسکش و فیفخ ،زامن شیپ يادص نآ سپ رد و بآ شزیر سپس ،یئاهماگ يادص
 تیبصع درکیم ساسحا .دوب هدرک شاهفالک یباوخ یب .دیئاسرپ ششوگ هب
 فک شدسج دعب ییهقیقد ،دوب هدوشگ ار رد رادساپ رگا دیاش .دشارخیم ار شدوجو
  .دنامیم لولس
 ياضعا همه رگا :دیشکیم رپ یئوس ره هب شاهشیدنا .درک شمارآ ظیلغ توکس
 هک دوبیم نیا زا رتهب نارگراک عضو ،دندوب شوه اب و لاعف سگرن لثم هتیمک
  ...دوش طلسم مسیسکرام يروئت هب رتشیب دیاب وا ....رگا .هلب ....رگا .تسه
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 کچوک پمال هدننک هریخ رون ناهگان .دشیم کیدزن ینوزومان ياهماگ يادص
 :تفگ زومرم ییهدنخ اب و دوشگ ار رد يرادساپ ..دروآ درد هب ار شانامشچ  لولس
 روخب رادرب« :درک ترپ شیولج ار یلیگران و ».ماهدروآ هناحبص تیارب .قیفر امرفب«
 ».نومیم
 و دش مخ شرآ .دنداتسیا هراظن هب دنخشیر اب و دنداد هیکت لولس رد هب نارادساپ
 ات ار نآ ،تفرگ دوخ رد ار لیگران شدنمتردق و گرزب تسد .تشادرب ار لیگران
 شاقارب و هایس نامشچ .دروآ الاب نارادساپ واکجنک و هدز تریح نامشچ يولج
 رب يدنخبل هاگنآ .دیبلطیم ار شیورین همه هک یمیمصت ،تشاد میمصت زا یناشن
 و هناروابان نارادساپ و تشذگیم ینأت اب تاظحل .درشف ار لیگران و تسشن شانابل
 نوخ ار شتروص ،دیزرلیم شاهرهچ تالضع .دندوب هدش هریخ لیگران هب كوکشم
 تمواقم .دزیم يدوبک درشفیم ار لیگران هک یتسد ناتشگنا كون ،دوب هتفرگ
  .تخیر نوریب هدش هتفاکش هشوگ زا شریش و دمآرد شیادص ،دش مامت لیگران
 .تشاد تشحو و ساره زا یناشن ناشنامشچ يود ود .دندوب هتخاب ار دوخ نارادساپ
 رد ار لیگران و دروآ الاب ار نارادساپ زا یکی تسد ،درک مین ود ار لیگران شرآ
 .دش رگید مین ندروخ لوغشم و تشاذگ شافک
 و دوب هتسشن مارآ شرآ .تشذگ نینچ یقیاقد .شوماخ پمال و دش هتسب لولس رد
 رانک رادساپ يدادعت دش زاب لولس ردً اتعفد .درکیم رکف و دیوجیم لیگران یکیرات رد
  »!نوریب ایب« :دندوب هداتسیا رد
 شاناتسد ،دنتخیر شرس رب ناهگان .تفر نوریب تسد رد لیگران و تساخرب شرآ
 .دندرب هاگهجنکش هب ناشک ناشک و دندرک چیپ بانط ار شیاهاپ ،دندز دنبتسد ار
 ار لیگران هک تسا یناوخن زامن ناملسمان نومیم نامه نیا !اقآ جاح امرفب«
 ».تسکش
 هب و ».دشاب قامچلق ردق نیا هک دیآیمن شاهفایق هب« :تغگ نادنز لوؤسم
 رضاح ار شاهناحبص« :دیسرپ و درک ور ،دندوب هتفرگ ار شرآ رود هک ینارادساپ
 »؟دیاهدرک
 ».اقآ جاح هلب«
 قالش رابگر و دندیرد ار شانهاریپ ،دندرک نازیوآ قاط هب بالق و ریجنز اب ار شرآ
 .دندیراب شندب رب ار
 هداهن مهرب مشچ .دادن ناکت دوخ هب ،درکن ضارتعا ،درکن هلان ،درکن زاب بل شرآ
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 وس نآ و وس نیا هب تابرض تدش رثا رد نازیوآ ياهتسد اب تشوگ ییهکت نوچ
 .تفریم
 دناباتیم اوه رد ار شاهدرک تشم ناتسد ،هرعن اب اقآ جاح .دندوب هدرک قرع نادالج
 .نزب فرح ؟ینکیم راک نامزاس مادک اب .هداز انز نزب فرح ،نزب فرح« :تفگیم و
 ».هداز مارح قیدنز نک هلان لقادح
 هرهچ زا قرع نیتسآ رس اب ،دنداتسیا ياج رب هدناماو و هتسخ نادالج ییهظحل
 .دندیشک راظتنا ار اقآ جاح نامرف و دندودز
 »!نیئاپ شدیرایب«
 .دوب هدش هتسب مکحم هجنکش هتخت يور شرآ ناتسد دعب یقیاقد
 اب ات دنرظتنم اهنیا ؟هنای ینزیم فرح« :تفگ و دودز یناشیپ زا قرع نادنز لوؤسم
 ».تاهناخ ورب و نزب فرح .دننک ادج تانت زا تسوپ نم هراشا
 »؟دیهاوخیم نم زا هچ« :دیسرپ و دوشگ ار شدولآ نوخ نامشچ شرآ
 »؟ینکیم راک یک اب«
 ».دینک قیقحت اج نآ سیئر زا دیناوتیم امش .كارا يزاس نیشام تکرش يارب«
 »؟ینکیم راک ینامزاس هچ اب هک مسرپیم هداز انز«
 مه ام هناخراک رد یگدنزاس داهج رخآ .یگدنزاس داهج اب« :تفگ هدیرب هدیرب شرآ
 ».دراد یمهس
 .دز ههقهق مشخ و یگناوید هب اقآ جاح
 اقآ جاح« :تفگ هتسهآ و دش کیدزن نادنز لوؤسم هب نارادساپ سیئر ،یضترم اقآ
 راگیس ذغاک نآ يوت منیبب .تسا ولاه یلیخ ای دراد فیرشت گنرز یلیخ ای ورای نیا
 »؟هدش هتشون یچ هلاچم
 :تفگ اوجن هب و تشادهگن رادساپ ولج تشادرب ار ذغاک تفر زیم فرط هب اقآ جاح
 »!؟يروآیم ردرس يزیچ نیبب .ناوخب !ریگب«
 هچ امش ."داد نامزاس دیاب ار هناخراک هتیمک" هک هتشون طقف نیا يوت« :تفگ رادساپ
 »؟دینکیم رکف
 رکف هب هشیمه اهتسینومک طقف رخآ« :تفگ توکس يردق زا سپ نادنز لوؤسم
 »!دشاب تسینومک مه نیا دیاش .دنتسه اهزیچ نیا و ندرک تسرد هتیمک
 :دیسرپ و درشف ار وا موقلح شاتفلک ناتشگنا اب ،دش کیدزن شرآ هب یضترم اقآ
 .تساک شاتسد راشف زا و »؟ینک تسرد هتیمک یتساوخیم اجک«
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 یمالسا هتیمک رخآ .نامدوخ هناخراک يوت« :تفگ فیعض ییهفرس سپ رد شرآ
 و تسرد یمالسا هتیمک کی هک منک داهنشیپ متساوخیم نم .دنکیمن راک تسرد
 و هموصعم ترضح شیپ مورب متساوخیم مه نیمه يارب .دنزادنایب هار هب یباسح
 ».منک اعد ریخ تین نیا يارب
 :تفگ اقآ جاح هب هتسهآ و دش اج هب اج یماگ دنچ رکفتم و جالعال یضترم اقآ
 یمک و مینزب نفلت يزاس نیشام هناخراک یمالسا هتیمک لوؤسم هب هعاسلا نیمه«
 »؟تسا روطچ .مینک قیقحت
 ار ییهرامش ،تشادرب ار یشوگ ،تفر شراک رتفد هب و دش جراخ قاطا زا اقآ جاح
 عضو .میتسین دب مه ام .هللا دمحلا ....؟لاوحا و لاح ....اقآ جاح مکیلع مالس« :تفرگ
 رس ؟دنراد اوعد !روطچ .هلب ...؟دنتسه بوخ هللااشنا هک همه .تسا روطچ ناتهتیمک
 تخادرپ هلأسم و هناخراک سیئر شیپ دنورب .درادن لاجنج و اوعد هک نیا ....؟یچ
 ياهناملسم یتقو !بجع ....دننک لح افص و حلص اب ار ناشدوخ و نارگراک دزم
 مشچ يوت شدود ،دننزب ار مه بآ ریز امش یمالسا هتیمک ياضعا لثم نمؤم
 !دینک ناشهیبنت .دیریگب ار هلیذر دسافم نیا يولج افطل .ردارب ،دوریم زیزع مالسا
 و زان اب اقآ جاح هن ....دینکب يراک تهج ره هب .دینک ناشقیوشت يردق ای منادیمن
 راک امش هناخراک رد روپ کین شرآ مان هب یسک ایآ ....دوشیمن تسرد اهراک شزاون
 ...؟تسین هک یسایس ....دراو دوخ راک رد و تسا یمارآ مدآ ! روط نیا هک ....؟دنکیم
 هب ام دزن کچوک یکش رطاخ هب هک تسیزور دنچ .تسین ییهلأسم امش ناج هن .هن
 :تشاذگ ار یشوگ و ».تمالس هب .مراد ناتیارب ریخ دیما ....ًامتح .مشچ ....دربیم رس
 فیرشت« :درک زاب ار هاگهجنکش رد زرد ".دیوگیم تسار كدرم نیا هک نیا لثم"
 ».ردارب دیروایب
 »؟اقآ جاح دش یچ« :تسب شرس تشپ ار رد و تفر نوریب یضترم اقآ
 ام هتیمک تفگیم مه هناخراک هتیمک لوؤسم .دیوگیم تسار ورای نیا هک نیا لثم«
 دراو شراک رد یلیخ مه ورای نیا تفگیم .دنراد اوعد مه اب همه و دنزیم گنل
 »؟تسیچ وت رظن .هدشن هدید وا زا یفالخ الاح ات و تسا

 ».میشکب فرح شزا میناوتب دیاش .شامیناسرتب .مینزب کلک شهب«
 نآ هب ار شرآ هک یتخت هیاپ هب مکحم دگل اب یضترم اقآ .دنتفر هاگهجنکش هب ود ره
 ریگ ار خنرس .ینزیم کلک ام هب .وگغورد فرش یب« :تفگ و دیبوک دندوب هتسب
  .درک كرت ار قاطا نادالج هب هراشا اب و ».میروآ
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 و دندرک شزاب تخت زا .دش شوهیب ات دندز ار وا .دنداتفا شاناج هب قالش اب هرابود
  .دندرب شالولس هب
 .دیدن ار اج چیه .درک زاب مشچ راوید هب ییهبرض يادص اب .دوب هتشذگ همین زا بش
 .درکیم درد و تخوسیم تدش هب شاتشپ .دوب هدیچیپ دوخ رد ار وا ظیلغ یکیرات
 طقف یلو دزیخرب اج زا درک یعس .دشیم قرغ هاکناج يدرد رد یکچوک تکرح ره اب
 هتشذگ عیاقو ،دشیم نشور شاهشیدنا نامسآ مارآ مارآ .دش جراخ شیولگ زا ییهلان
 ار خنرس مادک .میدروآ ریگ ار خنرس" :دنتفریم هژر شانهذ رد فیطل ياهربا لاب رب
 ،راوید رب ییهبرض ".زابهقح ياهفرشیب .درادن دوجو یخنرس ًالصا !؟دیدروآ ریگ
 دهاوخیم دیاش .دنزیم سروم هک راگنا" :دوب نوزومان اههبرض .دیرب ار شرکف
  "!دسرپب يزیچ
 ».هدب تمالع ؟ياهدنز« :دیسرپ یفیعض يادص
 ».ماهدنز ،يرآ« :تفگ و دیبوک نیمز هب تشم دنچ شرآ
 زا باوخ كانلوه دتمم توس اهبش و تفریم مه یپ زا هدز روشاه تملظ رد اهزور
 یلو دشیم رتفیعض و فیعض ،تسکشیم مهرد شامسج .دوبریم شامشچ
 دای هب ار سیلوا .دشیم يوق ،تفرگیم ناج مد ره تمواقم ءهمادا رد شاهدارا
 نیمز .تساوخیمرب نادنچود یئورین اب ،دزیم شانیمز رب نمشد هاگره هک دروآیم
 .دادیم ورین وا هب
 .دندنادرگ شزاب شوهیب و دندرب شاهاگهجنکش هب راب ود
 .دینش ار حبص ناَذا يادص .دوب هدش هتسخ زین دتمم توس .دیباوخ تحار ار بش
 رادساپ کی بترم ياهماگ يادص اب .درک عورش ار یهاگحبص شزرو و تساخرب
 ».ایب نم اب« :تفگ حلسم درم و دش زاب رد .داتسیا اجرب
 .تفر نوریب شرآ
 رتتحار و رتنشور اج نآ .دناهتفرگ رظن رد يرتگرزب لولس تیارب« :تفگ رادساپ
 ».تسا
 اب دوب یکچوک قاطا لولس .تشاذگ نورد هب مدق شرآ و درک زاب ار یلولس رد رادساپ
 ابیرقت يوتپ و کشت لولس هیواز ود رد یبوچ تخت ود يور .ینهآ هلیم هرجنپ ود
 .دوب هدش هیبعت رد رانک مه یکچوک یئوشتسد .دندوب هتخادنا یئون
 اههتخوس ردپ نیا" :دیشک زارد تخت يور داضتم راکفا اب شرآ و تسب ار رد رادساپ
 ".دوب هدامآ دیاب .دنراد ییهشقن
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 رینپ و نان يردق ،ياچ ینیس کی اب یناوج رادساپ ،دندیشک ار رد تفچ ،دعب یتعاس
 تخت ود نیب کچوک ءهیاپ راهچ يور ار ینیس يوتحم و داد مالس .دش دراو
 .تسا راک رد يرگید ءهلیح مولعم رارق زا" .تسب ار رد و تفر نوریب ،تشاذگ
  ".تسا رتكانرطخ یباصق دراک زا و رتکاندرد ناشقالش زا اهنیا ینابرهم
 راظتنا هب و دیشکرس ار ناجنف رد ظیلغ ياچ ،دروخ ار شاهناحبص اهتشا اب شرآ
 هک نیا لثم . دشیم وحم و درکیم تشن نورد هب رد زرد زا یمهبم يادص .تسشن
 هب رتنشور اهادص مکمک .رود یلیخ ّاما ،دندادیم شحف و دندزیم کتک ار یسک
 ماهدرکن يراک هک نم ؟ینزیم ارچ« :تفگیم و دزیم هرعن یکی .دیسریم شوگ
 و نشور قالش و دگل و تشم يادص رگید الاح »....دینکیم هابتشا امش ،ردارب
 رد و دنتخادنا نورد هب دگل اب ار یناوج ،دش زاب رد ناهگان .دیسریم شوگ هب فافش
 .دنتسب ار
 :دنک شدنلب اج زا درک یعس و تفرگ ار شیوزاب ریز ،دش کیدزن وا هب یمارآ هب شرآ
 بل یگتسهآ هب ار وا و ».نیشنب تدوخ تخت بل اج نیا ایب .وش دنلب ،ردارب وش دنلب«
 »؟دنداد تزرو یلیخ« :دیسرپ و دناشن تخت
 »....رهاوخ ياه ....ردام هرآ« :تفگ دراو هزات
 »یماهتا هچ هب« :دیسرپ شرآ
 ».یتسینومک« :تفگ دراو هزات
 دوبک تامشچ ریز یمک .دیایب اج تلاح ات نک تحارتسا يردق الاح« :تفگ شرآ
 »؟تسیچ تامسا .هدش
 »؟وت مسا .دمحم«
 ».شرآ«
 »؟دناهتفرگ ندوب تسینومک ماهتا هب مه ار وت« :دیسرپ دمحم
 ».تسیچ مماهتا منادیمن زونه« :تفگ شرآ
 ».سومان یب تسینومک ،نک رام رهز ایب« :لولس رد ندش زاب و نارادساپ ياپ يادص
 هیاپراهچ يور رکش اب ياچ یناویل و هتخپ غرم مخت کی و رینپ و نان يردق رادساپ
 .دش جراخ و تشاذگ
 نیمز رب شاناتشگنا يال زا نان هدرخ .درک ندروخ هب عورش علو اب دمحم
 ورس اب ار ياچ .درب ورف ناهد رد و دیلام نان ییهکت يور هبترمکی ار رینپ .تخیریم
 مخت تسوپ .دش ولو تخت يور و تشادرب ار غرم مخت و دیشکرس يدایز يادص
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  .دادیم کیکر ياهشحف دنلب يادص اب و درکیم ترپ نیمز يور ار غرم
 راب کی هک یسک ؟ياهدناوخ ار تسفینام« :دیسرپ اوجن هب هاتوک یثکم سپ رد وا
 دیاب ار اهروناج نیا هک دمهفیم هزات .دنیبیم يرگید روج ار ایند دناوخب ار باتک نیا
 ».درک دوبان هحلسا اب
 »؟یتسینومک وت رگم .ماهدناوخن ار يزیچ نینچ نم .هن« :تفگ شرآ
 ».تسین تالاؤس نیا عقوم الاح« :تفگ دمحم
 ار نیمز يور ياههزیر نان و غرم مخت تسوپ وش دنلب تسین تمحز رگا اقآ دمحم«
 ».دشاب زیمت دیاب یگدنز لحم .مینکیم یگدنز اج نیا ام ًادقن .نک عمج
 ».دننک عمج ار اهنآ دنیایب دیاب ناشدوخ .لایخ یب« :تفگ دمحم
 :دمآیمنرد روج شیاهاعدا اب درم نیا راتفر .داتفایمن اج یئاهزیچ شرآ نهذ رد
 طسو ار غرم مخت تسوپ درم نیا .تسین دیقال و طابضنا یب هک تسینومک کی"
 ردام و رهاوخ شحف گیر لثم و دنکیم ولو نیمز يور ار نان هدرخ ،دزیریم قاطا
 .نپمول دیقال درم نیا گنهرف ياوس تسيرگید زیچ یتسینومک گنهرف .دهدیم
 هب لولس نوریب رد شیاهدایرف و داد زا ؟دندروآ یلصفم ءهناحبص نینچ وا يارب ارچ
 "!دسریم رظن هب لاحرس ّاما !دشاب گرم مد دیسریم رظن
 »؟دندز قالش و دندرک نازیوآ ریزارس مه ار وت« :دیسرپ شرآ
 نیا یلو .متفر لاح زا هعفد هس .دندرک شُکقالش ارم زور ود .يرآ« :تفگ دمحم
 »!دنرادن تورم و محر هک ....ردام
 »؟دندز ندوب تسینومک ماهتا وت هب یکردم هچ اب« :دیسرپ شرآ
 بزح تسفینام باتک هنهک نادمچ کی يوت ،ماهناخ دنتخیر یتقو« :تفگ دمحم
 ».دندرک ادیپ ار تسینومک
 ار ییهطقن .دناوخیم ظفح زا ار باتک مامت دمحم .دوب ریحت قرغ شرآ دعب یتعاس
 .تخادنایمن اج
 زور مامت .دندرکرس رینپ و نان اب ار بش .دوب نان يردق و شآ ییهساک رهظ راهن
 .یسرپزاب زا هن و دوب يربخ هجنکش زا هن .دندوب هدرک اهر دوخ لاح هب ار اهنآ
 .دندیشک زارد ناشاهتحت يور باوخ يارب
 ».تسیچ تاماهتا دروم یتفگن ،بوخ« :دیسرپ دمحم
 كوکشم نم هب هدش هلاچم راگیس ذغاک کی يور هتشون زا .منادیمن مه مدوخ«
 ».مراد هطبار فلاخم نامزاس کی اب نم هک دندرک رکف .دندش
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 »؟يدادن هک ول« :دیسرپ هناروزم دمحم
 شرافس هناخراک سیئر هب متساوخیم نم .متشادن نداد ول يارب يزیچ« :تفگ شرآ
 ».دزاسب يرتبوخ یمالسا هتیمک ات منک
 !ینزیم پچ یلع هچوک هب ار تدوخ دنکن ؟یتسین تسینومک وت سپ« :تفگ دمحم
 ».القان
 ».تسیچ تسینومک منادیمن ًالصا نم« :تفگ شرآ
 نم طبار یلو .مدرکیم راک قلخ نارازگ تمدخ نامزاس اب نم .نیبب« :تفگ دمحم
 هک یسانشیمن ار یسک وت .ماهدنام اوه رد اپ روط نیمه نالا .دش هتشک يریگرد رد
 روج کی یتسینومک ياهنامزاس همه ؟دنک لصو یتسینومک نامزاس کی اب ارم
 ».منک راک ناشمادک اب هک درادن یقرف نم يارب .دنتسه
 »؟تسین ادخ دنیوگیمن اهتسینومک رگم« :دیسرپ شرآ
 ».تسا روط نیمه .هتسرد .يرآ« :تفگ دمحم
 .مرادن یبوخ هنایم اهرفاک اب نم .دنرفاک اهتسینومک سپ« :تفگ يدج نحل اب شرآ
 ».ینک تبحص هراب نیا رد تسا تسینومک هک یسک اب دیاب وت
 یئوشتسد رد .دیشاپ مغ اهنآ لولس رب ناذا يادص هک دوب نشور و کیرات اوه
 .تشادرب دوجس زا رس دمحم زا رتدوز شرآ .دنداتسیا زامن هب و دنتفرگ وضو لولس
 تسوپ .دشیمن هدید وا تشپ رد قالش ياج .دوب هدمآ الاب شاهناش ات دمحم نهاریپ
 .دوب ملاس ملاس
 ».دشاب لوبق« :شرآ
 ».دشاب لوبق« :دمحم
 »؟یسانشیم ار سلگنا« :دیسرپ اوجن هب دمحم دندوب هتسشن هک روط نامه
 ».ایند ياهاج زا یکی رد تسا يروشک .يرآ«
 ».سلگنا متفگ .سیلگنا متفگن .اباب هن«
 »؟دراد یقرف هچ سیلگنا اب سلگنا .بوخ«
 مان هب مه یباتک ،یمیدق تسینومک کی سلگنا یلو تسا روشک کی سیلگنا«
 »؟ياهدناوخن .هتشون مسینومک لوصا
 ردق نآ اهزور نم .دوشیمن مریگتسد يزیچ وت ياهفرح زا نم« :تفگ شرآ
 باتک مه نآ .ندناوخ باتک هب دسر هچ ات مرادن ندناراخرس تقو هک ملوغشم
 ».اهرفاک یتسینومک
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 .دیشارخ ار شرآ شوگ هرابود ناذا يادص .دوب رهظ .تشذگ زین رگید زور هس
 »!دمحم« :دندوشگ ار لولس رد رادساپ هس
 ».هلب«
 ».نوریب ایب .وش دنلب«
 نوریب لولس زا و تفرگ ار شانهاریپ هقی ،دز وا ياپ هب يدگل نارادساپ زا یکی
 .دندش اقآ جاح قاطا دراو و دنتشذگ یگنت يورهار زا .دیشک
 ».اقآ جاح مالس« :تفگ دمحم
 هتشذگ شوخ وت هب زور راهچ نیا رد هک هللااشنا .دمحم ردارب مکیلع مالس هب هب«
 ».دشاب
 شرآ لثم یئولاه مدآ اب .دوب بوخ یلیخ هک مه ًاعقاو .اقآ جاح يرآ« :تفگ دمحم
 ».دراد یملاع مه ندیدنخ لد رد و ندرک یگدنز
 نم ردارب شخبب« :تفگ و دمآ ولج دوب هدیشک نوریب لولس زا ار وا هک يرادساپ
 ».مدرکیم راتفر روط نآ تسیابیم
 ».ردارب ،لایخ یب« :تفگ دمحم
 ».تسا یمدآ روج هچ وا هک وگب ًاقیقد میارب« :دیسرپ اقآ جاح
 هنیمز نیا رد .منئمطم ار نیا .تسین تسینومک هک تسا نیا لقادح« :تفگ دمحم
 .درادن ایند زا يرگید عالطا چیه یلو علطم تسا یمدآ شراک دروم رد .تسا غیبِ غیب
 ».تسا گنخ یمک طقف .دیآیمن يدب مدآ مرظن هب
 »؟دنکیمن راک یتسینومک ریغ و یتسینومک نامزاس چیه اب« :دیسرپ اقآ جاح
 يرگید نامزاس .دیآیمن مشوخ اهنآ زا نم و دنرفاک اهتسینومک :دیوگیم وا .هن«
 ،مدیشک فرح شزا نم هک روط نآ .تسا شدوخ كال وت شرس .دسانشیمن مه ار
 ».دهدب يرتهب یمالسا هتیمک داهنشیپ هناخراک سیئر هب هتساوخیم ایوگ
 ».تفگ ار نیمه مه ام هب« :تفگ یضترم اقآ
 »؟یضترم اقآ تسیچ ترظن« :دیسرپ اقآ جاح
 ».اقآ جاح دینادیم حالص امش هک روط ره«
 هناخراک یمالسا هتیمک هب یلو مینک شدازآ تسا بوخ« :تفگ نادنز لوؤسم
 »؟تسا روطچ .دشاب شابظاومً الماک میراپسب

 ».تسا بوخ«
 .دندرب دوخ اب و دندیشک نوریب ار شرآ و دنتخادنا لولس لخاد هب نارادساپ ار دمحم
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 كاپ مدآ وت مولعم رارق زا« :تفگ دوب هدناشن شنابل رب يدنخبل هک یلاح رد اقآ جاح
 نتشاد هب مالسا .دشاب یبوخ هبرجت تیارب زور دنچ نیا مراودیما .یتسه ینمؤم و
 »ردارب ،دنکیم تاهابم وت لثم ینیصصختم
 یضترم اقآ .تخودیم نیمزرب ار اقآ جاح نامشچ شاتباث هاگن و دوب هداتسیا شرآ
 نک ءاضما ار اج نیا .ردارب ایب« :تفگ و دنارس ولج یمک دوب زیم يور هک ار ییهقرو
 ».دیایب اج تلاح ات نک تحارتسا يزور دنچ تاهناخ ورب و
 بناج زا لام و تشم يردق .هداتفاین یقافتا .اقآ جاح تساجرس ملاح« :تفگ شرآ
 ».تسا عفان یتمالس يارب مالسا
 »؟تسیچ دوب وت لولس مه هک یئورای نآ دروم رد ترظن یتسار« :دیسرپ یضترم اقآ
 مه دایز هّتبلا .تفگیم یچ وا هک مدیمهفنً الصا هک نم اقآ جاح ّالاو« :تفگ شرآ
 ًالصا تهج نیا هب .دوب موهفم ان نم يارب دزیم هک مه یفرح یلو دزیمن فرح
 ».تفگ هچ هک منادیمن

 جاح ».دینک شدازآ و دیهدب شالیوحت ار ردارب نیا ياهزیر هدرخ افطل یضترم اقآ«
 زارد وا يوس هب ار شاتسد و داتسیا شرآ يور هب ور ،دز رود ار زیم ،تساخرب اقآ
 .دش جراخ قاطا زا یضترم اقآ تیعم رد و داد تسد وا اب شرآ ».ادخ ناما هب« :درک
 .داتسیا هموصعم نحص يولج ،مق ياهنابایخ رد مخ و چیپ دنچ زا سپ سوبوتا
 سوبوتا یلدنص نیرخآ رد هک دمحم .تشاذگ نحص هب مدق و دش هدایپ شرآ
 تسار تخبدب نیا« :تفگ لد رد ،دوب هدیشک نیئاپ شاینیب يور ات ار شهالک
 ».دنک اعد یمالسا هتیمک يارب دهاوخیم ًاعقاو وا .تفگیم
 اعد اوجن هب ناشرانک يرداچ نانز يارب هک یئاهالم يادص ،دش مرح دراو شرآ
 سامتلا ،دنتساوخیم دارم گنس و كاخ زا عرضت اب هک ینادرم و نانز ،دندناوخیم
 ياههاگن و دندوبن نک لو و دندیبسچیم مدآ هب ولاز لثم هک یجمس ياهادگ
 تبسن قیمع یترفن وا رد ،دندشیم هغیص ییهقیقد دنچ يارب هک یمالسا ناشورفنت
 نیا .دوش نوگ رگد دیاب هعماج نیا" :دروآیم دوجو هب مکاح رکفت و دوجوم طیارش هب
 ات .دنوش وحم نایمدآ نهذ و هعماج زا دیاب مدرم یحور و یمسج تراسا نیمکاح
 ،دنک بذج دوخ هب ار نامدرم دناوتیم هعماج رد یحور داسف زکارم نیا یتقو
 راوشد رایسب ،دشابن نکمم ریغ رگا یعقاو يدازآ يارب شکتمحز مدرم یهدنامزاس
   ".تسا
 ،دنکیمن شابیقعت یسک دش نئمطم یتقو و درک یسراو ار شافارطا يردق شرآ



 رگراک رتخد – سگرن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 84 

 جراخ نحص رگید رد زا و دیشوپ ار شیاهشفک ،تفر نوریب رد زا ،دیخرچ مرح رود
 .دش
 

16 
 
 هب ار وا ،هناخراک فلتخم ياهشخب .تشذگیم شارت نیشام اب سگرن راک زا هام هس
 رگراک اهنت وا .دنتشاد لوبق شیالاب تقد و راک رد تعرس ،یسانش تقو تلع
  .دوب هناخراک راکشارت
 شاهراصع هک يرانا لثم ،هتسخ یمسج اب وا .تشذگیم رهظ زا دعب شش زا یقیاقد
 .تشادیم رب مدق نیگنس .دمآ نوریب هناخراک زا  ،هدرمژپ و هلاچم ،دنشاب هدیشک ار
 نارگراک ام راک اب نیشام نیا" :تسا هتشاذگ اج هناخراک رد ار دوخ درکیم ساسحا
 یلو تسا رگراک نارازه راک يدام مسجت و هدش تسرد ایند زا يرگید ياج کی رد
 دوخ زا ار ام نیشام نیا اب يرادهیامرس .تسام ناج هراصع ندیکم ءهلیسو الاح
 راوس ،دوب هدرک كراپ نارگراک راظتنا رد هک ار یسوبوتا رکف نیا اب وا ".دنکیم هناگیب
 .درک ولو یلدنص يور ار دوخ و دش
 »سگرن مالس«
 ؟يروطچ .اربک مالس«
 .»تسین بوخ تلاح هک نیا لثم .مبوخ« :تفگ اربک
 .»دناهدیشک ار ماهراصع ،ماهتسخ .مرادن ندب رد ناج .تسا بوخ ملاح« :تفگ سگرن
 يولج ،نادیم رانک و تشذگ یعرف و یلصا نابایخ نیدنچ زا ،داتفا هار هب سوبوتا
 يادص رود زا .تفرگ شیپ رد ار یتمس سک ره و دندش هدایپ نارگراک .داتسیا رازاب
 ربص« :تفگ و تفرگ ار اربک تسد .داتسیا سگرن .دمآیم تارهاظت مهرب و مهرد
 .»تسا ربخ هچ مینیبب ات نک اپ نوا اپ نیا یمک .نک
 تحارتسا یمک هناخ ورب !دراخیم ندروخ کتک يارب تانت هک نیا لثم« :تفگ اربک
 ».نک
 هچ اجنآ !رهاوخ دیشخبب« :دیسرپ دمآیم تارهاظت تمس زا هک يرباع نز زا سگرن
  »؟تسا ربخ
 هسردم یمالسا هتیمک هیلع یماصمص ناتسریبد نیلصحم .چیه« :تفگ رباع مناخ
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  ».دننکیم تارهاظت
 یشورف یباریس و هچاپ هلک و یشورف یهام ياهناکد زا هک هشپ و سگم اهنویلیم
 .درکیم لکشم ار ندیشک سفن یتح ،دزیم نوریب
 ».مینامب اج نیمه« :تفگ اربک هب سگرن
 »؟دننکب نامرس زا تسوپ اهسگم یهاوخیم« :تفگ اربک
 یهام يرتشم ام میئوگب میناوتیم ،دندمآ نارادساپ رگا یلو .هن« :تفگ سگرن
  ».نیمه .میتسه یشورف
 يوگدنلب .دشیم مه رد ناگدننک رهاظت يوهایه اب هاپس ياهیتشگ ریژآ يادص
 اب یماظتنا ياهورین ،دیوش هدنکارپ افطل« :دادیم نامرف بترم تشگ نیشام يور
 .دنکیم دروخرب تیعطاق اب دنتسه روشک تینما رد لالخا ددص رد هک یجراخ لماوع
 ».دیوش هدنکارپ افطل
 داجیا يدس ناگدننک رهاظت و یشورف یهام ناکد نیب و دنتسب ار نابایخ نارادساپ
 .دندرک
 يولج هب ور و مارآ تکرح .دنتسویپ ناگدننک رهاظت هب رهش ناناوج زا يرایسب
 يولج فص زا يرادساپ .دربیم ورف ساره و یلدود رد ار نارادساپ ،هوبنا تیعمج
 .دش کیلش ناگدننک رهاظت هب ور مود ریت ،درک کیلش یئاوه ،یماظتنا ياهورین
 فص .نارادساپ ینیشن بقع و رفن نارازه دایرف سپس و هلان .قلطم توکس
 .یسارکومد داب هدنز« :دندادیم راعش ییهدع .دیسر یشورف یهام ناکد هب تارهاظت
 ار دوخ راعش دنتساوخیم هک رگید ییهدع ».روتاتکید رب گرم .روتاتکید رب گرم
 .هیقف تیالو رب گرم« :دندزیم دایرف ورین مامت اب ،دنناسرب مدرم شوگ هب رتعیسو
 در اربک رانک زا هک یلاح رد دق دنلب و رغال ،یکنیع یناوج ».هیقف تیالو رب گرم
  ».نیمز ناریا داب هدنز .نیمز ناریا داب هدنز« :دز دایرف دشیم
 ناریا نیمه ینعی ؟نیمز ناریا ؟هگیم یچ ورای نیا« :دیسرپ سگرن زا بجعت اب اربک
 »؟ناریا داب هدنز دیوگیمن ارچ ؟نامدوخ
 تکرش تارهاظت نیا رد مه ام هناخراک نارگراک شاک يا ّاما .منادیمن مه نم«
 لاح نیمه رد .دنتفریم یتعنص قطانم فرط هب نایوجشناد رگا دشیم یچ .دنتشاد
 کی میژر نیا ،دنوش دحتم یضاران راشقا همه رگا« دروآ دای هب ار هچروم زا ییهلمج
 و ».متسیس نیا گرم ینعی ،یضاران رصانع همه دنویپ .دروآیمن ماود مه زور
 .كرابم ناتدنویپ وجشناد ،رگراک :دروآ دای هب دوب هدادرس شردپ هتشذگ رد ار يراعش
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 ».میهدب ار نامدوخ راعش مه ام تسا بوخ« :تفگ اربک هب سگرن
 ».نک لو .نادنز يوت نامدنزادنایم دنریگیم .رادرب تسد اباب« :تفگ اربک
 رفن نارازه دعب و ییهدع دعب یقیاقد .دش مگ تیعمج نیبً اتعفد .تفگن چیه سگرن
 رد ».كرابم ناتدنویپ وجشناد ،رگراک .كرابم ناتدنویپ وجشناد ،رگراک« :دنداد راعش
 فوفص .تفرگ ار اضف نایمخز هلان و اهلسلسم رابگر يادص ،راعش نیا سپ
 اربک هب ار دوخ سگرن .دندرک رارف یعرف ياههچوک رد همه .دش هدنکارپ تارهاظت
 .تفر ورف ییهچوک رد و تفرگ ار وا تسد ،دناسر تشادن تروص رب گنر هک
 ود ره .دنتسشن ییهناخ يوکس يور اربک و سگرن .تفریم یکیرات هب ور اوه
 ،دوب هتخود مشچ سگرن هب هناضرتعم هک یلاح رد اربک .دندزیم سفن هدز ناجیه
 ،دندادیم ار اهراعش نامه ناگدننک رهاظت رگا .ياهدرک اپ هب وت ار شتآ نیا« :تفگ
 رطخ ساسحا راعش نیا زا اهنآ یلو .دنتشادن ناشراک هب يراک دایز مه نارادساپ
 ».دندرک
 »؟یفلاخم راعش نیا اب وت ایآ« :دیسرپ و دز يدنخبل سگرن
 »...یلو تسا یتسرد راعش .متسین فلاخم .هن« :تفگ اربک
 »؟یچ یلو« :دیسرپ سگرن
 ؟تسيراعش هچ رگید نیمز ناریا راعش ،یتسار ....منادیمن .منادیمن« :تفگ اربک
 ».مروآیمن ردرس هک نم ؟تساجک نیمز ناریاً الصا
 رید دراد شاوی شاوی ؟نم هناخ میرب یئآیم .منادیمن مه نم« :تفگ سگرن
 ».دوشیم
 ».منک بور و تفر يردق دیاب .مدوخ هناخ موریم .هن« :تفگ اربک
 .دندش ادج و دندیسوب ار مه هنوگ ،دنتساخرب اج زا
 یچ" :.دومیپ ار هچوک لوط راب هس ود و تشاذگ یگشیمه هچوک رد مدق سگرن

 نم رس زا تسد ٬نیمز ناریا٬ راعش .دشیم ادیپ شاهلک ورس هچروم رگا دشیم
 ار ياهنماخ دنهاوخیم اهنآ .دیمهف دوشیم ار هیقف تیالو رب گرم راعش .درادیمنرب
  "!؟هچ ینعی !؟....نیمز ناریا ....نیمز ناریا یلو .دننیشنب شیاج ناشدوخ و دننزب
 سگرن .داد صیخشت نآ یلصا طوطخ رد ار اههرهچ دشیم یلو دوب هدش کیرات اوه
  کیرات هچوک رخآ هب و تفرگ شیپ رد ار هناخ تمس هچروم تاقالم زا سویأم
 فلز و تشرد نامشچ و درگ یتروص ،نهپ ياههناش ،طسوتم تماق اب يدرم .دیسر
 »سگرن مالس« .تسب وا رب ار هار هلاس لهچ ًادودح ،یمدنگوج
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 دوخ هظحل نآ ات وا یلو ".هچروم يادص .تسا هچروم يادص نیا" .دروخ هکی سگرن
 زا تساوخیم .دوب هداتسیا شیولج رد زومرم دوجوم نیا نونکا و دوب هدیدن ار هچروم
 مالس« :تفگ سرت و باهتلا اب .دریگب شوغآ رد ار وا و دنک هیرگ .دنزب دایرف قوش
 ».مالس .هچروم ياقآ
 ».مدوب هظحل نیا رظتنم اهتدم نم .ینیبب ارم یناوتیم الاح وت .مرتخد مالس«
 تفوکرس قه قه و تشاذگ هچروم هناش رب رس .دادن شلاجم هیرگ رگید ».مه نم«
 ».تفای يدازآ هب هر شاهدش
 رتشیب دیاب هدنیآ رد ام .مرتخد شاب مارآ« :تفگ و دیشک وا يرسور هب یتسد هچروم
 ».مینک تاقالم مه اب
 یلیخ نم .مریگب دای اهزیچ یلیخ دیاب نم« :تفگ یلاحشوخ اب .دیشک رانک سگرن
 ».مربیم جنر و مزجاع لئاسم كرد زا اهتقو یلیخ .منادیمن ار اهزیچ
 وت هک نیا لثم یلو .دنادیمن ار لئاسم همه سک چیه .میتسه نینچ ام همه«
 »؟يراد رظن رد ار یصخشم هلأسم
 نم .نیمز ناریا داب هدنز دادیم راعش یئاهنت هب یناوج تارهاظت رد زورما .يرآ«
 نیمز ناریا ار اجک و هچ ینعی نیمز ناریا منادیمن .ممهفیمن ار راعش نیا موهفم
 ».دراد ناریا اب یقرف هچ و دنیوگیم
 رد مه ناریا تلود .دنیوگیم ناریا ار ینونک تلود طلست تحت نیمز« :تفگ هچروم
 راعش اّما .دهدیم رس مه ار ناریا داب هدنز ،نویلم بلج يارب ،مالسا داب هدنز رانک
 ناریا زا ناشروظنم .دنهدیم رس هاش تنطلس نارادفرط ار نیمز ناریا داب هدنز
 نآ دنهاوخیم اهنیا .دش حتف شویراد و شروک طسوت هک تسا ینیمزرس ،نیمز
 ».دنروآ گنچ هب هرابود ار اهنیمزرس
 ».تسین دب هک نیا« :تفگ بجعت اب سگرن
 دنهاوخب مه بلط تمظع ياهكرت رگا« :تفگ و دیدنخ یمارآ هب هچروم
 ياهسور رگا ،دنروآ گنچ هب هرابود ،دناهدرک حتف میدق رد هک ار یئاهنیمزرس
 رد ،تسا هتشاد یتاحوتف هتشذگ رد هک یتلم ره رگا و دننک نینچ مه بلط تمظع
 »؟دوشیم هچ ،دشاب نآ ندروآ گنچ هب رکف
 ».دننکیم هراپ هکت ار رگیدمه و دنتفایم مه ناج هب همه« :تفگ سگرن
 ؟دنوشیم ینابرق یناسک هچ یلو تسا تسرد« :دیسرپ هچروم
 هب هک یناشکتمحز« :تفگ مشخ اب و دیشخرد شانامشچ ،درک رکف يردق سگرن
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 ».نارگراک ام .دنوشیم هدیشک گنج ياهههبج هب زابرس تروص هب روز
 ياهروشک نارگراک ،هنابلط تمظع ءهدیا نیا .تسا روط نیمهً اقیقد« :تفگ هچروم
 .دنکیم ناور نوخ يوج اهنآ زا دوخ عفانم يارب و دزادنایم مه ناج هب ار فلتخم
 نینچ لباقم هطقن رد ام یناهج عفانم .میتسه یکی ایند همه رد نارگراک ام
 ».تسا یئاهراعش
  .تشذگ رگید هام هس
 »؟يدناوخ ار باتک« :دیسرپ هچروم
 .ماهتفای ار يدیدج بلاطم راب ره و ماهدرک هرود راب راهچ ار نآ .يرآ« :تفگ سگرن
 دیاب هچ" هک دسرپیمن نآ رد نینل یلو تسا یلاوؤس باتک رتیت هک نیا دوجو اب
 ».ماجنا دیاب هنوگچ ار یئاهراک هچ هک دنکیم نشور اقیقد هکلب "؟درک
 نارگراک یهدنامزاس رد دیاب وت .یئوگیم هک تسا روط نیمه« :تفگ هچروم
 تیمکاح نارود رد زونه ام اریز يربب راک هب ار باتک نیا رد هدش نیودت ياهرایعم
 یهجو نیرتهب هب ار دوخ دیاب يرادهیامرس ینوگنرس يارب و میتسه مسیلایرپما
 ».يراد يايوق هظفاح و ینکیم هعلاطم بوخ وت هک ملاحشوخ .مینک یهدنامزاس
 ماهتخومآ امش زا ار نیا .مراد ار امش لثم يراگزومآ هک ملاحشوخ نم« :تفگ سگرن
 ار ایند نونکا نم .دشاب کیتامتسیس و هدش هدادنامزاس دیاب رین یتسینومک هعلاطم هک
 تمس هب و مراد یفده نونکا .مدوبن نآ ندید هب رداق هتشذگ رد هک منیبیم يوط
 دوخ بوذجم ارم قفا نیا .تسا نکمم اجنآ رد طقف تیرشب يدازآ هک موریم یقفا
  ».تسا هدرک
 رد يزیچ یگتسهآ هب ،دروآ شیپ رس ،دید ار سگرن نامشچ یلاحشوخ قرب ،هچروم
 .دش رود و درشف ار شتسد ،تفگ وا شوگ
 تساوخیم شلد ،دنکیم ریس اوه رد درکیم ساسحا ،دوب هدمآ دجو هب سگرن
 رارق رد ار هچروم هرابود رتدوز هچره ات دنوش هاتوک اهزور و اهتعاس ،اههظحل
 تفرشیپ يورین و ماهلا عبنم وا يارب هچروم .دنیشنب تروشم هب وا اب و دنیبب تاقالم
 .دوب
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 سگرن هب هنالس هنالس و داد نلاس لوؤسم هب ییهمان ،درک یط ار ژاتنوم نلاس رگخا
 تدای .اویش هناخ رد بش تشه تعاس ،هعمج زور ،ادرف« :تفگ هتسهآ و دش کیدزن
 .دش رود و .»دورن
 سگرن دزن رادینعم يدنخبل اب و درک كاپ یلمعتسم ءهچراپ اب ار شاناتسد لوسر
 »؟دخرچیم وت رب و رود ردقنیا ارچ هرسپ نیا هک میدیمهفن ام هرخالاب« :دمآ
 امش رب و رود رتشیب وا .ریخ هن« :تفگ دوب شراک لوغشم هک روط نامه سگرن
 .»ارقف ریقف ام رب و رود هن دخرچیم اسؤر سیئر
 ؟ناه ؟درک همزمز تاشوگ وت یچ نالا« :تفگ ،بل هشوگ رب دنخبل اب لوسر
 ههقهق هب و تفرگ نامسآ هب ناهد و .»مزیزع ،مراد تتسود :تفگن !وگب ار شاتسار
 .درک سگرن هب تشپ
 ،سک ره« :تفگ و دیبوک شانامشچ رد هاگن و دنادرگرب ،تفرگ ار وا هناش سگرن
 ،هزره مدآ .دهدیم تبسن وا هب دراد لد رد ار هچ نآ و دنیبیم دوخ هیبش ار يرگید
  .»دنیبیم هزره ار همه
 هدیرب هدیرب و هناروابان و تفر بقع یماگ هدز تشحو سگرن نامشچ قرب زا لوسر
 ار شاینغور ناتشگنا هک یلاح رد و »!تسین بوخ تالاح هک نیا لثم« :تفگ
 !؟دوب یچ نیا .هللا الا هللاال« .دش رود و تفرگ هلصاف وا زا دیلامیم یلامتسد يال
 »!؟گنلپ کی هاگن

****** 
  

 رب فلتخم ياههار زا جمس يرکف .درذگیم هعمج زور حبص هدزای تعاس زا یقیاقد
 دوجو هب ار كارا تاجناخراک يرسارس ياکیدنس دوشیم ایآ" :دروآیم موجه سگرن
 یئاجنآ ات ار یتنعل میژر نیا دوشیم روطچ ؟روطچ یلو درادن دشن راک هّتبلا ؟دروآ
 دیاب اجک زا ؟دراذگب ندرگ نارگراک هناقحم تساوخ نیا هب دوش روبجم هک دنار بقع
   "؟درک عورش
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 هداتسیا راظتنا هب زین شیاهیسالکمه .دش هسردم طایح دراو رکف نیا اب سگرن
 »!اراس مالس« :دز شاسالک مه تسود هناش رب تسد یمارآ هب سگرن .دندوب

 و اهیلوبق یماسا رگید هظحل دنچ ریدم مناخ .يدمآ عقوم هب .سگرن مالس«
 ».دناوخیم ار اههدش در و اهيدیدجت
 ،دوب هچ ره .دوب عوبطم و مرگ اوه .دوب هدیمل نامسآ رد دیشروخ .دوب ربا یب نامسآ
 هتشابنا نیلصحم يهدنخ و تبحص ار هسردم طایح .دوب روآ طاشن و شخب تذل اوه
 .دوب لاحرس سگرن .دوب
 و داتسیا هلپ نیرتالاب رب ،دمآ هسردم نحص هب ،دش جراخ شاقاطا زا ریدم مناخ
 تمحز تشذگ هک یییلصحت لاس رد امش همه هک منادیم نم« :دوشگ ار ییهشوپ
 امش زا یکدنا دادعت یلو تسا هدشن در سک چیه .دیدناوخ سرد بوخ و دیدیشک
 رد .مناوخیم ار اهیلوبق تسیل نم .دنوش شیامزآ هرابود اههتشر یضعب رد دیاب
 شهاوخ .دنهدب يدیدجت ناحتما دیاب ،دوشیمن هدناوخ ناشمسا هک یئاهنآ هجیتن
 نشور ناشدراوم ات دنیایب نم قاطا هب اهيدیدجت ،تسیل نیا تئارق زا دعب .منکیم
  ».دوش
 ره و تفرگ شوغآ رد ار شایسالکمه سگرن .دناوخ ار اهیلوبق یماسا ریدم مناخ
 .دنتفگ کیربت مه هب ود
 نم !نازیزع« :دش مکاح توکس هرابود .دز هسردم گنز هب یمارآ هبرض ملعم مناخ
 یسک هچ .میوگب دیاب زین ار رگید هلأسم کی یلو .مدناوخ ار ناگدش لوبق یماسا
 زغم نیا ؟تسا یئاهن ناحتما رد و لاس لوط رد اههتشر مامت رد هرمن نیرتهب ياراد
 »؟دراد قلعت امش زا کی مادک هب شالت رپ
 ار یمسا مادک ره ،دندز دنخبل ،دندرک هاگن مه هب نیلصحم .دش تکاس ملعم مناخ
 .دندش تکاس و دروآ نابز رب دنلب
 رثکا سدح« :دنام تباث ییهطقن رب و دیخرچ نیلصحم نایم یتدم ریدم مناخ هاگن
 نایواک سگرن رگششوک رتخد نیا شالت رپ ناسنا نیا .تسا تسردً الماک امش
 کیربت وا هب و دندیشک اروه و دندز فک همه .دز فک سگرن يارب هاگنآ .»تسا
 نم" درکیم رکف و دیدنخیم و درکیم رکشت همه زا یلاحشوخ اب سگرن .دنتفگ
 لثم ،رگید رتخد اهنویلیم لثم یلو .مرامشب ار مایگدنز ياههدنخ دادعت مناوتیم
 نامزاس يارب یتسار .تسا رامش یب ماکشا ياههرطق رگید مورحم ناسنا اهنویلیم
  "؟درک عورش دیاب اجک زا كارا نارگراک ینلع ياکیدنس نداد
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 بوکخیم سگرن تروص رب اههاگن همه .دش مکاح هسردم نحص رب توکس هبترمکی
 دیاب ،درکیم یتبحص دیاب .تفگیم يزیچ دیاب .دمآ دوخ هب سگرن .دوب هدش
 زا نم« :تشاذگیم جرا یتاملک اب ار شیاهیسالک مه و ریدم مناخ ياهتبحم
 ناربج هب رداق و مرکشتم یلیخ هنابش هسردم نیا شالترپ نیملعم و ریدم مناخ
 ام همه مرظن هب .ماهتخومآ اهزیچ رایسب مه میاهیسالک مه زا .متسین ناشتامحز
 مهارف اهنآ دشر يارب دعاسم طیارش دیاب طقف میتسه یئالاب شوه و دادعتسا ياراد
 ،دندز فک شیارب همه .تخادنا ریز هب رس يدنخبل اب و ».میربارب همه ام .دوش
 .دندرک كرت ار هسردم و دنتفرگ ریدم مناخ زا ار ناشكردم
 »؟سگرن ینکیم راکچ زورما« :دیسرپ اراس
 ».يراکزیمت هناخ موریم« :تفگ سگرن
 ».مینزب پگ یمک و مینیشنب اههزبس يور ،هوک رانک میورب ایب« :تفگ اراس
 دنتشذگ بآیب هناخدور يور لپ زا .دنداتفا هار هب و ».تسیبوخ رکف« :تفگ سگرن
  .دندیسر یفوتسم هوک هنماد هب و دندرک یط ار نابعش موس نابایخ و
 ياههاگتشک زا هک وب شوخ یمیسن .دنتسشن ییهرخص يور و دنتفر الاب هنماد زا
  .دیشکیم رپ و دادیم شزاون ار ناشتروص ،دمآیم یگنرف هجوگ و عانعن
 مه لابند لاق و لیق اب ،دندوب هدز هوک هب ناشملعم مناخ هارمه هک یئاههچب
 .دندرکیم يزاب و دندیودیم
 مان هب یتبهوم نم يارب" :تفر ورف رکف هب و دش هریخ اهنآ هب ییهظحل سگرن
 مه لوک و رس زا و ندیدنخ ،ندیود مه لابند هسردم رد تذل ،تشادن دوجو يزاب
 هسردم رد و مدرکیم کمک ردام هب هناخ رد دیاب یگچب زا .ماهتشادن ار نتفر الاب
 رقف هدز تملظ يایند رد ار یکدوک نم .مدوب نادجو یب ملعم هس ود ریقحت دروم
 باروج تفج کی ؛دادیم داب رب کی کی ار مایکدوک ياهوزرآ هک یئایند ،مدنارذگ
 هچ و تفریم داب رب هک یکچوک ياهوزرآ هچ .ون یل راولش کی ،یلگ نهاریپ کی ،ون
 "...دشیم دوبان هک یشوخ ياهایؤر
 !یه یه ...« :دیسرپ و داد ناکت ار وا تسیرگنیم سگرن رد هریخ هک اراس
 »..؟یئاجک
 »؟یتفگ یچ« :دیسرپ و دمآ دوخ هب سگرن
 ایند ياجک رد ؟یئاجک تسا مولعم چیه« :تفگ و درک وا هب يراد ینعم هاگن اراس
 درک نیسح هصق هک نیا لثم .وگب ار شاتسار !ياهدش قشاع دنکن .ینکیم ریس
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 ،دز کتک دگل اب ار مردارب هسردم رد ملعم یتقو متفگیم متشاد .مناوخیم تیارب
 ار نیا یتقو .نیمز يور شدناباوخ مکحم یشوگوت کی اب و تفرگ ار شیولج مردپ
 »!هتخوس ردپ ملعم .دش کنخ ملد ،مدینش
 ».تسا هدرک ملعم هک هدرک ار يراک نامه تردپ« :تفگ یتوافت یب اب سگرن
 وا هفیظو .دنزب کتک ار اههچب درادن قح ملعم ؟یتفگ یچ !مدیمهفن« :تفگ اراس
 ».تسا شزومآ
 درادن قح مه وت ردپ ّاما .تسا هدرک يدب رایسب راک وا .تسا تسرد« :تفگ سگرن
 ».درک شاهابتشا هجوتم شزومآ اب دیاب ار وا .دنزب کتک هدرک هابتشا هک ار یسک
 .ینزیم ضیقن و دض ياهفرح بترم هک مه وت« :تفگ و دروآ بل هب يدنخبل اراس
 و شزومآ زا هعفد کی .درک نوگنرس هناحلسم ار میژر نیا دیاب ؛یئوگیم هعفد کی
 ».ینزیم مد اهزیچ روط نیا
 دوخ هب صوصخم رازبا یلکشم ره لح ،ناج اراس یلو !تسا تسرد« :تفگ سگرن
 يراکشوج ءهلیم اب و تخود مه هب ار نهآ هعطق ود دوشیمن نزوس اب .دراد ار
 نادند ات هدید متس مدرم هیلع هک یمیژر اب .دز كوک مه هب ار هچراپ ود دوشیمن
 هب و تفر هلباقم هب ،يراز و هبدن و سامتلا و شهاوخ اب ناوتیمن ،تسا هدش حلسم
 یگدنز يرگید راک لبق زا دناوتن یسک هک ییهعماج يارب .دیسر تداعس و يدازآ
 زا رتلکشتم یمدرم اب ،شدوخ هحلسا زا رتنیگنس ءهحلسا اب ار میژر نآ دیاب ،دنک
 هابتشا کی عفر هلیسو یلو .دومن نوگنرس ورشیپ و یملع يرکفت اب و نآ شترا
 هک روط نامه .تسین ندیشک هحلسا و ندز کتک ،مدرم فوفص نورد رد کچوک
 ادیدش اههویش نیا .تسین ینکارپ هعیاش و ندرک لام نجل یسایس دقن کی باوج
 هک تسا یئاهولاز تمدخ رد و دراد رارق ناشکتمحز هژیو هب مدرم عفانم اب لباقت رد
 مه ناج هب يدوخ یب ار مدرم اههویش نیا غیلبت اب اهنآ .دننکمیم ار ام ناج هراصع
 و دنوش دحتم هک دنرادرب شیپ هب یساسا ماگ کی دنناوتیم ینامز مدرم .دنزادنایم
  ».دننک هزرابم یئاههویش نینچ هیلع گرم دح ات دیاب داحتا يارب
 اراس ياهلولس کت کت رب و دیشک رپ سگرن نامشچ زا ساسحا ِنزوس زا یلیس
 تسوت اب قح .یئوگیم تسرد وت« :دنکفا ریز هب رس و دش رومروم شاندب .تسشن
 ».تسا هدش جیار هعماج رد اههویش نیا یلو
 .»میربیم رس هب یگدنکارپ رد ام همه مه لیلد نیمه هب« :تفگ سگرن
 .دیئارگ يدرز هب بش تملظ ساره رد تعیبط .دش دیشروخ رادهدرپ برغ ياههوک
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 ،دندمآ نیئاپ هوگ هنماد زا ،دنتساخرب سگرن و اراس .دندنام زاب ندناوخ زا زین اههدنرپ
 .دندش ادج مه زا و دندرشف یمرگ هب ار مه تسد
 شچیپ يادص اب رد .دز رد و دومیپ ار هار دنلب ياهماگ اب سگرن .دوبن رود اویش هناخ
 هب سگرن .دوب هدنام تشه هب هقیقد جنپ .دناوخ نورد هب ار وا اویش و دش زاب الول
 .دش دراو نیشفا دعب یقیاقد .تسشن و درک مالس یمارآ
 »؟دوبن بقارم یسک ؟يدرک یسراو بوخ ار فارطا« :دیسرپ رگخا
 یکوکشم زیچ یلو درک یسراو ًاقیقد ار زیچ همه دوشیمن یکیرات رد« :تفک نیشفا
 ».مدیدن
 ناشدروم رد دیاب هک تسه يدایز لئاسم .مینک عورش تسا بوخ« :تفگ هچروم
 ود ای کی رد ار شرظن یقیفر ره هک تسا نیا نم شهاوخ .مینک تروشم و ثحب
 تقو فالتا زا مه و میشیدنایب نآ دروم رد زکرمت اب میناوتب مه ات .دنک هصالخ هلمج
 ».دوش يریگولج
 هزرابم دروم رد و میوشیم عمج مه رود ام هک تسا لاس ود نونکا« :تفگ اویش
 .میاهتخادنا هار تارهاظت نیدنچ لاس ود نیا رد .مینکیم تروشم و ثحب نارگراک
 ییهدع و دندز مه رب ار نآ نارادساپ هک میدرک رازگرب ینلع هتیمک هسلج مه راب ود
 نانآ یگتسبمه و دنرادروخرب یبوخ هیحور زا نارگراک هزورما .دندرک ریگتسد ار
 نارگراک ینلع هتیمک میاهتسناوتن زونه ام یلو .تسا قباس زا رتهدرتسگ و رتمکحم
 ».مینک تسرد ار هناخراک
 تسا هیضق مهم لماع کی ام تیقفوم مدع رد نارادساپ تمحازم« :تفگ نیشفا
 ًالثم ،نارگراک یلغش تباقرً الثم ؛دنکیم دس ار ام هار زین يرگید مهم لماوع یلو
 ناشفده هک یناورشیپ حالطصا هب ًالثم .راک طیحم رد مه اب اهنآ یصخش يریگرد
 زا یضعب دامتعا ًالثم .يرگراک شبنج دربشیپ هن و تسا ناشدوخ ندرک حرطم
 »....و اهنآ نیب یگتسد ود داجیا و هناخراک نیلوؤسم ياهرارق و لوق هب نارگراک
 .تسا هار دس لماوع نیمه مه ام هناخراک رد .تسا تسرد ًالماک« :تفگ هچروم
 رکفت ياههویش .دنتسه يرتلورپ ریغ رکفت ياههویش ،رگید يرایسب و اهنیا
 نیا اب هزرابم نودب ام .تسا هدش هداد تشن نارگراک نیب رد هک تسيرادهیامرس
 هدیرب مد و رس و صقان هویش نم رظن هب .میتسین هلق حتف هب رداق ،رکفت ياههویش
 هلاخ ياهندرک چپ و چپ هیلع میناوتب دیاب ام .تسام تیقفوم مدع یلصا دس ام راک
 نیب رد یلغش تباقر هیحور هیلع ،تارظن هناقداص و نشور لباقت ياج هب هناکنز
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 ».مینک هزرابم هناعطاق يرادهیامرس هب دامتعا رکفت ءهویش هیلع و نارگراک
 عون کی هب نارگراک همه اب ام هک تسا نیا ام راک رگید لاکشا« :تفگ سگرن
 و عاجش نارگراک يور ار يرکف و یسایس راک دیاب هک یتروص رد .مینکیم دروخرب
 ».مینک زکرمتم رکفتم و ورشیپ
 کیدزن اج نیا هب یسک نوریب زا هک نیا لثم ....تسا تسرد ًالماک« :تفگ اویش
 هب یهاگن هرجنپ هشوگ زا و دیشک نیئاپ ار غارچ هلیتف ،»؟دیونشیم مه امش !دوشیم
 توکس و یگتسهآ هب و دروخیم ناکت هناخ فارطا رد یئاههیاس .تخادنا نوریب
 .دشیم کیدزن لماک
 ».تسا هتفر ول هسلج .دناهدرک هرصاحم ار ام« :تفگ هتسهآ اویش
 »؟درادن دوجو جورخ يارب یفخم هار« :دیسرپ هچروم
 وت کی فقس ریز یلو .دراد هرجنپ ود و رد کی طقف قاطا نیا هن« :تفگ اویش
 ».مادنا کچوک مدآ کی .دریگب اج نآ رد دناوتیم رفن کی طقف هک تسا یگتفر
 ».الاب ورب .يرتکچوک همه زا وت« :تفگ سگرن هب و درک بالق ار شاتسد هچروم
 ».نم ارچ« :دوب هداتسیا ددرم سگرن
 ».ورب هدشن رید ات .الاب ورب شاب دوز« : تفگ مکحت اب نیشفا
 .دش یفخم فقس ریز یگتفر ورف رد و تشاذگ هچروم ناتسد بالق رب اپ سگرن
 و درک رپ ار ياچ ياهناجنف ،دیشک رس رب يرسور اویش .دنتسشن مه درگ نارگید
 يور و تشادرب ار ياهملباق نیشفا .تشذگ توکس رد یقیاقد .تشاذگ اهنآ يولج
 .دندزیم نکشب و دندیدنخیم ادص رپ و دنلب همه .تفرگ متیر نآ
 هدامآ ياههحلسا اب نارادساپ و دش هتسکش مهرد هتسب ءهرجنپ ود و رد ناهگان
 ،دندز دنبتسد همه هب قاطا کیرات ياضف رد ییهملک يادا نودب .دندش دراو کیلش
 ار قاطا فک میلگ ریز و اههچقاط ،دنتخادنا ناشرس يور هسیک دننام هب ییهچراپ
 یگرزب نیشام هب ار دوخ ناریسا ادص ورس یب و دنتشادرب ار یئاهزیچ ،دندرک یسراو
  .دندش راوس زین دوخ و دندرک لقتنم
 »!؟تساجک یکی نآ سپ ؟دندوب رفن جنپ هک نیا لثم« :دیسرپ يرگید زا يرادساپ
 رود اههچب« :تفگ مکحت اب و »؟يدربن نیشام لخاد هب ار وا وت رگم .منادیمن«
 ».تسا هدرک رارف ناراک بارخ زا رفن کی .دیدرگب بوخ ار هناخ
 .دنتفای رتمک دنتشگ هچ ره و دنتشگ ار فارطا و هناخ هرابود نارادساپ
 ».میورب« :تفگ نارادساپ لوؤسم
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 .دنداتفا هار هب و دندرک نشور ار اهنکفا رون اهنیشام
 ریز هک دیدیم ار شنارای شاهشیدنا رابغ رد .دنام اج رب تکرح یب یتدم سگرن
 هک ار اویش شارخ شوگ دایرف .دنهدیم ناج رهطم مالسالا تجح هجنکش
 یمشخ .دینشیم شیاهلولس کت کت اب ،دندرکیم درخ هجنکش ریز ار شاتسد
 ،دروآرب رس ادص یب و مارآ ،جالعال و گنم .دوب هدرتسگ شدوجو يانهپ رد هاکناج
 زج .دوب هتخیر مهرد زیچ همه .دوب یلاخ قاطا .تسیرگن نیئاپ هب و دش مخ يردق
 هتسهآ .یشوماخ و دوب مکاح هتخاب گنر تملظ .دوبن يرون ،یتفن غارچ قمر یب رون
 دیشک نیئاپ ار شندب تفرگ مکحم تسد ود اب ار راوید هبل ،،تخیوآ نیئاپ هب ار اهاپ
 .تخادنا قاطا فک ار دوخ و
 همتابمچ ،دیزخ ییهشوگ هب سگرن .دش شوماخ و درک ترپ ترپ یتدم یتفن غارچ
 رد ار شاهناخ هار هک دوب هدشن نشور اوه زونه .درب شباوخ و داهن تسد رب رس ،دز
 دروخ ار شاهناحبص .دمآیمن مشچ هب شاهناخ رد يداع ریغ زیچ چیه ،تفرگ شیپ
 .درک كرت ار هناخ و

****** 
 تسد ار ناینادنز .دش نادنز نامتخاس دراو كرحتم لولس کی و تشگ نیشام هس
  .دندناشک يرگید يوس ار نارگید و یتمس هب ار اویش .دندرک هدایپ ریقحت اب و هتسب
 اب ینیعم ياهاج رد و دندمآ هطوحم هب نارادساپ .دمآ رد شاب هدامآ لاح هب نادنز
 رد .دنداد اج يدارفنا ياهلولس رد ار ناریسا .دنداتسیا راتشک هب هدامآ ياهحالس
 .دندرک عورش ار یسرپزاب لوا هظحل نامه
 یتماق اب هچروم .دوب هتسشن یلدنص رب رهطم مالسالاۀجح یگرزب و رومن قاطا رد
 شرود تسد رد یئاهرازبا اب رادساپ راهچ .تشاد وا مشچ رد مشچ شیوربور هتشارفا
 .دندوب هتفرگ ار
 »؟مسا«
 »روپ کین شرآ«
 »؟لغش«
 »راکشارت«
 »؟راک لحم«
 »كارا يزاس نیشام هناخراک«
 »؟دیدرکیم راکچ هناخ نآ رد«
 همه ام رخآ .تسا ام حیرفت اهنت نیا .میدزیم کبنت هملباق اب و میدروخیم ياچ«
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 ».میراکمه
 له نورد هب هدروخ کتک ار نیشفا ،دنچ یقیاقد .درشف ار ییهمکد مالسالاۀجح
 مرو تشپ رد شانامشچ زا یکی ،تخیریم نوخ شناتشگنا زا .دنتسب ار رد و دنداد
 یکدنا تکرح ره اب دورب هار تسرد تسناوتیمن .دشیمن هدید اهکلپ يدوبک و
 .دیگنلیم
 »؟یسانشیم ار درم نیا« :دیسرپ وا زا مالسالاۀجح
 »يرآ«
 »؟ياهدید ار وا اجک«
 »يزاس نیشام هناخراک يراکشارت رد«
 »؟ياهتشاد مه سامت وا اب«
 ».دیلانیم اهدزمتسد نداتفا بقع زا و دمآیم نم غارس یهاگ هاگ وا .يرآ«
 »؟تفگیم هچ رگید ؟نیمه«
 ».اهفرح نیا زا و ینداد هن ،تسا ینتفرگ قح تفگیم«
 »؟درکیمن ینامزاس رد تیوضع هب قیوشت ار وت«
 ».درک هزرابم دیاب تفگیم طقف .هن«
 .درکیم اشامت ار وا و دوب هداتسیا يدرسنوخ اب شرآ
 ار نیشفا هاگجیگ گنفت هت اب ،رهطم مالسالا تجح هراشا اب نارادساپ زا یکی
  .دنامب و دروخ نیمز هب تروص اب یگنس هعطق نوچ نیشفا .درک یشالتم
 هچ الاح ،قیدنز رفاک بوخ« :دیسرپ و شرآ هب درک ور رهطم مالسإلاۀجح
 »؟دیدوب هدش عمج اج نآ ،ياچ و کبنت يارب امش ؟یئوگیم
 ام .تسا تسرد ناوج نیا ياهفرح .مالسالاۀجح يرآ« :تفگ يدرسنوخ اب شرآ
 يراک هعفارم و اوعد .میاهتفرگ راک بحاص زا ار هناهام دزم هعفارم اوعد اب هشیمه
 اهنت نیا عقاو رد .دننکیم قیوشت راک نیا هب ار رگیدمه نارگراک .تسا هدش يداع
 هدش عمج اج نآ کبمت و ياچ يارب ام ،مالسالاۀجح يرآ .تسا دزمتسد نتفرگ هار
 »میدوب
 ».ناوخب ار شیالاب« :تفرگ شرآ نامشچ يولج ار يذغاک رهطم مالسالاۀجح
  »درک دیاب هچ - نینل« :دناوخ شرآ
 »!ناه .دینزب کبنت دیدوب هتفر !بخ«:تفگ مالسإلاۀجح
 و مسانشیمن ار باتک نیا ءهدنسیون نینل ياقآ نم« :تفگ يرسنوخ نامه اب شرآ
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 ».درک دیاب هچ هک منادیمن
 ریز زا ار باتک نیا ؟یسانشیم هک ار نیا« :داد ناشن وا هب ار یباتک مالسالاۀجح
 »؟ینزب کبنت شاهاب نیمز ریز ياهدرب ار باتک دیاش .میروآرد تدوخ هناخ نیمز
 ».منزیمن کبمت باتک اب نم .مالسالاۀجح هن« :تفگ و دز يدنخبل شرآ
 وا هراشا اب ».ینکیم هرخسم ارم فرش یب کس ردپ« :دز دایرف مالسالاۀجح
 .دنتفرگ ار شرود یشالتم و هدروخ مخز و دندیچیپ مهرد ار شرآ نارادساپ
 .دنتخادنا شرآ يولج نیمز يور و دندروآ نورد هب ار ییهدش يدنب هتسب زیچ
 زواجت و هتسشن نوخ هب ندب .دز رانک ار هچراپ و دوشگ ار هتسب رس مالسالاۀجح
 شدوجو قامعا رد و تسشن ورف شرآ نامشچ رد دوب نایرع و تخل هک اویش هدش
 .تفرگ ار وا تسد و دش مخ شرآ .دربب الاب ار شاتسد درک یعس اویش .دش نهپ
 شنامشچ و دیشک سفن یتخس هب ،تسشن اویش نابل هشوگ رب تیاضر زا يدنخبل
  .دنام زاب
 شاهنوگرب غاد کشا هرطق ود .تخود مشچ ییهطقن هب ریحتم و تام .دش درس شرآ
 دندروآ نورد هب هدروخ قالش و تخل همین ار ناکشا و دش زاب رد ناهگان هک تسشن
 .دنتخادنا نیمز يور و
 »؟یسانشیم ار درم نیا« :دیسرپ ناکشا زا  مالسإلاۀجح
 ».تسا شرآ وا مسا .نابرق يرآ«
  »؟دیدوب هدش عمج مه رود بشما هچ يارب«
 زا یئاهناوختسا ،دیشکیم سفن یتخس هب .دوب هدش بوک دگل ناکشا ندب مامت
 .تخیریم نوریب هب شانابل هشوگ زا نوخ ییهملک ره اب .دندوب هتسکش ار شاهنیس
 شاهدارا و ار وا .درکیم ادا قیمع نادنچ هن یسفن سپ رد ار تاملک درد و عمجمت اب
 ».میهدب نامزاس ار هناخراک ینلع هتیمک هک میدوب هدش عمج ام« :دندوب هتسکش ار
 »؟دیتسه یبزح هچ لام«
 ».میتسین یبزح ام .یبزح چیه لام ادخب .یبزح چیه لام«
 نوریب هب شناهد زا هدنکارپ و نشور ان ،یتخس هب تاملک ،دشیم مامت ناکشا يورین
 .تفاییم هر
 »؟دندوب اویش هناخ رد یناسک هچ«
 »....و دوببب نیییشفا ،مدوب نم ،دوب اویش ،دوب شرآ«
 و دز نوریب شناهد زا فک هارمه نوخ گرزب هتخل .داتسیا زاب تکرح زا شاهنیس
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 .دیطلغ وس کی هب شانامشچ
 یکی نآ یتفگن ّاما« :دیسرپ و دیدنخ ههقهق هب ،درک شرآ هب ور رهطم مالسالاۀجح
 »؟دوب یک تفر رد ام تسد زا دنبتسد اب هک
 .تسا هداد تاجن ار دوخ مه رگخا سپ ؛دش هدیمد شرآ رد ورین و دیما زا یجوم
 رهطم رس رب کتپ نوچ ار دوب هتفرگ ناج شاهشیدنا يانهپ رد هک يرکف ناهگان
  ».دینکب دیناوتیمن یطلغ چیه امش« ،"دناهدنز اهسگرن و اهرگخا ات" ؛دروآ دورف
 ار شرآ يولگ شاناتشگنا اب و دز هرعن .دیچیپ دوخ رد یشحو یظیغ ار مالسالاۀجح
  ».مریگیم ار تناج اج نیمه« :تفرگ
 ،دندیشک الاب بالق اب ار شرآ ءهدز دنبتسد ناتسد .دندش لوغشم نادالج
 .دنداتفا شناج هب یکیرتکلا کش هاگتسد و لباک اب و دندرک هراپ ار شیاهسابل
 هچ درک رارف ام تسد زا هک یئورای نآ یئوگب رگا« :تفگ ضیغ اب مالسإلاۀجح
 ».دوشیم جراخ اج نیا زا تدسج زورما ّالاو .منکیم عطق ار هجنکش ،دوب یسک
 شاهتفرگ نوخ نامشچ .تسیرگن فارطا هب يردق كاندرد و هتفوگ یندب اب شرآ
 نوریب شیولگ زا یئادص یلو درک نینچ اهراب .دیوگب زیچ درک زاب ناهد .دز قرب
 یلو دنزب فرح دناوتیمن هک دنامهف و درک هراشا بالق رد شاهتسب ناتسد هب .دماین
  .دسیونب دهاوخیم
 و راکدوخ و دندرک زاب ار دنبتسد ،دندروآ نیئاپ ار شناتسد مالسالاۀجح هراشا اب
 .دنتشاذگ شیولج زیم يور ار يذغاک
 دنلب يزیخ اب و تشادرب دوب زیم يور هک ار يدراک ،یمخز گنلپ ناسب  ناهگان شرآ
 زا سپ نادالج .تشاذگ رارف هب اپ و درب ورف مالسالاۀجح يولگ رد هتسد ات ار نآ
 اب دوب هطوحم کیشک رومأم هک نارادساپ زا یکی .دنتسب شرابگر هب ّریحت ییهظحل
 ار شاهنیس هلولگ .دنادرگرب دوب دیشک زارد نیمز يور مکش اب هک ار شارآ اپ كون
 .دیکچیم نیمز رب شانهاریپ يور زا نوخ ياههگر .دوب هدرک لابرغ
 

18 
 
 زین سگرن .دنداهن نیمز رب اپ نارگراک .داتسیا هناخراک يدورو رد يولج سوبوتا
 ره زا تساوخیم .دیپاقیم ار یفیعض يادص ره شیاهشوگ .دش هناخراک یهار
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 .دش هناخراک دراو شطع نیا اب .دروآ تسدب شنامزرمه زا یعالطا يراتفر و تکرح
 و هطوحم طسو کیلش هب هدامآ رادساپ اههد .دندوب هدرک لاغشا ار هناخراک نارادساپ
  .دندوب هداتسیا اهراوید هیواز رد
 چپ و چپ هناواکجنک مه اب و دنتفریم اهنیشام يوس هب تهب و بجعت اب نارگراک
 .دندرکیم
  »؟هن !دشاب هداتفا مهم قافتا دیاب« :تفگ شاقیفر هب يرگراک
 و ».دنیآیم ام رادید هب یهاگزاره یگتسخ عفر يارب اهنیا .اباب هن« :تفگ شاقیفر
 .دناشن بل رب يدنخزوپ
 نارادساپ ءهرصاحم رد نارگراک هوبنا .دوب هتسب اهنیشام هطوحم و اههاگراک يدورو
  :دنداتسیا هناخراک هطوحم طسو
 ».هدرک رید !هدماین ارچ اویش« :دیسرپ شراکمه زا يرگراک نز
 ».تسا ضیرم دیاش .منادیمن« :تفگ شراکمه
 فارطا هب و داتسیا هطوحم طسو مچرپ ءهلیم رانک یمارآ هب هخرچود رب راوس رگخا
 قامعا ات یطاشن .داتفا سگرن هب شامشچ "؟دناهدروآ ناشرس رب هچ" ؛تسیرگن
 .دش قرغ قیمع یباهتلا رد و دیشک رپ شدوجو
 اب و دمآ نوریب يرادا نامتخاس زا تسد رد نفورکیم يوسوملانیسح اقآ جاح
 نامتخاس رد رانک ،هلپ نیرتالاب رب رادساپ راهچ تیعم رد رادمغ و رکفتم ییهفایق
 اب هک یناناملسم يا !رگراک ناردارب« :دناوخ دوخ دزن ار نارگراک ییهراشا اب و داتسیا
 یلخاد و یجراخ نانمشد هک یناسک يا ،دیشیدنایم زیزع مالسا ءهدنیآ هب ینارگن
 كاندرد ییهثداح بشید ،دننک داجیا هقرفت يدمحم مالسا و امش نیب رد دنهاوخیم
 و رفک نانمشد زا یکی ،مالسا راکادف و ممعم ناردارب زا یکی .دمآ شیپ امش يارب
 ،دوب زیزع مالسا ياقب نوتس هک رهش نیا نادجو اب نیلوؤسم زا یکی و یجراخ رافک
 هب رهطم مالسالاۀجح .دیسر لتق هب ،اهيذوفن و ناگدناشن تسد زا یکی طسوت
 هب يریگتسد بش نامه هئطوت نیلماع همه و وا .دش هتشک روپ کین شرآ تسد
 .دندش مودعم و دندیسر یمالسا صاصق
 مامت اب و داهن مهرب مشچ ،داد هیکت اربک هب ،تشادن نداتسیا يورین رگید هک سگرن
 یتخس هب .درشفیم و دیچیپیم دوخ رد ار وا هاکناج یمشخ .تسیرگ شیاهلولس
 .دولآ کشا و هتفرگ نوخ ینامشچ اب ،هتفر تسد زا دید ار رگخا .دوشگ مشچ
 شزرا یب ناج زیزع مالسا هار رد دیرضاح هک ینارگراک يا ،ناملسم نارگراک هلب«
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 نیب رد رگراک ناسب و رگراک مان اب دنراد یعس یلخاد و یجراخ رافک .دینک ادف ار دوخ
 بشید ءهئطوت ناگدش مودعم نم .دنیامن رود زیزع مالسا زا ار امش و دننک ذوفن امش
 هب زیزع نارگراک امش ات مربیم مان ،دندرکیم راک هناخراک نیمه رد ناشرتشیب هک ار
 مان هب ياهدساف نز .دیدرگ هاگآ زیزع مالسا تردق هب و دیربب یپ نم راتفگ تحص
 هناخراک زا يرگید يامن رگراک و ناکشا و نیشفا ياهمان هب امن رگراک رفن ود .اویش
  .روپ کین شرآ مان هب يزاس نیشام
 دندوب هداتسیا مه هب هدیبسچ هک نز نارگراک رس تشپ ار سگرن یمارآ هب اربک
 یناوتب رگا« :تفگ هتسهآ و درشف و درک ات ار شاناتشگنا ،دیلام ار شاناوزاب ،دیشک
 ».ياهدرک رنه ینزب دنخبل هظحل نیا رد
 ار شیاهکشا ،درک زاب مشچ و داتسیا تسار ،درک زکرمتم اهاپ رب ار ورین مامت سگرن
 .تخود يوسوم اقآ جاح هب مشچ و دیشک رانک ار دوخ نز نارگراک رس تشپ زا ،دودز
 دنلب بضغ تلاح هب ار اهتسد ،درکیم تبحص نیگآمشخ و ناجیه اب هک يوسوم
 رد مالک ییهظحل .تسیرگن ،دندوب هداتسیا شایکیدزن رد هک نانز يوس هب و درک
 رب رکفتم و تخود نیمز رب مشچ ساره اب و تفر نیب زا شزکرمت ،تسکش شیولگ
 زا شابلق و تفر ورف شزغم رد يرجنخ نوچ سگرن كانفوخ هاگن .داتسیا اج
 هاگن نیا .تسا هدنرد ناویح کی هاگن نیا" دز هبرض شاهنیس رب ییهتخانشان سرت
  ".تسا راتفک کی هاگن ،تسا هدنرد ناویح کی
 دیدزدیم نانز فص زا مشچ هک یلاح رد هتسخ یئادص اب يوسوملا نیسح اقآ جاح
 ءهداوناخ و امش ظفح تهج هئطوت زکرم ندرک ادیپ يارب رادساپ ناردارب« :تفگ
 رش رتدوز ات دینک یهارمه مراودیما .دننک وجتسج ار نکاما یضعب دیاب ناتفیرش
 راشف نامتخاس گرزب رد هب يردق تشپ اب و ».دوش هدنک هناخراک نیا زا بالقنا دض
 كرت ار هطوحم شلابند هب هناخراک نیلوؤسم و نیظفاحم .دیزخ نورد هب و دروآ
 .دندرک
 نز نآ ،منیبب وگب ،ردارب« :دیسرپ نیسح دیس زا و دنادرگرب ور يوسوملا نیسح
 »؟یسانشیم ،دوب هداتسیا لوا فص رد پچ تمس رگید نانز رانک هک ار یناوج
 ».تسا سگرن شامسا .اقآ جاح يرآ« :تفگ نیسح دیس
 »؟تسیچ شراک«
 ام .راکرپ رایسب و دادعتسا اب تسا ینز .تسا هناخراک راکشارت صصختم رگراک اهنت«
 ».میتسه یضار یلیخ وا زا همه
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 ».یلو ...یلو«
 نینچ نیا شنامشچ عقاوم یضعب طقف ّهتبلا .دراد یفوخم نامشچ .اقآ جاح منادیم«
 نارگراک زا یکی اب ای و درادن راک هلصوح ای و تسا هتسخ یتقو منکیم رکف .تسا
 ».دریگیم یتلاح نینچ شنامشچ ،دوشیم ریگرد
 .تشذگیم ینأت اب نامز هناخراک هطوحم رد
 ناج ناردارب نیا هرخالاب« :تفگ شاقیفر هب دوب هتفر رس شاهلصوح هک يرگراک
 »!دنناسرب نامبل هب ار ام ناج دنهاوخیم یک ات فکرب
 اهنآ«:تفگ و تخادنا دوب هداتسیا شاکیدزن هک يرادساپ هب يدنت هاگن شاقیفر
 هراچیب ،اویش هراچیب .دسریم ام شیتفت تبون مه دعب .دناهناخراک شیتفت لوغشم ادقن
 »!...هراچیب و نیشفا
 ».دنتشاذگ يراختفا رپ هار رد ار شناج اهنآ ؟هراچیب ارچ« :تفگ شاتبحصمه
 هک يرادساپ زا و درک اپ نوا و اپ نیا يردق  ،هناخراک يرگهتخیر رگراک ،نامژپ
 ریگتسد يروطچ ور انوا یتفگن نوج راکرس یتسار« :دیسرپ دوب هداتسیا شرانک
 »؟دیتشک يروطچ !دیدرک
 ».میدرک ناشلصاو كرد هب نادنز وت«
 »؟هجنکش ریز« :درک لاؤس هرابود نامژپ
 ».شیتفت نایرج رد .تسین راک رد هجنکش مالسا رد« :تفگ رادساپ
 لصاو كرد هب يروط نیمه شیتفت نایرج رد مدآ هگم« :دیسرپ بجعت اب نامژپ
 »!؟هشیم
 هب هلولگ اب مشدعب .دیرب ار رهطم اقآ جاح يولگ دراک اب نوش یکی« :تفگ رادساپ
 »دوب روپ کین شمسا .يدینش تدوخ .دش لصاو كرد
 ،يزاس نیشام هناخراک رد هک نامه« :دیسرپ ،دوب هداتسیا نامژپ رانک هک رگخا
 »؟دوب راکشارت
 »؟یسانشیم ونوا اجک زا وت« :دیسرپ رادساپ
 یکدی تاعطق تاشرافس اهتقو یضعب .متسه هناخراک نیا یچتسپ نم« :تفگ رگخا
 ام يارب وا ار تاعطق یضعب .دوب راکشارت شرآ .مناسریم شاهدنزاس هب میقتسم ار
 ».تخاسیم
 تهابش رتشیب گنج نادیم هب اهنیشام نلاس .دنتفای رتمک ،دنتشگ هچ ره نارادساپ
 .دندوب هتخیر مهرد ار زیچ همه .دیلوت نادیم ات تشاد
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 يریگتسد ماگنه رد !زیزع نارگراک« :دمآرد ادص هب نارادساپ هدنامرف پیج يوگدنلب
 زا تسناوت یکی ،دندوب هدرک هنخر هناخراک نیا رد رگراک مان هب هک راکبارخ نیا
 دنمتفارش نارگراک امش زا ام .دزیرگب زیزع مالسا گنچ زا و دنک هدافتسا بش یکیرات
 لحم نیرتکیدزن هب ار وا ،رفاک سوساج نیا یئاسانش درجم هب میهاوخیم ناملسم
 ناتبیصن زین یناهج نیا شاداپ ،نیرب تشهب رب هوالع .دینک یفرعم حلسم ياهورین
 افطل .دنامن هطوحم رد سک چیه .دیئامرفب .ناتراک رس دیئامرفب الاح .دش دهاوخ
 ».دینک كرت ار هطوحم
 ار ناشنت ءهراپ هک دندرکیم ساسحا .دندوب رادازع همه .دیبنجن شیاج زا یسک
 رس ؛دندوب لد ود همه .دندوب هدرب تراغ هب ار شرآ و اویش ،نیشفا ،ناکشا .دناهدوبر
 ؟دننامب اج نامه رد ضارتعا هب ای و دنورب راک
 زا ار اهتفاثک نیا ؛دیوگب دایرف هب تساوخیم شلد .دوب هداتسیا یئاهنت هب سگرن
 اهنآ .دناباوخب نیمز رب لسلسم رابگر اب ار اهنآ تساوخیم شلد .دیبورب هناخراک
 رگا یلو" :دندوب هدوبر ار شیاقفر و اهناسنا نیرتهدنمزر و نارگراک نیرتفیرش
  ".دش دهاوخ هدناوخ نارگراک لکشت ءهحتاف دیآیبرد میادص
 ار ناشلسلسم رادساپ نیدنچ ».دینک كرت ار هطوحم .دیورب ناتیاهراکرس افطل«
 .دنداتسیا دیدهت هب و  دنتفرگ نارگراک تمس هب ار هلول ،دندرک هدامآ
 زج و دش یلاخ هطوحم .دنتفر دیلوت ياهنلاس هب قمد و هتسهآ ،کت کت نارگراک
 .دنامن یسک هناخراک مود هجرد نیلوؤسم زا يدادعت و  حلسم نارادساپ
 مدختسم و دنمراک و رگراک رازه هس هناخراک نیا ،ردارب« :یلخاد شخب سیئر نواعم
 ».تفر دیاب يرگید هار .درک تساوخزاب و شیتفت ار اهنآ ءهمه دوشیمن .دراد
 ار یهار هچ !مینکراک هچ دیئامرفب امش« :تفگ رخسمت زا يدنخزوپ اب هدنامرف رادساپ
 »!؟میورب
 عورش ار یلصفم تاقیقحت دیاب لوا .منک ضرع هچ هللاو« :تفگ سیئر نواعم
 ».مینک
 ».متفگ ار نیمه هک مه نم« :تفگ رادساپ
 همه دنناوتب هک ار نمؤم ناملسم رومأم دنچ دیاب .ردارب هن« :تفگ سیئر نواعم
 نیا ینعی .مینک مادختسا رگراک ناونع هب دنناسرب ام هب راک طیحم نورد زا ار اهربخ
 .دنشابن هدش هتخانش ات دنیایب نوریب زا دیاب .دنشاب هناخراک نورد زا دیابن ناردارب
 .تسا نابایخ و يرکفنشور طیحم لرتنک زا ریغ يرگراک طیحم لرتنک هک دینیبیم
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 شیاپ ود دیاش و شیاپ کی مه نآ هزات ،درک درخ ناوختسا دیاب اج نیا رد
 ».دگنلیم
 زا یئاهربخ رظتنم ام .دیهدب ار ایاضق بیترت ناتدوخ سپ« :تفگ هدنامرف رادساپ
 ار ناراکبارخ هشیر رتدوز هچ ره هک تسا نیا ام تساوخ یلو .میتسه امش تامادقا
 ».دینکب ناتهناخراک زا
 درک ادا رادشک ار هّتبلا ».هّتبلا .ًامتح .ردارب .ًامتح« :تفگ و درک مخ رس سیئر نواعم
 هلک رد لقع سگم کی هزادنا هب" :دیشیدنا و دناشن بل رب ریقحت زا يدنخزوپ و
  ".تسین شکوپ
 .درک كرت ار هطوحم اهوردوخ رگید شیپاشیپ و دش پیج راوس هدنامرف
 اربک و سگرن .دندشیم جراخ هناخراک زا و دندوب هدیشک راک زا تسد همه ،بورغ
 .دنداتسیا سوبوتا رانک
 »؟يوشیمن راوس ارچ« :دیسرپ اربک
 هناخ رد يزیچ .منک دیرخ یمک دیاب .منزب مدق يردق مهاوخیم« :تفگ سگرن
 ».مرادن
  ».شاب تدوخ بظاوم .ظفاح ادخ .متفر نم سپ« :تفگ اربک
 هتشک و يریگتسد دروم رد همه سوبوتا رد .درک تکرح سوبوتا ،دش راوس هک اربک
 .دندرکیم اوجن و چپ و چپ ناشناراکمه ندش
 تسناوتیمن .تشادیمرب ماگ یگتسهآ هب قمر یب ینت و یمخز یحور اب سگرن
 و دیشکیم رپ وس ره هب هشیدنا نامسآ رد شرکف هدارا یب .دنک زکرمتم ار شراکفا
 هب .تفریم شیپ فده یب .تفریم يرگید هار هب دنیشن فده هب هک نآ زا شیپ
 هب هقرغ رکیپ زارف رب هک شاهشیدنا غرم .دیدیمن ار اجک چیه و درکیم هاگن اج همه
 نتفر ورف هب هک مد نآ ّاما .دزیم كون شنامشچ هب ،درکیم زاورپ شیاقفر نوخ
 نوخ نامشچ زا نازوس ییهلعش ،دیشیدنایم رهطم مالسالاۀجح يولگ رد دراک
   .درکیم مرگ ار شدوجو قامعا ات هک دیشکیم رپ شاهتفرگ
 هچروم هک دوب هداتسیا ییهچوک رس رب .تسیرگن فارطا هب ّریحت اب و داتسیا ناهگان
 شناج رد هزرابم ماهلا نیتسخن هک یئاج نامه .دشیم دیدپان و دمآیم هشیمه
 اوه ات دنارذگب تقو تساوخیم .تفر یئوس هب هدارا یب و تشگزاب .دوب هدش هدیمد
 هک دوب هدش کیرات اوه .دیرخ نان و رینپ و يزبس يردق .دز مدق یتدم .دوش کیرات
 شاضغب ناهگان ...راظتنا هب ...راظتنا هب .داتسیا و تفر هچوک طسو ات .دش هچوک دراو
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 رب و دز راز .تسیرگ دنلب .درب يدازآ هب هار شاهدش راهم قه قهً اتعفد .دیکرت
 شاناوناز هب ار شایناشیپ شاهدش مخ رمک .دوب هتفرگ متام .تسشن یلزنم يوکس
  .دناسریم
 یچ ؟ینکیم هیرگ ارچ ناج رتخد« :درک سمل ار شايرسور طایتحا اب و مارآ يزیچ
 »؟هدش
 و تسیرگن دوب هدش مخ شرانک هک يدرم تروص هب تقد اب و درک دنلب رس سگرن
 ».تسین يزیچ .ردارب تسین يزیچ« :دسانشب ار وا درک یعس
 منز .نم هناخ میورب ایب .ایب .يدزیمن راز نینچ وت ّالاو ،تسه يزیچ ،رهاوخ ارچ«
 ».میورب ایب .رهاوخ ایب .دیایب اج تلاح ات روخب ياچ یناجنف ،هدرک تسرد ياچ
 يارب هتشذگ رد هک دوب هتسشن ییهناخ يوکس يور .تسیرگن فارطا هب سگرن
 .دوب هتسب ار رد و هتفر نآ نورد هب نارادساپ رظن زا ندش یفخم
 »؟یئاجک ؟یلع یئاجک« :دیسرپیم ،دشیم کیدزن هک یلاح رد ،فرط نآ زا ینز
 ».اج نیا ایب .میراد نامهیم .دولوم متسه اج نیا« :تفگ یلع
 »؟تسیک نیا« :دیسرپ شرهوش زا و دمآ نوریب یناوج نز و دش زاب رد
 ».تسا یتبیصم راچد هک تسادیپ شاهیرگ زا یلو .منادیمن« :تفگ یلع
 ریز ار شاتسش ،درک زادنارو ار وا يردق یکیرات رد ،دش کیدزن سگرن هب دولوم
 ياچ ناجنف کی ایب .رهاوخ وت ایب« :تفگ و درک كاپ ار یکشا هرطق ،دیشک وا مشچ
 ».امرفب .شاب ام نامهیم
 .تفر نورد هب زین یلع .دندش لخاد ود ره و تفرگ ار دولوم تسد سگرن
 باوختخر تسد ود ،ینیشام شرف کی .دوب رقحم هرفن ود ءهداوناخ نیا قاطا اهنت
 .ایاوز رد ترپ و ترخ يردق و روامس کی ،قاطا يالاب رد بشرداچ رد  هدیچیپ
 ».نیشنب ارفب« :تفگ دولوم
 ار درم نیا نم" ؛داتسیا یلع تروص رد شهاگن و تسیرگن ار فارطا سگرن
  ".ماهدید ار وا یئاج کی .مسانشیم
 هناخ .تسام رقحم هناخ اج نیا .ياهداتسیا ارچ .نیشنب امرفب« :تفگ هرابود دولوم
 سگرن يولج ار ياچ ناکتسا ،».دننکیم راک و دننکیم ناج زور و بش هک یناسک
 »؟یئوت سگرن !ِا« :دید ار وا تروص یئانشور رد راب نیلوا يارب و تشاذگ
 اج نیا ؟متسه وت هناخ رد نم .مالس .دولوم مالس« :تفگ و تسیرگن وا رد سگرن
 »!یقافتا هچ ؟تسوت ءهناخ
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 هب اهفرش یب نیا .میرادازع ام همه .يدزیم راز ارچ هک ممهفیم الاح« :تفگ یلع
 ام زا ار ام نیرتراکادف و نیرترکفتم اهترطف تسپ نیا .دننکیمن محر ریبک و ریغص
 ».دندوب ینینزان ياهناسنا هچ .دنتفرگ
 نیا زا هناقداص ردقچ نابرهم هداوناخ نیا" ؛دوب هتفر ورف دوخ رد ًاقیمع سگرن
 رگراک مه اهنیا .دننکیم دای اهنآ زا هناناد ردق ردقچ و دننزیم فرح نازیزع
  ".دننیبب ،میراد مشچ شیپ رد ام هک ار یهوکشرپ ءهدنیآ دنراد قح مه اهنیا .دنتسه
 و دیشکرس ییهعرج ،تخادنا ناهد رد يدنق هبح ،تشادرب ار ياچ ناکتسا درب تسد
 ».دندوب تسینومک ،رکفتم و دنمتفارش ياهمدآ نیا« :تفگ مکحم و اسر
 ».دندوب یبوخ ياهمدآ دندوب هچ ره« :تفگ دولوم
 تسینومک اهنآ یتفگ وت« :دیسرپ یناشیپ رب ینیچ اب و تسشن سگرن رانک یلع
 ».ممهفیمن هک نم ؟دندوب يروطچ ینعی ؟دندوب
 نم ؟هچ ینعی تسینومک ینادیم ناج سگرن .مدیمهفن يزیچ مه نم« :تفگ دولوم
  »؟تسا تسرد نیا ؟يرآ .تسین ادخ ینعی تسینومک  هک ماهدینش
 ».مراد لاؤس کی نم« :تفگ و دروآرب رس قمر یب و روجنر سگرن
 »؟یلاؤس هچ« :دیسرپ دولوم
 مکاح ام رب یگدنز و هناخراک رد اهتفاثک نیا هک تسیک تساوخ« :تفگ سگرن
 نیا زا ریغ ؟دوش هتشک زور ود ضرع رد نم ءهداوناخ مامت هک تسیک تساوخ .دنشاب
 »؟دتفایمن تخرد زا یگرب یهلا تیشم نودب دنیوگیم هک تسا
 ».دوب ادخ تساوخ نیا .تسا تسرد« :تفگ یلع
 نیا ،نازیزع نیا هک دوب یک تساوخ« :دیسرپ و درک كاپ ار شاهنوگ کشا سگرن
 »؟دنوش هتشک یعضو نیرتدب اب راکادف و بوخ ياهناسنا
 ادخ تساوخ« :تفگ تشاد ریز هب رس و تفریم رو یلاق ءهشقن اب هک یلاح رد یلع
 ».دوب
 هشیمه هک ار  یتورم یب و محر یب يادخ نینچ نم« :تفگ ولگ رد یضغب اب سگرن
 نینچ دوجو هب ًالصا .مرادن لوبق ،تسا هدیشک ریشمش تمحز و راک نامدرم ام هیلع
 ».مرادن داقتعا یئادخ
 »؟يرادن لوبق ار یئادخ چیه وت سپ« :دیسرپ هناواکجنک دولوم
 هک دنکیم قرف هچ امش يارب« :تفگ و تفرگ تسد رد ار شاياچ ناکتسا سگرن
 زا نامقوقح و قح نتفرگ ام يارب هلأسم نیرتمهم .مرادن ای مراد لوبق ار یئادخ نم
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 ».تسا نیملاظ نیا
 »؟روطچ رخآ« :دیسرپ دولوم
 ».دننکیم متس ام رب اهنآ هک روط نامه« :تفگ سگرن
 ».مدیمهفن« :تفگ دولوم
 .دناهدرک عمج دوخ رود ار راک تیانج ییهدع نآرق هیآ و لوپ اب اهنآ« :تفگ سگرن
 عمج دیاب مه ام ....و تارادا يالاب نادنمراک ،شترا ،نرادساپ هاپس ،ینابرهش لثم
 ».لکشت و یئاهر هب رواب اب هکلب ،نآرق هیآ و لوپ اب هن یلو میوش
 وگب هدنک تسوپ و هداس .دوشیمن مریگتسد وت ياهفرح زا يزیچ نم« :تفگ دولوم
 »؟مینک راکچ دیاب
 و میناسرب رگید ياههناخراک نارگراک هب ار نامهناخراک رابخا دیاب ام« :تفگ سگرن
 ام هب رابخا نیا .میشاب ربخ اب نامدوخ رهش عضو زا ات ،دسرب ام هب دیاب زین اهنآ رابخا
 ماجنا دیاب ار یصخشم راک هچ نایامرفراک ندنار بقع يارب مینادب هک دنکیم کمک
 .مینک هعلاطم ار دیفم ياههتشون یضعب مه یمک کی دیاب ام لاح نیع رد .میهد
 ردرس زیچ همه زا دیاب ام .دنسرتیم ام يرکف دشر زا زیچ ره زا شیب نادرمتلود
 مر ،دنسرتیم مه رود رفن هس یتح ندش عمج زا  اهنیا لاح نیع رد .میروایب
 نیا و ام یتسود زا دیابن سک چیه تهج نیا هب .دننزیم راتشک هب تسد و دننکیم
 ».دوش علطم مینیبیم ار رگیدمه ام هک
 رد ناج لولح لثم وت ياهفرح« :تفگ و درشف شناتسد رد ار سگرن تسد دولوم
 ».تسا حور یب ندب
 یتفگ هک یئاهزیچ .يدمآ اج نیا بشما وت هک دش بوخ هچ« :تفگ يدنخبل اب یلع
 ».دش زاب ولج هب تکرح يارب یهار نم نهذ رد .تسا تسرد همه
 سامت مه اب میناوتیمن هناخراک رد ام هک تسيروط طیارش هنافسأتم« :تفگ سگرن
 جراخ یناوتیم هدکتملظ نآ زا رتمک و یلوغشم اهیطاقسا رابنا رد وت .میریگب
 رادید هب مه زاب نم یلو .تسا هناخراک رد یئانب لوغشم بترم هک مه یلع .يوش
 شاهرابردً ادعب ات دیراپسب رطاخ هب دیونشیم هچ نآ ره مه امش .دمآ مهاوخ امش
 ».میزیرب همانرب و مینک تبحص
 ».میروخب مه اب یتسام و نان ات نیشنب الاح« :تفگ ،تساخیمرب هک یلاح رد دولوم
 .داتفا هار هب و درک كرت ار دولوم ءهناخ سگرن .تشذگیم بش تشه زا تعاس
 درکیم باریس ار شیاههنوگ کشا ياههناد و دیزرلیم نیگنس مغ ریز رد شناوناز
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 ...نودب ،هچروم نودب ،درک عورش لوا زا هرابود ار راک دیاب ؛تفریم ورف نیمز رب و
  ...نودب ...نودب ...اویش نودب
 ییهناخ رد يوکس رانک زا .دش ییهچوک دراو و تشذگ یلامش هداج لپ ریز زا
  .اج نیا ایب .ورن .سگرن .سگرن ؛دناوخ ار وا یمارآ هب یئادص .تشذگ
 .دش هناخ دراو یمارآ هب و تشگرب .تخانش ار رورس يادص سگرن
 !میربخ یب وت زا هک تسیتدم« :تفگ و دیسوب ار شتروص ،تفرگ ار وا تسد رورس
 یلو ینیبیمن ار وا یکیرات رد .دراد راک وت اب یسک زین نونکا .میدوب تانارگن یلیخ
 ».تسا هداتسیا وت رانک وا

 ».سگرن مالس«
  .دش هدنمرش دوخ ياج یب لاؤس زا و »؟ینکیم راکچ اج نیا وت .رگخا مالس«
 .تفر و تشاذگ دوخ لاح هب ار اهنآ رورس
 بوذ مه رد هک ناشمارآ ءهیرگ يادص طقف .دنداتسیا مه رانک توکس رد یتدم اهنآ
 .تسکشیم ار توکس ،دشیم
 »؟درک راکچ دیاب لاح« :دیسرپ رگخا
 يارب نامهتفر تسد زا ياقفر ءهداوناخ زا ینابیتشپ رد ار نارگراک دیاب« :تفگ سگرن
 ».میناشکب هاپس هتیمک يولج ،اههزانج نتفرگ
 ».دهاوخیم تقو يردق راک نیا یلو« :تفگ رگخا
 ».تفرگ سامت نارگراک یضعب و اهنآ هداوناخ اب دیاب بشما نیمه« :تفگ سگرن
 »!؟بشما« :دیسرپ بجعت اب رگخا
 یفخم هتیمک دیاب ام لاح نیع رد .بشما نیمه .بشما .يرآ« :تفگ مکحم سگرن
 ».تسام ءهفیظو نیرتمهم نیا .میشاب شرکف هب دیاب الاح زا .مینک میمرت ار
  »؟يوریم اجک بشما وت .تسا تسرد« :تفگ رگخا
 ياهاج هب ًامتح .منادیمن رگید و اربک دزن موریم دعب .هناخ موریم« :تفگ سگرن
 ».دز مهاوخ رس مه رگید
 ».دوشیم هچ منیبب ات نیشفا و شرآ هناخ موریم مه نم« :تفگ رگخا
 ».شاب تدوخ بظاوم« :تفگ و تفرگ ار رگخا تسد یکیرات رد سگرن
 یب منکیم شهاوخ .مه وت«:تفگ دیرابیم شا تاملک زا مغ و باهتلا هک رگخا
 .دش ناهنپ رظن زا ییهیاس نوچ و درک زاب ار رد یمارآ هب و ».نکن یطایتحا

****** 
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 ،تشاذگ دوب هدرک نهپ هک ییهرفس رب رینپ و هدش هتسش يزبس يردق سگرن
 ،درک زارد تسد .تفر الاب و تشاذگ مه يور ار هیاپراچ ود ،درک نشور ار شروامس
 نوریب ار یباتک ،تشادن يدومن نیئاپ زا هک فقس ریز رد راوید یگتفر ورف يالاب زا
 رد يزبس و رینپ و نان يردق .تسشن هرفس رانک ،دمآ نیئاپ مارآ و هتسهآ و دیشک
 ...دش لوغشم ندناوخ هب و تشاذگ ناهد
 و نان یلو دروآیمن دای هب ار شدوخ ندروخ اذغ شدوخ .تشذگ هعلاطم هب یتعاس
 »!نینل قیفر دیواج تدای« :تسب ار باتک .دوب هدش مامت ناکتسا رد ياچ و رینپ
 ار شاوتنام .تشاذگ شلوا ياج رد ار باتک و داتسیا اههیاپراچ يور هرابود سگرن
 و داتسیایم یکوکشم يادص ره اب و تفریم طایتحا اب .درک كرت ار هناخ و دیشوپ
 نلاس رد هک نیورپ هناخ هب بش فصن زا دعب کی تعاس .درکیم یسراو ار فارطا
 تشپ .دید ار یکرحتم هیاس نیورپ ءهچوک رس .دیسر درکیم راک هناخراک يروخ اذغ
 رد یمارآ هب هچوک رد یئاههیاس .تخود مشچ هچوک هب و دیزخ یلگ هاک يراوید
 زا ربخ ،نیشام تکرح و نیمز يور يزیچ ندیشک ،مهبم یئاهادص .دندوب تکرح
  .دادیم يراوگان ءهعقاو
 توکس .دمآیمن مشچ هب هچوک رد ییهدنبنج .دنام اجرب تکرح یب یتعاس سگرن
 هچوک دراو و تخادنا ریز هب رس و درک تروص لئاح ار شايرسور .دوب مکاح قلطم
 سک چیه .دیسر هچوک رس نآ هب و تشذگ هناخ رانک زا .دوب زاب نیورپ هناخ رد .دش
 مدق یمارآ هب و دش کیدزن رد هب ،داتسیا نیورپ هناخ يولج .تشگ زاب .دوبن هچوک رد
 همین رد .دش کیدزن ،درکیم یگدنز نآ رد نیورپ هک یقاطا هب و تشاذگ نورد هب
 هب شامشچ .تسب ار رد و دش قاطا دراو .دوب کیرات .دیشک نورد هب رس .دوب زاب
 مه رد نیمز يور نیورپ رصتخم هیثاثا .تسیرگن ار فارطا .درک تداع یکیرات
 .دوب هتخیر
 یگتسخ هظحل نیا رد" دوب هدرک هتسخ ار سگرن ریخا ياهلاس یلاوتم تابرض
  ".مورب دیاب .دزیریم نوریب ار یگتسخ یطیارش نینچ رد تکرح .گرم ینعی
 .دش شاقاطا دراو رادغاد و هتسخ سگرن .تشذگیم بش همین زا دعب ود زا تعاس
 و دایرف و درشف شناهد رب ار شرس ریز شلاب .دیشک زارد و درک نهپ ار شباوختخر
 .درب شباوخ دایرف و هیرگ رد .درک اهر ار شاهدش تفوکرس هجض
 .دش یگشیمه سوبوتا راوس .تفرگ شیپ رد ار هناخراک هار رکفتم و هتسخ ،دوز حبص
 رد سوبوتا بات و چیپ ،دیدیمن ار يزیچ چیه ،دینشیمن ار یئادص چیه رگید وا
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 .درکیمن كرد ار گنت ياهنابایخ
 ».هطخ رخآ .یشب هدایپ ياخیمن رهاوخ« :دش هریخ سگرن هب هنیآ رد يردق هدننار
  .دش هدایپ و تساخرب عیرس .دوب هتسشن سوبوتا رد اهنت سگرن

 ».سگرن مالس«
 »؟تسا باوخ تلاح ؟يروطچ .نیورپ مالس« :دروخ هکی سگرن
 »؟يروطچ وت .مبوخ يرآ« :تفگ هتسخ یهاگن اب نیورپ
 »؟يدیباوخ بوخ .هشیمه لثم« :تفگ سگرن
 ،متفر هناخ هب هک رصع .دوب تحاران مرکف يردق .يرآ« :تفگ هاتوک یثکم اب نیورپ
 راکچ وت .مدوب يرادیب و باوخ وت حبص ات و باوختخر وت متفر .مدوب هلصوح یب
 »؟يدرک
 ».مدیباوخ و باوختخر وت متفر دوز یلیخ وت لثم مه نم .چیه« :تفگ سگرن
 و تفریم وا رانک رد سگرن .دزیم قل شیاهاپ و دیئاسیم ار نیمز نیورپ هاگن
 هدیسرت و كوکشم دزیم هک فرح ،دوب دوبک نیورپ ناتشگنا كون .درکیم فیرعت
  .دش یط توکس رد یتدم .دیدزدیم مشچ سگرن هاگن زا .دمآیمرد شیادص
 اهنآ هسلج رد مه وت« :دیسرپ ،دیآیم نوریب هاچ قامعا زا هک یئادص اب نیورپ
 »؟يدوب
 »؟اهیک هسلج« :دیسرپ سگرن
 ».اویش هناخ هسلج نامه« :تفگ نیورپ
 یلو دیدزد ار شتروص نیورپ .تخود مشچ وا تروص هب و دش مخ يردق سگرن
 ءهچقب ،دشاب هدرک لوه هک نیا لثم .دید وا یناشیپ رب ار قرع زیر تارطق سگرن
 و درک كاپ شانیتسآ رس اب ار شایناشیپ دش هک مخ .داتفا شاتسد زا شاکچوک
 »؟يدوب اج نآ مه وت ؟یتفگن« :دومن تسار دق
 رد اهنآ ارچ ینادیم .مرادن يراک اهراک نیا اب نم .هن« :تفگ یتوافت یب اب سگرن
 »؟دندوب هدش عمج اویش هناخ
 هن« :دزیم جوم شاتروص رد تنطیش زا يزیچ .دوب زومرم شاهاگن .داتسیا نیورپ
 »؟يدوب اج نآ مه وت ؟وگب ار شاتسار .منادیمن نم
 هک روط نآ .هن« :دید ار ینابرهش هتیمک تلوص راتفک نز وا نامشچ قمع رد سگرن
 ».دندوب ینس هک نیا لثم .دندوبن ناملسم شرآ و اویش ماهدینش نم
 .دنتسین هعیش یلو دنناملسم مه اهینس« :دز ههقهق سگرن تقامح هب لد رد نیورپ
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 ».دندوب تسینومک اهنآ مولعم رارق زا
 يروج هچ ینعی .یتفگ هک دش بوخ .متسنادیمن ؟یتسار« :دیسرپ بجعت اب سگرن
  »؟دندوب
 »؟ینادیمن يزیچ وت سپ« :دیسرپ هرابود نیورپ
 وناز هب ار اهنآ تسناوتن زیچ چیه و سک چیه هک منادیم ار نیا .ارچ« :تفگ سگرن
 »؟تسین روط نیا .دروآرد
 رود تعرس اب و ».ظفاح ادخ .مورب نلاس هب دیاب نم بوخ« :تفگ هدیرب هدیرب نیورپ
 .دش
 رگید وا .داد ول ار شدوخ دوز هچ" :درکیم رکف و تفریم هنالس هنالس سگرن
 تاجن ار وا دوشیم ایآ" :دیسرپ دوخ زا یهآ سپ رد هاگنآ ".تسيررض یب سوساج
   "؟دیشک نوریب یسوساج و ینیچربخ نفعتم باقرغ نیا زا و داد
 نوخ هب نامشچ .دوب هداد مل شاهخرچود هب هداتسیا ژاتنوم نلاس رد رانک رگخا
 نوخ هب ياقفر وا .دزیمُ ود ُود هناخمشچ رد شتآ يوگ ود نوچ شاهتسشن
 سگرن تماق رد و دناهتفر ورف مه رد ،دناهدش بوذ مه رد هک دیدیم ار شاهدیپت
 و زیت هاگن .تفر شیپ یماگ ادیش و هلاو و داتسیا تسار رگخا .دنوشیم کیدزن
 زیر ياههناد .دش نادرگرس ،دش هلاو ،دش قرغ سگرن ءهدنفوت هاگن قرب رد شاقارب
 یمالک هشیمه فالخ رب .دیکشخ  رگخا نابل و دناشوپ ار سگرن یناشیپ قرع
 رد و دنادرگرب ور .درک سح ار رگخا نت يامرگ سگرن .دندش در مه رانک زا و دنتفگن
 .دش مگ شنارگ مغ و رگخا هاگن نافوط
 »؟ینکیم هیرگ ارچ ؟هدش یچ«
 وت هتفر كاخ ،لوسر اقآ تسین يزیچ« :تفگ هچاپ تسد و جاو و جاه سگرن
 شاهلاچم رگخا رکف و شانازیزع غاد ،دوبن دوخ هب سگرن ».تسین يزیچ .ممشچ
 ».مالس« :دیسر اربک هب .دوب هدرک
 »؟...ِ.زمرق تیاهمشچ ارچ سگرن مالس«
 تعاس ادرف !مگیم یچ نیبب نک شوگ« :دنک مامت ار شاهلمج اربک تشاذگن سگرن
 نارگراک دیاب ام .دنوشیم عمج هاپس هتیمک رد يولج ناینابرق ءهداوناخ حبص تشه
 مجاهت رطخ میشاب رتشیب هچ ره .رتهب رتشیب هچره .میناشکب اج نآ هب مه ار
 ».نک عمج ار همه و ورب .تسا رتمک نارادساپ
 ».رخآ« :تفگ هارکا هب اربک
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 ».ورب .تسا گنت تقو .درادن رخآ« :تفگ سگرن
  .تخیریم قرع و درکیم راک زکرمت و ورین مامت اب ،تفر شراک رس سگرن
  .دزیم دنخبل و دوب هداتسیا شرانک لوسر
 اقآ ياهداتسیا اج نیا ارچ ؟هیچ« :دیسرپ و تخود وا هب مشچ هتخورفارب سگرن
 »؟لوسر
 .دیآیم مشوخ« :تفگ جمجمت اب .درک فوخ سگرن نامشچ ءهدنرب قرب زا لوسر
 .دیزخ ییهشوگ هب تعرس اب و ».هللا كراب .یتسه ینادراک و راکرپ رتخد
 هب مارآ هخرچود اب ار دوخ رگخا .دنتفریم هناخراک يروخ راهن يوس هب همه .دوب رهظ
 شدنلب نیمز زا و تفرگ ار وا تسد و دش مخ سگرن .داتفا نیمز رب و دیبوک سگرن
 نتفرگ لیوحت يارب ناینابرق هداوناخ حبص تشه تعاس ادرف :تفگ یمارآ هب و درک
 هب ار نارگراک یناوتیم ات مه وت .دنوشیم عمج هاپس هتیمک يولج ناشنازیزع هزانج
 ».مینک تسرد دیاب ار هناخراک نارگراک ینلع هتیمک اج نامه .روایب اج نآ
 »؟يروطچ« :دیسرپ رگخا
 ».يروطچ هک دیوگیم ام هب شدوخ اج نآ طیارش« :تفگ سگرن

 .تسا زیچ بوخ مه تلاجخ .هرتخد هب يدیلام ًاصوصخم ار تدوخ .هداز مارح يا«
 رد« :تفرگ ار رگخا شوگ یمرن هب و تفگ ار نیا حازم هب لوسر ».تراکرس ورب ورب
 ».تسا مارح نداد خن مالسا عرش
  ییهناخ رد هتسهآ سگرن .دنتفر ناشیاههناخ هب همه .دش لیطعت هناخراک .دوب رصع
 »!اقآ یلع !دولوم !دولوم« :دز ادص هتسهآ و دش نالاد دراو ،درک زاب ار
 .دوش لخاد هک درک هراشا سگرن هب تسد اب و دش رهاظ هرجنپ هشیش تشپ دولوم
 رد یقمر و دوب هتسخ .درک ولو ار دوخ رد رانک اج نامه و تشاذگ نورد هب اپ سگرن
 :دناشن وتپ يور قاطا يالاب و درک شدنلب و تفرگ ار وا تسد دولوم .تشادن نت
 »يروخیم امرس رد مد .تسا رتهب اج نیا«
 ادرف اههزانج نتفرگ يارب ناگدش هتشک هداوناخ هک يدینشً امتح هناخراک رد تدوخ«
 ».دنوشیم عمج هاپس هتیمک نامتخاس يولج حبص تشه تعاس
 ».دنارذگب ریخ هب ادخ .مدینش يرآ« :تفگ دولوم
 رضاح اج نامه اهنآ زا ینابیتشپ يارب مه نارگراک زا يدادعت« :تفگ سگرن
 »؟روطچ امش .دنوشیم
 رتمک نارادساپ هلمح رطخ دشاب رتشیب نامدادعت هچ ره .میوریم مه ام« :تفگ یلع
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 ».تسا
 هناخ رد امش نتسشن تهج نیمه هب .اقآ یلع یئوگیم تسرد« :تفگ سگرن
 ».دنیایب ات دینک ربخ مه ار نارگید دیورب دیوش دنلب .درادن ییهدیاف
 .وش دنلب .یلع وش دنلب .میدوب هدرکن رکف نیا هب ًالصا ام .تسا تسرد« :تفگ دولوم
 ».میناشکب اج نآ هب ار رفن تسیب لقادح میناوتیم ام
 .دوش لیکشت مه هناخراک نارگراک ینلع هتیمک اج نامه رد تسا رارق« :تفگ گرن
 مه نم« :تساخرب اج زا و تفگ ار نیا سگرن ».دش دنهاوخ مدق شیپ يدادعت ًامتح
 رد زا و درک یظفاح ادخ و ».دیشاب ناتدوخ بظاوم ادرف .منک ربخ ار نارگید دیاب
 .دش جراخ
 .يدمآ هک بوخ« :دیشک شوغآ رد ار سگرن و درک زاب ار رد رورس ».مدمآ .مدمآ«
 رب هنوگ رورس ».وت ایب .مرتخد وت ایب الاح .میدوب تانارگن یلیخ ام .يدمآ هک بوخ
 یک نیبب ایب .لالج .لالج« :دناشوپ ار شاناگژم کشا ییهرطق و تشاذگ شاهنوگ
 »!هدمآ
 شوخ ؟بجع هچ .ناج سگرن هب هب« :تفگ یلاحشوخ اب و دش قاطا دراو لالج
 »!يدرک تحار ار ام لایخ .مرتخد يدمآ
 سرد اب ؟ناج هراتس يروطچ« :تفرگ تسد رد ار هراتس تسد سگرن .دنتسشن همه
 »؟ینکیم هچ قشم و
 ».مرادن رتنیئاپ هدفه زا .هبوخ یلیخ ماسرد .سگرن هلاخ مبوخ«
 ».گنرز و بوخ رتخد دنیوگیم وت هب .هللا كراب«
 حبص تشه تعاس ادرف تسا رارق« :تفگ و دیشکرس ار شایئاچ ناجنف سگرن
 هاپس مرظن هب .دنوش عمج هاپس هتیمک نامتخاس يولج ناگدش هتشک هداوناخ
 دیاب ام یلو .دوش غولش رهش هک دنسرتیم اهنآ .دهد لیوحت ار اههزانج دهاوخیمن
 يارب ام هناخراک زا يدایز نارگراک .مینک غولش ار رهش و میریگب لیوحت ار اههزانج
 »؟هچ امش .موریم مه نم .دنوریم اج نآ هب اههداوناخ ینابیتشپ
 ».میئآیم مه ام« :تفگ رورس
 ار هراتس ات دنامب هناخ رد دیاب رورس یلو .موریم اج نآ هب ًامتح نم« :تفگ لالج
 ».دنک تسرد راهن شیارب دعب و دنک هسردم یهار
 شدوخ بوخ رتخد کی لثم مه هراتس .میوریم مه اب .هن« :تفگ ضارتعا هب رورس
 ».ناج هراتس هن .هسردم دوریم و دروخیم هناحبص
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 ».نامام هرآ«
 نارگراک یضعب هناخ هب هعاسلا لالج ومع تسا رتهب تروص نیا رد« :تفگ سگرن
 »؟دنک جیسب ادرف يارب ار اهنآ و دورب شدوخ ءهناخراک
 ».دوشیمن رتهب نیا زا .ناج سگرن یتفگ تسار« :تفگ لالج
 هب مادک ره و دندرک كرت ار هناخ لالج و سگرن .دندش دنلب همه .تساخرب سگرن
 .دنتفر یئوس

****** 
 هب ربا کچوک ياههکل .دیباتیم هرهچ مامت اب هام صرق .تشذگیم همین زا بش
 نتم رد سگرن هناخ ياهیگدمآرب و راوید هیاس .تفریم هژر شیولج زا یگتسهآ
 .دوب هدش نهپ دیفس و هایس و جوعم و جک یناتسبد ناکدوک یشاقن نوچ هام شبات
 هب سگرن هناخ ِرد .دنامیم اجرب هرابود و دیشکیم ار دوخ ،دروخیم ناکت ییهیاس
 رد ار هناخ نیگنس و تام توکس .تسب ار رد و دیزخ نورد هب هیاس ،دش زاب یمارآ
 رایشوه و زیت مشچ ود .دنام تکرح یب سگرن قاطا رد رانک هیاس .دوب هتفرگ دوخ
 ».سگرن« :دز هبرض رد هب یمارآ هب شاتشگنا نخان اب و درک یسراو ار فارطا
 .داتسیا فاص شباوختخر رد و دیهج اج زا يرنف نوچ اتعفد سگرن

 ».سگرن«
 ».تسا زاب رد .وت ایب« :تفگ نابوک یبلق و نازرل یئادص اب سگرن
 ».سگرن مالس« :دیزخ نورد هب هیاس و دش زاب یمارآ هب رد
 »؟هدش یچ .ینکیم راکچ اج نیا وت .مالس« :تفگ سگرن
 هک اج نآ ات نم .مینک تبحص مه اب ادرف هب عجار يردق ماهدمآ« :تفگ رگخا
 ربخ ار رگید هناخراک ود یکی و نامدوخ هناخراک نز و درم نارگراک متسناوتیم
 نهپ هچراپ کی يور هناخراک نارگراک زا یکی .دش دهاوخ غولش ادرف مرظن هب .مدرک
 لیطعت هناخراک ناشیاههداوناخ هب اههزانج لیوحت ات« هتشون گرزب طخ اب زارد و
 ».مینابسچیم هناخراک رد هب رگید تعاس ود ار نآ ام .»تسا
 ربخ ار اهیلیخ مه نم .دش یلاع یلیخ .داب هدنز .داب هدنز« :تفگ هدز ناجیه سگرن
 ».دش میهاوخ رضاح اج نامه تشه تعاس مه نامدوخ .ماهدرک
 تاهقباس نوچ .یئایب دیابن وت .هن« :تفگ دیرابیم مکحت نآ زا هک ینحل اب رگخا
 رد دیابن وت .دسریم رخآ هب ام یهدنامزاس راک دننک ریگتسد ار وت رگا و تسا بارخ
 ».ینک تکرش تارهاظت نیا
 مناوتب ات مشاب رضاح اج نآ رد دیاب نم .هچ ینعی« :تفگ مکحم و بجعت اب سگرن
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 رد میقتسم تکرش نودب ام .ینکب ار راک نیمه دیاب مه وت .مریگب میمصت تسرد
 اذل و میهد صیخشت تسرد ار عاضوا میناوتیمن یلمع صخشم ياهتیلاعف
 هتخا نارکفنشور یضعب راک لثم ام راک .مینک ذاختا یتسرد تسایس میناوتیمن
 ار دوخ يروئت و لمع رد دیاب نارگراک ام .دندلب ینارنخس و ثحب طقف اهنآ .تسین
 .تشاذگ دنهاوخ نامرس هالک هتخا نارکفنشور نامه  ّ الاو میهد لماکت
 ینابایخ صخشم ياهتیلاعف رد مین و لاس ود تدم نیا رد ام یساسا تایبرجت
 ناشن ار دوخ صخشم لمع رد هدش هدایپ رد زین يروئت شزرا .تسا هدش بسک
 ».دهدیم
 .يراد ییهژیو تیعضو وت یلو .تسا تسرد ًالماک نیا .تسا تسرد« :تفگ رگخا
 مه هب زیچ همه وت يرکف تردق و هبرجت نودب مه و یتسه رظن ریز اهلاس مه
 دوجو .ار ياهظحل عفانم هن و يریگب رظن رد دیاب ار تدم ینالوط عفانم وت .دزیریم
 ار نامیورین هدوهیب دیابن ام .تسيرورض تدم ینالوط رد ام راک یهدنامزاس يارب وت
 »میهدب رده
 رد دیابن دبا ات نم ،یئوگیم وت هک دشاب نینچ رگا« :تفگ ضارتعا هب سگرن
 زا تقو نآ .موش رهاظ میژر ياهورین اب يریگرد ای و ینابایخ صخشم ياهتیلاعف
 بترم هک موشیم یئوسرت و وگرپ ،فارح مدآ هب لیدبت نم ؟!دنامیم هچ نم
 صخشم تیلاعف رد نوچ ،دنکیم ذاختا طلغ ياهتسایس و دنزیم هدنگ ياهفرح
 نیا .دیسرت دیابن .متسه یتمیق ره هب دوخ ظفح فلاخم نم یناث رد .درادن روضح
 تافرح زا تمسق نیا یلو .دروآ دهاوخ دوجو هب ار دوخ ياهتیصخش شبنج
 رد ادرف نم .درک يریگولج ورین تهج یب نتفر رده زا دیاب هک تسا تسرد
 رد طقف هکلب .هدب راعش و لاعف یمدآ تروص هب هن یلو درک مهاوخ تکرش تارهاظت
 هک تسا نیا مراذگب نایم رد وت اب دیاب هک يرگید مهم هلأسم .دوب مهاوخ تارهاظت
 هتیمک ره ،دنکن تیلاعف و دوشن تسرد هناخراک نارگراک ینلع هتیمک یتقو ات
 تابالقنا همه هبرجت نیا .دوریم ول يراک یفخم زا ییهجرد ره اب یییفخم
 يداع رگراک دنچ هدش هک روط ره ادرف رد دیاب ام هجیتن رد .تسا ناهج رد يرگراک
 دیاب هدش هک روط ره .مینک باختنا هناخراک نارگراک هتیمک نداد نامزاس تهج ار
 ».دوش ماجنا راک نیا
 .دناسر میهاوخ ماجنارس هب ادرف ار راک نیا ًامتح ام .یئوگیم تسار« :تفگ رگخا
 نم مرظن هب .تسا تسرد زین ادرف تارهاظت رد تدوخ تکرش دروم رد تاعضوم
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 شیولگ رد اههژاو ناهگان و ».مدوب هدرک لخاد نآ اب زین ار یصخش لئاسم يردق
 .تفگن يزیچ رگید و دمآ دنب شاسفن .تسکش
 »؟یییصخش هلأسم هچ« :دیسرپ سگرن هدز ناجیه و نازرل يادص
 تشگنا رب فیطل و مارآ سگرن تشگنا .تفر سگرن يوس هب يردق نئمطم ان رگخا
 ،دش رحس نآ يامرگ زا و تفرگ تسد رد ار سگرن تسد رگخا .دروخ رس شاتسد
 سگرن .داهن نآ رب ار شانیشتآ نابل و درب الاب ار وا تسد ،دیشک هت هب شاتمواقم
 اب  و دیشک ار دوخ يردق .دناشوپ ار شندرگ و اههنوگ قرع زیر تارطق ،دش غاد
 وت نم .يورب دیاب« :تفگ یمرن هب و دیسوب ار رگخا نابل ءهشوگ شاکشخ ياهبل
 ».ورب .مراد مبلق رد ار
 شاناتسد اب ،تخود سگرن مشچ رد مشچ ،قاطا کیرات همین ياضف رد رگخا
 .دش مگ اههناخ ءهیاس رد كالاچ ییهبرگ ناسب و درک سمل ار وا ياههنوگ
 دید ار ییهدع ،دش هدایپ سوبوتا زا هک سگرن .دشیم کیدزن حبص تفه هب تعاس
 »؟دیاهدش عمج اج نیا ارچ ؟تسا ربخ هچ« :دندوب هدش عمج هناخراک رد رانک هک
 »!تسا لیطعت هناخراک دناهتشون هک ینیبیمن رگم« :تفگ يرگراک
 .دناهدش عمج هاپس هتیمک يولج ،نارگراک هعاسلا هک ماهدینش نم« :تفگ سگرن
 ربخ هچ« :دیسر هار زا نیورپ .داتسیا يرانک و »دیئوگب همه هب ار نیا ؟دیوریمن امش
 »؟سگرن تسا
 ناشاههداوناخ هب اههزانج لیوحت ات« دناهتشون رد يور .منادیمن« :تفگ سگرن
 .»تسا لیطعت هناخراک
  .دشیم رتکیدزن مد ره هاپس نیشام ریژآ يادص
 هار درگ زا رادساپ زا رپ نیشام تشه .دندرک كرت ار لحم و دندش هدنکارپ نارگراک
 اب رگخا .دوب هتسب زونه رد یلو تفر رد يوس هب ناسرت و لد ود نیورپ .دندیسر
 اب  و داتسیا نیورپ رانک ،دروآیم رد ادا و دروخیم بات و چیپ هک یلاح رد هخرچود
 هچ .دناهدش عمج هاپس هتیمک يولج هناخراک نارگراک دنیوگیم« :تفگ دنلب يادص
 ».یییتخبدب
 »؟يوریمن اج نآ وت« :دیسرپ سگرن زا نیورپ
 نارگراک نیا منیبب مهدب بآ یشوگ ورس ات موریم هعاسلا .ارچ«:تفگ هتسهآ سگرن
 .دننکیم گنل ار ام راک بترم یه .دنهدیم بآ یلگ هتسد هچ ربخ یب ادخ زا
 »!تسا یئایند هچ رهاوخ ینیبیم
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 و نیورپ و لوسر اهنت .دندرک زاب ار هناخراک رد و دنتشادرب ار تاکالپ نارادساپ
 .دنتشاذگ نورد هب اپ دندوب اج نآ هک هناخراک نادنمراک

****** 
 .دندوب دوخ راک لوغشم گس قوب زا اهزپهلک و اهیتاینبل ،اهاونان .دوب هدش نشور اوه
 نایاپ هب ار دوخ حبص راک اهرگتفر و اهروپس و دنتشگیمرب مامح زا ینانز و نادرم
  .دندوب هدناسر
 يدادعت .دندرکیم ضوع اپ یمارآ ان اب ،هتیمک يدورو رد يوس ود رد حلسم رومأم ود
 ار ناشنازیزع هزانج و دندوب هداتسیا اهنآ ولج رگشاخرپ و نازیر کشا ،درم و نز
 و واکجنک مدرم و اههناخراک یضعب نارگراک .دوب نوزفا مد تیعمج .دندرکیم بلط
 و لالج .دنتسویپ اهنآ هب زین شناراکمه و سگرن .دندیسریم هار زا يریگرد ءهدامآ
 هب و دید ار یلع و دولوم و دیود تیعمج نیب سگرن مشچ .دندوب اج نآ زین رورس
 ».لالج ومع مالس« :داتسیا شرانک ،دیزخ لالج يوس هب یمارآ
 ».ناج سگرن مالس«
 فرط زا یگدنیامن هب امش و ام هناخراک نارگراک زا رفن دنچ تسین رتهب لالج ومع«
 اههزانج نتفرگ يارب نارادساپ هتیمک لوؤسم اب تیعمج نیا و ناگدش هتشک هداوناخ
 »؟دنوش تبحص دراو
 نیرتهب نیا .يرآ« :تفگ و دناراخ ار شغامد ،تفر رو شرس ياهوم اب يردق لالج
 ».تساههزانج رسدرد یب نتفرگ يارب هار
 ».دیوش لخاد مه اب و دینک باختنا ار رفن تشه تفه ناتدوخ سپ« :تفگ سگرن
 ناج ناردارب و نارهاوخ ،ناردپ هتخیسگ راسفا قه قه و ناردام ءهجض و نویش
 ینادنز« :دز دایرف ییهنانز يادص ییهشوگ زا .دیشاپیم مشخ و هودنا طیحم رب هداد
 نازیزع ءهزانج« :دیچیپ اضف رب نیگمشخ يدرم دایرف ».ددرگ دیاب دازآ یسایس
 ».ددرگ دیاب لیوحت
 هب نادنمراک اب نیورپ «تفگ و داتسیا شرانک ،درک ادیپ ار سگرن یتخس هب رگخا
 فرط نآ نونکا .دش اج نیا یهار سوبوتا اب دعب هقیقد دنچ یلو تفر هناخراک
 ».تسا هداتسیا
 ورب .تسا شدوخ و ام هناخراک نارگراک اب تبحص لوغشم لالج ومع« :تفگ سگرن
 ».دهد ماجنا ار شراک رتدوز ات نک کمک وا هب
 »!؟يراک هچ« :دیسرپ بجعت اب رگخا
 دنک تسرد هدنیامن هورگ کی نارگراک زا هک مدرک داهنشیپ وا هب نم« :تفگ سگرن
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ً ادعب ناگدنیامن نیا .دوش هرکاذم دراو نارادساپ اب اههزانج نتفرگ لیوحت يارب و
 ».دنوش لیدبت اهنآ و ام هناخراک نارگراک ینلع هتیمک هب دنناوتیم
  .دش دیدپان تیعمج نیب رد و درک زادنارو ار سگرن قارب ینامشچ اب و هدز قوذ رگخا
 .داتسیا نیورپ رانک و دز رود ار تیعمج سگرن
 »؟درک دیاب راکچ وت رظن هب «دیسرپ نیورپ
 طقف نم .دناهدش عمج اج نیا رفن اهدص هک ینیبیم .منادیمن نم« :تفگ سگرن
 ار نارگید ءهزانج هک تسین طوبرم نم هب .سب و نیمه .دوشیم هچ منیبب ماهدمآ
 ».متسه نکروگ نم رگم .مریگب
 و مهدب بآ یشوگ و رس ولج موریم نم تفگ و تخادنا سگرن هب یهاگن نیورپ
 ».تسا ربخ هچ منیبب
 تدوخ .يوشیم راتفرگ ،دننک هلمح نارادساپ رگا .نامب اج نیمه .ورن« :تفگ سگرن
 ».شکب رانک ار
 .دیسر مدقم فوفص هب و تشذگ تیعمج نیب زا ،داتفا هارب و دز يدنخبل نیورپ
 :تشگیم انشآ ياههرهچ لابند و دیودیم تیعمج نیب لَد درم نوچ شاهاگن

 ».اربک مالس«
 گرم« ،».ددرگ دیاب دازآ یسایس ینادنز« :دندادیم راعش رفن اهدص تیعمج نیب رد
 ،یگتسبمه نارگراک« ،»!ددرگ دیاب لیوحت نازیزع ءهزانج« ،»!روتاتکید رب
 »!یگدنمزر
 ار تیعمج و هدرک هدامآ ار اهموتاب ،هدیشک فص هاپس هتیمک رد يولج نارادساپ
 مالس« :تفر اهنآ لوؤسم يوس هب و دش جراخ فص زا لالج .دندرکیم دیدهت
 ».ردارب
 ارچ ـدیرادن یگدنز و راک امش رگم !دیدش عمج اج نیا ارچ« :تفگ لوؤسم رادساپ
 »!ـدیدرگیم رس درد لابند
 ياضعا ندرب رد ات اج نیا میاهدمآ .میدرگیمن رسدرد لابند ام راکرس« :تفگ لالج
 ».میدوب اهنآ ناراکمه ام رخآ .مینک کمک اهنآ هب اههداوناخ نیا هدنام نیمز رب
  .دنداتسیا لالج رانک و دندش ادج تیعمج زا زین رگید رفن تفه
 لیوحت ار اههزانج ات درک باختنا مدرم نیا ار رفن تشه ام« :داد همادا لالج
 نارگراک .دوش لح رتدوز هچ ره هلأسم ات دینک یهارمه مه امش .میریگب
 تعاس نیا رد ام ندش عمج ءهجیتن هار هب مشچ و رظتنم همه كارا ياههناخراک
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 ».دزیریم مه هب رهش ّالاو دنک یهارمه تسا رتهب مه هاپس يارب .دنتسه
 »!دینکیم دیدهت هک تسا هدیسر یئاج هب ناتراک الاح« :تفگ رادساپ
 تیعقاو هکلب مینکیمن دیدهت ام .راکرس هن« :تفگ دوب هداتسیا لالج رانک هک ناضمر
 .مینکیم تبحص رهش نیا ياههناخراک رگراک رازه هد دنچ فرط زا ام .میئوگیم ار
 ».راکرس ،دینک تدعاسم يردق مه امش تسا بوخ
 .داتفا هار هب و ».ایب نم اب وت« :لالج هب درک ور و ».دشاب« :تفگ رادساپ
 ».میئآیم مه اب همه ام .دوشیمن روط نیا .ناج راکرس هن« :تفگ لالج
 ».اقآ جاح شیپ میورب دیئایب همه بوخ یلیخ«
 يدنک هب قیاقد .دندش هاپس نامتخاس لخاد لوؤسم رادساپ تیعم رد نارگراک
 هدوناخ هیرگ قه قه يادص .دوب هدش هتخود هاپس هتیمک رد هب اهمشچ .تشذگیم
 جوم اوه رد »!دننکن ناشریگتسد ؟دندرک ریگ ارچ« ضارتعا نینط رد ناگدرپس ناج
 هب رتاسر و رتدنلب کلتم و ضارتعا يادص .دشیم نیگمشخ تیعمج مارآ مارآ .دزیم
 لاونم نیدب یتعاس .تشادیماو ساره و ناجیه هب ار نارادساپ و دیسریم شوگ
 .تشذگ
 »دندمآ .دندمآ«
 .دنتسویپ تیعمج هب و دندش جراخ نامتخاس زا نارگراک ناگدنیامن
 اج نآ رد مه ام .دنربیم رهش ناتسروگ هب ار اههزانج رگید یتعاس« :دز دایرف لالج
 .دیئامرفب .مینک تکرح ناتسروگ يوس هب یمارآ هب تسا بوخ .دوب میهاوخ رضاح
 ».میورب دیئامرفب
 ياههناخراک نارگراک .داتفا هار هب دشیم هدوزفا شدادعت رب هظحل ره هک یتیعمج
 عمج رفن رازه هس ود رهش ناتسروگ رد .دنتسویپیم نآ هب هار نایم رد زین رگید
 زونه .دندوب هداتسیا هدامآ ناتسربق ياههشوگ رد اهربرفن رانک رد رادساپ اههد .دندش
  .دندوب هدادن لیوحت ار  اههزانج
 ».روتاتکید رب گرم .روتاتکید رب گرم« :دز دایرف تیعمج نایم زا یکی
 .تسین اهراعش نیا عقوم الاح ؟دوب یک« :دیسرپ يرگراک زا هدز تشحو لالج
 وگب و نک شیادیپ ورب .دنیوگب دنهاوخیم هچ ره ،میدرپس كاخ هب هک ار اههزانج
  ».دراذگب رگج يور نادند
 درگ زا ،دندزیم پیر هک یلاح رد هتفرگ هدود ءهغابروق نوچ هزانج لمح نیشام ود
 ناغف و هیرگ و هلان ياوآ ،دندروآ ار اههزانج ،دندرک رفح ار نیمز نانکروگ .دندیسر هار
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 رد ار اههزانج .دنداتسیا زامن هب ییهدع ،دنداتسرف تاولص ییهدع .دوب هتشابنا ار اوه
 اب يرگراک زین ار لگ ياههتسد .دنتخیر كاخ و دندیچ ار اهگنس ،دنداد اج اهربق
 شنازیزع كاخ رب خرس لگ هخاش ود سگرن .دنداهن كاخ رب ار اهلگ .دروآ نیشام
  .داتسیا ياهشوگ رد و دیشک رانک ار دوخ یمارآ هب .دزن راز ،درکن هیرگ یلو تشاذگ
 »روتاتکید رب گرم ،روتاتکید رب گرم« :دز دایرف ینینط رپ و مب يادص
 :دیمد شاهرجنح رد ورین مامت اب و درک فیق ناهد يولج ار شاناتسد يرتخد
 .دش هچراپکی تیعمج ».ددرگ دیاب دازآ یسایس ینادنز .ددرگ دیاب دازآ یسایس ینادنز«
 رب لیس نوچ و دش تکرح ،دش تشم ،دش ورین هچراپ کی .دش راعش هچراپ کی
 ناشاهنیشام راوس ،دنتفر بقع یئاوه کیلش دنچ اب نارادساپ .دمآ دورف نارادساپ
 .تشگرب و دز فک ،دز توس ،دیشک اروه تیعمج .دنداد حیجرت رارق رب ار رارف و دندش
 اب تسا بوخ تفگ هتسهآ و دمآ لالج دزن سگرن .دندش عمج نازیزع رازم درگ همه
 هتیمک نیلوؤسم هدنیآ رد ام هناخراک ناگدنیامن .ینک تبحص هدش باختنا نارگراک
 هب ار ناشوخ هناخراک هتیمک تیلوؤسم زین نارگید و دش دنهاوخ هناخراک نارگراک
 ».تفرگ دنهاوخ هدهع
 ».یچ ،دندرکن لوبق رگا .تسا ینیگنس ءهفیظو نیا« :تفگ لالج
 رگا .شاب نئمطم .درک دنهاوخ لوبق هیحور نیا اب و طیارش نیا رد« :تفگ سگرن
 شهاگن .دیشک رانک ار دوخ و ».دش تبحص دراو رگید نارگراک اب دیاب دندرکن لوبق
 ندمآ زا ار نارگراک یسک هچ« :درکیمن لو ار اربک نیورپ .درکیم وجتسج ار نیورپ
 »؟ینادیم وت ؟تسا هدرک ربخ اب هاپس رقم يولج اههداوناخ
 »؟ینادیم تدوخ وت .منادیمن هن« :تفگ اربک
 ».مدیسرپ وت زا نم .هن« :تفگ نیورپ
 هدزناپ رگا« :درب یتخرد رانک و تفرگ ار نیورپ تسد ،دش کیدزن اهنآ هب سگرن
 »؟دیآیم شیپ تیارب یعضو هچ ،دنزادنایب بقع ار تاقوقح زور
 ».مشکیم یگنسرگ« :تفگ جاو و جاه نیورپ
 رگم .ینکیم كرد ار اههداوناخ نیا زور و لاح بوخ یلیخ وت سپ« :تفگ سگرن
 كدوک نیلاب رب دناوتیمن یلام رقف تلع هب هک ار يردام ساسحا یناوتیم بوخ ؟هن
 رگم !یمهفب ،دناهتفرگ شاتسد زا زین ار شروآ نان و رهوش و دروایب رتکد ،شرادبت
 »؟هن
 ياههناش و دش کچوک ،دیرپ شراسخر زا گنر ،دیئاس نیمز رب مشچ نیورپ
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 میورب ایب« :تفگ و درشف شمرگ ناتسد رد ار وا تسد سگرن .دش نازیوآ شافیحن
 ».ایب .مینیشنب گنس هتخت نآ يور
 زا ییهظحل نآرق تئارق .دنتسشن یگنس هتخت يور و دنتفر يرانک هب ود ره
 ار اهنآ توکس ءهنگنم و تشذگیم يدنک اب اههظحل .دشیمن عطق اهوگدنلب
 وت« :درک ریگ سگرن نامشچ رد شاهاگن و دنادرگرب ور یمارآ هب نیورپ .درشفیم
 ».یتسه یبیجع مدآ
 »!؟تسا بیجع نم زیچ هچ ؟ارچ« :دیسرپ سگرن
 ».تیاهمشچ ،تیاهمشچ« :تفگ نیورپ
 »؟روطچ !؟نم ياهمشچ« :دیسرپ بجعت اب سگرن
 زا ینمرخ لثم دیاش ،تسا كانفوخ ءهدنرد کی هاگن ،تاهاگن یهاگ« :تفگ نیورپ
 ،رهم ،یئابیز زا یئایرد الاح لثم مه یهاگ یلو .دنازوسیم ار مدآ هک تسا شتآ
 نانیمطا و شمارآ ناسنا هب و دنکیم مرگ ار مدآ ،تسا تفوطع و ینابرهم
 ».دشخبیم
 کی .میرذگب .منکیمن كرد منامشچ رد ار یئاهزیچ نینچ مدوخ« :تفگ سگرن
 ».مراد لاؤس
 »؟یلاؤس هچ ؟لاؤس« :دیسرپ نیورپ
 ،یتسه اهنآ وزج زین تدوخ هک ار شکتمحز نامدرم نیا وت ایآ« :تفگ سگرن
 ساسحا ار شدرد ،دیآ دورف ناشندب ای و تسد رب یقالش رگا ؟يراد تسود
 تدوخ و تاناراکمه تیناقح زا یناوتیم اجک ات دننک هجنکش ار وت رگا ؟ینکیم
 »؟ارچ .دوب دوبک تاناتشگنا هک مدید شیپ زور دنچ ؟اجک ات ؟اجک ات ؟ینک عافد
 تساخیمرب هک یلاح رد و دش هریخ سگرن نابرهم نامشچ رد ،تشادرب رس نیورپ
 شتروص يانهپ کشا ».دندرک ماهجنکش ،دندز ماکتک« :تفگ ،هدرک ضغب يولگ اب
 دایرف سگرن شوگ رد ،دونشن یسک ار شیادص درکیم یعس هک یلاح رد و تفرگ ار
  »!یمهفیم !یمهفیم« :دز
 ؟ممهفب ار وت مناوتیم نم ارچ ینادیم .ممهفیم يرآ« :تفگ هتسهآ و مارآ سگرن
 کی و زور کی رد ارم ءهداوناخ دارفا مامت شیپ لاس راهچ رد نارادساپ هک نیا يارب
 و دندرک نازیوآ هتسکش ياپ اب ار مردارب ،دندز دراک نابایخ رد ار مردپ .دنتشک بش
 دنچ رهاوخ و دندرک گرم قد وا رانک رد و وا مغ رد ار مردام ،دنتشک و دندز قالش
 ارم مه وت ایآ .ممهفیم بوخ ار وت نم .دنتشک هاگهجنکش رد ،اج نامه رد ار ماهزور
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 »؟یمهفیم ار ریقف مدرم نیا و
 همه« :دیسرپ تریح اب و هدیرب هدیرب و دش هریخ سگرن نامشچ هب هنارواب ان نیورپ
 »؟ار تا هداوناخ دارفا
 یب اب زور ود رد ار همه .يرآ« :تفگ و دش هریخ هب هتفرگ کشا نامشچ اب سگرن
 سگرن راسخر هب شنابرهم هاگن اب ار شاهاکناج مغ و ».دنتشک یهجو نیرتهنامحر
 .دیلام
 ،درکیم لصو سگرن هب ار وا يزیچ .دیزرلیم یسوسحم روط هب نیورپ فیحن مادنا
 دنمتردق تیصخش و هناخراک رد كرتشم راک زا هک يزیچ ،دنمتردق و لایس يزیچ
 .تفرگیم تأشن سگرن
 اب و درشف ار وا تسد ،دنکفا ریز هب رس و تفرگرب سگرن زا هاگن مارآ مارآ نیورپ
 .دش رود هاتوک ياهماگ
 ناتسروگ و دادن یباوج ،دنادرگنرب ور نیورپ یلو ».نیورپ .نیورپ« :تساخرب سگرن
 دیزرلیم سرت زا یهاگ ،تشادیم رب مدق يدیقال و ینزو یب رد یتدم .درک كرت ار
 ،دنکیم شابیقعت ییهیاس درک ساسحا ییهظحل رد .تفریم راوتسا و مکحم هاگ و
 ناوج مدختسم .دنادرگرب ور یمارآ هب .دیآیم شایمدق دنچ رد تجامس اب یسک
 »!دناهتساوخ ار وت هاپس هتیمک زا ،رهاوخ« :دش کیدزن وا هب هیرک يدنخبل اب هتیمک
  .دش رود تعرس اب و دیشک ار اهمدقرس
 غرم مخت ددع ود هباتیهام رد ،درک رود رس زا يرسور .تفر هناخ هب تسارکی نیورپ
 ساسحا ،دوب هدش بآ شاینورد مطالت .تسشن ندروخ هب اهتشا اب و تسکش
 یتبیصم هچ .سگرن هراچیب" :تسا هدش رود شیاپ و تسد زا نارگ يریجنز درکیم
 زا رفن راهچ بش کی و زور کی رد ؟!بش کی و زور کی رد ًاعقاو .دنکیم لمحت ار
 نز نیا زا دیاب نم تقو نآ !یتبیصم هچ !اهفرش یب يا ؟دناهتشک ار شاهداوناخ
 ؟مهد شرازگ اهزیچ همه یب نیا هب  ،رازآ یب ناراکمه نیا زا ،وا لاثما و هدید متس
 نیئاپ نم يولگ زا روطچ تیانج نیا لوپ ،درک لمحت ار گنن نیا دوشیم روطچ
 "!مداد ناشن فعض ارچ ؟مدش هتسکش ارچ ؟دننکشب ارم متشاذگ ارچ یتسار ؟دوریم
 نیورپ نآ رگید وت" :دز بیهن دوخ هب .درک هنخر شناور و حور رد رابگرم يدرد و
   ".یتسین سوساج
 دوخ رد هک یشمارآ اب و تخادنا ار شاباوختخر ،درک مامت اهتشا اب ار شیاذغ نیورپ
 .تفر باوخ هب تشادن غارس
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****** 
 هب دوب هدش شرافس هک ار ییهعطق رگخا .تشذگیم هناخراک رد راک عورش زا یتعاس
 ییهدنخ اب و ».تسا هدماین زورما ؟يراد ربخ نیورپ زا« :تفگ هتسهآ و داد سگرن
 .دش رود هرخسم تاکرح و یگتخاس
 و تفر يروخاذغ نلاس هب ،درک كاپ ار شاینغور ناتسد سگرن اذغ فرص عقوم
 »؟تساجک ینادیم ؟ارچ ینادیم !هدماین نیورپ« :تسشن اربک رانک
 ،درکیم لاؤس طقف وا .تفگن يزیچ نم هب مه زورید .منادیمن نم .هن« :تفگ اربک
 ».درکیم ینیچربخ عقاو رد
 اهمدآ ،دوش ضوع عیرس دناوتیم عاضوا یلو منادیم ار نیا يرآ« :تفگ سگرن
 لمع رگید تردق ره زا رتيوق هعماج تاریثأت اهتقو یضعب ،دنتسین نیشام
 ».دنکیم
 »؟منک راکچ یئوگیم« :دیسرپ اربک
 ،يرتکیدزن وا هب همه زا وت .تساجک وا هک میروایبرد دیاب طقف .چیه« :تفگ سگرن
 هت و ورب شاهناخ هب بشما .دروخیم اذغ و دنیشنیم وت رانک رد هشیمه ناروتسر رد
 ».روایبرد ار هیضق يوت و
 ».دشاب«
 رس اربک .دوب هدشن کیرات ًالماک زونه اوه .تشذگیم رهظ زا دعب تفه زا تعاس
 همه .دماین شامشچ هب يزیچ .درک یسراو ار فارطا يردق و داتسیا نیورپ ءهچوک
 مزیه شرخ رب يرادکرخ .درکیم يزاب یل یل هچوک رد ییهچب رتخد .دوب مارآ زیچ
 ینان هعطق یغالک .تشذگ اربک رانک زا ،درکیم چون چون هک یلاح رد و دوب هدرکراب
 اب اربک .دمآیمن مشچ هب نابایخ رد رگید تکرح چیه .درک دوعص و تفرگرب نیمز زا
 ساسحا دوخ رد یسوسحم یمارآان و دزیم شابلق .دش هچوک دراو هاتوک ياهماگ
 .دش زاب رد .داد راشف ار نآ .درکن زاب ار رد یسک .دز رد .دیسر نیورپ هناخ هب .درکیم
 :دیسر نیورپ قاطا هب و دش طایح دراو .دوب کیرات یقاطریز .تشاذگ نورد هب مدق
 هب مدق .دوبن اج نآ رد یسک .دوشگ یمک ار قاطا رد .دینشن یباوج ».نیورپ .نیورپ«
 فاحل يور نوخ کچوک هکل دنچ و دوب هلاچم کشت يور فاحل .تشاذگ نورد
 ار هناخ تعرس اب و دش جراخ قاطا زا بقع بقع و دیشک سپ اپ اربک .دزیم یخرس
 و تفرگ شیپ رد ار یتمس تعرس اب و دیچیپ دوخ هب مکحم ار شرداچ .درک كرت
 هتفرگ ار شاسفن هار شابلق نابرض .تفر شیپ ورین مامت اب یتعاس مین .دش رود
 ادص یمارآ هب و دش دراو و دوشگ ار رد ،تفرگ مارآ يردق ،داتسیا ییهناخ رانک .دوب
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 :تشاذگ نورد هب مدق اربک .دش اهر سگرن قاطا رد تفچ »!سگرن !سگرن« :دز
 ».سگرن مالس«
 »؟يدرک شیادیپ«
 همین ياضف رد .دوب نینوخ هکل هکل شاهدش هلاچم فاحل .دوبن هناخ رد وا .هن«
 كرت ار هناخ تعرس اب مدید ار نوخ یتقو .دروخ ممشچ هب نیا طقف قاطا کیرات
 ».مدمآ اج نیا و مدرک
****** 

 تشن نیئاپ هب لولس راوید يالابِ دننام خاروس ءهرجنپ زا ییهدیشک و کیراب رون
 .دزیمن کلپ و دوب هدش هریخ هرجنپ هب دولآکشا و هدرک مرو مشچ ود .درکیم
 .مدش تحار" :درکیم رکف و دوب هدرک هیکت راوید هب هدروخ کتک و اهنت نیورـپ 
 جنر و ریقف نارگراک نیا .ماهدشن هدیرفآ ینیچربخ يارب نم هک دندیمهف اهنیا الاح
 یب و راکشآ نمشد يارب مدوخ هیلع مناوتیم هنوگچ .دنتسه نم نت ياههراپ هدید
 دارفا .دنهد دابرب دنتساوخیم اهنیمه ار هراچیب ياربک تیثیح .منک یسوساج مامحر
 تسکش ارم نم فعض !يرآ .دنتشک بش کی رد اهنیمه ار نابرهم سگرن ءهداوناخ
 :تفگیم هشیمه سگرن .یگداتسیا يارب تسا يردقنارگ هبرجت ،تسکش نیمه یلو
 ناج هراصع هک دنتسه یئاهولاز اهنیا و دراد نایرج ام تمحز و راک تکرب زا یگدنز
 ".دنکمیم ار ام
 .دندش لخاد يرداچ ینز و دنمونت يرادساپ و دش زاب رد ناهگان
 .درک ناشهاگن يدرسنوخ اب دوب هتسشن هک روط نامه نیورپ
 دگل و دش کیدزن نیورپ هب دیچیپیم اضف رد شیادص هک یئاهماگ اب رادساپ
 هب هار زا ار وت یسک هچ منیبب وگب .وسرت ِنئاخِ گس ردپ« :دیبوک وا نار هب یمکحم
 »؟درک رد
 :تفگ و تخود رادساپ مشچ رد مشچ ،درک تسار دق یتخس هب هتخورفارب نیورپ
 هک نم .منک یسوساج دیدرک راداو ارم اهامش .دیدرک رد هب هار زا ارم اهامش .اهامش«
 ».مدوبن سوساج رتشیپ
 نیمز رب و دروخ راوید هب مکحم دمآ دورف شتروص هب هک رادساپ یلیس ءهبرض اب
 .تسشن
 نز وت لثم مه نم ،رهاوخ نیبب« :تفگ و تسشن نیورپ يور هب ور يرداچ نز
 ار یسومان یب و رفک دنهاوخیم ییهدع .دنتسه ام ینید ناردارب ،ناردارب نیا .متسه



 رگراک رتخد – سگرن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 124 

 زیزع مالسا يرای هب یهاوخیمن وت ارچ .دنهد هعاشا یمالسا هعماج نیا رد
 »!؟یباتشب
 »؟دنشاب سوساج ناناملسم ءهمه دیاب سپ« :دیسرپ رخسمت هب نیورپ
 و هناریقف یگدنز وت رگم« :تفگ نیورپ هب و تخادنا شراکمه هب یهاگن رادساپ نز
 نیا تسد زا وت سومان رگم ؟یتسین اهنت گرزب يایند نیا رد وت رگم ؟يرادن یتخس
 ،ینک یگدنز هفرم يردق یهاوخیمن ارچ ؟تسین رطخ رد زور و بش هزره ناناوج
 تامشچ يالاب دیوگب وت هب دنکن تأرج سک چیه و یشاب هتشاد بیج رد یلوپ
 ».تسوربا
 ».مراد تسود رتشیب ار مدوخ هناریقف یگدنز نامه نم« :تفگ نیورپ
 ار نیورپ دگل و تشم اب رادساپ نز .تفاکش ار شامشچ ریز مکحم ییهبرض ناهگان
 .دیبوک
 سب هگید ،هجیدخ رهاوخ« :تفگ و تفرگ ار شراکمه تسد رادساپ دعب یقیاقد
 يور زا هن .دننزیمن کتک هک ار هدرک شغ مدآ !هتفر لاح زا ینیبیمن رگم .تسا
 ».درادن رثا کتک یشوهیب رد هکلب ،تقفش و محر
 رثا ًارثکا مه يرایشوه رد« :تفگ دنک مارآ ار دوخ درکیم یعس هک یلاح رد هجیدخ
 ».درادن
 »؟مینک شراکچ یئوگیم وت« :دیسرپ رادساپ
 ».دنک لوبق ات میهد شرجز ردق نآ« :تفگ هجیدخ
 ».تسا نکمم ریغً ابیرقت شاهرابود ندمآ ،تشگرب ام زا هک یمدآ« :تفگ رادساپ
 »؟یچ سپ« :دیسرپ هجیدخ
 اب دعب ،دنیچرو شیاهيدوبک ات میرادیم شاهگن یتدم« :تفگ یتوافت یب اب رادساپ
 ».شراکرس دورب میراذگیم ،یطیارش رارق
 »؟نیمه« :دیسرپ و دروآ بل رب يدنخبل هجیدخ
 .دندش جراخ رد زا و »اقآ جاح دزن میورب .نیمه .يرآ« :تفگ رادساپ
... 
 »؟دش یچ« :دسرپ هتیمک سیئر ،لضفلاوبا جاح
 مه هجیدخ .درکن لوبق .اقآ جاح یچیه« :تفگ دوب هداتسیا وا يور هب ور هک رادساپ
 ».تسا هدش ولو لولس فک هدرک شغ الاح و دیسر شاتمدخ یباسح
 »؟مینک شراکچ ؟تسیچ ترظن« :دیسرپ لضفلاوبا جاح
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 ».شامیلامب دیاب زونه« :تفگ هجیدخ
 یلو تشک ار وا دوشیم .هتشگرب ام زا وا .درادن هدیاف« :تفگ و دز يدنخبل رادساپ
 زا رگا هک دنادب دیاب هّتبلا .شراکرس دورب مینک شلو .درادن هدیاف رگید يراکمه يارب
 ».میریگیم ار شناج ،دنزب فرح نادنز
 هک منکیم رکف مه نم .ردارب دشاب« :تشادربرس و دش رکف هب يردق لضفلاوبا جاح
  ّالاو ،تفی مایتلا شیاهمخز و اهيدوبک هک یتقو هّتبلا .مینک شدازآ تسا بوخ
 ».دننکیم غولش هناخراک نارگراک
 دناهدمآ هناخراک زا رفن دنچ .اقآ جاح مالس« :تفگ و دش دراو هلجع اب یناوج رادساپ
 ».نیورپ غارس
 نیورپ هک دنتسناد اهنآ اجک زا !؟نیورپ غارس ؟یچ« :دیسرپ بجعت اب لضفلاوبا جاح
 »؟تسا هتیمک رد
 هتیمک ياضعا دنیوگیم نارگراک نیا یلو اقآ جاح منادیمن« :تفگ ناوج رادساپ
 ».دنتسه هناخراک نارگراک
 »؟هناخراک یمالسا هتیمک ؟یچ« :دیسرپ رتشیب بجعت اب اقآ جاح
 ».هناخراک نارگراک هتیمک ،رگید هتیمک کی .اقآ جاح هن« :تفگ ناوج رادساپ
 نیا ناشرایب« :تفگ هتخورفارب لضفلاوبا جاح .دندرک هاگن مه هب جاو و جاه نیرضاح
 ».اج
 ».اقآ جاح مالس« :دندش قاطا دراو رفن جنپ دعب یتاظحل

 »؟دیتسه یک امش .مالسلامکیلع«
 ».میتسه هناخراک نارگراک هتیمک ياضعا ام« :تفگ نامژپ
 نیا یسک هچ !تسياهغیص هچ رگید هناخراک هتیمک« :تفگ رّیغت اب لضفلاوبا جاح
 »؟تسا هدرک باختنا ار هتیمک
 ».نارگراک .اقآ جاح ،نارگراک« :تفگ نامژپ
 کی طقف امش هناخراک رد .دناهدرک طلغ نارگراک« :تفگ و درک تسار دق اقآ جاح
 ».هناخراک یمالسا هتیمک مه نآ و دشاب دیاب هتیمک
 ام هتیمک .تسا یتلود هتیمک کی دیئامرفیم امش هک نیا« :تفگ يرگید رگراک
 تسرد مه نارگراک قوقح قاقحا يارب .تسا نارگراک لام .درادن تلود هب یطبر
 نآ زا نادند و گنچ اب دیاب هک میراد یقوقح و قح مه ام هرخالاب .تسا هدش
 ».مینک تبظاوم
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  ».نوریب دیورب« :تفگ دزیم دایرف هک یلاح رد هتخورفارب لضفلاوبا جاح
  »؟اقآ جاح هدش یچ« :دیشک نورد هب ار رادساپ دنچ اقآ جاح دایرف
 ».دنب وت دیربب ار نیدسفم نیا«
 .دندرب دوخ اب ار نارگراک نارادساپ
 نیا اب امش اقآ جاح« :تفگ و درک کیدزن لضفلاوبا جاح شوگ هب رس یفجن رادساپ
 ام دزن اهنیا هک دننادیم اههناخراک همه نارگراک .دینکیم غولش ار رهش ناتراک
 اهنیا .دناهدزن بآ هب رادگ یب اهنیا .دنیاپیم ار ام یمشچ راهچ اهنآ .دناهدمآ
 »؟دیتسه تفتلم .دننارگراک ءهدنیامن
 دیاب .دنتسه ضرالایف دسفم اهنیا .دراد قح اقآ جاح« :تفگ یفجن هب هجیدخ
 دازآ ار نیورپ تسا بوخ ،دوشن غولش رهش هک نیا يارب یلو .مینک تاقیقحت ناشزا
 يدازآ .دنزب یفرح نادنز رد شندروخ کتک زا دیابن هک مینامهفب وا هب یلو مینک
 ».درک دهاوخ مارآ ار نارگراک نیورپ
 دنریگیم زایتما کی یتقو نارگراک .دش دهاوخ رتغولش رهش سکعرب« :تفگ رادساپ
 ».دوشیم دایز ناشور .دننکیم غولش رتشیب يدعب زایتما يارب
 ندش ینادنز زا نارگراک یتقو .دیوگیم تسرد هجیدخ مرظن هب« :تفگ اقآ جاح
 لثم مینک دازآ ار نیورپ لاح نیمه رد رگا .دننکیم ضارتعا ،دنوش ربخ اب ناشیاقفر
 ».دنکیم مارآ ار اهنآ .تسا شتآ يور بآ ندیشاپ

****** 
 اهناجنف و تخیر ياچ اهنآ يارب رورس .دندوب هتسشن لالج هناخ رد یلع و سگرن
  .تشاذگ ناشیولج ار
 هتیمک  ندوب ینوناق ریغ ینعم هب نیا .دندیشک دنب هب ار ام ناگدنیامن« :تفگ لالج
  .مینک مادقا دیاب .تسامش و ام هناخراک نارگراک
 و شهاوخ اب .مینک ضارتعا دیاب .میوش عمج هاپس هتیمک رد يولج دیاب« :تفگ یلع
 ».دوریمن شیپ زا يراک اهفرح نیا
 هد ضارتعا اب یلو دوریمن شیپ زا يراک شهاوخ اب .تسا تسرد« :تفگ سگرن
 همه نارگراک دیاب .درک حیسب ار رهش دیاب .دوریمن شیپ زا يراک زین رفن تسیب
 ».دنیایب نابایخ هب اههناخراک
 »؟روطچ یلو ...یلو« :دیسرپ و دز لز سگرن هب توهبم یلع
 .دنتسه ماظن نیا اب يریگرد ءهدامآ مدرم هک ینادیم بوخ تدوخ وت .درادن روطچ«
 زا و میسیونب نآ رد ار نایرج و مینک شخپ رهش رد همان بش کی ام تسا یفاک
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 ».دنوش عمج ضارتعا يارب هاپس هتیمک يولج نیعم تقو رد میهاوخب مدرم
 ینمرخ هب ات مینزب ییهقرج ام هک تسا یفاک .دیوگیم تسرد سگرن« :تفگ لالج
 نیا میناوتیمن مه تسد اب .میرادن هیمالعا پاچ ناکما ام یلو .دوش لیدبت شتآ زا
 ».میسیونب هیمالعا همه
 هک مسانشیم یچپاچ کی .مراد ار شاناکما نم« :تفگ و دز یطاشن رپ دنخبل یلع
 ».منک تبحص یباسح وا اب دیاب یلو .دنکب ار راک نیا دناوتیم
 ».میسیونب ار هیمالعا ام هک دنامیم نیا طقف تروص نیا رد« :تفگ سگرن
 زا یمهبم ياهادص اب حبص .دنتفر باوخ هب اج نامه رد هک دوب هتشذگ همین زا بش
 يادص نوریب زا .هدش یچ« :دیسرپ و تساخرب باوختخر زا رورس .دندیرپ باوخ
 »!؟دیآیم همهمه و ندیود
 همین هک يرتخد زا .تفر نوریب و دیشوپ ار شاشفک ،دوب هدیباوخ سابل اب هک سگرن
 »؟هربخ هچ ؟هدش یچ« :دیسرپ ،تفریم ود
 ام .دنا هدرک ریگتسد ار امش هناخراک نارگراک ءهدنیامن ؟ینادیمن رگم .سگرن مالس«
 »؟یئآیمن وت رگم .هاپس هتیمک يولج میوریم
 زا ام« :تشگرب لالج هناخ هب تعرس اب و ».میآیم نالا مه نم .ارچ« :تفگ سگرن
 لاح رد هاپس هتیمک يوس هب نارگراک يدازآ يارب همه .میاهداتفا بقع مدرم شبنج
 ».دنتسه ندیود
 »؟تسا هدرک ربخ ار اهنآ یسک هچ« :دیسرپ رورس
 ناج شاکحضم تاکرح و اههدنخ اب رگخا شانهذ رد .دیشخرد سگرن نامشچ
 ار دوخ عقوم هب و میتفایب هار دیاب  هعاسلا یلو .مینک قیقحت دیاب .منادیمن« :تفرگ
 وت ،اقآ یلع .دوش مامت نامررض هب هک دیآ شیپ یثداوح تسا نکمم ّالاو میناسرب
 ».نک پاچ رتدوز هچ ره ار نآ و هدب رییغت ار هیمالعا عاضوا يانبم رب .ایب ام اب مه

****** 
  »؟دناهدش عمج اج نیا رفن دنچ وت رظن هب« :دیسرپ رورس زا سگرن

 نآ مه رگخا .دنسریم هار زا بترم مدرم یلو .رتشیب مه دیاش ،رفن دصناپ ًالامتحا«
  ».تسا هدرک شوخ اج شاهخرچود اب ورهدایپ رانک ،اج
 رپ شالد ،هدنکارپ شراکفا .تفر رگخا يوس هب هاتوک و هتسهآ ياهماگ اب سگرن
 ».رگخا مالس« :دوب هنیک و مغ زا رپ شاهنیس و شپط
 »؟تسا روطچ تلاح .سگرن مالس«
 »؟يدناوخارف تعاس نیا يارب ار نارگراک وت« :دیسرپ سگرن
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 ».تسا هدمآ یتیعمج هچ هک ینیبیم .يرآ«
 روط نیمه .!؟تروشم نودب« :دیرب ار رگخا سفن ریشمش نوچ سگرن دنت هاگن
 .دش رود و »؟دوخرس
 اب اهراب تیعمج و ».ددرگ دیاب دازآ یسایس ینادنز« :دز دایرف تیعمج نایم زا یکی
 ».ددرگ دیاب دازآ یسایس ینادنز« :دش هچراپکی راعش نیا
 ییهدع »هیقف تیالو رب گرم« :دوب رپ نابایخ و تشذگیم رازه زا تیعمج
 .دندرک یئادصمه
 رب مد ره هک ینارادساپ زا رود و تیعمج نایم زا ییهشوگ زا ییهنانز كزان يادص
 راعش نیا ناهگان ».یمالسا يروهمج رب گرم« :دز دایرف ،دشیم هدوزفا ناشدادعت
 ار اهموتاب نارادساپ .یناملظ یتوکس سپس و جوا رپ ینینط اب ،دش هدیبوک شرع رب
 هک یتعمج راشف ،ازسان و شحف ،دایرف يادص .دندرب هلمح ولج فص رب و دندیشک
 گرزب يزور زا ربخ ،دندوب هتفرگ شیپ رد رارف هار هک يدادعت و دوش ریگرد دوب لیام
 .دش رارکت اهراب و اهراب یمالسا يروهمج رب گرم راعش .دادیم یندشن شومارف و
 زا يدادعت .دندرک کیلش تیعمج نایم هب کیدزن زا و دندیشک ار اهریتتفه نارادساپ
 دگل اب مدرم و دندناناوخ نیمز رب يزلف ياههلیم و گنس اب ار رادساپ هس ،ناناوج
  .دنتفرگ ار ناشناج
 ،»کیتارکومد ناریا داب هدنز« ،دندادیم راعش .دندوب نابایخ رد رفن نارازه نونکا

 ،»ددرگ دیاب دازآ یسایس ینادنز« ،»روتاتکید رب گرم« ،»هیقف تیالو رب گرم«
 »یمالسا يروهمج رب گرم«
 هدنکارپ مدرم .دندیتلغیم نوخ رد یناناوج و دندرکیم کیلش تواسق اب نارادساپ
 یتاظحل و دشیم مکاح رابگرم یتوکس یتاظحل .دوب هتفرگ نوخ يوب ار اوه .دندش
 ناناوج نایم هب سگرن .دندادیم راعش و دندشیم عمج ياهطقن رد رفن اهدص رگید
 هب ار اههزانج ،دیورب امش رگا« :تفگ و دش کیدزن ییهدنهد راعش هب ،تفر
 ».میرادرب ار اههزانج نامدوخ و مینک هلمح دیاب ام .دننادرگیمنرب ناشنابحاص
 و دایرف ،دوب هتفرگ شتآ هک یئاهوردوخ نتخوس ،اههزاغم هشیش ندش درخ يادص
 عطق ییهظحل دندیدیم ار ناشنازیزع ندش هتشک هنحص هک یناگدنامزاب ناغف
 نارادساپ .دندرک هلمح مدرم وس نامه زا ناهگان .تشذگیم يدنک اب قیاقد .دشیمن
 ار اههزانج مدرم .دنتسب ار رد و دندش هتیمک نامتخاس لخاد دندوب هدش ریگلفاغ هک
 .دندش ناتسرامیب راپسهر ،نیکرپ یبلق اب ،تسد يور ،دنتشادرب
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****** 
 طقف .دوب یلاخ نابایب .دوب هدیشک رپ نامسآ زا هام .دوب هدش کیرات ًالماک اوه
 مهبم اهادص .دوب نایامن نابایب رد رود ياهنامز زا ییهدرم ناتشگنا نوچ ییهبارخ
 .دوب نیگنس توکس و
 هب ییهدارا و لد رد یمغ اب ،مه درگ ،دندوب هتسشن ییهبارخ رد كرحتم هیاس جنپ
 .هتسویپ مه
 »؟يدرک پاچ و يداد رییغت ار هیمالعا« :دیسرپ هتسهآ سگرن
  ».ماهدروآ نآ زا یپک تسیود .يرآ« :تفگ یلع
 هک ینارگراک هناخ هب بشما نیمه و مینک شامیسقت تسا بوخ« :تفگ لالج
 ».میزادنایب میسانشیم
 .میزادنایب دیاب زین يداع مدرم هناخ هب هکلب ،نارگراک هناخ هب اهنت هن« :تفگ رگخا
 ».تسا مک یلیخ هیمالعا تسیود منکیم رکف نم
 نارگراک ندش عمج تقو .تسا مک اههیمالعا .دیوگیم تسرد رگخا« :تفگ سگرن
 »؟ياهتشون یک ار هتیمک يولج
 تهج نیمه هب .دشن منک تروشم و میایب امش دزن مدرک شالت هچ ره« :تفگ یلع
 ».مدرک دیق هیمالعا رد ار ادرف سپ نم
 رپ و دنتسه ناوج اهنآ .مینک ربخ مه ار نایوجشناد تسا بوخ« :تفگ دولوم
 ».روش
 ».مینکب ار راک نیا دیابً امتح .داب هدنز« :تفگ رگخا
 نیگنس یتوکس .دروخ هرگ مه هب اهمشچ ،هبارخ یکیرات همین رد ،دش هتسب اهنابز
 .دنتفاییمن شیارب بسانم تاملک اّما دنیوگب يزیچ دنتساوخیم همه .دش مکاح
 نیا رفن جنپ ام ًالمع« :تفگ ،دنزب فرح هتسهآ ناکما دح ات درکیم یعس هک سگرن
 هب دعب هب نیا زا دیتسه لیام .میدرک تیاده ییهزادنا ات و میتخادنا هار ار تارهاظت
 »؟میهدب همادا مه اب ریذپان یئادج و مجسنم هورگ کی تروص
 ،دادیم شزاون ار اهنآ حور و رکف و دیشکیم رپ سگرن نابز زا هتفایان تاملک نآ
 ».دومنیم اهنآ هب ار نشور ییهدنیآ و دادیم تردق ،درکیم يرایبآ
 تیاده هار نیا رد زین ار نارگید و میشابن زینک و هدرب میهاوخب رگا« :تفک رگخا
 هزرابم ناهج رد زیچ نیرتابیز .تسین ام شیپ رد یتفگ وت هک نآ زج ییهراچ ،مینک
 زیچ نیا و تساهزیچ نیرتابیز نیا .تسا نیمز يور ياهناسنا همه یئاهر تهج
 ».دروآ تسد هب ناوتیم لکشت اب طقف ار ابیز
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 نم .منادیمن ایند و خیرات زا چیه .تسا مک یلیخ نم تاعالطا یلو« :تفگ دولوم
 ».متسه هداس رگراک کی
 خیرات و ایند و مینک هعلاطم دیاب ام همه .مینادیم مک یلیخ ام همه« :تفگ سگرن
 اب امش همه ایآ .تسام کچوک عمج فیاظو زا یکی نیا .میسانشب رتشیب ار تیرشب
 »؟دیاقفاوم نم داهنشیپ
 .دنتسه قفاوم همه !؟ینیب یمن رگم :تفگ رگخا
 ره دوش گرزب رگا هک هفطن رد برخم رکف کی اب دیاب نم یلو« :تفگ سگرن
 ».منک باسح هیفصت ،دشکیم شتآ هب ار يدرواتسد
 زا يزیچ و دندوب تهب رد نارگید .دزیریم شاناج رد شتآ درکیم ساسحا رگخا
 .دندیمهفیمن سگرن دیدهت
 هتیمک يولج ار مدرم یسک هچ ؟دش اپرب هنوگچ زورما تارهاظت« :دیسرپ سگرن
 لوبق ار راک نیا اکرتشم ام ياهزغم ایآ ؟درک تروشم امش اب یسک ایآ ؟دناوخارف هاپس
 رظن رد نودب شدوخ راکتبا هب و شدوخ لیم هب رفن کی ای ؟درک یهدنامزاس و درک
 »؟درک يراک نینچ نارگید دیاقع نتفرگ
 دیسر ربخ هک میدوب يریگ میمصت لاح رد ام هک ینادیم تدوخ وت« :تفگ لالج
 ».دناهتیمک يوس هب نتفر لاح رد مدرم
 ».مدرک ار راک نیا نم« :تفگ یمارآ هب رگخا
 ار رگخا شانامشچ قرب هدروخ روشاه تملظ نآ رد هک یلاح رد هتخورفارب سگرن
 يرهاظ هک يراک .يدرک ار راک نیا وت .تسا تسرد يرآ« :تفگ دوب هدرک هفالک
 راک نودب ،ام اب تروشم نودب وت .دراد كانرطخ و هایس رایسب ینطاب و ناشخرد
 هب .يدرک ار راک نیا دوخ رس ،راک بناوج مامت نتفرگ رظن رد نودب هجیتن رد ،یعمج
 رد ییهدش میظنت همانرب چیه .میتشادن يراکتبا چیه تارهاظت لوا رد ام تهج نیا
 نینچ هک یمدآ و مسیراتکس دنیوگیم یسایس هژاو رد ار نیا .دوبن ام راک روتسد
 رگا رکفت زا هویش نیا .تسین رتشیب دنسپ دوخ ياوژروب هدرخ تسیراتکس کی دشاب
 .مسیشاف و دادبتسا !یمهفیم .دنیرفآیم مسییشاف و دادبتسا ،دوش بلاغ ییهعماج رد
 هویش و یشیدنایب دوخ راک هب اقیمع دیاب وت .تسین ام هقبط لام راک ءهویش نیا
 ».ینک حیحیصت ار ترکفت
 ریز هب رس رگخا .دوب هدرک راداو توکس هب ار همه سگرن نیگمشخ و بهتلم نحل
 هک دنتشاد راظتنا همه .تشذگ توکس رد یتدم .دوب هتفر ورف دوخ رد اقیمع .تشاد
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 .دننک كرد دنناوتب رتهب ار هیضق دیاش ات دیوگب يزیچ رگخا
 نآ رد نم .دیوگیم تسرد سگرن« :تفگ دوب هدرک قرع باهتلا زا هک رگخا
 هتیمک نامتخاس يولج نتفر يارب امش اب تروشم نودب ار نارگید هک ییهظحل
 هدرک شومارف ار امش .مدوب یکتم دوخ قوشو روش هب طقف مدرکیم توعد نارادساپ
 هب .مدوب هدرک شومارفً اساسا ار یعمج هدش میظنت شیپ زا همانرب کی تیمها .مدوب
 ام رگا دیاش .دمآیم شیپ تسیابیمن هک دمآ شیپ يدراوم تارهاظت رد تهج نیمه
 هنیزه رپ هبرجت نیا .دوبن هزادنا نیا ناینابرق دادعت میتشاد تارهاظت رب یعمج لرتنک
 ».مریگ راک هب ار نآ منکیم یعس .مدرک بسک هک دوب یکاندرد و
 رد ار رگخا تکرح کی اب تساوخیم شلد .دروخ رس سگرن نابل هشوگ مرن يدنخبل
 میریگب دای .میریگب دای رگخا زا دیاب همه ام« :تفگ و دش مکاح دوخرب .دریگب شوغآ
 داقتنا قالش اب رگخا لثم ار نآ هک میریگب دای و مینک لوبق ار نامدوخ تاهابتشا هک
 ».تسییهدنزرا هنومن نم يارب رگخا .مینک حیحصت دوخ زا
 ».درک میهاوخ حتف ار ایند مینک تکرح مجسنم نینچ ام رگا« :تفگ یلع
 رفن دنچ یعمج راک درب شیپ يارب هک تسا مسر هناخراک و راک رد« :تفگ لالج
 رد دیاب مه ام هجیتن رد .مینک هزرابم میهاوخیم مه ام .دننکیم باختنا لوؤسم
 ».میشاب هتشاد ینیلوؤسم دوخ عمج
 کی .درادن نیلوؤسم هب جایتحا هک تسا کچوک ردق نآ ام عمج« :تفگ دولوم
 ».منکیم داهنشیپ ار سگرن نم .تسا یفاک هرفن جنپ عمج يارب لوؤسم
 ».دوشیمن رتهب نیا زا«
 »تسا بوخ«
 ».تسیلاع«
 ».منکیم لوبق ار تیلوؤسم نیا ،اقفر زا رکشت اب« :تفگ سگرن
 ییهدرشف سامت سگرن اب هدش يوحن ره هب دیاب ام یلو« :تفگ و دروآربرس رگخا
 یفنم ءهبرجت يانبم رب .میناسرب وا هب عقوم هب ار تاعالطا و رابخا هیلک .میشاب هتشاد
 ».دراذگب نایم رد ام اب ار دوخ تاعالطا و دنک تروشم ام اب دناوتب دیاب مه وا زورما
 ».داد دهاوخ ناشن ام هب ار صخشم ناکما ، طیارش .تسا تسرد« :تفگ یلع
 زکرمت  "ددرگ دیاب دازآ یسایس ینادنز" راعش يور ام ادرف سپ :تفگ سگرن
 یتح "روتاتکید رب گرم" و "مسیشاف رب گرم" راعش ،دش يریگرد رگا .میهدیم
 ».میهدیم مه ار "یمالسا يروهمج رب گرم"
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 ».میورب اج نیا زا ،تسین يرگید فرح رگا« :تفگ لالج
 .تفرگ شیپ رد ار شدوخ هار لالج و دنتفر دوخ هار هب دولوم و یلع .دنتساخرب همه
 ».ورب مه وت« :تفگ رگخا هب سگرن

  ».موریم دعب مناسریم ار وت لوا نم .هن«
 ذوفن يزیچ .دوب هدش گنس ناهد رد نابز .دنتفریم مه رانک نیگنس یتوکس رد
 رگید بوخ« :دندیسر سگرن هناخ هب .درکیم دس ار ناشتاساسحا ینافوت جاوما ریذپان
 ».موریم نم .ظفاح ادخ .میدیسر
 ».منک تسرد تیارب ياچ یناجنف ایب .ورن هن« :تفرگ ار رگخا تسد سگرن

 ».دوشیم تمحز ثعاب .تسا تقو رید«
 قاطا .دندیزخ قاطا نورد هب ییهیاس نوچ .دنتشاذگ هناخ هب مدق ود ره ».وت ایب .هن«
 رگخا هب دوب نهپ هک یکشت هب هراشا اب و درک نشور یعمش سگرن .دوب کیرات
 .نکن تسرد ياچ افطل« :تفگ و تسشن کشت يور یمارآ هب رگخا .نیشنب :تفگ
 ».زادناین هار ادص و رس بش همین نیا رد
 .تفرگرب نت زا وتنام و رس زا يرسور و ».دشاب«
 و هدمآرب ياههنیس ،ذوفنرپ و ناشخرد ینامشچ اب دش رهاظ ییهتشرف رگخا يولج رد
 زا لاس هدجه .زیگنا لد یمادنا و بیکرت شوخ نساب ،کیراب رمک ،ریگنا سوه
 هب ار لد و دزیم ار مشچ شانوزوم تاکرح و یناوج توارت .تشذگیم شانس
   .دروآیم شپت
 ود ره .دندوب باذع رد ود ره .دندرک توکس ود ره .درک توکس و تسشن رگخا رانک
  .دندیدزدیم مه زا هاگن
 »؟ياهتشاد تسود ار یسک لاح هب ات وت« :دیسرپ روآ مهو یئادص اب سگرن
 »مدوجو مامت اب .يرآ« :تفگ اوجن هب ،ینالوط یثکم سپ رد رگخا

 »؟دراد تسود ار وت مه وا«
  ».دیاش .دیاش .منادیمن .منادیمن«
 »؟تساجک وا ینادیم ؟تساجک وا الاح«
 ار شهاگن و »نم رانک .تساجنیا نیمه .اجنیا نیمه ...مه ...مه .يرآ« :تفگ رگخا
 یمارآ هب .دوبر وا زا تقاط سگرن يابیز نامشچ قرب .دیئاس سگرن ءهنشت نابل رب
 نداد تسد زا مغ زا نم دیاش دوبن نیشتآ قشع نیا رگا« :دیشک وا هنوگ رب تشگنا
 یب مبلق و دنناوخیم ار وت میاهلولس کت کت .نک رواب .مدوب هدش رتسکاخ منازیزع
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  ».تسا هدیشخب تایح نم هب هلعش نیا هک تساهلاس .دنامیم زاب وت دای
 مه وت« :دیسوب و تشاذگ نآ رب ار شاهدش کشخ نابل ،تفرگ ار رگخا تسد سگرن
 یگدنز وت هب هشیدنا ،وت رادید ،وت دای نودب .یتسه نم یگدنززا ریذپان یئادج یشخب
 مغ نامسآ رد .مراد تسود موجو مامت اب ار وت مه نم .تسا كاندرد تخس میارب
 ولج هب ارم ياهماگ نامدنمهوکش ءهدنیآ و وت قشع يامرگ اهنت مدوجو ءهدز
 .درک کیدزن وا نابل هب ار شنابل و داد شزاون ار سگرن ياههنوگ رگخا ».دشکیم
 و درشف وا نابل رب ار شنابل ،درک هقلح رگخا ندرگ رب تسد .دادب تسد زا لد سگرن
  .دندش قرغ نیشتآ یشنت رد ود ره

****** 
 .دیئاسیم اهراوید رب یگنر مک یئانشور .دیشاپیم اوه هب قفا سپ زا رون ياههغیت
 هار سگرن .دنتفر دوخ هار هب مادک ره توکس رد و دندش جراخ هناخ زا سگرن و رگخا
 ار هناخ یباسح و تسرد اربک .تسا ربخ هچ منیبب" .تفرگ شیپ رد ار نیورپ هناخ
 سپ و ،دیزخ نورد هب ییهبرگ نوچ رکف نیا اب وا ".نیورپ هراچیب .دوب هدرکن یسراو
 اب .دناباوخ شوگ .دش کیدزن نیورپ قاطا هب و درک یط ار نالاد ینالوط یثکم زا
 .تخادنا نورد هب یهاگن رد يال زا و درشف هتسهآ ار رد .دینش ییهلان يادص يروابان
 نیورپ رانک .دش قاطا دراو یمارآ هب .دیلانیم و دوب هدیشک زارد کشت يور نیورپ
 ».سگرن .متسه نم .سرتن« :تفگ و تفرگ تسد رد ار وا تسد ،تسشن

 یب نامشچ و ».مالس .مالس .مالس« :تفگ و دوشگ مشچ یتخس هب نیورپ«
 .دندوب هدرک دوبک ار شیاههنوگ و اهبل رانک ،مشچ ریز .دش  هتسب شاتلاح
 .دربیم ورف هاکناج يدرد رد ار شاهنیس و تشپ ،تکرح نیرتکچوک
  »؟يدرک رارف ای دندرک تدازآ«
 رد اهنآ .ینیبیم هک نینچ نیا .دندرک مدازآ« :تفگ و دوشگ مشچ یتخس هب نیورپ
 هدارا ،داد توق ،داد ورین نم هب نارگید و وت راتفر و اهفرح یلو دنتسکش ارم لوا راب
 ».مداد تاجن يدبا گنن و تبکن کی زا ار مدوخ نم و درک داجیا ینشور ،داد
 و قوش زا .تسیرگ و تفرگ شوغآ رد ار وا ناج همین مسج ،دش مخ سگرن
 نیورپ هک نانچنآ .درک سیخ ار نیورپ ءهنوگ سگرن کشا .دزیم قه قه يدردمه
 دوخ هب ار سگرن و دروآ الاب یتخس هب ار شدوبک ناتسد .درک شومارف ار شدرد
 ....درشف

****** 
 و روآ مهو نینط طقف .دوبن نابایخ رد ینیشام چیه .دندوب هدیشاپ هدرم كاخ رهش رب
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 اب رادساپ اههد هاپس هتیمک لباقم رد .دنازرلیم سوسحمان ار اوه ییهمهمه نشور ان
 یمارآان و سرت ياههگر ناشاههرهچ رد .دندوب هداتسیا کیلش هب هدامآ ياهگنفت
 .دزیم ود ود تیبصع اب ناشاههاگن و دوب مارآان ناشتاکرح .دشیم رتقیمع هظحل ره
 اب و دندمآیم رانک و هشوگ زا یئاهمدآ کت کت .دشیم کیدزن حبص تفه هب تعاس
 رگراک ییهتسد .دندزیم لز نارادساپ هب و دنداتسیایم نابایخ يوس نآ یتوافت یب
 هب زین يرگید تاجتسد .داتسیا نابایخ طسو و دش رهاظ ییهچوک زا ناهگان ناوج
 دیاب دازآ یسایس ینادنز .ددرگ دیاب دازآ یسایس ینادنز« دندیسریم هار زا یلاوت
 ».ددرگ دیاب دازآ ینادنز رگراک« ، »ددرگ
 نآ هک لضفلاوبا جاح هب ار دوخ تعرس اب و دش نامتخاس لخاد نارادساپ لوؤسم
 رگید ياهزور لثم زورما ،اقآ جاح« :تفگ و دناسر دوب هداتسیا هتیمک طایح يوس
 رگید یتعاس .دنهدیم راعش هتیمک يولج رفن اهدص هدشن تفه تعاس زونه .تسین
 ار هیضق و مینک دازآ ار نارگاک ای .میراد شیپ رد هار ود ام .دوب دنهاوخ رفن نارازه
 تسد مدرم و تسيرگید زور زورما نوچ .مینک کیلش مدرم يور ای و میریگب زرد
 ».دوب دنهاوخن رادرب
 ام رگا .ندمآ هاتوک زا تسا رتهب ندرک کیلش مدرم يور« :تفگ لضفلاوبا جاح
 ».دش دنهاوخ رتور رپ مدرم میئایب هاتوک
 ياههناخراک نارگراک زورما رد ناگدننک رهاظت رتشیب« :تفگ نارادساپ لوؤسم
 اهنآ دیاب تقو نآ .دش دنهاوخ رتيرج و رترادغاد ،مینک کیلش رگا .دنتسه یتعنص
 ».مینک ماع لتق ار
 »؟دراد یلاکشا هچ !بوخ« :تفگ یتوافت یب اب لضفلاوبا جاح
 ».دش دهاوخ بالقنا هک تسا نیا شالاکشا« :تفگ رادساپ
 یک ؟یبالقنا هچ ؟بالقنا ؟یتفگ یچ« :دیزرل یسوسحم روط هب لضفلاوبا جاح
 »؟درک دهاوخ بالقنا

 ».درک دنهاوخ بالقنا هدروخ مخز و یصاع ياهمدآ نیمه«
 رب هدروخ ریت ار دوخ و دینشیمن ار رادساپ ياهفرح رگید ،دش هلاچم لضفلاوبا جاح
 دیلوت و راک هب ارابجا ار وا هک يرگراک یهن و رما رکف .دیدیم نابایخ شرفگنس
 .الاح هن یلو دینک دازآ ار نارگراک .دشاب .دشاب« .دناکتیم ار شاندب ،تشادیماو
 وا اب قفاوت نایرج رد و دینک تبحص ناگدننک رهاظت هتسدرس اب .رگید یتعاس
 ».دریگب دوخ هب يدردمه و هحلاصم لکش ات دینک دازآ ار ناینادنز
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 .رتتحار مه ام لایخ و تسا رتهب روط نیا اقآ جاح يرآ« :تفگ نارادساپ لوؤسم
 راپ و تل ار ام زا رفن راهچ هس لقادح ،دوش هتشک اهنآ زا رفن دص یتح رگا نوچ
 »!؟هن رگم .درک دنهاوخ
 ».متفگ هک دینک اتفر روط نامه .تسا روط نیمه يرآ«
 ».مینکیم ار راک نامه .اقآ جاح دشاب«
 .رفن نارازه .دوب تیعمج زا رپ هتیمک فارطا ياهنابایخ .تشذگیم تشه زا تعاس
 گرم .یمالسا يروهمج رب گرم« تفرگ ار اضف يرتاسر راعش »...یسایس ینادنز«
 »یمالسا يروهمج رب
 رگا« :تفگ و دش کیدزن دادیم راعش شیولج هک یصخش نیلوا هب نارادساپ لوؤسم
 ».مینکیم دازآ ار ناتناراکمه ،دینک تولخ ار اهنابایخ امش
 دوخ و ».متسه ضرتعم کی مه نم .تسین نم تسد رد اهنآ ءهدارا« :تفگ لالج
 تکاس ار مدرم اسر یئادص اب و داتسیا نآ هدمآرب ءهشیر يور دناسر یتخرد رانک ار
 ار ناتناراکمه ،دینک تولخ ار نابایخ امش رگا دیوگیم رادساپ ردارب نیا :تفگ و درک
 ،زیمآرخسمت يدنخبل یپ و »؟دیراد دامتعا وا لوق هب امش ایآ .درک میهاوخ دازآ
  .دش زاب شوگانب ات شاشین
 .دیبوک اضف رب اهراب »یمالسا يروهمج رب گرم« راعش
 ای گرم ای .يدازآ ای گرم ای«  :دز دایرف نینط رپ یئادص اب تیعمج نیب زا ینز
 »يدازآ
 زا ام« :تفگ اسر یئادص اب هرابود لالج .دمآیم راشف تشپ زا ولج فوفص رب مک مک
 ».الاح نیمه .دننک دازآ ار ام ناراکمه هعاسلا نیمه هک میهاوخیم رادساپ ناردارب
 هداتسیا رد تشپ هک لضفلاوبا جاح اب و دش لخاد نامتخاس هب هرابود هدنامرف رادساپ
 .....تخادرپ اوجن هب درکیم یسررب ار عاضوا و
 ».دینکب ار هیضق لاق رتدوز هچره .تسا رتهب نیا .دشاب« :تفگ لضفلاوبا جاح
 زاب نادیم یمک رگا« :تفگ و دش کیدزن لالج هب هنایوج حلص يدنخبل اب هدنامرف
 دنهاوخ نادیم طسو اهنآ .داد میهاوخ ناتتسد هب ار ناتناراکمه ،دیورب رانک و دینک
 »؟تسا روطچ .داتسرف میهاوخ تاولص ناشیارب ام همه و دمآ
 زا دنلب يادص اب و تفر تخرد هشیر يالاب هرابود و ».تسا بوخ« :تفگ لالج
 .دوش زاب هتیمک رد يولج یئاضف ات دنورب بقع یمک تساوخ ولج فوفص
 تسد اب یلع و رورس .درکیم قیوشت يور بقع هب ار همه تیعمج نایم رد رگخا
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 ،نابایخ رد یکچوک ياضف .تشذگ نینچ یتعاس .دندادیم راشف بقع هب هب ار مدرم
 کی هب کی ینادنز نارگراک و دش هدوشگ نامتخاس رد .دش زاب هاپس هتیمک يولج
 .دنداتسیا زاب ياضف طسو هدرک هرگ ياهتشم و يزوریپ زا يدنخبل اب ،دندمآ نوریب
 ».تسرفب تاولص« دز دایرف نارادساپ زا یکی
 ینادنز .ددرگ دیاب دازآ یسایس ینادنز« :دنداد راعش و دندز توس ،دندز فک مدرم
 ».ددرگ دیاب دازآ یسایس
 هدش دازآ نارگراک .دمآ تکرح هب و درک دنلب تسد يور ار نارگراک ،تیعمج ناهگان
 هب ار مدرم یفخم هتیمک .مدرم دتمم ياهندز فک و يداش اب ،دنتفریم تسد يور
 لصا دیاب هزرابم رد« :تفگ و دش کیدزن لالج هب سگرن .درکیم قیوشت نتفر
 ،هدنیآ رد ولج هب رتشیب تکرح يارب ار "نتشادهگن هزادنا و نتسج دوس ،نتشاد قح"
 میدرک هدافتسا یبوخ هب نارگراک جیسب يارب قح نیا زا .میتشاد قح ام .درک تیاعر
 ار قفوم هزرابم نیا دیاب لاح .میدیسر يزوریپ هب و میدرب الاب ار اهنآ یهاگآ و
  ».میوش يرگید ءهنحص دراو و میدنبب
 يروهمج رب گرم راعش و هداتسیا زونه هک ییهدع نیا« دیسرپ رگخا زا لالج
 »؟دنتسه یک دنهدیم
 وا ».دنراد یناوج يژرنا و روشرپ يرس هک دنتسه ینایوجشناد اهنیا« :تفگ رگخا
 هارمه مه ام تسین رتهب« :تفر اهنآ نایم هب و دیشک رانک تیعمج زا ار دوخ
 »؟مینک كرت ار لحم نارگید
 لحم هگیم ؟هگیم یچ ورای نیا دینیبب اههچب« :تفگ رخسمت هب نایوجشناد زا یکی
 ».یمالسا يروهمج رب گرم .دینک كرت ار
 ییهشوگ رد و دمآ نوریب نایوجشناد نایم زا رگخا .دش جراخ هاپس نابایخ زا تیعمج
 .داتسیا
 ار اهموتاب ،دش وحم تیعمج يادص یتقو ،دندرک هرصاحم ار اهنآ یمارآ هب نارادساپ
 ار يدادعت .دنتفرگ گنفت قادنق و موتاب هبرض ریز ار نایوجشناد و دندیشک فالغ زا
 رارف مه يدادعت و دندیچیپ دوخ هب درد زا نابایخ فک رب يدادعت ،دندرک ریگتسد
 .دندرک
 هتسخ .ناردارب مالس« :دیسر اهنآ هب یگنت هچوک رد و درک لابند ار نایرارف رگخا
 ».دندش ریگتسد امش زا ییهدع .دیشابن
 ».میدید نامدوخ مشچ اب .مینادیم يرآ« :تفگ یکی
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 »؟درک دیاب راکچ !بوخ« :دیسرپ رگخا
 ».مینادیمن .مینادیمن زونه .مینادیمن زونه« :تفگ يرگید
 امش اب دهاوخیم ملد یلیخ« :تفگ و درک مارآ ،دندزیم سفن سفن هک ار اهنآ رگخا
 ».مدمآ مه امش فص يوت .مدوب تارهاظت رد مه نم .منک تبحص يردق
 ».مدید ار وت مه نم يرآ« :تفگ نایوجشناد زا یکی
 ....»؟مینیبب ار رگیدمه یک«
 

19 
 
 ».ردپ مالس«
 »؟هلجع نیا اب اجک .ناج دوعسم مالس«
 یلیخ ناداتسا زا یکی .دناهدرک تارهاظت ام هدکشناد نایوجشناد« :تفگ دوعسم
 هدیسر رس نایوجشناد هک دنک زواجت وجشناد رتخد کی هب هتساوخیم هاگشناد نمؤم
 هکلب 2زورید اهنت هن .دناهدش عمج هاگشناد رد همه الاح .دناهداد تاجن ار كرتخد و
 نیا .دش بکترم ار تیانج نیمه ناملسم نادنمراک زا یکی ناجنز رد زین شیپ هتفه
 ».تشاذگ تازاجم نودب دیابن ار اهفرش یب
 هاپس رقم يولج شیپ زور دنچ هتفر تدای !؟تارهاظت هرابود« :دیسرپ بجعت اب ردپ
 يور اهسانشن ادخ نیا موتاب ياج يدوبک مه زونه .دننک تاریگتسد دوب کیدزن
 ».تسا هدنام تاهناش
  ».مراذگب اهنت ار نارگید و مشابن ملظ هیلع مناوتیمن نم ،ردپ یلو«
 یساسح طیارش هچ رد تردپ هک ینادیم وت ّاما .مرسپ تسا تسرد« :تفگ ردپ
 کی رس مه تلود اب .میاهداد ناماس ورس يردق ار نامکچوک هاگراک هزات ام .تسا
 ار هداوناخ همه و ینک يور هدایز ادابم .میتسه هرکاذم لاح رد هدعاسم رانص یهاش
  .مرسپ ورب .یسانشب مه ار تدوخ دح دیاب یلو تسا بوخ هزرابم ؟يزادنایب رسدرد هب
 لوغشم هعماج رد و ینک مامت ار تاسرد رتدوز هچ ره دیاب هک نادب مه ار نیا .ورب
 ».ورب .مناج ورب .يریگب یناماس ورس و يوش
 هار و دش جراخ رد زا و ».مراد مه يرگید ءهفیظو زورما یلو ردپ تسا تسرد«

 
2. 2017.5.22 رد هدش تئارق - 1388.4.18 ربخ راشتنا خیرات - ناریا کیپ :ذخأم    
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  .تفرگ شیپ رد ار يزرواشک هدکشناد
 اب هک دراد رارق يزرواشک هدکشناد زبس نادنچ هن ییهقطنم رد كارا یقرش لامش رد
 .تسا هدش ثادحا یئابیز ياهيراک نمچ و هدیئور نآ رد یناتخرد نایوجشناد تمه
  .3دنتسه لیصحت لوغشم وجشناد 1000 اج نیا رد
 عمج هب و درک یط تعرس اب ار هدکشناد و سوبوتا هاگتسیا نیب ءهلصاف دوعسم
 »؟دیاهدش عمج یک زا ؟ربخ هچ .اههچب مالس«تسویپ ناگدننکرهاظت
 هب تسد .نیبب ار  اهيرامرهز نوا .دوشیم یتعاس مین« :تفگ نایوجشناد زا یکی
 رتهدرتسگ تاضارتعا يادص و رتدایز هظحل ره ام دادعت یلو .دناهداتسیا قامچ
 یتح دنناوتیمن .دنراد یییبصع ناتسد هچ نارادساپ و ناراد قامچ نیبب .دوشیم
 ».دنتسیاب مارآ هقیقد کی
 ار تفاثک داتسا نیا میورب ؟مینک راکچ ،بوخ« :دیسرپ یضترم شا تسود زا دوعسم
 »؟مینزب کتک یباسح
 ینیبیم .میراذگب نایرج رد ار مدرم و میورب نابایخ هب تسا رتهب .هن« :تفگ یضترم
 ام ياهدایرف و تسا هتسب طیحم ،دناهدیشک راصح نامرود ،دراد راوید هدکشناد هک
 ».نابایخ يوت .مدرم نیب میورب دیاب .دسریمن یئاج هب هتسب طیحم نیا رد مه
 ».دناهتسب ار جورخ هار و هداتسیا رد يولج نارادساپ یلو« :تفگ نایوجشناد زا یکی
 ،دننک لوغشم زیرگ و گنج اب ار نارادقامچ ام زا رفن دنچ رگا .يرآ« :تفگ یضترم
 ».دنیآیمرب رد مد رادساپ راهچ هدهع زا هیقب
 هب ات .دیشاب دوز .دینک ربخ اب هشقن نیا زا ار همه سپ« :تفگ يرگید يوجشناد
 ».مینک عورش دیاب هدشن هفاضا اهنیا دادعت
 رفن جنپ یلا راهچ .مینک هلمح فرط ود ره هب هظحل کی رد دیاب ام« :تفگ دوعسم
 ».دننک زاب ار یجورخ هار دنناوتیم هیقب .تسا یفاک نارادقامچ ندرک لوغشم يارب
 اهدص دایرفً اتعفد .دنازرلیم ار اوه یبیرغ ءهمهمه .تشذگیم يدنک اب قیاقد
 نوریب ناشاهقاطا زا ار هدکشناد نانکراک همه ،حلسم ياهورین اب يریگرد و وجشناد
 .دناشک
 و دوبک ياهندب اب .دنداد راعش و دندیسر یلصا نابایخ هب تعرس اب نایوجشناد
 اب هدکشناد عیاقو زا ار مدرم ،تخیریم ناشتروص رب نآ زا نوخ هک یمخز ياهرس
 .دندرک ربخ

 
3.14.7.1395 : ربخ راشتنا   - 95071408945 : ربخ دک  ا -  نسیا   
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20 
 
 یب دوبک ياهراوید اب کیرات و گنت دوب ياهمخد لولس .تشذگیم بش هن زا تعاس
 یهاگ هاگ .درکیم تسشن نورد هب رون و اوه ،لولس هرجنپ اهنت زا طقف .ذفنم
 لرتنک ار لولس نورد درکیم شالت هدرک گنت نامشچ اب فرط نآ زا يرادساپ
 .دنک
  .دندوب هدز همتابمچ مه رانک روآ هرهلد یتوکس رد گنت طیحم نیا رد رفن هد
 »؟دش هتشک مه یسک« :دیسرپ فیص زا و درک زاب مشچ ،دروآرب رس یمارآ هب دوعسم
 ».مدینشن ریت يادص هک نم .منکیمن رکف«
 همق و وقاچ رتشیب ناشتسد هار .دنشکیمن مدآ هلولگ اب طقف اهنیا« :تفگ نسحم
 ».تسا
 يزیچ نم یلو« :تفگ یتخس هب دوب هتشادرب فاکش شانیئاپ بل هک یئوجشناد
 ».مدیدن
 :تشاداو توکس هب ار ناینادنز ،دشیم کیدزن لولس نوریب زا هک ضارتعا دایرف
 نم .مرگراک کی نم .اباب .متسین وجشناد هک منک تباث امش هب يروطچ نم«
  ».ماهناخراک یچتسپ
 .دنتسب ار رد و دنتخادنا نورد هب ار رگخا .دش زاب رد
 کت ،درک تداع یکیرات هب یتقو و داتسیا توکس رد یمک ،دیلام ار شانامشچ رگخا
 زاب دوخ يارب یئاج وا رانک .درک ریگ دوعسم ءهرهچ هب شاهاگن و دیئاپ ار ناینادنز کت
 »!یتسه اج نیا هک مه وت !زیزع تسود مالس« :تفگ هتسهآ و تسشن و درک
 اج نیا ارچ وت .متسه اج نیا مه نم يرآ« :تفگ و دز یخلت دنخبل دوعسم
 »؟یتسه
 .بخ ؟دیاهتفرگ ازع ارچ !؟هدش یچ« :دیسرپ ،دهدب ار وا باوج هک نیا نودب رگخا
 یئاذک داتسا رس رب هچ یتسار ؟دوب غولش یلیخ هدکشناد زورما هک ماهدینش ؟ربخ هچ
 »؟تسا هدمآ وجشناد رتخد نآ و
 ،نادنز دناهدرب ار هراچیب رتخد یلو ددرگیم لو لو داتسا بانج« :تفگ نسحم
 ».هجنکش ریز دیاش و یئوجزاب
 رگید اب ار داتسا اب شدوخ تاقالم هک تسا نیا مه شامرج« :تفگ دوعسم
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 ».سب و نیمه .تسا هتشاذگ نایم رد نایوجشناد
 دونشب دوعسم طقف هک هتسهآ رگخا .دندرک تبحص هب عورش اوجن هب نایوجشناد
 مدوب هدرک تبحص هک مه وت اب .تسا غولش اههدکشناد همه هک ماهدینش نم« :تفگ
 ریگتسد نایوجشناد زا یکی .ینکیم تکرش تارهاظت رد مه وت زورما هک مدیمهف
 .متفرگ شیپ رد ار تاهناخ تمس طایتحا اب لیلد نیمه هب .تفگ نم هب ار تاندش
 ربخ اهنآ هب ،هن رگا و ؟دنربخ اب تايریگتسد زا وت هداوناخ ایآ هک منادب متساوخیم
 زا هک يدرجم هب .دندوب هداتسیا یصخش سابل يدادعت امش هناخ یلاوح .مهدب
 دنبتسد اب و مرس دنتخیر ،متشادرب ناتهناخ رد تمس هب یمدق و مدش هدایپ هخرچود
 ».متسه وجشناد مه نم دننکیم لایخ اهنآ .دندروآ اج نیا هب
 »؟يدشن هک یئوجزاب« :دیسرپ دوعسم
 رود رهظ زا دعب شش تعاس زور ره نم .دندروآ اج نیا هب میقتسم .هن« :تفگ رگخا
 پگ يردق مه اب ایب يدش دازآ یتقو .منکیمرد یگتسخ و منزیم یخرچ یلم غاب
 ».مینزب
 »!رگا .مدش دازآ رگا یلو .تسیلاع یلیخ« :تفگ دوعسم
 رد هیحور نیا اب هزرابم .شابن سویأم« :تفگ و تشاذگ وا يوناز يور تسد رگخا
 ».دوش علطم دیابن سک چیه زین نادنز زا جراخ رد ام تاقالم زا .تسا لباقت
 ».مهدیم لوق« :تفگ دوعسم
 ،نابنادنز ياپ يادص اب .دندروآ حبص هب اج یگنت و رکف مطالت رد ار بش ناینادنز
 دنچ و ياچ يرتک کی اب رینپ يردق و نان .دنتسشن و دنتساخرب نارگان لد و هتسخ
 .دنتسب ار رد و دندنارس لخاد هب رد زرد زا ار ناکتسا
 .دش يرپس رگید زور ود
 ».رگخا«
 »!راکرس هلب«
 ».نوریب ایب«

****** 
 ییهتشر هچ !وگب ار شاتسار« :دیبوک رگخا ءهناش رب مکحم قالش اب لضفلاوبا جاح
 »؟یتشاد راکچ هناخ نآ يولج ؟یناوخیم
 .ماهتفرن هاگشناد یلو ماهدناوخ سرد یمک .متسین وجشناد نم مسق كرابم رس هب«
 ».ماهدناوخ هد سالک ات طقف
 »!ناه .یناوخیمن مه يزرواشک ،یتسین وجشناد وت سپ«
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 ».دیئامرفیم هک تسا روط نیمه .هلب«
 امش رگم« :تفگیم و دزیم دایرف رگخا .دیبوک ار شندب موتاب و قالش زا یناراب
 هناخراک یچتسپ نم .ماهداس رگراک کی نم .متسین وجشناد نم !دیتسین دلب یسراف
 ».دینک لاؤس و دینزب هناخراک هب یگنز کی .متسه يزاس نیابمک
 لاح .هللا تمحر و مکیلع مالسلا« :تشادرب ار یشوگ و »!دینزن رگید .تسا سب«
 و دوب یمالس ضرع تمحازم زا ضرغ ....رکش ار ادخ .هلب هلب .....تسا روطچ امش
 یچتسپ دیوگیم ،میاهدرک ریگتسد ودرگ ءهلحم رد ار وا ام هک یناوج .....لاؤس کی
 تحص سپ .....تسا رگخا شامسا .دیئامرفیم تسرد هلب هلب .....تسامش هناخراک
 ار امش ....ًامتح .هلب ....؟دیراد شاجایتحا یلیخ ....تسا هدشن روگ و مگ اباب هن ....دراد
 ».دایز تمحرم .مراپسیم ادخ هب
 »؟یتشاد راکچ اج نآ ؟یتفریم هناخ نآ هب هچ يارب یتفگن .بوخ« :تفگ اقآ جاح
 نیا شاتسار مسق امش ناج هب اقآ جاح« :تفگ و تفرگ ياهنامولظم هفایق رگخا
 شدرگ رهش رد يردق هخرچود اب یگتسخ عفر يارب راک زا دعب زور ره نم هک تسا
 رچنپ دیاش مدرک رکف .نیئاپ مدمآ .داد ادص و دروخ بات هخرچود هبترمکی .منکیم
 زا متساوخیم .دوب رود یلیخ اج نآ زا مه ماهناخ .متشادن مه ییهلیسو .دشاب هدش
 هانگ مالسا عرش رد يریگرچنپ ایآ .مریگب يریگرچنپ لئاسو هناخ نآ بحاص
 »!؟تسا
 »!؟نیمه« :دیسرپ دوب هداتسیا لضفلاوبا جاح رانک هک يرادساپ
 مسق اقآ جاح كرابم هیاس هب .نیمه .راکرس يرآ« :تفگ یمولظم نحل اب رگخا
 ».نیمه
 وت هب نوچ .منک دازآ ار وت هک تساوخ نم زا هناخراک سیئر« :تفگ لضفلاوبا جاح
 ،دسرب اج نیا هب تیاپ رگید هعفد رگا یلو يورب مراذگیم هعفد نیا .دنراد جایتحا
 »!يدیمهف .منزیم ار تاندرگ
   ».یچ ،دینک ریگتسد ارمً اهابتشا زورما لثم مه رگید هعفد رگا« :تفگ رگخا
 هب هراشا تشگنا و ».نوریب شزادنایب ار نیا ردارب« :تفگ رادساپ هب لضفلاوبا جاح
 ».وش مگ ورب !نوریب ورب« :تفگ و دیشک رگخا يوس

****** 
 ».ماهدیدن ار وا زونه نم یلو .هدش دازآ دنیوگیم .يرآ« :تفگ رگخا
 زا .وشن در شرانک زا يدید ار وا و یتفر یلم غاب نادیم هب زورما رگا« :تفگ سگرن
 ».هن ای دیاپیم ار وا یسک نیبب رود هلصاف
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 یچ نامدوخ هلأسم .دشاب ً.امتح .یتفگ هک بوخ« :تفگ و دناراخ ار شاشوگ رگخا
 »؟دش
 نایمرد ار نامدوخ نایرج دولوم و یلع ،رورس و لالج ومع اب نم« :تفگ سگرن
 دیاب نایانشآ همه یسورع يارب :تفگ لالج ومع .دنالاحشوخ یلیخ اهنآ .ماهتشاذگ
 هزادنا هب ام :متفگ و مدرک تفلاخم نم یلو .دنزادرپب ار نآ جراخم و دننک کمک
 شوخ تشوگبآ ،میرخیم تشوگ ولیک تسیب .میریگیم یسورع نامدوخ بیج
 ینیریش هک تشاد رارصا لالج ومع .مینکیم توعد ار لحم لها و میزپیم ییهزم
 یب مه نم تفلاخم .دنزادرپب دولوم هداوناخ و ناشدوخ ار اهزیچ نیا و دقاع جراخم و
 ».مینک مامت ار راک دیاب رگید هتفه لاح ره هب .دوب هجیتن
 »؟مینک توعد زین ار نامناراکمه زا نت دنچ دیاب ینکیمن رکف« :دیسرپ رگخا
 رد ،دش هلاچم .داد هیکت راوید هب قاطا هشوگ و ».ًامتح .ًامتح !يرآ ،هآ« :تفگ سگرن
 هم مارآ یمیسن شاهشیدنا نامسآ رد .دنام هریخ ییهطقن رب شهاگن و تفر ورف دوخ
 ياقفر و رهاوخ و ردارب ،ردام و ردپ نآ سپ رد هک دربیم دوخ اب ار ینیگنس و ظیلغ
 .دوب هتفرگ نادیم شردارب و درکیم یئاریذپ شردام .دندوب صقر رد شاهداد ناج
 هناتسم زیگنا لد یگنهآ اب اویش و دیدنخیم نینط رپ و مب یئادص اب هچروم
 ورف لیهس هنیس رد ار يزیت دراک هایس همامع و زبس يابع اب .....اقآ جاح .دیصقریم
 .دیبوک رگخا هنیس رب تشم دایرف اب و دیرپ اج زا سگرن .درب

 ار وا و ».سگرن !يدرک يدب رکف ًامتح ؟ینزیم داد ارچ ؟هدش یچ .سکرن .سگرن«
 وا زا یماگ .دیزرل دوخرب ،درک هاگن سگرن نامشچ رد رگخا یتقو .تفرگ شوغآ رد
 هچ وت رد هک منزب سدح مناوتیم .سگرن« :تفرگ شاشوغآ رد هرابود و دش رود
 .مینک رکف هزرابم ناشخرد قفا و نامدوخ کیدزن هدنیآ هب دیاب ام یلو .درذگیم
  .دودز وا ياههنوگ زا کشا شناتشگنا اب و »؟مزیرب تیارب ياچ یناجنف یهاوخیم
 رب ار شاهتفیش و نابرهم هاگن ،تسشن شانابل رب يدنخبل ،دمآ دوخ هب سگرن
 .تسیرگ و درشف دوخ هب مکحم ار وا و تخیوآ رگخا نامشچ
 .دندوب ربخ اب یسورع زا اههناخراک یضعب نارگراک .دشیم يرپس اهزور و اهتعاس
 كرادت ار یسورع بش ياههمین ات راک زا دعب زین یلع و دولوم و رورس و لالج
 .دنادیم نامزاس ار یسورع زور یصخرم رد سگرن و رگخا .دندیدیم
 .دندرک شرف میلگ و ولیز اب ار سگرن هناخ طایح فک .دیسر ارف دوعوم زور هرخالاب
 راوید هب ار یئاههدخم لالج .تشاذگ اهنآ رب ینیریش و هویم هعمجم دنچ رورس
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 اج هب اج ار هباشون ياهيرطب و دیدیم كرادت ار ياچ قاطا يوت دولوم .داد هیکت
 ار اهباقشب و هساک  ،مه رفن هس ود و دیلغیم یگرزب گید طایح هشوگ رد .درکیم
 .دندرکیم بترم
 ییهمروس راولش و تک رگخا و تشاد نت رب یبآ يوتنام و یُلگ يرسور سگرن
 هب طایح رد هک داماد و سورع هب ،دندیسریم هار زا کت کت نانامهیم .دوب هدیشوپ
  رگید تمس رد نادرم و یتمس رد نانز و دنتفگیم یکیربت ،دندرکیم یگدیسر اهراک
   .دنتسشنیم شرف يور
 یتوارط و دندیشاپ بآ ار ضوح فارطا هدروخ كرت یکشخ زاِ كاخ اربک و هراتس
 ار شوگ داش ياهگنهآ فیعض يادص اب یکچوک توص طبض زا .دندرک داجیا
 شاتیاده سگرن قاطا هب .دیسر هار زا ولامشپ مدآ ود هارمه زین دقاع .دادیم شزاون
 هب امش« :تفگ دوخ ناهارمه هب و داد هیکت ییهدخم هب و تسشن شرف يور .دندرک
 ».دیسرب ناتدوخ راک
 یباقشب و ياچ یناکتسا و ».دیدمآ شوخ .اقآ جاح مالس« :تسشن دقاع رانک رگخا
 ».دینک نیریش ار ناتناهد .دیئامرفب« :تشاذگ وا يولج ینیریش و هویم
 و دنداتسیا طایح زا ییهشوگ رد مادک ره و دندش جراخ قاطا زا وشیر نادرم
 و تاکرح اب اهنآ .دندرکیم در ناتشگنا يال زا ار دوخ ءهناد تشرد ياهحیبست
  .دیشاب دوخ تاکرح بظاوم و دیسرتب ام زا هک ،دندنامهفیم نیوعدم هب ناشاههاگن
 هب و دش کیدزن اهنآ زا یکی هب ،تساخرب اج زا دوب هتسب رمک هب ار شرداچ هک ینز
 ؟ینزیم دید مرحمان نانز نیب تیروغاباب ياهمشچ نیا اب ارچ ؟هیچ« :تفگ ضارتعا
 »؟يرادن ردام رهاوخ وت رگم
 وشیر درم هب و ».دیشخبب امش ناج رهاوخ« :تفگ و دمآ نایم هب هلجع اب سگرن
 هب راداو ار وا زیت یهاگن اب و ».دینیشنب .دینیشنب دیئامرفب منکیم شهاوخ« :تفگ
 .تفر نانامهیم يوس هب سگرن و تسشن زین شاقیفر .درک نتسشن
 روتکارت و يزاس نیابمک هناخراک نارگراک یضعب .دندوب هدمآ هلحم ياهمدآ همه
 زا اهیلیخ .دوب هدرک رپ ار طایح تیعمج .دنتفگ کیربت رگخا و سگرن هب زین يزاس
 .دندرکیم میسقت و دندوب هدروآ تالقنت و هویم ناشناکد و هناخ
 رد هرهلد زا ییهیال ،دنداتسیا رود نادنچ هن ياهلصاف رد هک نیشام هس زمرت يادص
 .دیشاپ اضف
 نیریش ار ناتناهد دیئامرفب افطل .دیدمآ شوخ .اقآ جاح مالس« :دش قاطا دراو سگرن
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 ».دیناسرب ماجنا هب ار دقع راک رتدوز هچ ره و دینک
  »؟تساجک داماد« :دیسرپ دقاع
 ».امش رانک رد .اقآ جاح متسه نم« :تفگ رگخا
 امش بناج زا دیهدیم تلاکو نم هب ایآ .یتفگن رتدوز ار نیا ارچ سپ« :تفگ دقاع
 ».منک يراج ار دقع هغیص
 ».دیئامرفب .اقآ جاح هلب«
 نیمز يور و ».مهدیم تلاکو امش هب مه نم .هلب« :تفگ هدز ناجیه زین سگرن
 .تسشن
 ،دنتفگ ار هلب داماد و سورع ،دندناوخ ار دقع ءهغیص .دش نامهیم نانز زا ولمم قاطا
 روش زین طایح رد .دنداتسرف تاولص و دندز فک نیوعدم و دندرک ءاضما ار دقع رتفد
 اهنت رد ییهدع و دندوب هتشاذگ ضوح گنس يور ار توص طبض .دش اپرب یفعش و
 .دندیصقریم بآ یب ضوح نورد ،یلاخ ياج
 فیک رد ینیریش یتکاپ ،دندروخ ار ناشاذغ ،دنتفرگ ار ناشدزم شاناهارمه و دقاع
 .دندرک كرت ار هناخ و دنتشاذگ
 »؟ربخ هچ« :دیسرپ دوب هتسشن هاپس پیج نامرف تشپ هک يرادساپ
 .تسا لیمکت نانز همه یمالسا باجح .ردارب .چیه« :تفگ دقاع ناهارمه زا یکی
 بآ یب ضوح يوت رفن ود یکی مه دقع زا دعب .دناهتسشن مه زا ادج نادرم و نانز
 ».داتفاین قافتا يرگید زیچ .میدروخ ییهزمشوخ تشوگبآ مه دعب .دندیصقر
 »دوبن راک رد هک لکلم لکلا« :دیسرپ يرگید رادساپ
 داماد و سورع رد .قیقر هویم بآ و دوب ياچ طقف .ردارب هن« :تفگ اهوشیر زا یکی
 ».نیمه .درک داجیا تمحازم یمک هطیلس نز کی طقف .مدیدن یعرش بیع نم مه
 ربهر و مالسا هب ؟درک راکچ ینعی« :دیسرپ یگتخورفارب یمک اب نامرف تشپ رادساپ
 »؟تفگ هاریب و دب
 ».درک ضارتعا نامدوخ ردارب نیا یعرش ندز دید هب .ردارب هن« :تفگ رگید يوشیر
 .دیوش راوس دیئامرفب تفگ و دیدنخ رادساپ
 .دنتشاذگ اهنت هار همین رد ار دقاع و دندش هاپس پیج راوس وشیر نادرم
 و بل رب يرکشت اب ،دندرک كرت ار هناخ مک مک نانامهیم هک دوب هدش کیرات اوه
 زیمت ار هناخ نز ناراکمه یضعب و اربک .لد رد ناوج جوز يارب یتخبشوخ يوزرآ
 .دنتفر دوخ هار هب و دنتسش ار اهفرظ ،دندرک
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 کی و وت اب ماهدنام نم الاح« :دوب هداتسیا یلاخ ضوح رانک رگخا يور هب ور سگرن
 ».تیلاعف و قشع زا رپ یگدنز
 هظحل نیا رد نم .مزیزع رسمه ،ناج سگرن يرآ« :تفگ و تفرگ ار وا تسد رگخا
 نینچ مه وت هک منادیم .منکیم ساسحا نیمز يور درم نیرتتخبشوخ ار دوخ
 قرغ ار وت نیگیمهس یجوم نوچ هک یمغ ،لد رد هاکناج یمغ اب يراد یساسحا
 ».دنکیم
 نز نیرتتخبشوخ نونکا مه نم .یتفگ تسار« :تشاذگ رگخا هناش رب رس سگرن
 ،دوب مهارمه ماهداوناخ یماگ ره رد زورما .مشاب ناشنیرتهدید غاد دیاش یلو ایند
 لاحشوخ هک مدیدیم ار اهنآ .میاقفر و مکچوک رهاوخ و مردارب ،مردام ،مردپ
  ».دوب رغال و تشادن ناتسپ رد ریش مردام طقف ،دنتسه
 شخبب ارم« :درک هیرگ و دناشوپ تسد فک اب ار یناشیپ .داد تسد زا تقاط سگرن
 دوخ هب ار وا هاگنآ ».مروآیم درد هب زین ار وت لد هظحل نیا رد هک شخبب ارم .رگخا
 کی ریز دیاب و میتسه رهوش و نز نونکا ام .تشذگ یئادج نارود« :تفگ و درشف
 قاطا زا رتگرزب اج نیا .روایب اج نیا هب ار تاهیثاثا بابسا ادرف .مینک یگدنز فقس
 ».تسوت
                                                                                                                      

21 
 
 ».دعب يارب راذگب .مرادن نت رد یقمر« :تفگ رگخا

 رظن زا ٬دعب٬ :دیسرپ و درب ورف وا تشپرپ ياهوم رد هجنپ ،تسشن شرانک سگرن
 »؟دشاب یک یلاع بانج
 .تفگن چیه رگید و تسب ار اهکلپ ،دش ولو کشت يور و ».ماش زا دعب« :تفگ رگخا
 .وش دنلب« :تشاذگ هرفس نایم رد و درک مرگ ار هدنام شیپ زور زا شآ سگرن
 ».يریگب ورین ،دیایب اج تلاح ات روخب اذغ ییهمقل
 مه وت« :تسشن هرفس رانک و دش زیخ مین ،دوشگ ار اهکلپ یتخس هب رگخا
 نم .ینکیم تسرد اذغ نم يارب هک یبوخ ردق نآ یلو رتهتسخ نم زا ،ياهتسخ
 ».ممهفیم ار تبحم نیا
 منیبب وگب الاح بوخ« :تشاذگ ناهد رد و درب ورف شتآ رد نان ییهکت سگرن
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 »؟تسیچ نم داهنشیپ دروم رد ترظن
 و شامسا ،نآ داجیا یگنوگچ دروم رد دیاب یلو .تسا بوخ« :تفگ رگخا
 ،ام يارب ،هابتشا نیرتکچوک .تسا یگرزب راک .میشیدنایب اقیمع شایهدنامزاس
 مامت نارگ ،مینکیم هزرابم شاتمدخ رد و میتسه نآ رد هک ییهقبط و نامناراکمه
 ».دش دهاوخ
 نامزاس کی داجیا یلو .تسا تسرد«:تفگ و داد رگخا تسد هب یقشاق سگرن
 یساسا راک چیه نآ نودب .تسا یتایح ،تسا زور ءهلأسم یتسیسکرام ءهدنمزر
 ».تفرگ دهاوخن تروص
 اب دیاب ار هدیا نیا مرظن هب .تسا تسرد« :تفگ و درب ورف ار شناهد رد ار همقل رگخا
 ».میراذگب نایم رد زین اربک و دولوم ،یلع ،رورس ،لالج ومع
 ار تقو دیابن .میوش عمج مه رود دیاب اهزور نیمه یلو بوخ یلیخ« :تفگ سگرن
 تسد زا ،اههظحل نداد تسد زا .دزاسیم ار خیرات هک تساههظحل .میهدب تسد زا
 ».تسا خیرات نداد
 ».تسا خیرات هب تنایخ مه اهتقو یضعب« :تفگ رگخا
 کی نیا .یتفگ یلاع ردقچ« :دیدنخ شاقارب نامشچ و دیسوب ار رگخا ءهنوگ سگرن
 رارف ندش دحتم زا هنوگچ نیبب !ار هقبط نیا تاجن یعدم اهدص نیبب .تسا تقیقح
 ».دننارذگیم تقو هناهاگآ و دننکیم

****** 
  

 رانک ییهبارخ رد .دوبن درس اوه یلو تفریم ورف فرب رد وناز ات مدآ .دیرابیم فرب
 هتسشن مه درگ یکیرات رد رفن تفه ،دوب نایامن فرب زا یلت تروص هب هک تشد
 ».مدیسر رید يردق هک اقفر دیشخبب .مالس« :دیسر هار زا زین اربک .دندوب
 تسا بوخ دنوش لح دیاب هک یلئاسم اب و طیارش نیا اب ،اوه نیا اب« :تفگ رگخا
 ».مینک نایب نشور و هاتوک ار نامدوخ میهافم ینعی .مینک تبحص هاتوک
 دینادیم هک روط نامه .میرادن يدایز تقو ام .اقفر تسا تسرد« :تفگ سگرن
 رد ام .تسا یتسیسکرام نامزاس کی هب ندش لیدبت ام هسلج يزکرم عوضوم
 میمصت دیاب زورما و میاهدرک تبحص مه اب دروم نیا رد هناگادج هسلج نیدنچ
 ».هن ای .يرآ .میریگب
 ياهراک ،يدنا و لاس کی تدم نیا رد ام« :تفگ و دناراخ ار شایناشیپ يردق یلع
 میاهتسناوت و میاهداد نامزاس ار یقفوم تازرابم و هداد ماجنا مه اب يدایز كرتشم
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 هک یناسک دادعت هعاسلا .میروآ دوجو هب نارگراک نیب رد ییهناهاگآ شوج و بنج
 و سکرام هدش همجرت راثآ ام همه .دنرفن هدزناپ زا شیب دننک راک ام اب دنهاوخیم
 ار بزح لیکشت طیارش نیاربانب سپ .میاهدرک هعلاطم کیتامتسیس ار نارگید و نینل
 ».میراد
 رفن هدزناپ زا شیب ام نارادفرط هک تسا تسرد نیا« :تفگ و تفرگ تبون لالج
 میناوتیمن دوجو نیا اب .میاهدرک هعلاطم ار راثآ نآ کیتامتسیس ام همه و دنتسه
 هار اج نآ ات ام و تسا يرساترس نامزاس کی بزح اریز .مینک تسرد بزح
 ».میراد شیپ رد ییینالوط
 نیا رد یلو تسام يوزرآ .تسا یلاع یلیخ بزح لیکشت تساوخ« :تفگ رگخا
 اهنآ زا یضعب ،میراد هیاپ هناخراک راهچ رد طقف ام .تسین مهارف شاطیارش هظحل
 رهش نیا زا جراخ تاجناخراک ینورد طیارش زا ًاقلطم ام .دنتسه ام اب همین همین مه
 یتسیسکرام راثآ لک لباقم رد ،میاهدرک هعلاطم هک مه ار يراثآ .میعالطا یب
 یکچوک یتسینینل - یتسیسکرام نامزاس میناوتیم طقف ام .ایرد کی زا تسیاهرطق
 ».دراد ار بزح داجیا ءهفیظو هک میهد لیکشت ار
 لاؤس نم .تسا ناریا نارگراک لک ندروآرد تکرح هب بزح هفیظو« :تفگ اربک
 میناوتیمن مه بزح سپ میتسین رگا ؟میتسه يراک نینچ هب رداق ام ایآ هک منکیم
 ».میهد لیکشت
 »؟زیزع قیفر تسیچ وت رظن« :دیسرپ دولوم زا سگرن

 ».مقفاوم رگخا عضوم اب نم«
 لیکشت قفاوم زین یلع قیفر منکیم رکف تاحیضوت نیا اب« :تفگ و دیدنخ رورس
 ».دشاب نامزاس
 نامزاس کی لیکشت قفاوم هک یناسک .میریگیم يأر دوجو نیا اب« :تفگ سگرن
 ».دننک الاب تسد دنتسه یتسینینل - تسیسکرام
 .تفر الاب اهتسد همه
 »؟یقفاوم مه وت یلع قیفر«
 هک مینک شومارف ییهظحل رگا یلو .مقفاوم مه نم .سگرن قیفر يرآ« :تفگ یلع
 .میتسین تسیسکرام رگید ،تسا ناریا نارگراک لک يربهر داتس داجیا ام هفیظو
 لوگ هناهاگآ ار نارگراک و نامدوخ هک میتسه يراکلغد ياهتسیمرفر هکلب
 تقو نآ .دوشیم فده هب لیدبت میاهدرک تسرد هک ار ینامزاس تقو نآ .مینزیم
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 يدبا تیمکاح يارب ،يدبا یگدنز يوزرآ اب دیاب مه نامدوخ و .مینک يدبا ار نآ دیاب
 ».مینزب مه لوک و رس هب نآ رد
 ار یلع قیفر یبالقنا عضوم دیابن ام !اقفر« :تفگ و نارگید هب درک ور سگرن
 يارب هلیسو .تسا هلیسو هکلب تسین فده نامزاس .مینک شومارف ییهظحل
 نامزاس همانماظن و همانساسا رگخا قیفر کمک اب نم .ریغالو بزح نامتخاس
 .مینک بیوصت ،میهدیم هک یتارییغت اب ار نآ ییهسلج رد دیاب .مسیونیم ار نامدوخ
 ».مینک ثحب نامزاس نیا مسا دروم رد میناوتیم طقف هعاسلا
 ».تسینینل تسیسکرام نارگراک نامزاس میراذگب« :تفگ رورس
 دراو تسین مه رگراک هک ملعم کی ای و وجشناد کی رگا تقو نآ« :تفگ سگرن
 ».دنکیمن سکعنم ار نامزاس تیعقاو ،مسا نیا ،دش نامزاس
 ».نارگراک یتسینینل تسیسکرام نامزاس میراذگب« :تفگ لالج
 راک هب دودحم ار ام نامزاس تیلاعف مسا نیا اریز دراد لاکشا مه نیا« :تفگ رگخا
 ».دنکیم نارگراک نیب رد
 کی ام ًالوا .میراذگب یتسینومک نامزاس ار شامسا تسا بوخ« :تفگ سگرن
 رشق ره زا یتسینومک ره و تسا یتسینومک نامزاس نیا ًامود .میتسه نامزاس
 مسا لاح نیع رد .دیآیمن دوجو هب یمسا لاکشا دوش وضع نآ رد هک یعامتجا
 ».تسا یهاتوک
 ».مینک هفاضا مه ار “ناریا “رخآ رد هک یطرش هب تسا یبوخ مسا« :تفگ یلع
 شدوخ هب بزح موهفم مینک هفاضا نآ هب ار هملک نیا ام رگا« :تفگ سگرن
 ».میراد زیهرپ نآ زا ام هک تسا يزیچ نآ نیا ًاقیقد و دریگیم
 »؟تسه مسا نیا اب یتفلاخم ایآ« :دیسرپ لالج
 »؟نیفلاخم .میریگب يأر« :تفگ رورس
 ار ناتنهد« :درک میسقت و دروآرد امرخ يردق بیج زا سگرن .درکن الاب تسد یسک
 ظفح هشیمه دیاب ار الاو تمه نیا .میوگیم کیربت نامدوخ هب .دینک نیریش
  «.مینک
 نآ تیمها دروم رد زورما لقادح ای .میاهتفرگ هدیدان ار مهم هلأسم کی« :تفگ دولوم
 ».تسا "دوخ زا داقتنا و داقتنا" هلأسم مه نآ و .میاهدرکن تبحص
 هسلج نیدنچ دیاب هک دراد تیمها ردق نآ هلأسم نیا یلو .تسا تسرد« :تفگ یلع
 ًاعقاو هک هباشم ياهنامزاس زا ار ام هلأسم نیا تسرد لح .میهد صاصتخا نآ هب ار
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 ».دنکیم اوس ،دنتسه مسر و مسا شورف ياهناکد هکلب دنتسین مه یتسیسکرام
 يرگید هلأسم رگا .تسین بشما هب طوبرم نآ ثحب یلو تسا تسرد« :تفگ لالج
 »؟مینک متخ ار هسلج ،تسین
 يردق ،درک نشور ار روامس هناخ رد سگرن .دندش هدنکارپ هک دوب شیم و گرگ اوه
 یبوخ هسلج یلو .ماهتسخ یلیخ« :داد هیکت راوید هب و تشاذگ هرفس رد رینپ و نان
 و رایسب ناینابرق نداد ،یمنهج هاپس اب ور رد ور هزرابم لاس راهچ زا سپ هرخالاب .دوب
 يزور رد شاهیاس هک میروآ دوجو هب ار یتخرد نآ هناوج ،میدش قفوم يرکف هزرابم
 ».دش دهاوخ نهپ ناهج رب يراگزور
 کی ام يارب زورما .يرآ« :تفگ و تفرگ تسد رد ار وا تسد ،تسشن شرانک رگخا
 و تمحز و راک ناسنا اهنویلیم شالت نتسشن رمث هب زور .تسیخیرات زور
 هدایپ هرم زور لمع رد و دناهتسب عمج ار ناهج خیرات هک تسا یگرتس نارکفنشور
 ».دناهدرک
 .دنارپ باوخ زا ار سگرن روامس ندیُلغ يادص .دنتفر باوخ هب هتسشن مه رانک ود ره
 .دنتفرگ شیپ رد ار  هاگتسیا تمس و دندش جراخ هناخ زا ،دندروخ يرصتخم هناحبص
 

22 
 
 .دندرکیم اوجن ،دشیمن تفج بوخ هک ییهناخ یمیدق یبوچ رد تشپ
 اب هناخراک رد زور مامت هک وت ؟ینادیم هچ مسینومک زا ًالصا وت« :تفگیم دوعسم
 شیپ رد ار هناخ هار تانز اب هتفوک و هتسخ رصع و ینزیم هسرپ تاهخرچود
 يزیچ زغم ،یگتسخ رد ،دنامب مه رگا هزات .دنامیمن تیارب ییهعلاطم تقو ،يریگیم
 ».دنکیمن كرد ار
 ار مسا نیا طقف نم .منادیم مسینومک زا يزیچ هک مدرکن اعدا نم« :تفگ رگخا
 ».سب و نیمه .يراذگب نایرج رد مه ارم يراد یعالطا وت رگا ات متفگ
 ار نینل و سلگنا و سکرام یگدنز شیپ هعفد نم !نک شوگ سپ« :تفگ دوعسم
 تیارب سلگنا و سکرام زا یمهم باتک دروم رد مهاوخیم زورما .مداد حرش تیارب
 نیا رد سلگنا و سکرام .تسا تسینومک بزح تسفینام باتک نیا مسا .میوگب
 هداد حرش یباسح ار نآ یخیرات تلاسر .دناهدرک فیرعت یلیخ يرادهیامرس زا باتک
 هب دوخ نانکروگ هباثم هب ار رگراک هقبط يرادهیامرس نیا هک دناهتفگ نمض رد و
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 ».تسا هدروآ خیرات هنحص
 »؟نیمه« :دیسرپ رگخا
 ».تسا بلطم ُبل نیا .يرآ« :تفگ دوعسم
 ایراتلورپ زا ریغ تاقبط مامت 1848 زا هک دناهتفگ نمض رد اهنآ یلو« :تفگ رگخا
 4».دنتسه یعاجترا یخیرات لماکت ظاحل هب
 نیا اهراب نم هک يدوجو اب ؟ینادیم اجک زا وت« :دیسرپ رگخا زا بجعت اب دوعسم
 »!ماهدیدن نآ رد يزیچ نینچ یلو ماهدناوخ ار باتک
 و راک طیارش تلع هب نارگراک ام .دیتسه اوه هب رس و لوجع نارکفنشور امش«
 نیا نم .تسا هدش هنیداهن ام رد نیا و .مینک راک الاب تقد اب میتسه روبجم دیلوت
 یتسینومک نامزاس کی وضع وت .منیبب .مدناوخ راب کی شیپ لاس ود ار باتک
 »؟یتسه
 ».متسین ینامزاس چیه وضع نم .هن .هن« :تفگ نانک جمجمت دوعسم
 »؟يوش کیدزن یتسینومک نامزاس کی هب يرادن مه میمصت« :دیسرپ رگخا
 ».هن هک ارچ« :تفگ ناجیه يردق اب دوعسم
 .تسین یتسینومک ياهباتک هب ندز كون طقف ندش تسینومک یلو« :تفگ رگخا
 و یهاگآ يارب یگدنز لک ندرک ادف ،یتسینومک یگتشذگ ناج زا ،یتسینومک تیلاعف
 ».تسه زین یتسینومک نامزاس ياهمرن هب نداد نت و هقبط کی هزرابم
 نیمه .منادیم .يرآ«تفگ دیلامیم ار شرگید تسد تسش تسد کی اب هک دوعسم
 .دراد ینامتخاس کچوک تکرش کی نم ردپ ینادیم هخآ .دنکیم شوشم يردق ارم
 و یگدنز یلو تسا هزرابم نم تساوخ .هدرک رارقرب یلوپ تابسانم مه کناب اب
 یگدنز یلک ،دندرک ریگتسد ارم هک مه هعفد نآ .دنکیم زمرت ارم زین مردپ يریگرد
 ود یطیارش نینچ رد مدآ ینادیم .دش يدایز تالکشم راچد مردپ و تخیر مه هب ام
 ».دوشیم هقش
 زا هک ینارکفنشور رثکا .تسین ییهزات زیچ هک نیا« :تفگ یتوافت یب اب رگخا
 ره هب يراب" مه لیلد نیمه هب .دناهناگود نینچ زین دنتسه هعماج هنایم ياهرشق

 
4- Die Mittelstände, der kleine Industrielle, der kleine Kaufmann, der Handwerker, der 
Bauer, sie alle bekämpfen die Bourgeoisie, um ihre Existenz als Mittelstände vor dem 
Untergang zu sichern. Sie sind also nicht Revolutionär , sondern konservativ. Noch mehr, sie 
sind reaktionär, sie suchen das Rad der Geschichte zurückzudrehen. (Manifest der 
kommunistischen Partei) 
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 رد ار ناشدعاسم طیارش دنهاوخیم مه و دننک هزرابم دنهاوخیم مه .دنتسه "تهج
 دننکیم شالت ابترم هک تسه مه تلع نیمه هب ًاقیقد .دنهدن تسد زا هعماج
 ».دنناشوپب ار نآ هنازادنارب و ینافوت هبنج هک دننک ریسفت يروط ار مسیسکرام
 اهزیچ یلیخ وت هک نیا لثم .منیبب« :تفگ و درک زادنارو ار رگخا يردق دوعسم
 »!ینادیم
 دهاوخیم هک یسک ؛منادیم طقف نم .هن« :تفگ و داد ناکت ار شرس رگخا
 هار نیا رد مدق روصت لباق ياهرطخ همه شریذپ اب و هناهاگآ دیاب ،دشاب تسینومک
 یتسناوت رگا .دید مهاوخ ار وت مه زاب نم .نک رکف بوخ .دوشیمن همین همین .دراذگب
 ».رتشیب تقد اب هعفد نیا یلو ناوخب ار یئاذک باتک نآ رگید راب کی
 »؟یتسه تسینومک وت .وگب ار شاتسار« :دیسرپ هناواکجنک دوعسم
 .مدقتعم مسینومک هب نم« :تفگ و تشاذگ وا هناش رب تسد ،دز يدنخبل رگخا
 رگید هتفه ات« :تفگ و تفرگ شوغآ رد مرگ ار وا ،درشف ار دوعسم تسد ،»نیمه
 ورف یکیرات رد ییهیاس نوچ و درک زاب ار رد زرد یمارآ هب و ».شاب تدوخ بظاوم
  .دش
 هعلاطم دیوگیم هک نیا دوجو اب ؟یبیجع مدآ هچ" :تشاذگ هچوک رب اپ زین دوعسم
 ".شلاح هب شوخ .دنکیم فیک مدآ .تسا مکحم یلیخ اهزیچ یضعب يور یلو درادن
 ماش فرص يارب ار وا هک شردام .تفر شدوخ قاطا هب تسار کی ،دش هناخ دراو و
 يور ار دوخ و ».مباوخب مهاوخیم .ماهدروخ يزیچ کی نوریب نم« :تفگ ،دز ادص
 دش مزال رگا ًالثم ینعی !هقبط کی يدازآ هار رد زیچ همه ندرک ادف" :درک ولو تخت
 .تسا نکمم ریغ نیا" .تخیر ورف شابلق هبترم کی ".منک عطق ار متالیصحت
 رد ار اهنآ ای و منک مادقا ماهداوناخ و ردپ عفانم فالخرب یطیارش رد دیاب نم ینعی
 “!؟دوشیم رگم .مریذپب ار مادعا و هجنکش الاح زا ینعی .مریگن رظن
 رد هدرشف باصعا و مارآان بلق اب اهراب .تفر باوخ هب داضتم راکفا و هرهلد اب دوعسم
 حبص .دیرپ باوخ زا ،دوب هدرک سیخ ار اکتم شاشوگانب زا قرع ياههناد هک یلاح
 و تفر مامح هب ،درک كرت ار باوختخر قمد و یگلصوحیب اب ،لاح یب و هتسخ
 طیارش زا نم .دوشیمن روط نیا ":هداتفا هار هبفده یب و دروخ هناحبص يردق
 ".ماهدوبن نآ دهاش یلو ماهدنازوس لد و هدینش یلیخ نارگراک یگدنز دعاسمان
  .دربیم یئوس هب ار وا شدنت و مظنم ياهماگ و دیئاسیم ار نیمز دوعسم نامشچ
 زا ار وا شنورد ریذپان یتشآ ياهداضت .تشذگ جراخ يایند زا يربخ یب رد یتعاس
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 مک مک .دیمهفن يزیچ رگید و تفر یهایس شامشچ ناهگان .دوب هدرک دوخ یب دوخ
 تئارق و هیرگ يادص .درکیم روبع شاشوگ رانک زا موهفمان و گنگ یئاهادص
  .“اقآ .اقآ “:تفگ یسک .تسا هدش درس یمک شایناشیپ درک ساسحا .نآرق
 .دوشگ مشچ تمحز هب و دروخ ناکت شیاهکلپ يردق ،دمآ دوخ هب مک مک دوعسم
 يوق ناتسد اب یناوختسا يدرم .درکیم درد شرس ،دوب هدیشک زارد میلگ کی يور
 كاپ شایناشیپ زا نوخ سیخ یلامتسد اب و دوب هتسشن شرانک تفلک ناتشگنا و
 ».دمآ لاح هب .دمآ لاح هب« :تفگ فعش اب ییهنانز يادص .درکیم
 زاب و درشفیم مه هب ار اهکلپ بترم .دزیم جوم زیچ همه شامشچ شیپ رد
 هداشگ نامشچ اب شرانک رد ینز و درم .دنیبب حضاو تسناوتیم دعب یتاظحل .درکیم
  .دندرکیم هاگن ار وا
یئاج .دیدمآ لاح هب هک رکش یهلا .اقآ مالس« : :تفگ دوب هتسشن شرانک رد هک ینز
 »؟دنکیم درد نات
 ».دنکیم درد مرس .ردام يرآ« :تفگ دوعسم
 ».هتفاکش امش یناشیپ هخآ«
 »؟نم یناشیپ« :دیسرپ بجعت اب دوعسم
 رس هک دیدوب ناتدوخ وت ردق نآ امش رخآ .امش یناشیپ .مرسپ يرآ« :تفگ درم ریپ
 ».دیبوک هچوک يوت غارچ ینامیس ریت هب مکحم
 »؟تساجک اج نیا« :دیسرپ دوعسم
 ».ینامتخاس رگراک کی ءهناخ .ام هناخ« :تفگ درمریپ
 یگداوناخ سکع دنچ و بلاطیبا نب یلع سکع راوید رب .دناخرچ مشچ دوعسم
 ياج هب و دندوب هدرک پیک دیفس کیتسالپ اب ار قاطا هرجنپ ود .دوب هدش هدنابسچ
 هیواز رد .نآ يور یسردنم میلگ اب دوب یلگهاک قاطا فک .دوب نازیوآ یئوتپ ،رد
 ار یتشپ و اکتم مکح هک دوب هدش هدیچ مه يور باوختخر تسد دنچ قاطا يالاب
  .تشاد
 »؟ردپ ،مدوب شوه یب یتدم هچ« :دیسرپ دوعسم
 »؟دوشیم یتعاس« :تفگ درم ریپ
 .دیرابیم هناخ و هناخ ياضعا يور و رس زا رقف .تسشن تمحز اب وا
 »؟ردپ ،دینکیم يرگراک هک تسا لاس دنچ« :دیسرپ دوعسم
 ».دوشیم یلاس لهچ«
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 رقف مه شرخآ ،ندش رامثتسا و لد نوخ و تمحز لاس لهچ« :دش رکف هب دوعسم
 ».مامتان ءهرجنپ و رد اب قاطا کی رد یگدنز ،یگراچیب و
 »؟ردام يرادن هچب«
 اب درم ریپ .تفر نوریب و دنادرگرب ور نز ریپ .دناشوپ کشا ار ناشهدیکورچ هنوگ
 ».رتخد کی و رسپ کی .،میتشاد« :دودز شاهنوگ زا کشا نازرل یناتسد
 »؟دندش یچ !بوخ« :دیسرپ دوعسم
 هدزناش رتخد و دش هتشک ههبج رد قارع و ناریا گنج رد ماهلاس ود و تسیب رسپ
 دوخ درکیم یعس .تسیرگ یمارآ هب و تسشن و ».درم یئاود یب و ضرم زا ماهلاس
 شرانک مه دوعسم .تسبیم شیادص رب بل و دادیم ورف ار شاهیرگ .دنک مارآ ار
 دوعسم يولج ار نآ و دمآ قاطا هب نوریب زا ياچ یناکتسا اب نز ریپ .دز همتابمچ
 کشا و هتسشن نوخ هب نامشچ ،هدز مغ هرهچ .تسشن شیور هب ور و تشاذگ
 ذوفن ياهشزرا مامت ،درک ناریو ار وا نورد ،هدید غاد و هدز متام ،ریقف ینز ناتلغ
 اهنت ار هدید متس و دیفم ياهناسنا نیا ناوتیم" :تفرگ شلاچ هب وا رد ار ریذپان
 رب ناوتیم ؟تشذگ و تسب مشچ اهنآ یگراچیب و رقف و جنر رب ناوتیم ؟تشاذگ
 ؟درب دای زا ار اهنآ هتسشن يدوگ هب نامشچ و یلاخ هرفس و تسشن نیگنر ییهرفس
 ییهدید رجز ياهناسنا نینچ هب ،هداوناخ کی دعاسم طیارش ظفح هناهب هب ناوتیم
 نز ریپ هک دمآ دوخ هب یتقو "؟...دوشیم ...دوشیم ؟درک تشپ ،دنتسه اهنویلیم هک
 و تفرگ شوغآ رد ار شرس ،درک كاپ وا هنوگ زا کشا ،یناوختسا و رغال ناتشگنا اب
 یلو .میدرکیم تحاران ار وت دیابن .شخبب ار ام .مرسپ نکن هیرگ« :درشف هنیس رب
 مه ییهراچ هار و میتسه قرغ یهانپ یب و متس ،يرامیب ،رقف رد ام ؟درک دوشیم هچ
 ».تسین ادیپ
 .دیرتکیدزن نم هب مه اهنآ زا دیاش ،دیتسه نم ردام و ردپ لثم امش« :تفگ دوعسم
 هب نم هک دیدرک بارخ نم رد ار اهزیچ یلیخ و دیداد دای نم هب اهزیچ یلیخ امش
 ».درک مهاوخن شومارف زگره ار امش نم .مدوبن نآ ماجنا هب رداق یئاهنت
 و ساپس اب و دیشون لیم اب ار یئاچ .تسشن تبحص هب شنانابزیم دزن یتعاس دوعسم
 شنورد دنمتردق يرکف و تشادیمرب مدق شمارآ اب وا .درک كرت ار اهنآ یناد ردق
 یگراچیب و رقف و متس زا اهناسنا نیا یئاهر هب هک یئاهشزرا مامت ":دزیم مخش ار
 ".تسا یعاجترا و لصاح یب دماجناین

****** 
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 .درذگیم هسلج عورش زا تعاس جنپ نونکا« :تفگ و درک هزات یسفن سگرن
 زا داقتنا و داقتنا ياوتحم و یگنوگچ ثحب .دیسر بیوصت هب همانماظن و همانساسا
 یهدنامزاس و راک میسقت رس رب ثحب دنامیم هچ نآ .دش  یسررب هبناج همه دوخ
 ».تسا نامدوخ
 ».مینک راک میسقت دعب و دریگب هدهع هب ار عمج تیلوؤسم رفن کی« :تفگ لالج
 نآ و یلفحم لکش زا اریز .میاهتشاذگ رس تشپ ام ار راک زا هویش نیا« :تفگ رگخا
 هب رفن هس منکیم داهنشیپ نم .میاهدیسر نامزاس هب و هدش جراخ کچوک لفحم مه
 ار دوخ هزوح ناشراک لحم هب یگتسب هیقب و دنوش باختنا یئارجا تأیه ناونع
 ».دنهد لیکشت
 »!مهد لیکشت مناوتیمن ییهزوح .متسه اهنت مراک لحم رد نم« :تفگ دولوم
 رگا هّتبلا .میزادرپب یئارجا تأیه باختنا هب لوا هلحرم رد تسا بوخ« :تفگ رورس
 ».دنتسه قفاوم رگخا هدیا اب نارگید
 ».مقفاوم نم« :تفگ یلع
 ».دینک یفرعم ار دوخ ياهدیدناک ،دیاقفاوم همه رگا« :تفگ سگرن
 ».منکیم دیدناک ار لالج و رگخا ،سگرن نم« :تفگ اربک
 تسیل نیا اب متسناوتیم ،درکیم راک يرگید هناخراک رد رگخا رگا« :تفگ لالج
 یسررب تاسلج لاح نیع رد یئارجا تأیه تاسلج تروص نآ رد اریز ،منک تقفاوم
 ».منکیم داهنشیپ ار دولوم رگخا ياجب نم تهج نیا هب .دوبیم ام راک هعومجم
 و دناوتیمن ،دریگیم هدهع هب ار نامزاس لک تیلوؤسم هک سک نآ« :تفگ اربک
 تیلوؤسم دیاب سگرن ام نیب رد مرظن هب .دشاب مه هناخراک هزوح کی لوؤسم دیابن
 و دش دهاوخ باختنا یئارجا تأیه هسلج رد وا هّتبلا .دریگب هدهع هب ار نامزاس لک
 هناخراک هزوح لوؤسم رگخا يزاس نیابمک هناخراک رد تهج نیا هب .اج نیا رد هن
 ».منیبیمن مدوخ داهنشیپ رد یلاکشا نم اذل .دوشیم
 ».مدوب هدرکن رکف نیا هب نم .دیوگیم تسرد اربک« :تفگ لالج
 نیا رد ....؟تسه مه يرگید دیدناک ایآ .مقفاوم اربک داهنشیپ اب نم« :تفگ سگرن
 .دیهدب نم هب و دینک ات ار نآ و دیسیونب ذعاک يور ار ناتدوخ يأر تروص
 ».دشاب یفخم دیاب يریگيأر
 .دندش باختنا لالج و رگخا ،سگرن .درک تئارق ار ارآ لالج
 ار دوخ هناخراک هزوح ،هناخراک ره ياقفر هک منکیم داهنشیپ نم« :تفگ سگرن
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 و هناخراک هس ياههزوح یشزومآ و رمتسم راک اب تسیابیم هجیتن رد .دنهد لیکشت
 ».دنوش لیمکت يزرواشک هدکشناد
 راک هب ار دوخ لیامت ام يوجشناد قیفر هک تسین شیب زور دنچ« :تفگ رگخا
 ».مینک لمع رترایشوه يردق دیاب وا اب .تسا هدرک مالعا یتسینومک لکشتم
 يرایشوه اب دیاب هشیمه ام .تسین وجشناد قیفر هب طوبرم طقف نیا« :تفگ رورس
 ».مینک لمع لماک
 ياههدکشناد رد ار یفخم یتسینومک هزوح ات مینک کمک وا هب دیاب« :تفگ سگرن
 دیاب وا اب هعلاطم و درک دهاوخ دشر وا رما نیا تفرشیپ نایرج رد .دهد نامزاس رهش
 ».دریگ تروص راک نیا رتهب هچ ره ماجنا تمدخ رد
 .میاهدرک یگدیسر هسلج روتسد ياهدنب همه هب ام هک دسریم رظن هب« :تفگ دولوم
 ».تسا دوخ زا داقتنا و داقتنا و تیوضع قح نداد دنامیم هچ نآ
 میناوتیم یتروص رد ام هک موش روآ دای مهاوخیم نآ زا شیپ« :تفگ سگرن
 ار هاگشناد و هناخراک ینلع ياههتیمک هک میهد شرتسگ ار دوخ یفخن تالیکشت
 دناوتیم ینلع تالیکشت کی هک ار یفئاظو مامت دیاب اهنآ .مینک اپرب رتدوز هچ ره
 ».مینک میکحت ار اهنآ هنایفخم دیاب ام و دنهد ماجنا دهد ماجنا

 

23  
 
 اب هدش هداد شارت بوچ زا یئاهیلدنص يور ،گرزب نادنچ هن یلو للجم ینلاس رد
 و ابع و همامع اب ییهدع ،دندوب هتسشن نادنمتردق و نارس ،عیدب ياهراگن و شقن
 و دنخبل .دنتشاد زیهرپ ندیدنخ زا .تاوارک نودب همه یلو یصخش سابل اب ییهدع
 ،دزیم ار مشچ ،تبحص ماگنه رد رس ندرک مخ اب هک اهنآ یعونصم ینتورف
 .دوب هدرک داجیا ساره و ایر زا یئاضف
 ،بالقنا نأشلامیظع ربهر هب دورد اب .میحرلا نمحرلا هللا مسب« :تینما ياروش سیئر
 مداتسرف ناتیارب هک ار یکرادم ًامتح .مینکیم عورش ار یلم تینما ياروش هسلج
 افطل .مینک عورش ار ثحب  میناوتیم تروص نیا رد .یلاع رایسب .دیاهدومرف هعلاطم
 لک رد یسایس نایرج هچ هک تسا نیا لاؤس ،دینادیم هک روط نامه .دیسیونب مسا
 تینما يزیچ هچ و تسا لوفا لاح رد یسایس نایرج هچ و دشر لاح رد هعماج
 »؟ارچ و دنکیم دیدهت نورد زا ار روشک



 رگراک رتخد – سگرن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 156 

 .دندرک حرط ار یمهم لاؤس یلیلج ردارب« :تفگ یمالسا ياروش سلجم سیئر
 ریس هب یگتسب مالسا و یمالسا يروهمج تایح هک تسا نیا رد لاؤس نیا تیمها
 ».دراد ورین نآ ای نیا دشر
 هدارا هب هتسب مالسا تشونرس هّتبلا« :تفگ و تخادنا بغبغ هب يداب رکشلرس
 ذوفن هجرد دیاب ام هجیتن رد .یسایس نایرج نآ ای نیا دشر هب هن و تسا راگدرورپ
 ».مینک یسررب ار مدرم نیب رد یعقاو مالسا
 مینک یبایزرا مدرم نیب رد ار مالسا ذوفن هجرد میناوتیم یتقو ام« :تفگ روشک ریزو
 ».میربب یپ ذوفن نیا ءهشیر هب هک
 یلاع بانج رظن هب« :درک لاؤس ،دیرابیم ءازهتسا و رورغ نآ زا هک ینحل اب رکشلرس
 »؟تسیچ ذوفن نیا لماع و هشیر
 تشیعم عضو دناوتب یمالسا تلود رگا .داصتقا .بانج ،داصتقا« :تفگ روشک ریزو
 و تفای دهاوخ يرتشیب ذوفن مدرم نیب رد مه نآ يژولوئدیا ،دنک بوخ ار مدرم
 ».سکعرب
 زا مک مک امش هک نیا لثم« :تفگ مکحم ینحل اب و درک هرگ تشم رکشلرس
 ."تسا رخ لام داصتقا" دندومرف ماما .هللارفغتسا .دیاهدش رود لحار ماما رکفت ياتسار
 »؟دیاهدش رفاک یتسار .دراد داصتقا هب یگتسب مالسا ذوفن دیئامرفیم امش لاح
 ار لصاح یب ياهلدج نیا .ناردارب« :تفگ ،دادیم ناکت رس سوسفا هب هک یلیلج
 زا رطخ و تسا دشر لاح رد ورین مادک هک مینک نشور زورما دیاب ام .دیراذگب رانک
 یفخم تیلاعف زا ایآ ؟تسا هنوگچ مدرم نیب رد نیدهاجم ذوفن ًالثم .تساجک
 دادعت ؟هن ای دناهدرک ذوفن نارگراک نیب رد اهنآ ایآ ؟میتسه علطم اهتسینومک
 و تسیچ یئوجشناد تاضارتعا يزکرم هلأسم ؟رتشیب ای هدش رتمک اهور دجسم
 .روشک يزیر همانرب و تیریدم نامزاس سیئر ،امش هلب .هلب ...دیئامرفب امش لاح .هریغ
 ».دیئامرفب

 دوشیمن رگید ،دوشیم رتیلاخ زور ره اهدجسم دیوگیم ام تاقیقحت شتسار«
 یتقو هک دناهدینش ام ناردارب .درک جیسب "تسا رطخ رد مالسا" هزیگنا اب ار مدرم
 رد هک منهج هب" :دنهدیم باوج اهیضعب ،"تسا رطخ رد مالسا" ددوشیم هتفگ
 رپ و لاب ریز اهنآ هک دننادیم مدرم نوچ دنرادن هیاپ دایز نیدهاجم ".تسا رطخ
 طسوتم راشقا نوچ .دناهدرک ادیپ يرتشیب هیاپ نابلط تنطلس یلو دنتسه نارگید
 رد .تسا وشبلب یلیخ مه اهتسینومک عضو .دننکیم هسیاقم هتشذگ اب ار ناشعضو
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 نیب رد مه لخاد رد .دنوشیم رتهدنکارپ زور ره و دناهدنکارپ ًالماک روشک زا جراخ
 زا ات مینزیم نماد جراخ و لخاد زا اهنآ تافالتخا هب مه ام .دنرادن هیاپ نارگراک
 یعس اهنآ زا يدادعت .تسا مالسا عفن هتشک دوش هک فرط رهز .دنوش رود مه
 حالطصا هب و دنروآ دوجو هب تدحو ،دننک عمج فقس کی ریز ار همه دننکیم
 تسيرطخ نیرتگرزب هلأسم نیا .دننک جیسب يرادهیامرس هیلع ار نارگراک ناشدوخ
 .دناهدیمهف بوخ ار هلأسم نیا اهیئاکیرمآ .دنکیم دیدهت ار ماظن لک هک
 هک يراک ره" :دوب هتفگ دُرک ناربهر زا یکی هب 1387 لاس نامه رد ناشهدنیامن
 »."دوشن بالقنا طقف یلو دیهد ماجنا یمالسا يروهمج هیلع دیناوتیم
 ».تسامش تبون .هجراخ روما ریزو ياقآ امش«
 نارگراک و اهتسینومک بناج زا ،يزکرم و گرزب رطخ هک منکیم رکف مه نم«
 هب و تسا ناهج رد اهنیرتدب وزج ناریا نارگراک یتشیعم عضو ،رامآ يانبم رب .تسا
 نیرتهب نیا و .تسا لوا ایند رد يرگراک تاضارتعا دادعت رد ناریا ماقم تهج نیمه
 هنافساتم .دنکیم مهارف نارگراک نیب ذوفن تهج اهتسینومک يارب ار طیارش
 دروم ًاعیرس ناریا رد يرگراک تاضارتعا هک تسياهنوگ هب یللملانیب تیعضو
 ياهتسینومک هناتخبشوخ یلو دریگیم رارق یئاپورا ياههناخراک نارگراک ینابیتشپ
 و تدحو دننکیمن رکف هک هچ نآ هب و تسا مرگ شمشک یچدوخن اب ناشرس ام
 ».تسا ندش یکی
 تسد تاعالطا دروم نیا رد امش عقاو رد« :تفگ و تاعالطا ریزو هب درک ور یلیلج
 يرگراک ضارتعا نیرتشیب ناریا رهش مادک هک منک لاؤس تسا نکمم .دیراد ار لوا
 »؟دینادیم ار نیا امش ایآ ؟دراد ار
 هناخراک ناریا ياهرهش مامت رد اریز .تسا لکشم يردق لاؤس نیا هب باوج هّتبلا«
 منادیم نم هک اج نآ ات یلو .دنتسه ضارتعا لاح رد ابترم نارگراک و دراد دوجو
 رد رگراک رازه اههد مه و تسا مهم تاجناخراک يدایز دادعت ياراد مه ،كارا رهش
 و مجسنم نانچنآ رهش نیا ياههناخراک یضعب رد باصتعا .دننکیم راک اج نآ
 رد نارگراک .دسریم شیاهتساوخ هب و دنزیم ار رخآ فرح بلغا هک تساپرید
 بحاص اب نآ طسوت و دناهدرک تسرد ار ناشدوخ يرگراک هتیمک اههناخراک یضعب
 ».دنوشیم فرط تلود اب اتجیتن و هناخراک
 »؟دینادیم امش ؟تسیک اهاروش نیا تشپ« :دیسرپ نارادساپ هاپس لک هدنامرف
 نارگراک دوخ هک دسریم رظن هب .میاهدرک قیقحت یلیخ ام« :تفگ تاعالطا ریزو
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 طقف .میاهدرکن دروخرب اهتسینومک ياپ در هب اج نآ رد ام .دناهدرک تسرد هتیمک
 ».دنتسه نارگراک
 ».درک هاگن ار اج نآ يرتيوق نیب هرذ اب دیاب مرظن هب« :تفگ یناجیرال
 تاقیقحت دروم نیا رد هک تسامش هفیظو نیا« :تفگ تاعالطا ریزو هب یلیلج
 دیدهت ار ام يدج روط هب هک تسيرگراک شبنج طقف .دیهد نامزاس ار يرتشیب
 ».دنکیم
 ».تفرگ مهاوخ سامت دروم نیا رد لوؤسم ناردارب اب زورما نم« :تاعالطا ریزو
 هب ناتتاقیقحت مراودیما« :تفگ دنلب یهآ سپ رد ،دوب هدرک توکس هک رگشلرس
 ».دوشن لوکوم ناتسمز لصف
  "؟تسیچ شدوصقم" .دندرک هاگن مه هب جاو و جاه همه
 تاقیقحت نیا هک دینکیم رکف امش ارچ« :دیسرپ رگشلرس زا رکفتم ییهرهچ اب یلیلج
  ».دش دهاوخ لوکوم ناتسمز هب
 یلو .دش دهاوخ لوکوم ًامتح هک متفگن .مدرک راطخا طقف نم«:تفگ رگشلرس
 ».ناتسمز و زیئاپ ،ناتسبات ،راهب ؛دراد لصف راهچ لاس هک دننادیم ناردارب
 »؟دوصقم« :دیسرپ یلیلج
 ،دراذگیم یتسه هب اپ راهب رد .دراد لصف راهچ مه یتلود ره هک تسا نیا دوصقم
 ناتسمز رد و دزیریم شیاهگرب ریئاپ رد ،دنارذگیم رس زا ار شنت رپ و غاد ناتسبات
 ».دوشیم کشخ امرس زا
 يروهمج تلود امش رظن زا« :دیسرپ رادینعم و كوکشم یهاگن اب تاعالطا ریزو
 »؟دنارذگیم ار یلصف هچ یمالسا
 و دش هریخ نیمز هب ،درک هاگن ار شرب و رود يردق ،دوب هدنام ددرم هک رگشلرس
    ....».دسریم هار زا ناتسمز بیرقنع« :تفگ

****** 
 یگرزب زیم درگ كارا رهش تاعالطا هتیمک نیلاعف و ناراکردنا تسد یگرزب نلاس رد
 اب تاعالطا هتیمک لووئسم .دندرکیم تبحص مه اب ود هب ود و دندوب هتسشن
 هدیسر زکرم زا يدیدج تاروتسد !ناردارب« :تفگ و دز نفرکیم هب ياهبرض تشگنا
 ».تسا هتساوخ يرگراک شرازگ اهرهش نیلوؤسم زا تاعالطا ریزو .تسا
 شرازگ هام ره و هشیمه ام .تسین يدیدج زیچ هک نیا« :تفگ تاقیقحت لوؤسم
 »!میتسرفیم يرگراک
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 هدش دیق "مارآان ياههناخراک زا قیقد شرازگ„ دیدج روتسد رد ّاما .تسا تسرد«
 ».تسا
 ام تسد هب هام ره اههناخراک یمالسا هتیمک ار شرازگ نیا« :تفگ يریگهر لوؤسم
 هچ ام زا اهنآ هک ممهفیمن نم .میهدیم شرازگ رتالاب ناگرا هب ام و دناسریم
 ».دنهاوخیم
 .دنتسه اهتسینومک زا یخن رس يوجتسج رد اهنآ« :تفگ تاعالطا هتیمک لوؤسم
 ».دهد باوج هلأسم نیا هب دناوتیمن هناخراک یمالسا هتیمک تاشرازگ
 »؟مینکب دیاب راکچ ام هک دیئامرفیم امش« :دیسرپ نیرضاح زا یکی
 دیئامرفب .نم طقف لباقم رد هن و دراد رارق ام همه يولج رد هک تسا یلاؤس نیا«
 ».دیئامرفب .دیاهدرک دنلب تسد امش .هلب .ردارب
 يارب هار نیرتهاتوک و نیرتهب هک منک ضرع ناتتمدخ« :تفگ اههدنورپ لوؤسم
 رظن دروم هناخراک لاعف نارگراک ینالوط و قیقد یسرپزاب ،تاعالطا نیا هب ندیسر
 ».تسا
 هناخراک ود یکی و موینیمولآ و يزاس نیابمک ياههناخراک كارا رد« :تفگ يرگید
 .دناهدرک اپ رب هناخراک نارگراک هتیمک اج نآ رد .دنرتمارآان تاجناخراک رگید زا رگید
 تالکشم اب ام و دنکیم رتيزج ار نارگراک اههتیمک نیا ياضعا ندیشک هیخا ریز
 ».میاهدرک هبرجت راب نیدنچ ام ار هلأسم نیا .دش میهاوخ وربور يرگید
 .نارگراک ندرک ساسح و يریگرد داجیا ینعی ،هار نیا« :تفگ اهنادنز لوؤسم
 رد اهتسینومک رگا .میتسرفب هناخراک هب دیدج رومأم دنچ هک تسا نیا هار نیرتهب
 نیا نم رظن هب .دننک ذوفن اهنآ نیب مارآ مارآ دنناوتیم نیرومأم نیا ،دنشاب اج نآ
 ».تسا رتنئمطم و هنیزه مک هار
 تبون .دیئامرفب .مدید ار امش يالاب تسد .هلب .هلب« :تاعالطا هتیمک لوؤسم
 ».تسامش
 یلمع و تسرد ًالماک ردارب نیا داهنشیپ مرظن هب .اقآ جاح« :تفگ تاکرادت لوؤسم
 و رتمجسنم اهنآ هکلب .درک ور دوشیمن ار یییفخم نامزاس چیه يریگرد اب .تسا
 ».دنوشیم رتیفخم
 روتسد هب میوریم لاح ...؟تسین یتفلاخم ...؟تسه داهنشیپ نیا اب یتفلاخم ایآ«
 »...هسلج يدعب
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24 
 
 اهنآ زا بترم هرادا مدختسم .دندوب هتسشن يزیم درگ رفن راهچ یکچوک قاطا رد
 هویم لاگنچ و دراک ،تشاذگ زیم يور ار هویم فورظ ،ياچ زا دعب ،درکیم یئاریذپ
 .تفر نوریب و داد اج یفرظ رد زیم طسو ار يروخ
 »؟مینک راکچ دیاب هک میدیمهفن زونه ام« :دیسرپ نیرضاح زا یکی
 هناخراک رد و دیشوپب يرگراک سابل دیاب رفن هس امش« :تاعالطا هتیمک لوؤسم
 ».دیایبرد یباسح و تسرد رگراک هس دیاب امش زا .دینک يرگراک يزاس نیابمک
 »؟دعب« :دیسرپ يرگید
 بلج ار نارگراک دامتعا ات دیتفایب ولج دیاب دوب یتارهاظت و ضارتعا اجک ره مه دعب«
 ».دینک
 »؟دعب« :دیسرپ هرابود وا

 ».دینک لوبق نم و نم يردق اب درک یسایس راک داهنشیپ امش هب سک ره مه دعب«
 »؟دعب« :دیسرپ یموس
 ياهلولس دیاب امش .دینکیم هیهت ار ناتراک هظحل هب هظحل شرازگ ،دعب«
 ورین نیرتكانرطخ اهنآ اریز .تسامش راک نیرتمهم نیا .دینک فشک ار یتسینومک
 رد ًالثم .دیتسه ییهتشک راک و هدناوخ سرد ياهمدآ امش .دنتسه ام لباقم رد
 مادب رد و دنادیمن ار راک هراچ و هار امش لثم سک چیه .دیاهدوب تسیسکرام هتشذگ
 ».تسین دمآراک اهتسینومک نتخادنا
 »؟مینک عورش یک زا« :تجح
 »؟دراد یلاور هچ ام مادختسا« :یسوم
 »؟درک میهاوخراک شخب کی رد همه« :نیسح
 نیا رتهب .دینکیم عورش ار ناتراک رگید هتفه زا امش« :تاعالطا هتیمک لوؤسم
 هتیمک لوؤسم اب ًالبق نم .دیهدب ار هناخراک رد راک ياضاقت ناتدوخ هک تسا
 مادختسا ،نمض رد .درک دهاوخ مادختسا ار امش وا .ماهدرک تبحص هناخراک یمالسا
 هس رد هک تسا نیا رتهب .تسيداع ریغ زور کی رد مه نآ شخب کی رد رفن هس
 ناتتسد راک دنور رتهب راک نایرج رد ًادعب .دینک عورش ار ناتراک هناخراک زا شخب
 ».دمآ دهاوخ



 رگراک رتخد – سگرن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 161 

****** 
 :تفگ دوب هدرک فیثک هایس نغور اب ار شناتسد و هدیشوپ يرگراک سابل هک تجح
 »؟ینکیم راک اج نیا مه وت !ياهتسخ یلیخ هک نیا لثم .رهاوخ مالس«
 ،دش دنلب ،درکیم هدامآ نتفر يارب ار دوخ و دوب هتسشن هیاپ راهچ يور هک سگرن
 هتسخ .هلب« :داتسیا ،درکیم شهاگن تهاقو اب هک ییهلاس یس درم يور هبور
 »؟دیتسه یک امش .منکیم راک مه اج نیمه .متسه
 هب .مسانشیمن ار سک چیه زونه .ماهدش مادختسا زورما نیمه .متسه تجح نم«
 ».میبرغ حالطصا
 شیاپاترس و درک یسراو بوخ ار شاهرهچ طوطخ ،دش قیمع وا نامشچ رد سگرن
 انشآ رتشیب اج نیا نارگراک اب دعب ياهزورً امتح .دیدمآ شوخ یلیخ« :دومن زادنارو ار
 ».دش دیهاوخ
 »؟یتسه تمسق نیا رد نز اهنت وت .منیبب«
 »؟دوب یشیامرف .ریخن« :تشاد يدب ساسحا سگرن
 طقف .متشادن یضرع .رهاوخ هن« :تفگ و دز او ،دیمر سگرن هاگن قرب زا تجح
  .دش رود و ».منک یفرعم ار مدوخ متساوخیم
 .تفر نوریب ژاتنوم نلاس زا و درک كاپ یلمعتسم هچراپ اب ار شاناتسد سگرن
 داد تسد تجح اب ،دمآیم ور هب ور زا هک يدمحم .تفریم شايرتم دنچ رد تجح
 »؟دوب روطچ تزورما .ردارب مالس« :تفگ و
 غامد اب ،دهدیمن ار یمیدق نانکراک مالس باوج یتح يدمحم" دش رکف هب سگرن
 اب ینامدوخ و یکاخ نینچ نیا یلو .دنزیم مه هب ار مدآ لاح شاهدافا و سیف ،الاب
 تجح یلو .دنسانشیم ار رگیدمه تساهلاس هک نیا لثم .دوشیم ور هب ور تجح
 یتسود هب طوبرم یسرپ لاوحا عون نیا اّما .تسا هدش مادختسا زورما هک تفگ
 "؟ییهطبار هچ .تسیرگید هطبار ای و یمیدق
 ».يوریم هنالس هنالس یلیخ .سگرن مالس«
 ».دوریم ام يولج هک نیمه ؟یسانشیم ار ورای نیا وت .اربک نیبب«
 ،دنکیم هدافتسا هک یتاملک ،شانتفر هار .دراد یبیرغ و بیجع راتفر .يرآ«
 شاتهابش اهنت .تسا هیبش اههدرک لیصحت و اهوجشناد هب شزیچ همه و شتاکرح
 هب و تسا دنک شراک .دنکیم راک ام نلاس هشوگ رد وا .تسا شراک سابل ام هب
 زا رامد میدوب ام رگا .دنکیمن یضارتعا چیه مه لوسر اقآ .دهدیمن راک هب نت یعون
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 کی تفگ نم هب .هاتوک یلیخ .مدید ار یلع شیپ هقیقد هسود .دروآیم رد نامراگزور
  «.زورما نیمه .هدمآ اهنآ يارب مه هزات رگراک
 ».دیرادرب ار اهنیب هرذ .تسا بلاج« :تفگ يدنخبل اب سگرن
 .تسا هدیشکرس اج همه هب هدماین وا .مدرکیم رکف نیمه هب مه نم« :تفگ اربگ
 مه دیاش .دنادیمن ار اههمانسانش هرامش طقف و هدیسرپ يرگید زا ار ام کت کت مسا
 ».دنادیم
 هک ینادیم رتهب تدوخ« :تفگ و تخود اربک نامشچ هب ار شرهم رپ هاگن سگرن
 ار رفن ود نیا دیاب ام .میجنسب ناشدوخ ياعدا و راتفگ اب ار نارگید میناوتیمن ام
 ار ....و ناشندروخ اذغ عون ،راک عون ،دروخرب عون ،ناشتاکرح .میریگب رظن ریز ًالماک
 میژر ياهمدآ ار هلأسم نیا .مینک تبحص مه اب دعب و .میراذگب نیب هرذ ریز بوخ
 نیمه و دننک راتفر يرگید روط دنناوتیمن ،دنتسه عجترم نوچ یلو دننادیم مه
  مه اهپچ زا یلیخ .تسا قداص اهمدآ همه دروم رد هلأسم نیا .دنکیم ناشیاشفا
 اهنآ یلو .دننک لیمحت مدرم هب ار دوخ دنهاوخیم ابیز تالمج و هدنبیرف تاملک اب
 فارح طقف اهنآ .دنتسین شبنج نیا يارب يدج یلمع راک نیرتکچوک هب رداق
 شبنج راگزور ،میهد رارق رایعم ار نآ و مینک هجوت اهنآ رهاظ هب طقف ام رگا .دنتسه
 ار اهمدآ یعقاو و ینورد تیصخش ،هنازور کچوک لامعا .میاهدرک هایس ار يرگراک
 ».قارطمط رپ ياهاعدا هن ،دهدیم ناشن
 »؟تساجک رگخا یتسار« :دیسرپ اربک
 ».تسا رظتنم سوبوتا هاگتسیا رانک« :تفگ سگرن
 ».دشاب ترظتنم هک يراد ار یکی هک تلاح هب شوخ« :تفگ و دیشک یهآ اربک
 رد .دنتفرگ شیپ رد ار رهش هار و دندش سوبوتا راوس هس ره ،اربک و سگرن ندیسر اب
 مه تجح« :تفگ سگرن هب هتسهآ رگخا .دندش هدایپ سگرن و رگخا رازاب نادیم
 ».دش هدایپ
  .دنداتفا هار هب و ».مدید .يرآ«
 ».دیآیم ام لابند ورای«
 نشور شکرابم حور يارب یعمش هناخاقس میورب تسا رتهب .يرآ« :تفگ سگرن
 »؟تسا روطچ .مینک
 .دنتفرگ شیپ رد ار هناخاقس هار و ».تسین ییهدیا دب« :تفگ و دیدنخ رگخا

 ».نک نشور و رادرب اج نآ زا عمش کی .تسا کیراب وت تسد«



 رگراک رتخد – سگرن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 163 

 ییهتخوس همین عمش ،درک لخاد هناخاقس هرجنپ ياههلیم نایم زا ار شاتسد سگرن
 هک دنک مکحم نش يور ار نآ تساوخیم .درک نشور رگید عمش اب و تشادرب ار
 ».ّتین كاپ و بوخ ناناملسم هب مالس« :تفگ یئادص
 »؟دیراد يزاین و رذن مه امش .تجح اقآ مالس« :تفگ و دنادرگرب ور سگرن

 ادرف هللااشنا .ماهدرواین مدوخ اب عمش یلو ....هک منک رذن متساوخیم .يرآ .هن .هن«
 »؟دیدرک نشور يزاین هچ يارب ار عمش امش .میآیم اج نیا هب هرابود
 ».میراد هچب زاین گرزب دنوادخ زا ام« :تفگ و درک سگرن هب یهاگن رگخا
 ».درک ناهنپ ناتسد نایم ار تروص ،دادیمن شاتلهم هدنخ هک سگرن
 ار تدارم ًامتح .تسا نیمحارلامحرا ادخ .نکن هیرگ .رهاوخ هن« :تفگ تجح
 .تفر دوخ هار هب و ».داد دهاوخ باوج ًامتح ادخ .ناوخب فسوی زامن .دهدیم
 ».روعش یب كدرم« :دوب هدرک سیخ ار سگرن تروص هدنخ کشا
 هدازماما کیدزن شاهناخ ؛تفگیم نم هب زورما شدوخ هک روط نآ« :تفگ رگخا
 ».درکیم بیقعت ار ام وا .تسین شهار رس هناخاقس نیا هجیتن رد .تسا ناغیم
 رارق هداعلاقوف هسلج کی يارب يدید ار لالج قیفر هک ادرف .تسا تسرد ًالماک«
 دناوتیم هک ییهلأسم .منک تروشم رفن ود امش اب دیاب هک مراد یمهم ءهلأسم .راذگب
 ».دنک هکوش ار وت
 و رینپ و يزبس يردق سگرن .دندیسر رازاب نادیم هب و دندرک جک ار ناشهار اهنآ
 :درکیم تاقالم ار هچروم اههتشذگ رد هک دش ییهچوک دراو رگخا اب و دیرخ نان

 هدش لوغشم زورما اهنآ شخب رد مه يرگراک .یلع و دولوم هناخ موریم نم«
 ».میآیم رگید یتعاس مه نم .هناخ ورب وت .تسا ربخ هچ منیبب موریم .تسا
 ار شاقمر نازیزع دای .تفریم ولج تخس سگرن مدق .تفر دوخ هار هب رگخا
 :دز ادص و دوشگ ار رد زرد ،دش کیدزن دولوم هناخ هب هتسهآ ياهماگ اب .دیشکیم
 ».دولوم .دولوم«
 ».وت ایب .هدماین زونه دولوم .وت ایب !سگرن یئوت« :تفگ و درک زاب ار قاطا هرجنپ یلع
 قیفر .مالس« :تفگ و تفرگ شوغآ رد ار سگرن تشپ زا دولوم ».مدمآ مه نم«
 هدرک نشور ار روامس یلع .دنتسشن و دندش قاطا دراو مه اب و ».يدمآ شوخ .زیزع
 هچ بوخ« :تشاذگ روامس يور و تخیر يروق رد شوج بآ اب ياچ يردق .دوب
 ».تسا هدش يربخ ًامتح !يوریمن سک چیه هناخ هدزرس هک وت ؟!بجع
 چیه هک هدش مادختسا يدیدج رگراک ام شخب رد .هدش يربخ .يرآ« :تفگ سگرن
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 نیع رد و واکجنک مه یلیخ وا هک تفگیم اربک .درادن تهابش نارگراک هب شزیچ
 ».تسا لبنت لاح
 وا .تسا هدش مادختسا امش رگراک یپُک يرگراک مه ام شخب رد ًاقافتا« :تفگ دولوم
 راک و فیرظ شاناتشگنا .تسین دلب مه يراک چیه .تسا حیقو و واکجنک رایسب مه
 ناتسریبد ریبد و هسردم ملعم هب شاهفایق .تسا دنلب يردق شیاهنخان و هدرکن
 ».یلومعم رگراک هب ات تسا هیبش رتشیب
 ماد نامیارب مرظن هب .تسیلاع .دولوم ياهدرک تقد بوخ یلیخ« :تفگ سگرن
 ».دناهدرتسگ
 رگا .مینک قیقحت ناشهرابرد بوخ و میشاب بظاوم دیاب .تسا تسرد« :تفگ دولوم
 رد ناشیاپ دبا ات هک مینارتسگب یماد نانچنآ ناشیارب ،دش نیقی هب لیدبت نامسدح
 هملپید ناناوج دراد ناکما ؛درک شومارف دیابن ار زیچ کی هّتبلا .دشاب ریگ نآ
 ،دنشابن دلب راک ،دنوش مادختسا هناخراک نیا رد بش نان يارب مه ییهراچیب
 ام .دنک لمحت ار راک تقشم دناوتن ،راک لوا رد ناشندب و دشاب فیرظ ناشناتسد
 ».دش میهاوخ بکترم يریذپان ناربج هابتشا هن رگو مینک ادج مدنگ زا ار هاک دیاب
 ار دولوم ياهفرح رس اب و دیشونیم ار شایئاچ ءهعرج نیرخآ هک یلاح رد سگرن
 بوخ ؟!يراد ینشور عضوم و الاب تقد هچ وت« :دش دنلب شیاج زا ،درکیم دییأت
 ».تسا رظتنم هناخ رد مرهوش .مورب دیاب نم اقفر
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 مه ار هرفس هک ینیبیم .داتفا روش هب ناملد .دیدرک رید يردق .مالس« :تفگ رورس
 ».میاهدیچ
 هک دوب نیا .میدز دید ار فارطا یمک ،هناخ تینما زا نانیمطا يارب« :تفگ سگرن
 ».دش رید
 ».روخب اذغ ییهمقل نیشنب .ياهداتسیا ارچ« :تفگ رگخا هب لالج
 .دندش لوغشم و دنتسشن هرفس درگ همه
 هدروخن تسد روط نیمه ار هرفس« :تفگ و داد تروق ار شاهمقل نیرخآ لالج
 يارب رگخا و سگرن و نم .دنک هولج يداع اج نیا رد ام ندش عمج ات میراذگیم
 ».تسین دب یناسرب ام هب یئاچ مه یهاگ هاگ رگا .وتسپ يوت میوریم هسلج
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 .بوخ« :تسشن و دش دراو ياچ ینیس اب مه لالج و دنتفر وتسپ هب رگخا و سگرن
 »؟تسیچ يارب هداعلاقوف هسلج !اقفر
 ».دراد نتفگ يارب یمهم هلأسم سگرن .منادیمن مه نم« :تفگ رگخا
 نامه .منک تروشم امش اب یمهم هلأسم دروم رد دیاب نم .اقفر يرآ« :تفگ سگرن
 يارب .دراد یفخم تالیکشت رهش مهم هناخراک هس رد ام نامزاس ،دینادیم هک روط
 نایرج رد دنبب و ریگب و هجنکش و نادنز و هزرابم مه اههناخراک ینلع هتیمک تیبثت
 دیاب لاح .دش لیکشت نامزاس هزوح يزرواشک هدکشناد رد زین رخاوا نیمه .تسا
 داجیا و رهش رگید ياههناخراک رد .میهد شرتسگ و طسب هنیمز ود رد ار تالیکشت
 ».نیمه .نارهت ًالثم ؛رگید ياهرهش ياههناخراک رد ینامزاس ياههزوح
 زیر ياههناد .دندوب هدرک ریگ محازم و ینالوط یتوکس ءهنگنم رد لالج و رگخا
 ًامتح« :دیسرپ یلد ود و دیدرت اب .دز روش يردق شلد و دناشوپ ار رگخا یناشیپ قرع
 »؟ینک تروشم ام اب شدروم رد یهاوخیم هک يراد راک نیا يارب ییهشقن
 نارهت .دنک لقتنم نارهت هب ار شراک لحم دیاب ام زا یکی .يرآ« :تفگ سگرن
  ».تسا یللملانیب رهش کی نارهت .تسا عیاقو زکرم
 و تسرد تساوخرد« :تفگ تفریم رو شدنلب لیبس اب هک یلاح ردلمآت يردق ابلالج
 و میهد شرتسگ ار نامزاس مه دیاب ،يرسارس بزح کی داجیا يارب .تسا یئاجب
 تمدخ ود ره هب داهنشیپ نیا .مینک مهارف ار اهنامزاس رگید اب تدحو طیارش مه
 »؟تسا رتدعاسم راک نیا يارب ام زا کی مادک یلو .دنکیم
 ».نم دوخ« :تفگ و دیلام رگخا ياپ اترس هب ار شیایوگ هاگن سگرن
 .داتفا شاتسد زا ،دوب هدرک کیدزن بل هب هک یئاچ ناکتسا .دش درس رگخا نورد
 .دوب هتسشن یقارب تبوطر شاکلپ فارطا و دیزرلیم شاتسد اراکشآ
 ام زا رتمک بتارم هب یتسه نز هک وت تاناکما .وت ارچ« :دیسرپ دیدرت یمک اب لالج
 نابایخ رانک میناوتیم میدرواین ریگ ندیباوخ يارب اج یبش رگا رفن ود ام .تسا رفن ود
 ».یتسین یعضو نینچ ياراد وت یلو میشکب زارد
 ردان یلیخ یئوگیم وت هک نیا .لالج قیفر هن« :تفگ و دش طلسم دوخ رب رگخا
 اب نم .یتسه یگداوناخ لئاسم و نامزاس راک ریگرد هرخرخ ات مه وت دوخ .تسا
 ».مورب نم تسا رتهب یلو مقفاوم سگرن داهنشیپ
 ای و دهاوخب تالد تقو ره .يراد هناخراک رد یساسح تیعقوم وت .هن« :تفگ سگرن
 وت یناث رد .مرادن یتیعقوم نینچ نم یلو ینزبرس اج همه هب یناوتیم دشاب مزال
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 فئاظو نیرتمهم زا یکی رما نیا هک یلاح رد .ینک ذوفن نانز لفاحم رد یناوتیمن
 اب وت هک مراد هلاخ کی و ومع کی نم یلو يرادن ار سک چیه نارهت رد وت .تسام
 »؟دیاقفاوم نم داهنشیپ اب ....يدش انشآ نامجاودزا نشج رد اهنآ
 هداوناخ مه و يوشیم رود ام زا مه ،اریز .هن ،یساسحا ظاحل هب« :تفگ لالج
 ».يرآ ،ینامزاس و یسایس ظاحل هب یلو .دشاپیم مه زا تاکچوک
 شکورف تروص رد طقف هداوناخ .دشاپیمن مه زا نم کچوک هداوناخ« :تفگ سگرن
  ».میوشیم ادج مه زا اتقوم طقف ام .دشاپیم مه زا قشع
 رس ،تفایرد ار وا زور و لاح سگرن .دوب هدنام هریخ میلگ يور ییهطقن رب رگخا هاگن
 »؟یقفاوم مه وت« :دیسرپ و تشاذگ شیوزاب رب
 رانک و درک كرت ار قاطا ،دش نوریب وتسپ زا ،تساخرب اج زا  و».يرآ« :تفگ رگخا
 مارآ شرانک و دش کیدزن وا هب ادص یب و هاتوک یئاهماگ اب سگرن .تسشن ضوح
 ار مدوخ نورد نوچ .درذگیم هچ وت نورد رد هک منادیم نم .رگخا نیبب« :تفرگ
 هک نیا روصت زا ،متسیرگ منورد رد نم یئاهتعاس هچ هک ینادیمن وت .منیبیم
 ار یکانتشحو تاظحل هچ ،مشاب هتشاد مدوخ رانک رد بش و منیبب زور ره ار وت مناوتن
 اقاقتا .هقبط کی عفانم زا تسا یعبات ام کچوک هداوناخ یلو .مراد و ماهتشاد
 رطاخ رد ار سکرام يابیز راتفگ نیا ًامتح .تسا عفانم نیا رد مه ام یتخبشوخ
 هداد وا هب راب کی طقف یگدنز و .تسا یگدنز ناسنا يارب زیچ نیرتابیز" :هک يراد
 كاندرد یباذع رمع هتفر رده هب ياهلاس هک دنارذگ نانچ ار نآ دیاب سپ ،دوشیم
 هک میئوگب میناوتب یگدنز دوردب ماگنه هب ات و دنزن یئاوسر غاد یناشیپ رب و ددرگن
 هدوب تیرشب یئاهر هار رد هزرابم فرص ،ناهج ياهزیچ نیرتابیز فرص متاقوا همه
 ياهیئادج ".دلسگب ار نآ هتشر دناوتیم کیژارت ییهثداح ای فداصت نوچ .تسا
 تسا كاندرد یئادج .دنکیم رتمکحم ار نامدنویپ و رتقیمع ار نامقشع ياهظحل
 .دشاب لمحت لباق دناوتیم ،الاو یفده يارب یلو
 .مدزن یفرح هک نم« :تفگ و تخیوآ سگرن نامشچ هب ار شامومغم هاگن رگخا
 ».مدرکن یتفلاخم
 ».يربیم جنر و يروخیم هصغ هک منیبیم یلو منادیم .يرآ« :تفگ سگرن

 رد ندمآ هاتوک زا رتيوق فده یلو یتسه جنر رد مه وت ؟یتسین نینچ وت رگم«
 ».تسا جنر لباقم
 .درب وتسپ هب ار وا و تفرگ ار رگخا تسد سگرن
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 هرذ ریز زیچ همه ّالاو دشاب مهف لباق مدرم يارب دیاب وت نتفر یلو« :تفگ لالج
 ».دریگیم رارق تاعالطا هرادا نیب
 مینکیم رهق مه زا دعب ،مینکیم وگم وگب مه اب نارگراک لباقم رد ام« :تفگ سگرن
 رهش نیا رد مناوتیمن یتح و مشاب وا رانک رد مناوتیمن رگید هک نیا ناونع هب نم و
 هتفرگن قالط ،هک دیئوگب همه هب مه امش .موریم و منکیم عمج ار مطاسب ،منامب
 .تفر رهق هب
 ار رهش هزوح موس رفن دیاب نامزاس یمومع هتیمک وت نتفر زا شیپ« :تفگ رگخا
 ،دوعسم قیفر نم .میهد لیکشت ار هتیمک رتدوز هچ ره دیاب ام اذل .دنک باختنا
 ».منکیم داهنشیپ ار یئوجشناد هزوح لوؤسم
 »؟یقفاوم مهوت« :دیسرپ لالج زا سگرن
 ».تسیلاعف و ناوج قیفر وا .مقفاوم .يرآ« :تفگ لالج
 مهم فئاظو زا یکی هک منکیم داهنشیپ نمض رد .مقفاوم مه نم« :تفگ سگرن
 ام ياپ شیپ تالکشم لح يارب هک دشاب نینل زا يراثآ همجرت ،دوعسم قیفر هزوح
 راثآ نوچ میشاب طلسم مه یسیلگنا نابز هب دیاب ام لاح نیع رد .دراد مات ترورض
 اهنآ هدش همجرت راثآ .تسا هدش همجرت یسیلگنا نابز هب نینل و سلگنا و سکرام
 مه زاب ،دنک ظفح زا ار اهنآ ءهمه یسک رگا یتح و تسا كدنا یسراف نابز هب
 ».تسا لباقان و هعطق هعطق مسیسکرام زا شتامولعم
 ».مقفاوم اهامش داهنشیپ ود ره اب .يرآ« :تفگ لالج
 و میهدب ناماس و رس ار اهراک رتدوز هچ ره .تسین زیاج یلطعم سپ« :تفگ رگخا
 ».مینک يزاسون ار نامزاس
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 و هتشابنا ار يروخاذغ نلاس یلاخ یمکش اب نایوجشناد .دوب هدش لیطعت اهسالک
 يور یشوگراهچ زیم درگ رفن هس .دندوب اذغ ندش هدامآ رظتنم ینالوط یفص رد
 لاغشا ،نآ يور ناشاهفیک نتشاذگ اب زین ار مراهچ یلدنص و هتسشن اهیلدنص
 .دندوب هدرک
 مه .تسین رتهب اج نیا زا اجک چیه هسلج يرازگرب يارب .اقفر بوخ« :تفگ دوعسم
 دنلب یهاگ هاگ تسا بوخ .دوش كوکشم ام هب دناوتیمن یسک مه و تسا غولش
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 ».دنامن یقاب یکش چیه ياج ات میورب هسیر و میدنخب
 ثعاب نیا .دننزیم فرح ام اب و دنوریم و دنیآیم بترم ام ناتسود یلو« :تفگ الط
 »؟میورب یتولخ ياج تسین رتهب .دوشیم ام راکفا یگدنکارپ
 و مینک هعلاطم ،مینک رازگرب هسلج غولش ياهاج رد میناوتب دیاب ام« :تفگ گنژرا
 نالا نیمه تسا بوخ هجیتن رد .میروآ دوجو هب يرکف زکرمت ییهلأسم ره يارب
 ».منیک عورش ار نامراک
 ».میتسین هبرجت یب مه یلیخ هّتبلا .مینکیم نیرمت .دشاب« :تفگ الط
 .تسیرگراک هلأسم اهنآ نیرتمهم .مینک یگدیسر هلأسم هس هب دیاب« :تفگ دوعسم
 هتیمک لوؤسم و هتخیر يزاس نیرابمک هناخراک هب نارادساپ دینادیم هک روط نامه
 نارگراک .تسا نادنز رد هعاسلا وا .دناهدرب دوخ اب هدز دنب تسد ار هناخراک يرگراک
 مه ام .دنوشیم ینابایخ تارهاظت دراو رگید زور ود ناشراکمه يدازآ يارب هناخراک
 ».میناشکب نابایخ هب ار نایوجشناد اهنآ اب یگتسبمه و تیامح رد دیاب
 ماجنا یساسا راک دوشیمن زور ود رد .تسا گنت یلیخ نامتقو« :تفگ گنژرا
 ».داد
 نیرتهب هب دیاب .مینک نییعت ار عیاقو میناوتیمن ام .تسین ام تسد نیا« :تفگ الط
 دیاب دوعسم قیفر نم رظن هب .میهد ماجنا ار نامفیاظو هاتوک تدم نیا رد یهجو
 هب طقف دیابن ام .دراذگب نایم رد رهش رگید ياههدکشناد نایوجشناد اب ار هلأسم
 ».مینک هدنسب نامدوخ تاناکما
 نیا یئوجشناد نیلاعف اب ار هلأسم میناوتیم طقف زور ود نیا رد ام« :تفگ گنژرا
 زا ینابیتشپ رد نایوجشناد هدرتسگ جیسب موهفم هب زونه نیا .میراذگب نایم رد رهش
 ».مفلاخم همین همین راک اب نم .همین همین تسا يراک .تسین نارگراک
  »؟مینکب دیاب راکچ یلمع ظاحل هب .تسیچ وت صخشم داهنشیپ« :دیسرپ دوعسم
 هب رداق ینامز تیدودحم تلع هب ام هک میهد عالطا اقفر هب دیاب« :تفگ گنژرا
 تارهاظت زا دعب ار یئوجشناد تاسلج میناوتیم یلو میتسین نایوجشناد جیسب
 ».میئامن ثحب تارهاظت نیا دروم رد و مینک رازگرب ،نارگراک
 هد اب هدش مه رگا .میراذگب اهنت ار نارگراک میناوتیمن ام« :تفگ یگتخورفارب اب الط
 و تخس طیارش وت .مینک ینابیتشپ اهنآ زا نابایخ رد دیاب رتمک یتح ای و رفن
 رد یئوجشناد شبنج يوق شیارگ و تاناکما ّاما ،ینیبیم ار ینامز تیدودحم
 یتقو زین یئوجشناد تاسلج رد ثحب .ینیبیمن ار يرگراک شبنج اب یگتسبمه
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 ».میشاب هتشاد روضح نابایخ رد نارگراک اب یگتسبمه رد هک دراد شرب
 ورین مامت اب و مینک تکرح دیاب ام .دیوگیم تسرد الط قیفر« :تفگ دوعسم
 هناهب هب و میراذگب تسد يور تسد میناوتیمن ام .میناشکب نابایخ هب ار نایوجشناد
 زا تسا رپ پچ نایوجشاد ام زغم .مینکن لمع دوخ یبالقنا فئاظو هب همین همین راک
 تافارحنا و تایلعج زا هتشابنا و طیارش یعقاو نتم زا ادج ،هکت هکت تامولعم
 تامولعم میناوتیم يرگراک شبنج اب یگتسویپ و یگتسبمه رد طقف ام .کیروئت
 رگید و مینک لیمکت يرگراک شبنج تالضعم یلمع لح تمدخ رد ار دوخ کیروئت
 ».میئامن جیسب نآ يور ار نایوجشناد
 زا ام هکت هکت وت لوق هب تامولعم« :تفگ دیزرلیم ناجیه زا شناتسد هک گنژرا
 تامولعم دیاب ام .تساههناخراک لاعف نارگراک زا رتشیب راب دص مسیسکرام
 يرگراک حالطصا هب شبنج ره هتفیش مه دایز و مینک لیمکت ار دوخ یتسیسکرام
 ».میوشن
 بزح تسفینام هک هناخراک رگراک« :تفگ و درک کیدزن گنژرا هب رس یمارآ هب الط
 ار نآ ياهمرن و دنیبب شاهنازور لمع رد ار نآ دنکیم شالت ،دناوخیم ار تسینومک
 نورد تافاثک دیاب لوا میناوخیم ار باتک نآ هک ام یلو .دریگب راک هب هطساو یب
 کمک اب و میمهفب ار يرگراک شبنج و نارگراک میناوتب ات مینک كاپ ار نامدوخ
 توافت هچ هک ینادیم لاح .مینک غیلبت فلتخم راشقا نیب رد ار نآ ياههداد اهنآ
 »؟دراد دوجو نارگراک كدنا شناد اب ام هکت هکت تامولعم نیب یفیک
 یلئاسو اهشبنج .دش میهاوخن یشبنج چیه هتفیش ام زیزع قیفر« :تفگ دوعسم
 میژر زا فلتخم راشقا یهاگآ و دوشیم هدید كرادت بالقنا اهنآ اب هک دنتسه
 يارب ام تفگ الط هک روط نامه .دوریم الاب هدنیآ متسیس و یناهج عاضوا ،مکاح
 تکرش يرگراک شبنج رد تسا نکمم هک اج نآ ات و هشیمه دیاب دوخ يزاسون
 شبنج هب قلعتم رفن هس ام ،یناث رد .میراذگب ریثأت نآ رد و میوش رثأتم نآ زا .مینک
 تسینومک هس ره ام .میتسه یتسینومک شبنج هب قلعتم ام .میتسین یئوجشناد
 کی ار دوخ زونه وت مرظن هب .مینک لمع دوخ يرتلورپ فئاظو هب دیاب و میتسه
 ».یئوجشناد فئاظو اب ،ینیبیم وجشناد
 ».متفگ هک تسا نامه .مرادن یفرح رگید نم« :تفگ گنژرا
 ».میریگیم يأر سپ« :تفگ دوعسم
 زور ود يرگراک تارهاظت رد تکرش يارب نایوجشناد جیسب قفاوم نم« :تفگ الط
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 ».متسه هدنیآ
 دیاب لاح .دش بیوصت کی هب ود تروص نیا رد .مقفاوم مه نم« :تفگ دوعسم
 ياقفر داهنشیپ رگید هلأسم .میوش راک هب تسد رتدوز هچ ره و مینک میسقت ار اهراک
 يارب هک ار سکرام و نینل راثآ یضعب هک دنهاوخیم ام زا اهنآ .تسا رتالاب ناگرا
 یسیلگنا دیاب نمض رد .مینک همجرت یسراف هب یسیلگنا زا تسا يرورض ام طیارش
 ».مینک يوق مه ار نامدوخ
 هب همجرت دروم بلاطم هک مینک تقد دیاب یلو مقفاوم ًالماک نم« :تفگ گنژرا
 ».دشاب اقفر داهنشیپ اب قباطت رد و دنک تمدخ یلعف شبنج کیروئت تساوخ
 ،همجرت دربشیپ يارب ،گنژرا قیفر تاحیضوت رب هوالع .مقفاوم مه نم« :تفگ الط
 ».مینک میسقت نامدوخ نیب ار راک تسیابیم
 یسیلگنا نایوجشناد یضعب هب ار راثآ زا یخرب همجرت میناوتیم ام« :تفگ دوعسم
 تسد هب تسد اهنآ دوخ طسوت اههمجرت نیا .مینک لوحم دامتعا دروم و ناد
 نیا .مینک هدافتسا اهنآ زا میناوتیم یسوملم هطبار نیرتکچوک نودب ام و دوشیم
  ».دنکیم رتمکحم اهنآ اب ار ام هطبار و دنارتسگیم ار راک هنماد شور
 موس هلأسم .تسا راک روتسد رد هلأسم هس ،یتفگ وت .مقفاوم نم« :تفگ الط
 »؟تسیچ
 ».تسا دوخ زا داقتنا و داقتنا موس هلأسم« :تفگ دوعسم
 مک مک نلاس هک ینیبیم ؟درک لوکوم دعب هب دوشیمن ار شخب نیا« :تفگ گنژرا
 ».تسین حالص اج نیا رد ام ندنام و دوشیم یلاخ
 .تسام هزوح یگشیمه راک روتسد لئاسم نیرتمهم زا یکی نیا ًاقافتا« :تفگ الط
 .دنتسه نلاس رد يدایز ياهمدآ مه زونه ؟مینک لوکوم دعب هب ار نآ دیاب ارچ
 ».شابن تحاران
 اهتسینومک ریغ و اهتسینومک نیب قرف« :تفگ هک تشاد بل رب يدنخبل دوعسم
 کبس و کیژولوئدیا تفاثک" دوخ زا داقتنا و داقتنا" نایرج رد اهیلوا هک تسا نیا
 يرتلورپ رکفت هویش اب ار دوخ و دنیادزیم دوخ زا ار يرتلورپ ریغ  رکفت هویش و راک
 راک کبس ،يولوئدیا هب" دوخ زا داقتنا و داقتنا "زا رارف اب اهیمود و دننکیم يزاسون
 هب اهنآ .دنوشیم دساف و دنهدیم ذوفن ناکما يزاوژروب رکفت هویش و
 ءهزادنا هب و دراد كاچ شش ناشکرابم ناهد هک دندرگیم لیدبت یئاهتسیسکرام
  ًارهاظ و ابیز تالمج نورد رد یلو دنتسه لاکیدار ،دوشیم زاب ییهزاورد رد
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 دنهدیم هللا قلخ دروخ هب ،دنناپچیم ار دوخ یتسیسکرام دض ياهتسایس ،لاکیدار
 نارگید هب هک تسا نانچ اهنآ راتفر .دنرادن مه ینادجو باذع و مرش نیرتکچوک و
 داقتنا نم هب .متسه داقتنا زا نوصم نم ماهداتسیا داقتنا زا رتالاب نم ؛دننکیم یلاح
 ».دینکن
 »؟متسه اهیمود وزج نم دینکیم رکف« :تفگ گنژرا
 هب تهج ره هب .دوبن اج نیا وت ياج ،دوب نینچ رگا .ناج قیفر هن« :تفگ دوعسم
 يرگراک شبنج اب یئوجشناد شبنج دنویپ تیمها دروم رد وت هک دسریم مرظن
 لضعم نیا هب هدنیآ رد دیاب ام .درک ثحب و دش مخ نآ يور دیاب هک يراد هلأسم
  ».مینک یگدیسر
 رد نایوجشناد یلمع تکرش هب نداد اهب مک قیفر نیا هلأسم مرظن هب« :تفگ الط
 شبنج يزاسون رد يرگراک شبنج شقن هب قیفر نیا .تسيرگراک شبنج
 ».دهدیم اهب مک یئوجشناد
 نم هلأسم .مهدیمن اهب مک دیتفگ هک اهنیا زا مادک چیه هب نم« :تفگ گنژرا
 رگید زور ود رد صخشم تیلاعف کی يارب نایوجشناد صخشم جیسب رد ام یئاناوت
 ».تسا
 رد یئوجشناد شبنج .تسا هدنهد ول یتفگ هک ییهلأسم نیمه ًاقافتا« :تفگ دوعسم
 شبنج .تسا هدروآ تسد هب يرگراک شبنج تیمها زا یئالاب كرد ریخا ياهلاس
 هبرض ره زا سپ ،يرگراک شبنج اب یگتسبمه و ینابیتشپ تلع هب یئوجشناد
 وت ار نیا .دزیخیمرب رتشیب يورین اب هرابود ،شاتقوم تفا و میژر بناج زا يدیدش
 ».يریگیمن رظن رد
 شالت ورین مامت اب .میوشیم راک هب تسد .دشاب« :تفگ راد ینعم يدنخبل اب گنژرا
  ».مرادن یفرح نم .دید میهاوخ ار هجیتن رگید زور هس .مینکیم
 زین گنژرا و الط .تساخرب شیاج زا و میوش راک هب تسد اقفر .بوخ« :تفگ دوعسم
 .دندرک كرت ار يروخاذغ نلاس نایوجشناد رگید هارمه
 »؟يروطچ .مارهب مالس«
 ام هب يرس رگید .تسا غولش ترس یلیخ .مبوخ .گنژرا مالس« :تفگ مارهب
 ».ياهدش مهم .ینزیمن
 ».تسا لوغشم مرکف يردق .ماهدشن مهم .اباب هن« :تفگ گنژرا
 ».تسا ریخ هک هللااشنا !؟هدن دب ادخ« :تفگ مارهب
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 نیابمک هناخراک نارگراک رگید زور ود ،ماهدینش نم هک روط نآ« :تفگ گنژرا
 تارهاظت هاپس هتیمک يولج رد ناشراکمه يدازآ يارب رگید هناخراک دنچ و يزاس
 اهنآ زا ورین مامت اب دوشیم روطچ هک تسا نیا نم يرکف تایلوغشم .دننکیم
 ؟دننک تکرش نارگراک تارهاظت رد دش دنهاوخ رضاح نایوجشناد ایآ ؟درک ینابیتشپ
 »؟تسیچ وت رظن
 و رشق کی هب قلعتم نایوجشناد همه .دمآ دنهاوخ اهیلیخ مرظن هب« :تفگ مارهب
 یعقاو نانابیتشپ نارگراک هک دناهدیمهف ریخا ياهلاس رد یلو دنتسین یعامتجا هتسد
 ».تسیناجم شناحتما .دنتسه ناشتازرابم رد اهنآ
 »؟هچ ینعی« :دیسرپ گنژرا
 رود و ».شاب نم رظتنم اج نیمه رگید یتعاس .نک ربص هک نیا ینعی« :تفگ مارهب
 ».اههچب مالس« :دیسر شیاهیسالکمه زا ییهدع هب داضتم راکفا اب گنژرا .دش
 ،هاپس هتیمک يولج رگید زور ود هک ياهدینش .گنژرا مالس« :تفگ نیرضاح زا یکی
 »؟دننکیم تارهاظت نارگراک
 ».ماهدینش یئاهزیچ کی ،هرآ« :تفگ گنژرا
 »؟یئآیم مه وت« :دیسرپ وا
 »؟اجک« :دیسرپ گنژرا
 تارهاظت نیا رد تکرش دروم رد همه هعاسلا .نارگراک تارهاظت« :تفگ یفطصم
 نم .درک دنهاوخ عمجت نارگراک رانک رد نایوجشناد رثکا مرظن هب .دننکیم تبحص
 ».ملاحشوخ یلیخ هک
 .دش رود اهنآ زا يدنخبل اب و ».مشاب امش اب منکیم یعس مه نم« :تفگ گنژرا
 مرگ ناترس یلیخ ؟دیروطچ اههچب مالس« ".تسا الط ودوعسم اب قح هک نیا لثم"
  »؟دنکیمن چپ و چپ مدآ هک ردق نیا .تسا
 كانرطخ یلیخ نارگراک تارهاظت .دنمهفیمن ًالصا اهنیا« :تفگ گنژرا هب زورفا
 رادگ یب دوشیمن هک يروط نیمه .ندش عمق و علق ینعی نآ اب یگتسبمه و تسا
 ام ياهتساوخ .وجشناد هن و دنرگراک اهنآ .رگراک هن و میئوجشناد ام اباب !دز بآ هب
 »!میرادن مه هب یطبر ام .تسا رود مه زا یلیخ
 دشابن ادج نادرم و نانز سرد سالک میهاوخیم ام .دیوگیم تسد وا« :تفگ الهش
 ای و دننک ضوع ار ناشرگراکرس دنهاوخیم نارگراک .مینکیم تارهاظت نیا يارب و
 رود مه زا ام ياهتساوخ ردقچ هک ینیبیم .دنهد تاجن نادنز زا ار ناشراکمه
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  «.تسا
 ار نارگراک تارهاظت یسک هچ« :دیسرپ و تفرگ ار الهش يوتنام هشوگ گنژرا
 ».دنکیم بوکرس
 ».نارادساپ .میژر ،تسا مولعم بوخ« :تفگ الهش
 »؟دنکیم بوکرس ار نایوجشناد تارهاظت یسک هچ« :دیسرپ هرابود گنژرا
 .نارادساپ نامه و میژر نامه .دش عورش یلاؤس تسیب« :تفگ یگلصوح یب اب زورفا
 »؟دراد نارگراک تارهاظت رد تکرش هب یطبر هچ نیا یلو
 ام هچ ره .میتسه یکرتشم نمشد ياراد ام هک تسا نیا شاطبر« :تفگ گنژرا
 ،میشاب رتيوق ینعی ،میهدب مه تسد هب تسد رتشیب ردقچ ره ،میشاب رتهتسویپ
 نمشد ،دشاب رتهدنکارپ ام تازرابم هچ ره و دنکیم لمع رتفیعض ام نمشد
 ینابیتشپ هک تسه ناتدایً امتح ؟تسا تسرد .دنکیم بوکرس ار ام رتيوق كرتشم
 يوجشناد نآ هب تساوخیم هک يداتسا هیلع ام ضارتعا زا يزاس نیشام نارگراک
 ار زواجتم داتسا هلصافالب و درک يزرل هچ راچد ار حلسم يورین ،دنک زواجت رتخد
 »!دندرک تشادزاب
 .تسام هعماج ياهشبنج مامت زکرم يرگراک شبنج« :تفگ يدج ینحل اب بیبح
 هرخالاب .یئوجشناد شبنج ینامزاس و يرکف يورین تیوقت ینعی نآ زا ینابیتشپ
 ».هن ای دینکیم تکرش مه امش هک دیتفگن
 وت .دوشیم هچ مینیبب ات منکیم تکرش نم« :تفگ بیبح هب و درک دنلب رس الهش
 »؟زورفا ینکیم راکچ
 ».مرادن لوبق !؟دیمهفیم .مرادن لوبق ار اهزیچ نیا نم« :تفگ یبصع ینحل اب زورفا
 رود اهنآ زا یمارآ هب و" تسا بلاج .یکی ياهنم همه الاح ات" :تفگ لد رد گنژرا
  .دش
 دش یچ« :دیسرپ و دش کیدزن گنژرا هب دزیم سفن سفن يردق هک مارهب
 »؟گنژرا
 »؟يدرک راکچ منیبب وگب وت لوا« :تفگ گنژرا
 دنهاوخ تکرش نارگراک تارهاظت رد هدکشناد نیا زا رفن دص لقادح« :تفگ مارهب
 رواب مه مدوخ .تسا ریظن یب تارهاظت نیا زا نایوجشناد فعش و لابقتسا .درک
 »؟يدرک راکچ وت .مدرکیمن
 رفن اهدص رهش ياههدکشناد مامت زا نایوجشناد تکرش مرظن هب« :تفگ گنژرا
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 ».تسیلاع .دوب دهاوخ
 نامز ،دش جراخ هدکشناد زا زین گنژرا .دش رود و درشف گنژرا تسد هنامیمص مارهب
 .متسه بقع یلیخ شبنج زا نم"  :دش قرغ يزارد و رود راکفا رد و درک مگ ار
 نیا ءهشیر ؟دشکیم بقع هب ارم يزیچ هچ یلو .دنتفگیم تسرد الط و دوعسم
 يدنمتورث هداوناخ ام .دشاب نم هداوناخ یلام تیعضو رد دیاش ؟تساجک رد فارحنا
 و زیت رایسب شاعضوم یلو دراد قلعت یلومتم هداوناخ هب مه دوعسم .هن ّاما .میتسه
 باذع رکفت قامعا زا ،درگلو یکس نینط رپ وعوع اب ".تسا هدنورشیپ و فافش
  "؟متسه اجک"  .دیهج نوریب شاهدنهد
 يارب اهراب شردپ هارمه نآ رد هک یلته ،درکیم یئامن دوخ رود زا ریبکریما لته
 .تساج نیمه رد نم لاکشا يرآ"  .دوب هدز هناچ نادرم تلود اب یئاهدادرارق دقع
 .میراد ترفن شامالسا و میژر نیا زا نم و مردپ .تسا ییهناگود هداوناخ نم هداوناخ
 زین دوسرپ ياهدادرارق ياضما يارب یلو میزیریم نآ هب ار نامرهز دشاب اجک ره
 تسا موزل دروم هک شابناج کی اب ًامتح .میوش ریگرد میژر همه اب میتسین لیام
 هب تفگنه ياهدوس بسک يارب مردپ .مینک شزاس و میئایب هاتوک ،میئایب رانک دیاب
 یلام تابسانم تینیع نیا .میراد گنلپ واگ رتش عضوم مردپ و نم .دراد جایتحا اهنآ
 نم و مردپ رد ار هناراکشزاس و ولهپ ود عضوم هک تسا تینیع نیا .تسام هداوناخ
 ياهشبنج ینیع تیعقاو زا ارم راکفا هک تسا ینیع طیارش نیمه .تسا هدرک داجیا
 ییهناراک هظفاحم عضوم و منک ذوفن نآ نطب هب دراذگیمن و دزاسیم رود یعامتجا
 و دنزب دایرف تساوخیم شلد ،درشفیم ار شیولگ ضعب ".دنکیم تیوقت نم رد ار
 رکف و تفریم وا .دزاس اهر ،دوب هتفرگ رب رد ار شناج هک یئرمان روت زا ار شدوخ
 هژر شامشچ يولج زا شروشک مدرم و شافارطا ،شدوخ یگدنز طیارش ،درکیم
 تینیع اهنت نیا یلو ":دش هریخ ياهطقن هب و داتسیا ورهدایپ طسو ناهگان .تفریم
 نآ ،دراد دوجو مایعامتجا یگدنز رد زین يرتدنمتردق یتینیع .تسین نم یگدنز
 یتاقبط هزرابم تینیع ،دشکیم دوخ يوس هب ار تیرشب مامت هک دنمتردق نانچ
 تسد زا اهنادنز رد ار ناشنادنزرف هک یئاهنآ نازوس ياهکشا تینیع ،ایراتلورپ
 يدازآ تمدخ رد لامک و مامت ار دوخ یتسه هک ییهتفیش ياهناج تینیع ،دناهداد
 نوریب دوخ نورد زا هاگنآ" .دراد دوجو زین يرگید تینیع يرآ .دناهدرک راثن تیرشب
 زا راشرس و دوب هدش کبس .درک رپ ار شیاهلولس کت کت قیمع یشمارآ .دش
   ...تفرگ شیپ رد ار دوعسم هناخ هار دنت ياهماگ اب .يژرنا
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 هداتسیا یشترا ياهپیج رانک رد رادساپ يدادعت هُلگ هب هُلگ ،یلم غاب نادیم فارطا
 اب مدرم .دوب هدش كراپ یتشهب رتکد نابایخ رس مه هاپس شاپبآ نیشام .دندوب
 ار اضف يدنمتردق يادص ناهگان .دنتشذگیم نآ زا و دندشیم نادیم دراو طایتحا
 دیاب دازآ یسایس ینادنز ،ددرگ دیاب دازآ یسایس ینادنز« :کیدزن زا یئادص ،دناکت
 .دندش نادیم دراو یعرف ییهچوک زا هدرشف مه هب یفوفص رد رفن اهدص »ددرگ
 ،دنتشگزاب هرابود ییهظحل زا سپ و دنتشاذگ رارف هب اپ دندوب نادیم رد هک یئاهنآ
 يوس هب ،دندرک تکرح .دزیم جوم تیعمج زا نادیم دعب یقیاقد .لدمه و واکجنک
 دیاب دازآ ینادنز رگراک .ددرگ دیاب دازآ ینادنز رگراک« .دنداتفا هار هب هاپس هتیمک
 »ددرگ
 ؟دش یچ .دندنویپب ام هب زین نایوجشناد دوب رارق« :تفگ شاهارمه رگراک هب لالج
 »؟ینادیم
 يادص .دروآ ربخ رود نادنچ هن یئاج رد يریگرد زا ریت دنچ کیلش يادص ناهگان
 وجشناد اهدص .دشیم رتکیدزن هظحل ره »روتاتکید رب گرم« دایرف و ندیود
 زا يژرنا ،نایوجشناد ندمآ اب .دنتسویپ نارگراک فوفص هب باهتلا رپ و هدنکارپ
 و نارگراک فوفص و داد تردق ار اهتشم ،تشابنا ار اهلد مولعم ان یعبنم
 نابایخ يوس ود هشام رب تشگنا و  طایتحا اب نارادساپ .درک رتمجسنم ار نایوجشناد
 .دنتفریم ناگدننکرهاظت هارمه ورهدایپ رد
 رد هدننکرهاظت اهدص .دندوب هداتسیا کیلش هب هدامآ هتیمک رد يولج رادساپ يدادعت
 دازآ ینادنز رگراک .ددرگ دیاب دازآ یسایس ینادنز« دنداتسیا ناشلباقم مظنم یفوفص
 »ددرگ دیاب
 رپ و دندوب ناوج همه .دندرکیم رارکت اهراب ار اهراعش .دندوبن رادرب تسد نایوجشناد
 اج نآ زا راعش .دندوب هتفرگ نایم رد نایوجشناد ار الط و گنژرا و دوعسم .يژرنا
 .دشیم عورش
 مه اهیضعب .دندوب هدمآ ناشصوصخم ياهتکساک هالک و راک سابل اب نارگراک
 کتپ کی ،گرزب هسنارف راچآ کی ،دنلب هلیم کی .دنتشاد تسد رد ار ناشراک رازبا
 ...کچوک
 راطخا هب .دیوش قرفتم افطل« :درک راطخا شاپبآ نیشام يوگدنلب زا یئادص
  ».دینک هجوت یتینما ياهورین

 ار نابایخ یقیاقد راعش »ددرگ دیاب دازآ ینادنز رگراک .ددرگ دیاب دازآ یسایس ینادنز«
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 ییهظحل .دینت مه رد هلولگ کیلش يادص و راعش ،نآ سپ رد هک یقیاقد ،دنازرل
 هب نارادساپ ،یئاوه ریت دنچ کیلش سپ رد ناهگان .دش مکاح يرابگرم توکس
 اپ نایوجشناد زا یضعب .دندش ریگرد و دنداتسیا نارگراک .دندرک هلمح ناگدننکرهاظت
 هدیبوک شرس رب یکچوک کتپ و داتفا نیمز رب يرادساپ .دنتفر و دنتشاذگ رارف هب
 شاتسد چم رب ییهسنارف راچآ .دنتفرگ نایم رد ار يرگید رادساپ نارگراک .دش
 و ناگدننکرهاظت فوفص لسلسم رابگر يادص .دروآرب ار شدایرف و دش هدیبوک
 نیمز رب یمخز رادساپ و هدننک رهاظت اههد .درک قرفتم و دیشاپ مه زا ار نارادساپ
 یلدمه زین نایوجشناد زا یکدنا دادعت ،دندش عمج هرابود نارگراک .دندوب هداتفا
 کیلش هرابود نارادساپ ،دندرب نوریب نادیم زا ار دوخ ياهیمخز نارگراک .دندرکیم
 گنفت يولج رد هک سک ره يوس هب .ناگدننک رهاظت نایم هب راب نیا یلو دندرک
 ییهظحل نایوجشناد و نارگراک راعش یلو دندیتلغ نوخ رد رفن هس .تفرگ یم رارق
  »ددرگ دیاب دازآ ینادنز رگراک .ددرگ دیاب دازآ یسایس ینادنز« :دشیمن عطق
 يوس هب دعب یتدم .دنداد راعش و دنتفرگ تسد رب ار اههزانج ناگدننک رهاظت
 تارهاظت ناگدننادرگ قفاوت اب و دنداد لیوحت ار اههزانج .دندرک تکرح ناتسرامیب
 جراخ هلچ زا ریت ریفن نوچ »ددرگ دیاب دازآ ینادنز رگراک« راعش یلو دندش قرفتم
  .دشیم رود و دیچیپیم اوه رد یتدم هدش
 زا يدادعت .دنتفریم مه رانک دنلبرس و هتسخ گنژرا و دوعسم یکیراب نابایخ رد
 هدایپ رد مه ینیرباع .دندرکیم تبحص شیپ تاظحل عیاقو ءهرابرد  زین نایوجشناد
 .دندوب دوخ هار هب ور
 لثم دنیآ شوخان يزیچ .دوب امش اب قح« :تفگ ینالوط یتوکس سپ رد گنژرا
 هب دیاب وت .متسه شاندودز لاح رد و متخانش ار نآ .دوب مهار دس نوگریق يراوید
 ».ینک ماکمک و یباتشب يرای
 دیآرب متسد زا يراک ره .تسوت رایتخا رد نم یمسج و یحور تردق« :تفگ دوعسم
 .تفرگ شوغآ رد ار وا و داتسیا گنژرا يور هب ور هاگنآ ».منکیم تیارب
 هزرابم زا رتمحر یب راب اهدص ینورد هزرابم .متسین اهنت هک متسنادیم« :تفگ گنژرا
 غاد کشا ییهرطق و ».دهاوخیم راوتسا روای و رای نادیم نیا رد هزرابم .تسا یجراخ
  .....دیئاس شاهنوگ رب
 ار نابایخ يوس ود نارادساپ .درک بوکخیم ار همه اهگنفت ندرک حلسم يادص
  .دندوب هتسب
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 دیاب« :درک عمج دندوب سرتسد رد هک ار ینارگید و نایوجشناد تعرس اب دوعسم
 همه ّالاو مینک رارف و میفاکشب ار نارادساپ فص هدرشف و مجسنم ،هلولگ کی لثم
  «.دننکیم ریگتسد ای و دنشکیم ای ار ام
 هدیسر ناشیمدق دنچ هب .دندشیم کیدزن حلسم ياهگنفت اب و طایتحا اب نارادساپ
 هب دوعسم .دندروخیمن ناکت  هدرشف مه هب یعمج رد نارگید و نایوجشناد .دندوب
 ...2 ...1 .مینکیم رارف و میفاکشیم ار تسار تمس فص هس هرامش اب« :تفگ یمارآ
3...« 
 یعس هک گنژرا .دش هدنکارپ و تفاکش ار تسار تمس فص تعرس اب تیعمج
 .دروخ نیمز هب شرس رب گنفت قادنق هبرض اب ،دنک يرای رفن نیرخآ هب درکیم
 نیشام یلخاد دندیبوکیم ار شندب بترم هک یلاح رد و دنتفرگ ار شرود نارادساپ
 .دندرب دوخ اب و دنتخادنا یشترا

 

27 
  
 »ناج همع مالس«
 باوخب ریگب !تسا هعمج زور هک زورما ؟يدش دنلب يدوز نیا هب ارچ .سگرن مالس«
 ».مرتخد
 میارب ناشدوخ هناخراک رد وا .مورب مناتسود زا یکی هناخ هب دیاب نم .ناج همع هن«
 ».میراذگب ار اهرادم رارق و منک تبحص وا اب دیاب .تسا هدرک اپ و تسد يراک
 تینما .تسا یغولپ غولش رهش ،تسا نارهت اج نیا .شاب تدوخ بظاوم یلو«
 تدوخ بظاوم .يدرگیمرب ًامتح هک ینادیمن ،يوریم نوریب هک هناخ زا .تسین
 ».روخب ار تاهناحبص نیشنب الاح .شاب
 اب راکور نودب اههناخ ،فیثک و دوب گنت هچوک .دش جراخ هناخ زا سگرن دعب یتعاس
 يور دیرابیم ناشتروص و رس زا رقف هک یئاهمدآ .هدش پیک کیتسالپ اب یئاههرجنپ
 و سردنم سابل هک یئاههچب زیگنا مغ هاگن .دندوب هتسشن ناشاههناخ يوکس
 .دروآ دای هب ار شایکدوک و میدق هناخ .دیشارخیم ار شحور دنتشاد نت رب ینیکرچ
 دش هناخ دراو یلاخ تسد اب هک دید ار شردپ .دید ردام شوغآ رد ار شدازون رهاوخ
 هک ار ینازوس کشا هرطق .دمآ دوخ هب .دناشوپ ردام دید زا ار شبوطرم ياهکلپ و
  .دش جراخ هچوک زا و درک كاپ دوب هتفرگ هار شاهنوگرب
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 »؟دموآرد ام هچوک زا هک هیک هلگشوخ موناخ نیا ؟منیبب«
 »؟هن .هلگشوخ یلیخ هک یتسار .منیبیم هک هراب نیلوا ونا منم«
 »؟متشاد یلاؤس .مناخ مالس« :دنداتفا شلابند هب ،دش در ناشرانک زا هک سگرن

 »؟یلاؤس هچ !دیئامرفب !هلب«
 ».منک یفرعم ومدوخ يدیم هزاجا .يرادن هک رهوم رهوش«
 ».دینک یفرعم ار ناتدوخ هک تسین مه یجایتحا .مراد رهوش نم .اقآ دیشخبب«
 .درکرس هشیمن هک رهوش کی اب طقف .هرادن لد راد رهوش نز رگم« :تفگ یمود
 هک ام .نکن يدرگ نادند ردق نیا« .تفرگ ار سگرن تسد و ».مایب تارمه هدب هزاجا
 ».مینک شب و شوخ مه اب یمک میاوخیم طقف .میرادن يراک وت اب
 رس ،داتسیا وا يور هب ور ،درک گنرد ییهظحل .دیئاسیم نیمز رب مشچ سگرن
 ».نک لو ار متسد« .درب ورف وا مشچ رد رتشین نوچ ار شاكانفوخ هاگن و تشادرب
 وا زا یماگدنچ بقع بقع ناساره و تفر بقع هب یماگ ،درک لو ار شاتسد
   »!هگید دیایب ِد .دینک شلو ،اههچب دیایب« .تفرگ هلصاف
 "...تسین تینما .تفگیم تسار ناج همع"
 رظتنم و درشف ار نآ هرابود یتدم زا سپ .داتسیا راظتنا هب و درشف ار گنز همکد
 اِوا« :دش زاب رد و ».مدمآ .مدمآ .اباب نک ربص« :تفگیم فرط نآ زا یئادص .دنام
 ».وت ایب .مالس !سگرن یئوت
 »؟یتسه بوخ ؟تسا روطچ تلاح .نیرز مالس« :تفگ سگرن
 وت میرب ایب .ایب .يدمآ شوخ .مبوخ .هرآ« :تفگ تسبیم ار رد هک یلاح رد نیرز
 نارود هناخ زا رتمک شاهیثاثا بابسا هک ،دندش دراو یقاطا هب ود ره و ».قاطا
 و درک نشور ار روامس نیرز .تسشن یمیلگ يور سگرن .دوب شدوخ یکدوک
 .داد مل شرانک
 يرکف کی دیاب .یتسه ابیز ردقچ وت« :تفگ و درشف ار وا هناچ ریز تشگنا اب سگرن
 ».دوش ریپ یئاهنت رد مدآ تسین بوخ .درک تلاح هب
 »....یلو .دیوگیم ار نیمه مه مردام« :تفگ نیرز
 ام زیچان یلو قح هب ياهوزرآ و اههتساوخ لاور هب یگدنز یلو ....یلو« :تفگ سگرن
 ».دنربیم شیپ هب ام ياههتساوخ فالخ رب ار نآ میوگب رتهب ای و دوریمن شیپ
 ار يزیچ مینوتیمن زین وت و نم .هدوب روط نیمه هدوب ایند ات ایند .سگرن نیبب«
 »؟هن رگم .مینک شالوبق يروط نیمه دیاب .مینک ضوع
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  «.هن«
 »؟هن«
 زا لاس رازهدصناپ زا شیب .تسییهدمآ ایند هب هزات ناویح ناسنا .هن« :تفگ سگرن
 ینادیم .دراد هقباس لاس رازه جنپ طقف زین ناسنا عمط و صرح .درذگیمن شرمع
 جنپ زا رتمک ینامز رد یتخبدب و رقف ،متس و ملظ .يرخآ و دراد یلوا زیچ ره ،نیرز
 .دشاب هدیسر زین نآ نایاپ رضاح نرق رد دسریم رظن هب .تسا هدش عورش لاس رازه
 میراذگب و میرذگب .دنابور ار نآ دیاب ،دوشیمن هدیبور دوخ هب دوخ یلو متس و ملظ
 وت ینعی .منکب دیاب راکچ نم منیبب وگب .وگب هناخراک زا میارب  .رگید تصرف يارب
 »؟ياهدرک راکچ الاح ات میارب

 ام شخب هب يراک ماجنا يارب مادختسا لوؤسم یتقو طقف .ماهدرکن يدایز راک نم«
 ." درگیم راک لابند و هدمآ نارهت هب ناتسرهش زا مناتسود زا یکی" متفگ وا هب ،دمآ
 ژاتنوم صصختم مناخ نیا "متفگ" ؟هدوب هراکچ و هیک وت تسود نیا "دیسرپ وا
 صصختم نز کی" دیسرپ بجعت اب وا ".تسا شارت نیشام اب راک و یتعنص تاعطق
 "يرآ" متفگ "؟تسا یتعنص تاعطق ژاتنوم
 ادرف وت ینعی" .شروایب تدوخ اب متشگرب ترفاسم زا نم هک رگید زور هس "تفگ
 ».یئایب هناخراک هب نم اب دیاب
 .يدیشک تمحز .منونمم تايرای زا یلیخ .دش یلاع یلیخ« :تفگ سگرن
 ».مرازگساپس
 .دش تکاس و تشاذگ سگرن يولج یگنر شوخ یئاچ نیرز
 »؟دنکیم دیلوت یچ امش هناخراک« :دیسرپ يواکجنک اب سگرن
 ».دوشیم ژاتنوم ایناکسا ياهنیشام ام هناخراک رد« :تفگ نیرز

****** 
 سیئر .دندوب هداتسیا ینیزگراک سیئر زیم يولج ژاتنوم شخب لوؤسم هارمه سگرن
 .دوب هدش ریپ شانس زا شیب هک دوب ییهلاس جنپ و لهچ لهچ درم ینیزگراک
 ار وا شتروص رب یمدنگوج هوبنا شیر و اههنوگ و یناشیپ رب قیمع ياهكورچ
 .دنایامنیم ضیرم و هتسکش
 هک تسا يرهاوخ نامه ناشیا اقآ جاح« :تفگ سگرن هب هراشا اب ینیزگراک دنمراک
 ».دراد صصخت شارت نیشام اب راک و یکدی تاعطق ژاتنوم رد
 »؟لیماف و مسا« :دیسرپ و درک زادنارو ار سگرن ياپ ات رس ینیزگراک سیئر
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 »نایواک سگرن«
 یلو .يراد يدایز تراهم تراک رد ماهدینش هک صوصخ هب .میراد جایتحا وت هب ام«
 ».تسا نآ شمارآ و حلص رد ام هناخراک تیقفوم زمر هک نادب مه ار نیا
 ار اهقوقح هک دیئامرفب افطل« :دیسرپ ینیزگراک سیئر فرح هب هجوت نودب سگرن
 ».هن ای دنهدیم هامرس
 ».دنهدیم هام رس .رهاوخ هرآ«
 ءاضما نم ات دینک لیمکت ار رهاوخ نیا هدنورپ دیورب ،ردارب« :تفگ یلضاف هب سیئر
 ».دنکیم عورش ار شراک الاح نیمه زا وا منک
 تقو اج نیا رد وت« :درب ژاتنوم نلاس هب ار سگرن یلضاف .دوب هتشذگ رهظ زا یتعاس
 زا یضعب .دوشیم هناخراک لک یلطعم ثعاب رفن کی یلطعم .يرادن ندناراخرس
 راک ود وت يارب .صصختم نارگراک ار اهراک رتشیب و دهدیم ماجنا تابور ار اهراک
 هک ینیبیم .شارت نیشام اب راک ای و روتوم زا یئاهشخب ژاتنوم ای .میاهتفرگ رظن رد
 ».تسا تدوخ اب میمصت لاح .تسا راکیب شیاتود شارت نیشام ود زا
 یلو دنکیم عطق نارگراک رتشیب اب ارم هطبار روتوم ژاتنوم"  دش رکف هب سگرن
 ".دنکیم لصو نارگراک و هناخراک ياهشخب مامت اب ارم سکعرب شارت نیشام
 ».مهدیم حیجرت ار شارت نیشام اب راک نم«
 شارت يارب یسک و هدش رابنا لت نیشام رانک تاعطق هک ینیبیم« :تفگ یلضاف
 ».تسین اهنآ
 ....».منیبیم .يرآ« :تفگ سگرن
 ».سگرن مالس« :دمآ وا دزن نیرز ،دش رود هک یلصاف
 »؟ینکیم راک اج نیا  مه وت .نیرز مالس«
 ،تسا نلاس نیا رد مه نم راک لحم .منکیم هدامآ ار ژاتنوم تاعطق نم«تفگ نیرز
 ».تسا تکرح رد دناب هک ییهشوگ نآ رد
 .دوب هتفرگ ییهزات يورین لاحرس و لاحشوخ نونکا ،راظتنا اهزور زا سپ سگرن
 رد سگرن راک تعرس و تراهم زا ،دمآیم لرتنک يارب راب کی یتعاس هک یلضاف
 هب هتسهآ و داتسیا شارت نیشام رانک یتدم ،دمآ مه ینیزگراک سیئر .دوب تفگش
 .تسا ریظن یب وا راک .تشادهگن دیاب هدش یتمیق ره هب ار نز نیا« :تفگ یلضاف
 ....».تسا لگشوخ مه یلیخ مینامدوخ یلو
 ار نارگراک ساوسو و تقد اب سگرن .دنتفر و دنتشاذگ دوخ راک هب ار وا اهنآ



 رگراک رتخد – سگرن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 181 

  .دروآ تسد هب ناشراتفر و راک ،اهنآ زا یعقاو يریوصت درکیم یعس و تسیرگنیم
 مالس« :تفگ و دمآ شارت نیشام رانک دوب قاّرب و هدز نغور شیاهوم هک يرگراک
 ».رهاوخ
 ».ردارب دیراد یشیامرف هچ !دیئامرفب .مالس« :تفگ سگرن

 ».ياهدمآ اج نیا هزات هک نیا لثم«
 ».دیهاوخیم هچ .دینزب ار ناتفرح«
 زا ینکیم هظحالم هک ار پاپوس نیا .میدزن یفرح هک ام .رهاوخ ینکیم اوعد ارچ«
 ای ینهآ پاپوس کی هب جایتحا نآ يریگ بلاق يارب ام .تسا هدش هتخاس بوچ
 »؟مربب مایب یک بوخ .شالمعلاروتسد مه نیا .میراد یموینیمولآ
 »؟ردارب هیچ امش مسا«
 »؟هیچ وت مسا .میلس«
 ».نایواک سگرن .سگرن«
 رد« :دیسرپ ،درکیم یسراو ار نآ تقد اب هک یلاح رد و تفرگ وا زا ار پاپوس سگرن
 »؟دینکیم راک شخب مادک
 ».تاقیقحت شخب رد«
 »؟دیتسه صصختم رگراک امش« :دیسرپ سگرن

 ».متسه صصختم رگراک نم .يرآ«
 هب ار یکی ،دروآ نوریب ،دوب رینپ ناشیال هک نان هکت ود شاکچوک كاس زا سگرن
 ».دیئامرفب .دنکیم عفر رهظ ندیسر ات ار امش یگنسرگ .امرفب« :درک فراعت وا
 وا تاکرح کت کت سگرن .درک ندروخ هب عورش و تفرگ ار نان همقل رکشت اب میلس
 تیصخش هب وا ندب و تسد ناسون ره زا درکیم یعس و دیعلبیم شانامشچ اب ار
 .دوب یتاملک ندینش رظتنم ، دیشارتیم ار ياهعطق هک یلاح رد وا .دبای تسد شنورد
 ییهلأسم هچ شیارب و دیوگیم هچ زا صصختم رگراک نیا هک دنادب تساوخیم
 .تسیزکرم
 هک ار نان هدش کشخ تمسق و »؟دنکیم یگدنز اجک وت هداوناخ ،سگرن منیبب«
 شارت نیشام ریز اپ كون اب و تخادنا نیمز رب ،دوب هدش هدرشف رینپ نآ يال
 .درک شاترپ
 چیه و تخادنا لاغشآ لطس رد یمارآ هب ار نآ و تشادرب نیمز زا ار نان هکت سگرن
 .تفگن
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 ؟يدرک تکرش هناخراک نارگراک باصتعا رد هتشاذگ هتفه مه وت ،سگرن منیبب«
 اهیپچ نیا ؟یتسه یسایس وت منیبب .دنکیم فیرعت وت راک زا یلیخ هناخراک سیئر
 هچ هک ینادیم یتسار ؟ياهدینش مه وت .دننکیم تبحص بالقنا زا هشیمه
 »؟يراد یگنشق ياهمشچ
 رگراک ياقآ بانج« :تفگ و داتسیا وا يور هب ور شارت نیشام يوس نآ رد سگرن
 .موریم مشاب لیام هک اجک ره نم ،دنکیم یگدنز نارهت رد نم هداوناخ .صصختم
 ».دروخیم مه هب ملاح مه امش ياهدیجمت نیا زا و مراد رهوش هک متفگ امش هب
 ود تعاس ات ار هعطق دیاب« :تفگ دوب هدش زاب شوگانب ات شاشین هک یلاح رد میبلس
 .دش رود و »؟يدیمهف .یهدب لیوحت رهظ زا دعب
 يراک ماجنا يارب ًارهاظ نارگن يردق و طاتحم يرز ،دش جراخ نلاس رد زا هک میلس
 ردپ و لوضف ،واکجنک یلیخ هکیدرم نیا« :تفگ هتسهآ و دناسر سگرن هب ار دوخ
 رود و «.دناهفالک وا بیرغ و بیجع تالاؤس تسد زا نارگراک همه .تسا هتخوس
 .دش
 راتفگ و تاکرح هظحل هب هظحل ،دیشارتیم ار یشرافس هعطق هک یلاح رد سگرن
 ".سوساج کی يواکجنک اب ینپمول دروخرب ،هتخلش راتفر" :درکیم لیلحت ار میلس
 مه نیا .دوش هدیشارت دیاب ردنلیس نیا .میآیم تاریمعت شخب زا نم .رهاوخ مالس«
 ».اهتساوخرد و اههزادنا
 بوجحم ینامشچ اب هلاس یس ًادودح یناوج .تسیرگن وا هب و درک تسار دق سگرن
 یناتسد و طسوتم یتماق اب دوب هدروخ بات شایناشیپ يور هک قارب و هایس ياهوم و
 .دزیم دنخبل وا هب كورچ رپ و ربتس
 »؟هیچ امش مسا .ردارب مالس«
 ».روترآ«
 »؟دیتسه ینمرا امش«
 ».منکیم راک هناخراک نیا رد هک دوشیم یلاس هدزاود و متسه ینمرا نم .يرآ«
 »؟تسیچ هناخراک نیا رد امش لغش« :دیسرپ سگرن
 میلس منیبب .منکیم ریمعت ار بارخ ياهنیشام و متسه کیناکم نم« :تفگ روترآ
 »؟دوب هدروآ شرافس ناتیارب
 »؟دیدرک بجعت ارچ ؟روطچ .يرآ« :تفگ سگرن
 تمحازم نز نارگراک يارب هشیمه .تسا یترطف تسپ و هلد درم وا« :تفگ روترآ
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 ».دننازیرگ وا زا همه .دنکیم داجیا
 »!تساهربخ یلیخ هناخراک نیا رد هک نیا لثم« :تفگ سگرن
 »؟تسیچ ناتروظنم« :دیسرپ روترآ
 ار هعطق و دیئایب رهظ زا دعب جنپ تعاس .دیتفگ هک تسیئاهربخ نیمه مروظنم«
 ».دیربب

 ...».رهاوخ مشچ«
 دنچ و دروآیم ياهعطق یهاگ روترآ .تشذگیم هناخراک رد سگرن راک زا هام ود
 هک دوب هتفایرد شاهلصوحرپ تاقیقحت رد سگرن .درکیم تبحص سگرن اب هظحل
 .دنالئاق شیارب نارگراک و دراد لماک هطاحا شراک رد روترآ
 ».رهاوخ مالس«
 »؟تسا روطچ امش لاح روترآ ياقآ مالس«
 ».ماهدروآ یشرافس ناتیارب .مرکشتم .مبوخ«
 تارهاظت هک ماهدینش« :دیسرپ ،تفرگیم روترآ زا ار ذغاک هقرو هک یلاح رد سگرن
 .دش هریخ وا تروص رد قیمع و »؟تسا هدوب تیعمجرپ یلیخ شیپ هتفه
 ار شیادص يرگید سک هک نانیمطا زا سپ و تسیرگن ار فارطا يردق روترآ
 ياهفرح یلیخ مه ملسم اقآ .دوب یهوکش اب تارهاظت .يرآ« :تفگ ،دونشیمن
 »!دیدوب اج نآ مه امش شاک .دز یتسرد و بوخ
 »؟دیدوب تارهاظت رد ناتمناخ اب امش .منیبب یتسار« :دیسرپ سگرن

 تبظاوم وا زا دیاب مامناخ و تسا ضیرم نم ردام رخآ .مدوب هتفر اهنت نم .هن«
 .....».دنک
 تعاس «تفگ و تشاذگ شارت نیشام رانک ار یشرافس هعطق تاعالطا هقرو سگرن
 تقو اب هک دیئایب رتدوز يردق امش یلو .دش دهاوخ رضاح هعطق رهظ زا دعب جنپ
 ».دینک فیرعت ار زیچ همه يرتشیب

 ».رهاوخ مشچ«
****** 

 روترآ هک درکیم مکحم نیشام رد ار يرگید هعطق و دوب هدیشارت ار ردنلیس سگرن
 ».رهاوخ مالس« :دمآ وا دزن

 نم ردارب لثم مه وت و تسا سگرن نم مسا ینادیم هک روط نامه .روترآ مالس«
 ».نک ادص سگرن ارم .یتسه
 تارهاظت زا یتسه لیام هک یتفگ .تسا رتهب یلیخ روط نیا .مشچ« :تفگ روترآ
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 »؟تسا تسرد .ینادب رتشیب
 لزنم یئایب تامناخ اب هک نک نییعت یتقو کی .اج نیا هن یلو .يرآ« :تفگ سگرن
 روط نیا .مینزب پگ میناوتیم دهاوخب ناملد ات و موشیم انشآ تامناخ اب نم .نم
 »؟تسین رتهب

 ».دوشیم تمحز ثعاب وت يارب یلو تسا رتهب یلیخ روط نیا .يرآ .يرآ«
 ».دیئآیم یک .بوخ .مدرکیمن توعد ار تامناخ و وت ،دشیم تمحز ثعاب رگا«
 ».منک تبحص مامناخ اب دیاب لوا .منادیمن«
 یک هک وگب نم هب و ایب ادرف .یتفرگن میمصت یئاهنت هک دمآ مشوخ یلیخ«
 .داد وا هب ار هدش شرافس هعطق و «.دیئآیم
 وت ندید زا مه مامناخً امتح .ياهدرک تسرد یلاع یلیخ .سگرن دنکن درد تاتسد«
 ».دش دهاوخ لاحشوخ
 »!يدیمهف .دنامیم نامدوخ نیب طقف ام تبحص  .نیبب .شاب تدوخ بظاوم«
 »یئوگیم تسرد .ممهفیم .يرآ«

****** 
 ار اهناکتسا ،درک نشور ار روامس ،دیشک نیئاپ ار يزپ كاروخ غارچ هلیتف سگرن
 یمک":تسشن راظتنا هب قاطا رد رانک و درک بترم ار دوخ يردق ،دیچ شرانک مه
  "!نیاین دنکن .دناهدرک رید
 نم .مالس« :تفر نوریب و دوشگ ار رد ،تساخرب اج زا ،طایح رد یئاهماگ يادص اب
 ».متسه سگرن
 ».متسه نیهش مه نم« :تفگ روترآ نز
  .دندیسوب ار مه هنوگ و دنتفرگ شوغآ رد ار رگیدمه و
 .دش قاطا دراو دوخ و ».دیئایب .لخاد دیئایب .يدمآ شوخ یلیخ روترآ مالس«
 و تشاذگ ناشیولج یگنر شوخ ياچ سگرن .دنتسشن و دندش دراو زین نانامهیم
 .تسا نیریش مه راظتنا یلو .دیدرک رید يردق .دیدمآ شوخ« :تسشن ناشیور هبور
 ».زیزع ناتسود راظتنا صوصخ هب
 ار غارچ يور گید و دیچ ار اهباقشب ،درک نهپ ار هرفس سگرن ،دندیشون هک ار ياچ
 ار اذغ تهج نیمه هب .منادیمن نامهیم ار امش نم« :تفگ و تشاذگ هرفس طسو
 »؟دیراد تسود ؟تسا روطچ .ناجمداب و کشک .ماهدرک تسرد کبس و ینامدوخ
 لوغشم و ».روط نیمه مه نم .تسا ناجمداب اب ياذغ قشاع روترآ« :تفگ نیهش
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 وا .تفریم هسیر و دیدنخیم و درکیم فیرعت هیاسمه و رد نانز زا نیهش .دندش
 دایز ار یگدنز تبیصم ،كدنا يرقف زا ریغ دیسریم رظن هب .دوب یملاس و داش نز
  .دربیم تذل و تفگیم .هب .هب ییهمقل ره اب روترآ .تسا هدیشچن
 سگرن .دنتفر رانک هرفس ياپ زا ریس همه یلو دش مامت زین نان ،دنامن گید رد يزیچ
 شخب صصختم رگراک ،میلس ،وت« :دیسرپ روترآ زا و تشاذگ ناشیولج يرگید ياچ
 »؟یسانشیم بوخ ار تاقیقحت
 »!؟دوب هدروآ  شارت يارب ياهعطق شیپ هام ود هک نامه« :دیسرپ روترآ
 روطچ .دروآ ار گرزب هرهم و چیپ کی تخاس روتسد میارب مه شیپ زور هس يرآ«
 »؟يدروخ هکی ارچ ؟رگم
 هاپس يارب هک نیا لثم .دناكوکشم وا هب نارگراک .تسا سکان یلیخ وا هخآ .هخآ«
 زا و دوش در وا مشچ ریز زا دناوتب یسک هک تسا نکمم ریغ .دنکیم یسوساج
 »؟يدزن یفرح هک وت .دنک یلاخ هناش وا لسلسم تالاؤس
 هب .منکیم رکف وت لثم وا هرابرد مه نم یلو .میوگب هک متشادن يزیچ نم .هن«
 ؟دش مه يریگرد ؟دوب ربخ هچ تارهاظت رد یتسار .دمآ یکوکشم و دب مدآ مرظن
 »؟دشن ریگتسد ای و یمخز هک یسک
 رگید هناخراک ود یکی نارگراک ،نامدوخ نارگراک رب هوالع .دوب یگرزب تارهاظت«
 همه و تفر هیاپراچ يور ملسم شم .میدشیم رفن دصناپ دصراهچ .دندوب هدمآ مه
 ،تفگ ام زیچان قوقح زا ،تفگ ینارگ زا .دز ار ام ياهفرح ینعی .دز ار شیاهفرح
 ياههناخراک نارگراک قوقح نداتفا بقع زا ،تفگ هناخراک رد ياهدنبب و ریگب زا
 یضعب و دندز فک شیارب یلیخ مه مدرم .تفگ وا دوب ناملد رد هچ ره .تفگ رگید
 ».دنداتسرف تاولص
 »؟دندرکیم هچ سیلپ و نارادساپ« :دیسرپ سگرن
 میتخانشیم ار اهنآ زا یضعب ام .دزیم لول تیعمج نیب یصخش سابل« :تفگ روترآ
 ملسم شم تبحص .دندوب هدرک هطاحا ار ام رود مه اهرادساپ .میدوب ناشبظاوم و
 اپ هب هبرض دنچ .دندرک هلمح وا هب وقاچ اب یصخش سابل دنچ ،دشیم مامت تشاد هک
 سابل کمک هب نارادساپ .دندش ریگرد اهیصخش سابل اب نارگراک .دروخ شاتسد و
 مکش هب یصخش سابل کی دراک .دندش یمخز رفن تسیب زا شیب .دندمآ اهیصخش
 ریگتسد مه ار اهیلیخ .هدرم ای تسا هدنز وا منادیمن .تفر ورف نارگراک زا یکی
 يداع مدرم .حالس یب ام و دندوب حلسم اهنآ یلو میدرک تمواقم یلیخ ام .دندرک
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 رارف اههچوک يوت مه ام .دندرک رارف ،دندینش و دندید ار ریت يادص و وقاچ هک مه
 ».منادیمن رگید و میدرک
 متساوخیم ،دمآ هناخ هب بش تشه تعاس روترآ یتقو« :تفگ ناجیه اب نیهش
 رکف شاهمه .مدرک هیرگ نآ ياج هب یلو مناباوخب ششوگ يوت یمکحم یلیس
 ».دنشکیم ای و دننکیم ریگتسد ار وا ای هک مدرکیم
 هب یشخب طاشن ءهدنخ و »؟تسیچ وت حیرفت« :دیسرپ و درک روترآ هب ور سگرن
 »؟تسیچ اهامش حیرفت هک تسا نیا مروظنم« :تفگ و دیشاپ نیهش تروص
 ».یئانج ياهنامر .دناوخیم باتک وا« :تفک و درک شرهوش هب یهاگن نیهش
 »!؟یئانج ارچ ؟یئانج ياهنامر« :دیسرپ بجعت اب سگرن
 هناخ هب یتقو .تسا نیگنس یلیخ هناخراک رد راک ،سگرن ینادیم رخآ« :تفگ روترآ
 هک مناوخیم یئانج نامر یگتسخ عفر يارب ور نیا زا .مرادن ندب رد ان رگید مسریم
 ».دنک تحارتسا مزغم
 »؟دیسانشیم ار یکروگ میسکام امش« :دیسرپ سگرن
 ».نیمه .میسانشیم طقف یلو میسانشیم ار وا ام هرآ« :تفگ نیهش
 ناجیه نامر یلیخ .دراد "ردام" مان هب نامر کی یسور هدنسیون نیا« :تفگ سگرن
 ».تسيزیگنا
 ».درک هیهت ار نآ دوشیم اجک« :دیسرپ روترآ
 زا ار نآ دوشیمن .تسا هعونمم ياهباتک وزج نامر نیا« :تفگ هتسهآ سگرن
 هب .هام کی يارب طقف یلو .منک هیهت ناتیارب مناوتیم ار نآ نم .دیرخ هناخباتک
 ».دیناوخب ار باتک امش يود ره هک یطرش
 

28  
 
 .دش يرپس رگید هام شش
 تیعمج زا نارهت لانیمرت .تفریم شیپ شپت رپ یبلق و هاتوک ياهماگ اب سگرن
 كراپ لحم  يولج ،نیرومأم زا لاؤس و یگدنود يردق زا سپ وا .دزیم جوم
 .دش هدایپ رگخا و درک كراپ ،دیسر هار درگ زا سوبوتا دعب یقیاقد .داتسیا یسوبوتا
 طقف اهنآ دابآ بارخ نیا رد .دندرک هاگن ار رگیدمه طقف و دنداتسیا مه يور هبور
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 مه نورد هب هار نیا زا ار ناشهدش راتتسا تاساسحا و دنریگب ار مه تسد دنتسناوت
  .دننک زیررس
 ».سگرن مالس«
 »؟يروطچ .مالس«
 »؟یچوت .مبوخ« :تفگ رگخا
 رب ار رگخا تسد .تفرگ ار شانامشچ کشا ییهلاه ».مه نم« :تفگ سگرن
 .دیسوب و تشاذگ شاهنوگ
 دادیم ناشن داتعم ار وا شاهدیشارتن شیر و هدیرپ گنر تروص هک يرغال رادساپ
 »!؟هیک هکیدرم نیا !یه یه« :دیسرپ سگرن زا مکحت اب و تفرگ ار رگخا تسرد
 ».راکرس .مرهوش«
 »؟یگیم سار هک مولعم اجک زا«
 »؟هیفاک .ام دقع هلابق مه نیا .راکرس امرفب« :دروآ نوریب ییهچرتفد بیج زا رگخا

 یگدنز و هنوخ هگم .دیسوبیم ومه تسد نوبایخ وت ارچ ،دیرهوش و نز امش هگا«
 »؟دیرادن
 ترفاسم رد یتدم نم رهوش یلو میراد یگدنز و هناخ .راکرس ارچ« :تفگ سگرن
 ».تسا هتشگزاب نونکا و هدوب

 ».يدیمف .سین ندرک چام ياج نوبایخ وت یلو مریگیم دیدن ار هفد نیا«
 ».دیئامرفیم تسرد .راکرس يرآ« :تفگ رگخا
 .دش رود اهنآ زا دنل و رغ اب و داد سپ رگخا هب ار دقع هلابق سیلپ
 »؟يدروخ اج هکیدرم نیا زا« :دیسرپ و دش هریخ سگرن تروص هب يردق رگخا
 رد رمق یلیخ عاضوا یلو .مینک تاقالم ار یسک دیاب .میورب ایب .هن« :تفگ سگرن
 هب نارادساپ .دندوب هدرک تارهاظت هناخراک يولج نارگراک همه زورما .تسا برقع
 رادساپ ود رگراک دنچ .دش يریگرد یمک .دندرک هلمح درکیم ینارنخس هک يرگراک
 اب نونکا نم .دنتفر ناشبیقعت هب نارادساپ و دندرک رارف و دندز کتک یباسح ار
 رگا .ایب نم لابند دایز هلصاف اب وت و موریم ولج ولج نم .مراد رارق اهنآ زا یکی
 ».كارا ورب و درگرب ،دش ییهلأسم
 ».وت هناخ موریم ؟كارا مورب ارچ« :دیسرپ رگخا
 نآ .دننکیم ور و ریز ار ماهناخ ،دیایب شیپ نم يارب ییهلأسم رگا .هن« :تفگ سگرن
 ».یتفایم ریگ مه وت تقو
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 .تفر شالابند هب ییهلصاف اب رگخا .دش رود و دیشک ار شیاهماگ سگرن
 رد سک چیه .دش کیدزن ییهناخ رد هب هاتوک ياهماگ اب و دیچیپ ییهچوک هب سگرن
 ار یئادص و دید نآ تشپ رد ار ینامشچ سگرن و دوب زاب هناخ رد زرد .دوبن هچوک
 شیپ یلصا نابایخ رد یتدم .دش جراخ هچوک يوس نآ زا و تفر دوخ هار هب .دینش
 .دش کیدزن وا هب هتسهآ و دمآ نوریب ییهزاغم زا نیهش .داتسیا اج رب ناهگان و تفر
 ».مالس« :تفگ نیهش
 »؟تساجک روترآ .مالس« :تفگ سگرن
 کشا «.دندرب دوخ اب ار وا و دنتخیر ام هناخ هب اهنآ .هاپس هتیمک رد« :تفگ نیهش
 .دناشوپب مدرم زا ار دوخ درک یعس هدنکفا يرس اب و دناشوپ ار شاتروص
 »؟دنتشادن يراک هک وت اب« :دیسرپ سگرن

 ».دنتسکش ار اهباقشب و ییهلیتف غارچ .دندرک ور و ریز ار ام هناخ یلو .هن«
 »؟تساجک اهباتک .دندرکن ادیپ هک يرگید زیچ«
 ».دندرکن ادیپ یکردم چیه اهنآ .دشاب تحار تلایخ .نئمطم ياج«
 »!دناهدرک شوخ اج امش هناخ رد زونه اهرادساپ هک نیا لثم یلو« :تفگ سگرن

 ام هناخ رد اهنآ هک ینادیم اجک زا وت .دنروترآ ناتسود رظتنم رد تشپ .يرآ«
 »؟دنتسه
 و مدید ار هریخ مشچ ود رد زرد زا و مدش در امش هناخ رانک زا نم« :تفگ سگرن
 ».مدمآ نوریب هچوک زا تهج نیا هب .مدینش ار یئاهادص
 ».يدوب رایشوه .هن .هن .يدروآ سناش« :تفگ نیهش
 ایب رتدوز مه ادرف .ریگن سامت مه سک چیه اب .هناخ ورب الاح« :تفگ سگرن
 .میناروشب ار نارگراک دیاب دوب هدشن دازآ ادرف ات رگا .دوشیم هچ مینیبب ات هناخراک
 ».دنوشن نونظم وت هب ات هناخ ورب و رخب ترپ و ترخ يردق الاح
 راتفرگ هک نیا .دش دب یلیخ« :دندرک یط ار نابایخ توکس رد رگخا و سگرن یتدم
 تالیکشت شرتسگ و میتشاذگیم هسلج وا اب دیاب هک تسا نامه .تسام قیفر ،هدش
 یلو میدرکیم تروشم مه اب دیاب هک تسه يدایز لئاسم .میدیجنسیم ار
 »...هنافسأتم
 ار رد ،دندش سگرن یگدنز قاطا اهنت دراو .دندیسر هناخ هب هک دوب هدش کیرات اوه
 ....دندیشک شوغآ رد مرگ ار رگیدمه و دنتسب

****** 
 »؟اقآ جاح مینک شراکچ«
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 بارخ هقباس و تسا يراکرپ یلیخ رگراک دنیوگیم .مدز گنز شراک لحم هب«
 ».درادن يراک
 ».تسا هدز کتک ار اهنآ و هدش ریگرد ام ناردارب اب زورید یلو«
 ».میورب .مینک یئوجزاب شزا رگید هعفد کی لولس وت میورب«
 .دزیم کلپ و دوب هداتفا نیمز فک نینوخ یتروص و حورجم یندب اب روترآ
 تیاکح باذع و هجنکش زا شاهدرک مرو و دوبک شوگ و دوب نینوخ شیاهکلپ
 .درکیم
 »؟میهد همادا ار راک هک نیا ای ینکیم راک نامزاس مادک اب یئوگیم هرخالاب«
 یتخس هب هک یئادص اب ار ییهدیرب هدیرب تاملک و درک زاب ناهد یتخس هب روترآ
 ».مسانشیمن ار ینامزاس نم« :درک نایب دشیم هدینش
 رگراک .ددرگ دیاب دازآ یسایس ینادنز" دندادیم راعش هک نابایخ رد رفن اهدص دایرف
 ورف نادنز لوؤسم و نارگ هجنکش باصعا رب نزوس نوچ "ددرگ دیاب دازآ ینادنز
 و در تاملک و رتیبصع هجنکش هورگ ،مدرم ياهراعش و اهدایرف تدش اب .تفریم
 .دشیم رتهظحالم یب و رت نشخ اهنآ نیب هدش لدب

 وت تقو نآ .میرادن وا یگتسباو يارب یکردم ام .ردارب مهفب ار تنهد فرح«
 کیلش مدرم يوس هب میناوتیمن زور ره ام .منکیم يرگيرهشمه نم یئوگیم
 ».دنوشیم نادرگور مالسا و ربهر زا اهنآ .مینک
 ان و تریغ یب مدآ وت .ممهفیم بوخ ار مانهد فرح نم«:تفگ هاپس هتیمک لوؤسم
 تریغ مه یمک کی دیاب مدآ .يروآیم رد "يزاب يرهشمه" هک یتسه یناملسم
 ».دشاب هتشاد یمالسا
 نارود همانسانش .يدوب رفاک مه لوا زا .یناملسم ان هک یئوت نیا« :تفگ رادساپ
 يارب الاح .يدوبن ولوچوک دزد هب فورعم وت هگم .مسانشیم بوخ مه ار وت یناوجون
 »!؟يروآیم رد لوؤسم و سیئر يادا مه نم
 لولس و دندش یجنایم نارادساپ .تسشن فرط هناچ رب هتیمک لوؤسم تشرد تشم
 .دندرک كرت ار هجنکش
 .نم هن و يرفاک وت هن .اقآ جاح نیبب« :تفگ و درک مارآ ار دوخ هدروخ کتک رادساپ
 ادج ناشنت زا ار روترآ لثم نت اهدص رس میرضاح مالسا تاجن رطاخ هب ام يود ره
 وا مرج تابثا رد یکردم چیه هک مینکیم هجنکش نادنز رد ار یسک ام یلو مینک
 ،هبسک و وجشناد و رگراک اهدص یتقو یمدآ نینچ هجنکش و ندرک ینادنز .میرادن
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 ار رهش يرگراک تارهاظت .تسین ییهنالقاع راک ،دننکیم تارهاظت شايدازآ يارب
 شلو يدنموربآ اب تسا رتهب .میریگب رظن رد ار مالسا عفانم دیاب ام .دزیریم مه هب
 باصعا میناوتب هک میراد مرجم رگراک یفاک هزادنا هب ام .شراک غارس دورب مینک
 ».مینک درخ ار نارگراک
 :تفگ و تخادنا یهاگن رادساپ هب یمشچ ریز ،دیلام مه هب ار شاناتسد هتیمک سیئر
 نیا یلو .سفق يوت تامزادنایم نومیم لثم ینک دایز ار تیور رگید هعفد رگا«
 تبحص نارگراک اب ورب وت .الاح هن یلو مینکیم دازآ ار وا .دشاب .مشخبیم ار هعفد
 و دنیچیمرو وا ياهيدوبک زور هس نیا رد .دوشیم دازآ رگید زور هس وگب و نک
 ».دروخیم شوج یمک اهمخز
 .دش نابایخ دراو و تشذگ نامتخاس طایح زا .تفر نوریب و ».اقآ جاح مشچ«
 ياهتکساک و سابل اب نارگراک .دندوب هتفر هناشن ار مدرم لسلسم اب شاناراکمه
 .دوب هتفرگ دوخ رد ار نابایخ باهتلا و ناجیه .دندوب صخشم تیعمج نیب رد راک
 زا يرگراک هب تیعمج نایم زا ،دوب هدناشوپ يرسور اب ار شاتروص هک  سگرن
 ار یسایس ینادنز راعش تسا بوخ ،ردارب« :تفگ و دش کیدزن ناشدوخ هناخراک
  «.مینک رارکت هرابود
 رگراک .ددرگ دیاب دازآ یسایس ینادنز« :دز دایرف و درک زادنارو ار سگرن يردق رگراک
 ار راعش نینط فارطا ياههچوک و نابایخ مدرم اهراب و ».ددرگ دیاب دازآ ینادنز
  .دندینش
  »؟تسیک امش ءهدنیامن« :دیسرپ وا زا سگرن
 هدنیامن ام« :تفگ دوب هداتسیا هتیمک رد کیدزن و همه ولج هک نارگراک زا یکی
 »؟یهاوخیم هچ .میرادن
 ینادنز رگراک« :تفگ دایرف اب و داتسیا هتیمک يدورو رد هلپ يور لوؤسم رادساپ
 یمالسا دض و یبالقنا دض ياهتیلاعف زا ،هتیمک ناردارب تاقیقحت نایرج رد روترآ
 ربهر یمالسا تقفش و محر .دوشیم دازآ رگید زور هس و هدرک ینامیشپ راهظا دوخ
 .تخاس نکمم ار شایئاهر و دش مه وا لاح لماش حلسم ناردارب و تکلمم
 .دیشاب نئمطم .دراد رس تشپ یسایس نیمضت نم لوق .دینک كرت ار لحم دیئامرفب
 .دیئامرفب
 دنلب يادص اب نارگراک زا یکی .تفرگیم جوا مک مک وگم وگب و تروشم مارآ جوم
 فرح هب دوشیمن هک تسا هداد ناشن راب اهدص هبرجت .دنیوگیم غورد اهنیا« :تفگ
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 ».دننک دازآ ار روترآ دیاب الاح نیمه .درک دامتعا اهنیا
 دازآ رگید زور هس ار وا هک میاهدرک روبجم ار اهنآ الاح ات ام« :تفگ يرگید رگراک
 ام .میوش عمج اج نیا نیمه میناوتیم مه زاب دندرکن افو دوخ لوق هب رگا .دننک
 تسد هب يزوریپ مدق کی ام دنا هداد اهنآ هک یلوق اب .میاهدناسر اج نیا ات ار هزرابم
 روترآ يدازآ شناش اج نیا رد ندنام تروص رد .میرادهگن ار يزوریپ نیا .میاهدروآ
 دایز کچوک يزوریپ کی نیمه نتفر تسد زا و اهیلیخ ندش راپ و تل و مک یلیخ
 ».تسا
 رگا« :تفگ هتسهآ ،تشادن يریگ مشچ روضح و دوب هداتسیا سگرن رانک هک رگخا
 .هن ّالاو میوش هدنکارپ تسا بوخ ،دنک رارکت ار لوق نیا و دیایب نوریب هتیمک سیئر
 ».دیشاب تیعمج هدنیامن مه رفن ود امش
 تشرد رگراک .تشذگ توکس رد یهاتوک نامز .دندرک هاگن مه هب يردق نارگراک
 مک هدنیامن ود« :تفگ تشاد ییهوهق هب لیامتم تسوپ و گرزب تروص هک یمادنا
 ».دشاب هتشاد هدنیامن هس لقادح دیاب تیعمج نیا .تسا
 ».شاب موس رفن تدوخ .تسا یتسرد فرح« :تفگ سگرن

 ».ولج میورب .موس رفن مه نم .درادن لاکشا«
 يارب افطل .میسانشیمن مه ار امش .میتسه مدرم هدنیامن رفن هس ام .راکرس مالس«
 دیایب ناشیا رگا .تسا مزال مه ،هتیمک لوؤسم ،اقآ جاح لوق ،دیدز هک یفرح نیمضت
 ».مینکیم لوبق ام ،دنک رارکت ار امش فرح و
 مکاح نابایخ رد ینیگنس توکس .دش هتیمک دراو قمد و سوحنم ییهفایق اب رادساپ
 هب رگخا .دوب هدش هتخود هتیمک رد هب اهمشچ همه .تشذگیم يدنک اب تاظحل .دوب
 »؟دیهدیمن ار یسایس ینادنز راعش ارچ« :تفگ دوب هداتسیا شرانک هک يرگراک
 .دش مکاح نیگنس توکس هرابود و .دندرک رارکت اهراب ار راعش مدرم
 ،تفر هلپ يور ،دش جراخ زین اقآ جاح وا تیعم رد و دمآ نوریب هتیمک زا قمد رادساپ
 ار یکچوک نفرکیم و درک هاگن ار تیعمج دیرابیم نآ زا دیدهت هک یهاگن اب يردق
 ،هدش نامیشپ دوخ لامعا زا هک ار ناملسم ان نیا مالسا« :تفگ و تفرگ تسد رد
 هک تسا مزال مه نادنز لوؤسم ياضما یلو هدش تقفاوم وا يدازآ اب .تسا هدیشخب
 دازآ وا .دیشاب نئمطم .دینک كرت ار اج نیا افطل .ددرگیمرب رفس زا رگید زور هس
 رگراک هب ار دوخ سگرن .دش نامتخاس دراو و دمآ نیئاپ هلپ زا ».دیئامرفب .دش دهاوخ
 دیاب دندرکن دازآ ار وا رگا یلو .میورب دیاب رگید الاح« :تفگ و دناسر مادنا تشرد
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 نامزاس ار هناخراک نارگراک هتیمک مک مک مه امش تسا بوخ .مینک باصتعا هرابود
 ناونع هب مه ار رگید رفن هس ود و دیراذگب هسلج ،دینک عمج ار نارگراک همه .دیهد
 .میشاب مه اب ام همه رگا .دیسرتن مه اهنآ دیدهت زا .دینک باختنا هتیمک نیلوؤسم
 .....دش دیدپان و دیشک رانک ار دوخ مارآ و ».دننکب دنناوتیمن یطلغ چیه اهنآ
 یک نز نیا« :دیسرپ شراکمه زا و درک هاگن فارطا هب يردق مادنا تشرد رگراک
 »؟دوب

 شیاهفرح همه یلو .منک هاگن شتروص هب تسرد متسناوتن مه نم .منادیمن«
 ».مینک تسرد ار هناخراک نارگراک لقتسم هتیمک دیاب ام .دوب یقطنم و تسرد
 کلتم و هدنخ زا یئاضف رد و نانک اوجن يرفن دنچ ياههورگ رد مارآ مارآ تیعمج
 .دش هدنکارپ

******  
 ».مالس«
 ؟يروطچ .روترآ مالس« :تفگ یلاحشوخ اب و تسیرگن وا هب و درک دنلب رس سگرن
 .مدوبن هناخراک رد نم دندوب هتفرگ نشج ار وت يدازآ نارگراک هک زورید هنافسأتم
 ».يدش دازآ هک ملاحشوخ
 و ».تسا گنل لیم کی زا ییهعطق ندیشارت روتسد .ریگب ار ذغاک نیا لوا«
 نامزاس کی زا يوضع اب نادنز رد« :تفگ و تخادنا فارطا هب يرظن سوسحمان
 ،هدوب هدز سالک رس هک یئاهفرح رطاخ هب و تسا ملعم .مدش انشآ یتسینومک
 ».تسا یشوشغم یلو بلاج مدآ .دناهدرک شریگتسد
 شایناشیپ يور منبش نوچ قرع تارطق ،تخادنا لگ یلاحشوخ زا سگرن تروص
 شیاقفر زا یناشن ایآ ؟دوشیم دازآ یک ینادیم .بوخ« :دیسرپ باهتلا اب و تسشن
 »؟درک تاقالم شانامزرمه رگید ای و وا اب دوشیم هنوگچ و یک تفگن ؟داد وت هب
 نم هب ًاعقاو وا .میدرک تبحص یلیخ مه اب زور دنچ نیا رد ام .ارچ« :تفگ روترآ
 زا دعب هّتبلا ،داد نم هب مه ار شانامزاس لوؤسم ياقفر زا یکی یناشن و درک دامتعا
 مه يزمر تمالع وا یتح .دندمآ شاتاقالم هب نایانشآ و ماوقا زا رفن دنچ هک نیا
 دازآ رگید هام کی شدوخ .مینک تاقالم ار لوؤسم نآ میناوتیم ام .تشاذگ ام نیب
 ».دیاهدیربن نیگنس ار شامرج تفگیم .دوشیم
 »؟میورب یک« :دیسرپ ،درکیم لوغشم شارت نیشام اب ار دوخ هک سگرن
 یتقو دیاب .دراد یشورف جیودناس کی وا .ینادب حالص وت هک تقو ره« :تفگ روترآ
 ».رهظ زا دعب هس تعاس ًالثم ؛دشاب تولخ هک میورب
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 »؟ینکیم راک اجک هک یتفگ وا هب وت« :دیسرپ هناواکجنک سگرن
 ".نیشام راکریمعت" :متفگ "؟ياهراکچ" دیسرپ نم زا طقف وا .هن« :تفگ روترآ
 ».نیمه
 بوخ ار اهنآ ام ات .موریم اهنت مدوخ .نم هب هدب ار سردآ سپ« :تفگ سگرن
 و متسه نز نم نمض رد .میتسه یک و مینکیم راک اجک هک دننادب دیابن میسانشن
 و زمر تمالع الاح .دسانشب ارم دناوتن یسک هک مورب رو يروط متروص اب مناوتیم
 ».وگب نم هب ار یناشن
 .دش یهار و تفگ ار تمالع و یناشن روترآ
 تاعالطا .دیشاب هتشاد فیرشت« :تفگ ،تشاد تهابش هرعن هب هک یئادص اب سگرن
 تاعالطا نیا اب .تسا یندرکراک روطچ نیا« :ضارتعا اب و ».تسین لماک هعطق نیا
 نیئاپ ار شیادص «.درک تسرد گنل رومیت دوشیم طقف گنل لیم هعطق ياج هب
 يارب .تسین لماک ینعی .تسین تسرد تاعالطا نیا ًاعقاو« :تفگ روترآ هب و دروآ
 .نم هناخ دیئایب نیهش اب بش ادرف .یهدب نم هب قیقد تاعالطا دیاب هعطق نیا
 ».رهظ زا دعب تشه تعاس
 هرعن ارچ ؟هدش یچ« :تفگ ضارتعا هب و دمآ سگرن دزن دنلب ياهماگ اب یلضاف
 ».تسین هناخروز هک اج نیا ؟ینزیم
 ار ذغاک و ».منزیم هرعن وت لوق هب ارچ ینادب ات نک هاگن ار لمعلاروتسد نیا امرفب«
 .درب الاب یلضاف نامشچ يولج ات
 .تسوت اب قح .یئوگیم تسار« :تفگ یمارآ هب و دش قیقد ذغاک هب يردق یلضاف
 دننکیم یعس همه ،ینکیم راک شارت نیشام نیا تشپ وت هک يزور زا یلو
 نایرج رد مه یهاگ یلو .دنسرتیم وت زا نوچ .دنراذگب ترایتخا رد قیقد تاعالطا
 ».نکن تحاران ار تدوخ .تسا ریذپان بانتجا هابتشا راک
 .تشذگ زین رگید هتفه کی
 ای و تخرد رانک و دندزیم نوریب رهش زا مدرم ییهزیگنا ره اب .دوب یمرگ ناتسبات
 یعس و دندزیم یکبنت ،دنتخادنایم ییهرفس ،دندرکیم نهپ ار ناش طاسب یبآ يوج
  .دننک رود دوخ زا ار رهش باهتلا دندرکیم
 یمیلگ يور نهک نوران تخرد کی ریز نیهش و روترآ ،رگخا و سگرن ،هعمج زور
 نادند هب دندوب هدش هدیچیپ شاول نان يال هک ار يزبسوکوک و دندوب هتسشن
 .دندیشکیم
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 هک نیا دوجو اب .تسا یگنشق ياج اج نیا« :تفگ و درب ورف ار شاهمقل نیهش
 ».دراد یعوبطم ياوه یلو تسین زبس یلیخ
 ».مینک عورش ار یلصا ياهتبحص تسا بوخ یلو .تسا گنشق .يرآ« :تفگ روترآ
 تالیکشت شرتسگ ،لوا .مینک تبحص عوضوم راهچ هرابرد دیاب« :تفگ سگرن
 اب یئانشآ قیرط نیا زا و تسینینل تسیسکرام نامزاس اب هطبار نتفرگ ،مود .نامدوخ
 ».دوخ زا داقتنا و داقتنا رخآ رد و .هعلاطم ،موس .یتسینومک ياهنامزاس
 یلو تسا بوخ نامتالیکشت تیعضو ،منکیم راک نم هک يرهش رد« :تفگ رگخا
 میاهدرک تسرد يرگراک هتیمک هناخراک هس رد هک نیا يارب تسا بوخ .تسین یفاک
 لاح نیع رد .میهدیم ماجنا نآ هلیسو هب داد ماجنا ینلع دوشیم هک ار هچ ره و
 يوق و باداش ،يرگراک ياههتیمک راک هب یگدیسر تلع هب زین ینامزاس ياههزوح
 هشیر اههاگراک و تاجناخراک زا يرایسب رد زونه ام یلو دننکیم راک بوخ .دنتسه
 مه اههدکشناد زا يرایسب رد یلو تسا بوخ ًابیرقت ام عضو هدکشناد هس رد .میرادن
 یفاک شرتسگ نیا یلو هدش رتهدرتسگ ام تالیکشت هجیتن رد .میرادن ار یسک
 لقتنم ناهفصا هب تسا ینف رگراک هک ام ياهتاپمس زا یکی لاح نیع رد .تسین
 هتیمک و نامزاس تالیکشت وا ینابیتشپ و تیوقت اب میناوتیم ام هجیتن رد .تسا هدش
 ».میروآ دوجو هب ار نارگراک
 يولج يزیچ هچ« :دیسرپ ،توکس ییهظحل زا سپ ،دوب رکف رد اقیمع هک سگرن
 »؟دریگیم ار امش تالیکشت شرتسگ
 هب ار تاناکما همه ،دنکیم بیقعت ار ام میژر .میژر بوکرس و راشف« :تفگ رگخا
 هیمالعا ای و همانزور کی یتح ام یلو .دراد یعیسو یتاغیلبت هاگتسد ،ددنبیم نامیور
 ».میرادن رایتخا رد ینلع
 بوخ ار ناترهش امش هک دشاب نیا دناوتیم اهتلع زا یکی« :تفگ نیهش
 »؟دیسانشیمن
 ،میوگب تبثم مهاوخب رگا .دیرادن رایتخا رد ار مهم هلیسو ود امش« :تفگ سگرن
 يرگراک ياههتیمک ینعی .تسین یفاک امش ینلع راک رازبا .دیراد رایتخا رد یمک
 زا یمئاد و كرتشم هسلج کی ینعی .دنرادن ار مزال طابترا مه اب اههناخراک
 رایتخا رد ار یتسیسکرام راثآ مامت امش مود .دوشیمن لیکشت اهاروش نیا ناگدنیامن
 منیبب وگب .دیتسه بیصن یب اهنآ رد ياهيدنب عمج و تایبرجت زا هجیتن رد .دیرادن
 »؟دیسر اجک هب نینل راثآ همجرت راک
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 اهنآ وت هک میاهدرک همجرت ار نینل تالاقم و همان نیدنچ نونک ات ام« :تفگ رگخا
 یهاوخب ات هک تسا همجرت تسد رد زین رگید هلاقم و همان دنچ .يراد رایتخا رد ار
 هک تسیسکرام کی  هّتبلا . تسا هتفگ ازسان وا هب ًاهاگ و هدیشک دقن هب ار یکستورت
 ادیدش ؛دشاب روط نیمه دیاب دشکیم دقن هب ار رگراک هقبط راد کسام نمشد
 ».هنارگاشفا
 عالطا يارب نمض رد .وگب تراک طیحم زا وت الاح« :تفگ و درک نیهش هب ور سگرن
 ».تسام هناخراک رد تالیکشت لوؤسم نیهش ،امش
 هب هزات رفن ود ام ًاساسا .میاهدرک عورش هزات ام هک دینادیم امش« :تفگ نیهش
 ام يرکف و یحور نابیتشپ اهنت .میتسه راک هزات ینعی .میاهدروآ ور مسیسکرام
 رد ورشیپ نارگراک سگرن دومنهر اب ،يرگراک تارهاظت نیرخآ زا دعب .تسا سگرن
 همادا يارب .دنتسه يرگراک لقتسم هتیمک داجیا يارب هناخراک نارگراک جیسب لاح
 نامزاس هدش هک روط ره هب ار هتیمک نیا دیاب نامدوخ تالیکشت میکحت و هزرابم
 داجیا زا یتمیق ره هب دنکیم یعس و دسرتیم یلیخ اههتیمک نیا زا میژر .میهدب
 تالیکشت .تفر رخآ ات دیاب ،تسا هزرابم ،تسیگدنز نیا یلو .دنک يریگولج اهنآ
 و لاعف رگراک هک يرگید قیفر و روترآ و متسه نم .تسا هتفرگ اپ هزات نامدوخ
 یتسیسکرام راثآ هبناج همه و قیقد هعلاطم تصرف زونه ام هنافسأتم .تسا يرونخس
 ».میداوس یب هنیمز نیا رد عقاو رد .میاهتشادن ار
 و یهدنامزاس و یهدنامزاس يارب طیارش« :تفگ ،دوب تکاس عقوم نآ ات هک روترآ
 دامتعا عقاو رد .میتفایب بقع نآ زا دیابن ام و دوشیم رتدعاسم زور ره یهدنامزاس
 ره و هدرک شزیر یتلود ياهناگرا ياهرارق و لوق هب اهرگراک ریغ یتح و نارگراک
 تلود یلو .دروآیم دوجو هب ام يارب يدعاسم طیارش نیا .دنکیم شزیر رتشیب زور
 تروص هب و دنکیم هنقح مدرم زغم رد ار تافارخ یتاغیلبت رازبا مامت اب و الاب زا
 زا هدنکارپ تامولعم .تسا لکشم دس نیا نتسکش .دهدیم رارق ام لباقم رد ویتانرتلآ
 نمض رد .تسین یفاک يراک نینچ يارب هدش همجرت یتسیسکرام ياهباتک كدنا
 نآ مک ام هک يرورض و یساسا تسا يرما ناریا هعماج لک راتخاس دروم رد هعلاطم
 حیضوت ام زا نارگراک .میاهدرک عمج ار یئاههراپ هکت مه اج نیا رد .مینادیم ار
 هب ام یلو .دتفایم قافتا ناشمشچ يولج رد هک دنهاوخیم ار یعیاقو یملع و قیمع
 ».میتسین حیضوت نیا هب رداق یتسیسکرام قیمع شناد نتشادن تلع
 دص نیا رد .تسا هقباس لاس دص ياراد ناریا رد یتسینومک شبنج« :تفگ سگرن
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 .تسا هدش همجرت نیلاتسا و نینل و سلگنا و سکرام راثآ زا یکدنا طقف لاس
 یتسیسکرام راثآ هب یجایتحا ام ياهتسیسکرام هللااشام هک نیا يارب .ارچ دینادیم
 یفارح مسیسکرام دروم رد نونک ات اهنآ .دندرکیم همجرت ار نآ ّالاو دنتشادن
 تشگنا فعض نیا هب یتسرد هب ام .دنسانشب ًاعقاو ار نآ هک نیا نودب دناهدرک
 ».....میتخیر همانرب نآ لح يارب و میتشاذگ
 زا عافد رد اهتعاس و دندرکیم نایب صخشم لئاسم لح رد ار یتوافتم تارظن اهنآ
 ار رگیدمه و دنداتسیا مه لباقم رد ،دندرک لدج و ثحب ،لالدتسا ،ناشتارظن
 .دنتفرگ شوغآ رد هناقشاع
 

29 
 
 هرادا اج نیا« :تفگ و دیبوک زیم رب تشم مشخ اب تاعالطا ءهتیمک لوؤسم
 هضرع رگا .نتفرگ فازگ ياهقوقح و ندرک نِم و نِم هرادا هن و تسا تاعالطا
 ».دیوش مگ دیورب دیرادن
 ناشناتشگنا اب هدیمخ یندرگ اب و دندوب هداهن زیم رب اهجنرآ نیسح و یسوم ،تجح
 .دنتفریم رو
 ؟دش هچ .دیدوب هناخراک نیا رد یتسینومک ياههتسه ندرک ادیپ رومأم امش« :سیئر
 سأی هیآ و دیریگیم قوقح تفم تفم هک تسا راگزآ هام شش !؟دینزب فرح
 ».دیناوخیم
 ره زا ،میدرب راک هب ار دوخ يورین مامت ام ،ردارب« :تفگ و درک تسار رمک تجح
 میدرک تبحص نارگراک اب دینک رکف امش هک ینابز ره اب ،میدرک هدافتسا ییهلیسو
 ار مسینومک یسک ًالصا .تسین يربخ یتسینومک هتسه زا هناخراک نیا رد یلو
 رد ار نآ هنوگچ ام درادن دوجو یئاج رد يزیچ یتقو .دنتسه غیبِ غیب همه .دسانشیمن
 »؟مینک ادیپ اج نآ
 دیشاب هدرک تقد امش رگا«:تفگ یمارآ هب تشاد ریز هب رس هک روط نامه نیسح
 هناخراک نیا رد یلو .منک ادیپ ار یتسینومک نامزاس نآ متسناوت هام ود ضرع رد نم
 »....میدرکن دروخرب يزیچ هب
 »؟نامزاس مادک« :دیسرپ و دیود شفرح نایم هب سیئر
 ».دیوگیم ار رگراک هقبط نازرابم نامزاس« :تفگ دنخبل یمک اب یسوم
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 »؟دیتسبن راک هب هناخراک نیا رد ار اهدنفرت نامه ارچ سپ« :سیئر
 اج نآ رد یلو میتسب راک هب ار اهيزاب نابز و اهکلک و اهدنفرت ءهمه ام« :تجح
 ».میدیدن یتسینومک چیه
 نشور یسایس ياهتساوخ اب ،یمارآان نیا هب هناخراک .تسا نکمم ریغ نیا« :سیئر
 هتشادن یتسینومک هتسه کی دناوتیمن ،اهنآ ققحت يارب روآ تریح راک تشپ و
 »؟دشاب
 مدآ هکلب تسینومک اهنت هن دینک رواب .میاهدز ار نامدوخ روز همه ام .نابرق« :نیسح
 ».تسین هناخراک نیا رد مه هاگآ تارکومد
 روطچ وت« :دیسرپ و دش هریخ وا نامشچ رد و  تسشن نیسح يور هب ور سیئر
 »؟ینک ذوفن یتسینومک نامزاس نآ رد هام ود ضرع رد یتسناوت
 .دراد قرف یلیخ يرگراک طیحم اب نامزاس نیا ياهمدآ طیحم .نابرق« :تفگ نیسح
 شورف هچراپ ناشیکی ردپ ،دراد یشورف چیودناس ناشیکی ،تسا ملعم ناشیکی
 دنراد یبسک و لغش کی ناشمادک ره روط نیمه و تسا شورفباتک ناشیکی ،تسا
 یلیخ هک نیا دوجو اب .دنزیم رود رتهب یگدنز و رتشیب دمآرد رود ناشرکف رتشیب و
 مظن و پیسنرپ دینک عمج هک ار ناش ءهمه یلو دنسریم رظن هب مکحم و صرق
 ره اب و دنتسه هلوزیا يردق هجیتن رد .دنرادن مه ار یتعنص هداس رگراک کی يالاب
 ذوفن اهنیا يوت .دنشکیم اروه و دننکیم لصو خن دورب ناشفرط هب هک یسک
 ،دوشیم دراو هناخراک رد رگراک ناونع هب هک یکی یلو .تسین یلکشم راک ندرک
 و کلتم ،بیرغ و بیجع تالاؤس اب اههام يارب و زور ره ار وا نارگراک دوخ
 يروآیم ردرس تراک زا و يرگراک ًاعقاو وت هک دنمهفب ات دننکیم شیامزآ ،دنخشیر
 ».هن ای
 »؟ياهدرک ذوفن اجک ات« :سیئر
 یشیامزآ وضع وت هک دنیوگیم و دنراذگیم يرفن ود هسلج نم اب« :تفگ نیسح
 اب .تسا شک واگ نسح نم لوؤسم مسا هک مدیمهف یتدم زا دعب هرخالاب .یتسه
 لاعف مه یلیخ ایوگ و دراد یشورف چیودناس وا .درب شاهزاغم هب ارم دش تخا هک نم
 نایرج رد یلو .منادیمن زونهدراد رارق تالیکشت نیا زا یحطس هچ رد یلو .تسا
 ناتدوخ هب هدش هئارا شراذگ رد هک مدروآ تسد هب رفن دنچ اب ار شا هطبار بیقعت
 ».ماهدرک رکذ ار اهنآ مان
 قارطا و وا هزاغم يورب یناوتیم دوشیم لیطعت هناخراک هک اهرهظ زا دعب« :سیئر
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 لوسر و تجح هب هراشا اب سپس ».دش تریگتسد يرتشیب ياهزیچ دیاش .ینک
 ».دیهد همادا هناخراک رد ار ناتراک روط نامه مه امش« :تفگ
 هب یلو ،تسین یبلاج لح هار دسریم مرظن هب هک يدوجو اب .نابرق مشچ« :نیسح
 ».مشچ يور

****** 
 ور ،تشاذگ قاطا طسو هنیآ هارمه ار یکچوک فیک .دوب هتسب ار هرجنپ و رد سگرن
 هب رگخا .دروخ رس شانابل رب يدنخبل ،درک اشامت هنیآ رد ار دوخ ،تسشن هرجنپ هب
 .درکیم اشامت ار وا و دوب هداد هیکت راوید
 ».میارآیب ار دوخ مناوتیمن ،نزن لز نم هب يروط نیا«
 .درک ندناوخ هب عورش و درک زاب ار ییهدش هلاچم همانزور هحفص رگخا
 یتسه وت نیا« :دروخ هکی درک شاهاگن رگخا یتقو ،تفر رو دوخ هب یتعاس سگرن
 ».مسانشب ار وت متسناوتیمن يدوب نابایخ رد رگا ؟ياهدرک هزجعم ؟سگرن
 شیاج رد ار شیارآ مزاول ،تساخرب و ».دش تحار ملایخ .رتهب هچ« :تفگ سگرن
 .درک كرت ار هناخ و دیسوب ار رگخا هنوگ ،دیشوپ ار شیوتنام و يرسور ،تشاذگ
 و درک یط ملعم راولوب رد ار يدایز تفاسم  .تشذگیم رهظ زا دعب شش زا تعاس
 رد زرد زا و داد هیکت هزاغم راوید هب .دش کیدزن شک واگ نسح یشورف چیودناس هب
  ".تسا شدوخ هلعب" :دنارذگ رظن زا ار نورد ياهمدآ
  .درکیم شب و شوخ هزاغم بحاص اب و دوب هداتسیا ناوخشیپ رانک نیسح
 ».افطل زغم چیودناس کی« :دش هزاغم دراو و درک نآ اپ نیا يردق سگرن

 ».مشچ هب«
 هناخراک نارگراک زا رفن ود یکی اب نم« :تفگیم شک واگ نسح هب هتسهآ نیسح
 نم .هدب همادا اهنآ اب وت ار شاهیقب .ماهدرک تبحص اهفرح نیا و هزرابم دروم رد
 منادیم ار هچ ره وا هراب رد ات نک ربخ ارم دوز دمآ یسک رگا یلو .دوشیمن مرس دایز
 .دش زاب شوگانب ات شاشین و ».مراذگب ترایتخا رد
 هار هب و درک كرت ار هزاغم ،تفرگ ار یشرافس چیودناس ،دینش ار زیچ همه سگرن
 .تفر هناخ
 »؟دیدرک تبحص مه اب ؟يدید ار وا ؟يدمآ دوز ردقچ« :رگخا
 ».متشگزاب قفوم ًالماک یلو .هن« :سگرن
 »؟تسیچ رد وت تیقفوم !يدرکن تبحص وا اب هک وت ؟روطچ« :رگخا
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 نامزاس نآ رد يذوفن کی ام هناخراک رد ِسوساج مدیمهف هک تسا نیا رد« :سگرن
  ».تسا یتسینومک
 .میهدب ربخ اهنآ هب ار هلأسم نیا رتدوز هچ ره دیاب ام« :تفگ ناجیه يردق اب رگخا
 ».دخرچیم ناشرس رود یگرزب رطخ
 ».مینک ربخ ار اهنآ دیاب بشما نیمه تسا تسرد« :سگرن

 

30 
 
 هلحم رد يرجآ و ابیز ینامتخاس رد یکچوک قاطا رد .تشذگیم بش همین زا تعاس
 .دندرکیم رکف و دندوب هتسشن يزیم درگ رفن جنپ ،دابآ ریما

 »؟یتشادرب اجک زا ار ذغاک نیا وت«
 اج نآ ذغاک نیا مدرک زاب ار ناکد هک حبص شش تعاس .مناکد فک زا« :تفگ نسح
 ود طقف دیدید هک روط نامه .دندوب هدرک در لخاد هب ار نآ رد ریز زا مرظن هب .دوب
 وا .تسا تاعالطا ترازو یفخم رومأم نیسح" .تسا هدش هتشون نآ يور هلمج
 »".تسامش نامزاس رد يذوفن
 و اقفر هب دیاب ام .دننزیم یتینما بسچرب مه هب همه اهزور نیا« :تفگ يدهم
 ».مینک دامتعا نامزاس ياهتاپمس
 هدنکارپ ار هعیاش نیا وکسم رادفرط نامزاس منکیم رکف نم« :تفگ همادا رد هرهاط
 ».تسا
 خساپ نآ هب و مینک لح ار نآ دیاب ام هک تسا یمهم ءهلأسم نیا یلو« :تفگ نسح
 زین شدوخ یگدنز اب ،هدناسر نم هب ناکد رد ریز زا ار ذغاک نیا هک یسک .میهد
 ».تسا هدرک کسیر
 بظاوم دیاب لاح نیع رد .میوش در نآ رانک زا میناوتیمن ام .تسا تسرد« :دمحا
 هب اوران بسچرب اریز .میوشن كوکشم نامیاقفر هب تهج یب و دوخ یب هک میشاب
 و رتهدنشک و رتكاندرد ییهجنکش ره زا ،يرگید زرابم ره ای و ینامزاس قیفر کی
ً اعقاو وا رگا .مینک لمع تسرد دیاب .تسا رتهناراکتیانج یتیانج ره زا هدننز رهم يارب
 بسچرب وا هب ام و دشابن سیلپ رگا یلو .میاهتفر ول ام همه ،دشاب یسایس سیلپ
 ».میاهدرک نارابریت کیژولوئدیا ظاحل هب ار وا عقاو رد مینزب
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 »؟درک دیاب هچ« :دیسرپ نسح
 .مینک رود وا زا ار رگید نیزرابم و نامزاس زا تخانش لماوع مامت دیاب« :تفگ نیهم
 ياههیمالعا وا دوب رارق .تشادهگن تسد دیاب .دوشب هرفن هس وا هزوح دوب رارق ًالثم
 »....و .دروآ هناهب یقطنم یعون هب دیاب .دنک شخپ ار نامزاس
 .تسا هتخانش ار نامزاس دارفا زا يدادعت لاح هب ات دشاب سیلپ ًاعقاو وا رگا« :نسح
 دعب .دنک لابند بترم ارم تاعالطا ترازو هدشن هتخانش رومأم کی تسا یفاک اریز
 ام نامزاس ،دشاب سیلپ وا رگا .ار هسلج نیمه دارفا ًالثم .دسانشیم ار همه یتدم زا
 ».تسيدوبان هاگترپ رد
 تسا هتشون ار ذغاک نیا هک یسک نآ هک تسا نیا رد راک لاکشا« :تفگ يدهم
 كردم و میریگب سامت اهنآ اب میناوتیمن ام .تسا هتشاذگن دوخ زا یئاپاج چیه
 ».میهاوخب
 تیامح هب رداق یئورین چیه ،ندروخ هبرض تروص رد هک تسا نیا راک يدب« :نیهم
 شبنج رد ینلع روط هب هن و میتسه يرگراک شبنج رد هن ام .تسین ام زا
 ».کیتارکومد
 اب تاعالطا ترازو هک ار يراک نامه دیاب ام« :تفگ دیدرت يردق اب نسح
 .مینک بیقعت ار نیسح ینعی .مینکب نآ یلامتحا نیرومأم اب ،دنکیم اهتسینومک
 ».دیایب نامتسد هب خنرس ات دنک بیقعت ار وا هتعاس راهچ و تسیب دیاب ام زا رفن کی
 کیزیف هتشر يوجشناد وا .تسا قاتشم راک نیا يارب مدآ نیرتهب« :تفگ هرهاط
 وا نیسح هناتخبشوخ .دنک بیقعت ار وا و دورن هاگشناد هب يزور دنچ دناوتیم و تسا
 ».دسانشیمن ار
 .نک یهدنامزاس ار هلأسم نیا یتسه وا لوؤسم هک تدوخ .تسا یبوخ رکف« :نسح
 »...ادرف نیمه

****** 
 رد هرهاط قیفر تسا بوخ .درذگیم لبق هسلج زا هتفه کی نونکا اقفر« :نسح
 ».دهد شرازگ قاتشم قیفر راک اب هطبار
 هناخراک رد نیسح ایوگ" تفگیم وا .درک بیقعت ار نیسح زور شش قیفر نیا«
 و دمآ رد هناخ زا شیپ زور راهچ بش تشه تعاس .دنکیم يرگراک يزاس نیابمک
 ینیزگراک سیئر هب قلعتم هناخ نآ .تفر اج نآ هب و درک یط ار يدصقم سوبوتا اب
 ود و تفر تاعالطا ترازو هب حبص تفه تعاس شیپ زور هس .تسا هناخراک نامه
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 .تفر ناروتسر کی هب رگید رفن ود اب شیپ زور ود .دمآ نوریب اج نآ زا دعب تعاس
 زا نیئاپ يادص اب وا .مداد شرافس اذغ و متسشن اهنآ کیدزن و متفر مه نم
 مان تخانشیم هک ار یئاهمدآ کت کت .درکیم فیرعت شناتسود يارب ام نامزاس
  .يدهم ،نیهم ،هرهاط ،نسح :درب یم
 و رهاوخ شحف وا هب و تسشنیم شنابل رب هیرک يدنخبل تفگیم هک یمسا ره اب
 اقفر هک روط نامه ".ماهدیدن الاح ات یتیبرت یب نیا هب یمدآ نم .دادیم ردام
 ناریا رتدوز هچ ره دیاب هدش هک یبیترت ره هب .میاهتفر ول ام همه ،دننکیم هظحالم
 .میورب يرگید رهش هب رگید ییهرهچ و رگید همانسانش اب هک نیا ای .مینک كرت ار
 ».سب و نیمه
 رد دنهاوخیم اهنآ .میتسه یچیق رپ رتوبک تاعالطا ترازو يارب ام ًالمع« :نسح
 هرهاط داهنشیپ اب نم .میتسه ناشتسد يوت ام .دننک یئاسانش ار نارگید ام اب طابترا
 .میوش یفخم و مینک كرت ار رهش نیا ادص و رس نودب و رتدوز هچ ره دیاب .مقفاوم
 نارادزرم هب ار ام یماسا دراد ناکما ؛میوگب مه ار نیا .میدرگ جراخ ناریا زا ای و
 ».مینک كرت ار روشک میناوتن ینوناق روط هب هک دنشاب هداد
 شاشیر خیب هزاغم .دراد يرتدب عضو ام هب تبسن نسح قیفر« :تفگ يدهم
 ».تسا هدرکریگ
 جنپ هچب کی وا .تسا رتتخس همه زا هرهاط عضو .ناج قیفر هن« :تفگ نسح
 نم ،مینک كرت ار رهش نیا دش رارق رگا نمض رد .دنکیم یگدنز اهنت و دراد هلاس
 دیآیم نم دزن مین و جنپ تعاس زور ره نیسح .موریم هک دوب مهاوخ يرفن نیرخآ
 زور کی رد دیاب امش .دنکیم لرتنک ار اهيرتشم و دنزیم فرح نم اب یتعاس و
 هب امش زا دعب هتفه کی و مشورفب ار ماهزاغم منکیم یعس نم و دینک كرت ار رهش
 داهنشیپ .موشیم جراخ رهش زا ،دنکیم یگدنز ناجیابرذآ رد هک مردپ تدایع هناهب
 شدوخ عضو ءهرابرد ار شامیمصت سک ره و میوش عمج هرابود بش ادرف منکیم
 ».مینک کمک مه هب میناوتب دیاش .دراذگب نایمرد
 ».مقفاوم نم« :هرهاط
 .....».اج نیمه رد بش ادرف .مقفاوم مه نم« :تفگ دمحا
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31 
 
 رارق هک ار یمدآ نآ .ناج رذآ یتسار« :دیسرپ یلومعم ياهتبحص زا سپ هرهاط
 »؟يدرک تاقالم دناسرب هیکرت هب ارم تسا

 .شراک تمیق مه و هتفرالاب شاهدافا و سیف مه .مدید ار وا .ناج هرهاط يرآ«
 ».تسین یضار مه رالد رازه هدزناپ اب هعاسلا ،تفرگیم رالد رازه هد رتشیپ
 »؟منزب هناچ شاهاب تمیق رس و منیبب ار وا مناوتیم« :دیسرپ هرهاط
 ».یهدب شراشف یباسح دیاب .تسوت قح نیا .تسا مولعم .يرآ« :تفگ رذآ
 ».منیبب ار وا مناوتیم اجک و یک«
 و تفرگ سامت وا اب ینفلت دوشیم طقف .دنادیمن ار وا سردآ سک چیه .اج نیمه«
 ».درک شتوعد
 روطچ امش لاح .متسه رذآ نم .مالس« :تفرگ ار ییهرامش و تشادرب ار یشوگ رذآ 
 و دینک فطل ....دنراتفرگ همه اهزور نیا ....منادیم يرآ يرآ ....دیتسه ادیپ مک .تسا
 شرف کی مهاوخیم .هعاسلا .امش ناج هن ...؟ادرف سپ ....دیروایب فیرشت اج نیا هب
 هدزناپ .دش بوخ یلیخ ».متسه ناترظتنم .مرازگساپس .....دیوشیم هجوتم .مرخب
 اب یناوتیم .ینک لح وا اب ار لئاسم همه یناوتیم تدوخ .تساج نیا رگید ءهقیقد
 و تکرح زا شیپ ار تمیق فصن هک منکیم داهنشیپ نم .ینزب هناچ تمیق رس وا
 نادجو .دنتسه ردام ردپ یب یلیخ اهمدآ نیا .یهدب وا هب دصقم رد ار رگید همین
 .دنک لو هار همین رد ار وت تحار لایخ اب دناوتیم ،دریگب ار لوپ همه وا رگا .دنرادن
 یتدم .يراد قح ؟دنزیم روش تالد !.یلامیم مه هب ار تیاهتشگنا یلیخ ؟هیچ
 ات .دوب هار رد هام کی نم رسپ .ینک هدامآ ار دوخ دیاب .تشاد یهاوخ یتخس یگدنز
 زا هآ ،داتسرف میارب هک ار شاسکع .دش شجرخ رالد رازه هدزاود .دیسر ناملآ هب
 ؛تسا مهم نیا .دیسر هرخالاب یلو .دوب هدش رغال و فیعض یلیخ .دروآرب مداهن
 ».ندیسر
 ار شاهشیدنا نامسآ اههژاو زا ظیلغ و هایس يربا .دوب هدرک توکس هرهاط
 و دندیرابیم و دندمآیم اههژاو .دنک داجیا يرکف زکرمت دوبن رداق .دناشوپیم
 یب رد نامز .دننایامنب ار ییهطبار ای و دننک داجیا ار یموهفم هک نیا نودب دنتفریم
 گنز يادص .دوب بات و بت رد هتخیر مه رد ییهشیدنا اب هرهاط و تشذگیم ینزو
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 .درک دنلب اج زا ار ود ره نامتراپآ رد
 و هوبنا یشیر ،هدیزرو یمادنا و طسوتم يدق اب هلاس هاجنپ يدرم و دوشگ ار رد رذآ
 ».مناخ رذآ مالس« :دمآ نورد هب نادنخ ییهرهچ و دنلب نادنچ  هن

 امش اب هک دنتسه مناخ هرهاط ناشیا .دیئامرفب .دیدمآ شوخ .اقآ ربکا مالس«
 .دنراد یتبحص
 رس و درک شوخ اج یلبم يور شیور هب ور اقآ ربکا .تسشن و داد تسد وا اب هرهاط
 »؟دیروخب ار میج بح دیهاوخیم مه امش« :درک زادنارو ار هرهاط ياپ ات
 ».تسا روط نیمه .اقآ جاح يرآ« :تفگ هرهاط
 ».اقآ جاح هن ،تسا ربکا نم مسا«
 کی تسا بوخ .اقآربکا دیشخبب« :تفگ دناشوپیم ار شا هرهچ دنخبل هک هرهاط
 .مروخب ار میج بح مهاوخیم مه نم .دیدز سدح تسرد .بلطم رس میورب تسار
 ».ماهلاس جنپ هچب و نم
 ؟دیراد تروپساپ«
 تروپساپ رد مه هچب سکع .هیکرت میتفر مایفوتم رهوش هارمه شیپ لاس ود يرآ«
 ».تسا نم
 جراخ دیهاوخیم يزرم هچ زا .دنکیم رتتحار ار امش راک .تسا بوخ یلیخ نیا«
  »؟یئاوه ای ؟ینیمز ؟دیوش
 ».هیکرت فرط هب .ینیمز« :تفگ هرهاط
 ».درادن یلاکشا«
 »؟تسا ردقچ امش قح و میتسه هار رد ردقچ«درک لاؤس هرابود هرهاط
 ًالمع امش .تسین دایز زین مزال هجو .دینک باسح دیاب ار هام کی ات زور تسیب نیب«
 ».تسا مزال رالد رازه هدزناش لقادح رفن ود يارب .دیتسه رفن ود
 دوب دهاوخ نم شوغآ رد تقو مامت وا .میتسین رفن ود ًالمع ماهلاس جنپ هچب و نم«
 .تشاد دهاوخن امش يارب مه یجراخم .دیهد ماجنا يراک وا يارب تسین مزال امش و
 ».دینک باسح دیاب روط نیا .دناسر دیهاوخ هیکرت هب ار رفن کی ًالمع امش
 دیاش .دیاهدرک کمک اهیلیخ هب هیکرت زرم زا نتشذگ رد امش« :تفگ اقآ ربکا هب رذآ
 نیا یلو دنزادرپب ار امش یتساوخرد هجو دنتسناوتیم هک هدوب يروط اهنآ یلام عضو
 مراودیما .دنزیمن لد هب یگنچ مه شایلام عضو .تسيرارطضا طیارش رد مناخ
 ».دینک كرد ار ناشیا عضو
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 ».متفگن دایز نم یلو .دیرورس امش« :تفگ اقآ ربکا
 .مزادرپب امش هب رالد رازه هد مرضاح نم« :تفگ و دیرپ وا فرح نایم هب هرهاط
 نیا .مرادن نم ،دیهاوخب یفاضا رالد کی امش رگا .تسین مناوت رد نآ زا رتشیب
 »؟هن ای دیرضاح .تسا نم ناکما نیرخآ
 ار اضف ینیگنس توکس یتدم .دروخ اج هرهاط عطاق و کشخ نحل زا اقآ ربکا
 هرگ نلاس طسو زیم هب هس ره مشچ .درکیمن هاگن سک چیه هب سک چیه .تفرگ
 .دوب هدروخ
 »؟دیئوگیم هچ .اقآ ربکا .بوخ« :تسکش ار توکس رذآ
 ».تمیق نیا اب هن یلو متسه کمک هب لیام نم .دوشیمن«
 »؟تسیچ امش رخآ فرح« :دیسرپ رذآ
 ».رالد رازه هدراهچ«
 رازه هدزاود دناوتیم وا ینعی .منک کمک متسود هب رالد رازه ود مرضاح نم« :رذآ
 هیهت دناوتیم وا هک تسيرادقم نیرخآ نیا ؟دیرضاح غلبم نیا اب .دنک هیهت رالد
 ».دنک
 ».دز مهاوخ نفلت امش هب .منک رکف یمک دیاب« :تفگ اقآ ربکا
 ».رتدوز هچ ره افطل یلو« :رذآ
 یلیخ .هیتبعل بجع" .درک كرت ار هناخ یمارآ هب و دیشون ار شایئاچ اقآ ربکا
 "!هلگشوخ

****** 
 .دیوش راوس دیئامرفب« :تفگ و داد اج سوبوتا راباج رد ار اهنادمچ هدننار درگاش
 ».دیئامرفب
 ناونع هب هک مه ار یمناخ نآ مسا .دیراد هک ار سردآ« :تفگ هرهاط هب اقآ ربکا
 هب امش زا رتدوز نم ؟دینادیم ،دینکیم یفرعم هار رس نیرومأم هب الامتحا ناتهمع
 هچب و ناتدوخ بظاوم .ظفاح ادخ .مینیبیم زیربت رد ار رگیدمه .مسریم اج نآ
 ».دیشاب
 رب یسپاولد زا غاد یکشا هرطق و دندیسوب ار مه هنوگ ،درشف شوغآ رد ار رذآ هرهاط
 و قاتلاق مدآ اقآ ربکا نیا .شاب تدوخ بظاوم :تفگ هتسهآ رذآ .تسشن شاهنوگ
 .شاب هتشاد عافد يارب يزیچ هشیمه تدوخ اب .تسییهزره
 .داتفا هار هب سوبوتا و دش راوس هرهاط
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 نورد هب يردق ،دنتشادهگن ار سوبوتا هار نیرومأم راب ود .دشیم يرپس اهتعاس
 .دندش هدایپ همه هار رس ناروتسر رانک مه راب هس .دندش هدایپ و دندرک یشکرس
 راظتنا ار هار نایاپ هناروبص و دندروخیم ار ناشدوخ هدامآ ياذغ هچب و هرهاط
 يوسوس .دیشک الاب یهاتوک هپت زا سوبوتا .دشیم کیرات اوه مک مک .دندیشکیم
 یمارآان ،دیپط تدش اب هرهاط بلق .دش نایامن رود ییهلصاف زا زیربت ياهغارچ
 رد درکیم ساسحا .دربیم لیلحت ار شیورین و دیبوکیم ار شدوجو ییهتخانشان
 شالد .تسین روصتم زین یتشگزاب هار و درادن یئاهتنا هک دوریم ورف ییهرفح
 .ددرگ زاب ار هدمآ هار و دنک ترپ نوریب هب سوبوتا زا ار شرسپ و شدوخ تساوخیم
 باهتلا و دزیم روش شالد .تخیر کشا ادص یب و مارآ و درشف شوغآ رد ار نژیب
 زا هک تشذگیم بش تشه زا تعاس .تفرگیم تدش هظحل هب هظحل شنورد
 نوریب سوبوتا راباج زا ار شانادمچ و تفرگ ار شاكدوک تسد .دش هدایپ سوبوتا
 زا ،دندیشک نوریب ار ناشاهراب نیرفاسم همه یتقو .درک اپ نآ اپ نیا يردق ،دیشک
 »؟تسا هار ردقچ شیاین راولوب ات اج نیا زا ،دیشخبب« :دیسرپ هدننار کمک
 ».تسین يدایز هار .هقیقد تسیب دودح هدایپ«
 .درکیم هاگن تقد اب ار زیچ همه و تفریم شیپ هب هتسهآ .داتفا هار هب هرهاط
 ».نامام مدش هتسخ«
 نم .تفایب هار .میسریم رگید هقیقد دنچ .ناج نژیب ياهدش درم هللااشام وت«
 ».مبوخ رسپ تفایب هار سپ ؟ینیبیم .مراد تسد رد نادمچ .منک لغب ار وت مناوتیمن
 »؟تساجک رطاخ نامیلس هچوک .ردارب دیشخبب« :دیسرپ يرباع زا هرهاط
 ».تسار تسد ،هچوک نیمود دیوریم هک تهج نیمه رد«
 ».ردارب نونمم یلیخ«
 هرامش هک کیرات ردق نآ ،دوب کیرات هک دش دراو ییهچوک هب هرهاط دعب یقیاقد
 ار هرامش و درکیم نشور ییهناخ ره ِرد ار شاكدنف .دنیبب تسناوتیمن ار اههناخ
 یبوچ رد و هناخ نیا زا ارچ تسنادیمن ".تساج نیمه" 7...5...6...4 ...دناوخیم
 بیهن دوخ هب .دهد راشف ای دبوکب ار رد هک تفریمن شاتسد .دراد ترفن شاهنهک
 دیاب .يدرگرب یناوتیمن .يراد هارمه هب هچب .یتسین اهنت .ياهدمآ اج نیا ات وت" :دز
 هب ار تاهچب دیاب .شاتامیالمان و ثداوح مامت اب .یهد همادا رخآ هب ات ار هار نیمه
 شاهگن هدش بارخ نیا رد دیابن .دشاب شراظتنا رد ینشور ءهدنیآ هک یناسرب یئاج
 ".تسا رطخ رد مه تدوخ ناج .يراد
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 مدمآ .مدمآ« :تفگ ییهنانز يادص .دز رد .دوب هتسب رد .درشف ار رد ءهگنل یمارآ هب
 شوخ .تنابرق هب همع« :تفگ یکیرات رد ییهیاس .دش زاب رد دعب یتاظحل ».مرتخد
  ».لخاد امرفب .امرفب .يدمآ
 هب مدق و تفر نیئاپ هلپ کی زا ،تفرگ ار نژیب تسد ،تشادرب ار شانادمچ هرهاط
 ».مدش محازم بش عقوم نیا رد هک دیشخبب .ناج همع مالس« :تشاذگ هناخ نورد
 هب .دنیبب یتسرد هب درکیم شب و شوخ وا اب هک ار ینز تروص تسناوتیمن زونه
 زا هک يرون رد هرهاط .دندش کیدزن ،درکیم نشور ار نآ يرون مک پمال هک یقاطا
 هاگن ار وا يواکجنک اب هک دید ار يرغال و نسم نز ،درکیم زرد نوریب هب هرجنپ
 »؟هن رگم !یتسه هرهاط مه وت .تسا هبابر نم مسا« :تفگ یمارآ هب نز .درکیم
 ».متسه مدوخ .ناج همع يرآ«
 .امرفب .هللاای« :تفگ هرهاط هب و درک زاب ار قاطا رد ،تفر الاب هلپ هس ود زا هبابر
 ».امرفب .دنراد فیرشت مه اقآ جاح .لخاد امرفب
 ».اقآ ربکا مالس« :دیشک نورد هب مه ار نژیب .دش قاطا دراو هرهاط
 هبابر .دیتسه هتسخ یلیخ ًامتح .دینیشنب دیئامرفب .دیدمآ شوخ .مناخ هرهاط .هب .هب«
 ».نک نشور ار روامس افطل مناخ
 امش زا دوشیمن .دیتسه نم ردارب لثم امش .هعاسلا .اقآ ربکا مشچ« :تفگ هبابر
 .میراد هناخ رد ياچ ،هدعو کی يارب طقف میوگب هک ماهدنمرش .درک ناهنپ ار يزیچ
 ».تسا هدش مامت
 امش دزن شاهچب اب مناخ هرهاط یتقو ات .مناخ بابر درادن لاکشا« :تفگ اقآ ربکا
 ».دینک میسقت ار جراخم ،دننکیم یگدنز
 ییهشقن اهنیا" تفر ورف دوخ رد ،دش در اقآ ربکا و هبابر نیب هک یهاگن زا هرهاط
 مه ام .دش میهاوخن مناخ هبابر رابرس ام .اقآ ربکا هّتبلا« :".دنراد ییهشقن اهنیا .دنراد
 دیئوگب میارب لاح .تسا رتهب يروط نیا .درک میهاوخ ادا تدم نیا رد ار دوخ مهس
 رس لرتنک ؟تسا ردقچ زرم ات اج نیا زا هار ؟دنام میهاوخ زیربت رد یتدم هچ ام هک
 ؟تسا یلئاسو هچ اب ام تکرح ؟درب هارمه هلیسو ناوتیم ردقچ ؟تسا هنوگچ هار
  »....و

 هرهاط دیراد هلجع یلیخ« :فگ دشاب هتشاد ینابرهم نحل درکیم یعس هک اقآ ربکا
 اب لئاسم نیا همه دروم رد .دینکرد یگتسخ یمک .دیاهدیسر هار زا هزات امش !مناخ
 هبناج همه ار هار تینما و تیعقوم دیاب زیچ ره زا لبق .درک میهاوخ تبحص مه
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 ».دهاوخیم هلصوح و تقو نیا و دیجنس
  ».هّتبلا«
 هب« :تفگ هلان هب و دیلام يردق ار شرمک تسد ود اب ،تساخرب ینیگنس هب هبابر
 .تسا هنسرگ مه هتسب نابز هچب نیا .تسین هناخ نیا رد یکاروخ ماداب کی هزادنا
 هچ منادیمن .تسا هدنامن میارب نتفر هار تردق و هدیرب ار مناما مرمک هک مه نم
 ».مزیرب مرس رب یکاخ
 هب درک ور دیرابیم نآ زا تنطیش هک يدنخبل اب و دش هریخ هرهاط هب يردق اقآ ربکا
 دیرخ تیارب مدوخ متشادن يراتفرگ رگا !درادن نتفرگ ازع هک نیا« :تفگ و هبابر
 ».دنکیم لوبق ار دیرخ تمحز مناخ هرهاط .مدرکیم
 .دوب نیگنس هرهاط شود رب هناخ جراخم .تشذگ نینچ زین رگید زور جنپ و تسیب
 بطاخم شاهتسخ نامشچ زا مشخ ياههزین نوچ یحور ياهراشف .دوب هدش هفالک
 تکرح تدم نیا رد رگا .منکیم ربص مه رگید زور ود نم« :درکیم ساره راچد ار
 شیپ هک مه ار یغلبم و مدرگیم رب ؟!دیدیمهف .مدرگیمرب .مدرگیمرب ،مینکن
 »!دیدش هجوتم .دینادرگیمرب نم هب ،ماهتخادرپ
 شحوتم ار اقآ ربکا ،شراسخر یگتخورفارب و وا ءهدیرد و یشحو هاگن ،هرهاط نحل
 هام هس ات اهیضعب .میتسه اج نیا رد هک تسین هام کی زونه ام .دیشاب مارآ« :درک
 ».دیشابن تحاران امش .دننامب اج نیا دعاسم عاضوا رظتنم دیاب

 دیهاوخ دوخ لباقم رد ار يرگید هرهاط زورما زا امش و متسه دوخ فرح يور نم«
 ».مینک تکرح ادرف ای زورما هک تسامش حالص هب .تشاد
 هلاچم تشم رد ار شاهناد تشرد حیبست و تساخ یمرب هک یلاح رد اقآ ربکا
 ًامتح دوب دعاسم عاضوا رگا ،مهدب بآ یشوگ ورس موریم نم« :تفگ ،درکیم
 تشونرس هب دهاوخیم تلد یلیخ" تفر نوریب رد زا و »!ًامتح .مینکیم تکرح
 وت یلو درک ناشءهراپ گرگ و دنتشاد لوپ طقف اهنآ ؟يوش راچد رگید نایرارف
 ار تدوخ یگدنز ؟ینک رارف هناخ نیا زا دهاوخیم تلد یلیخ .یتسه مه لگشوخ
 هوهق دراو ،درک یط رخآ هب ات ار هچوک هیرک يدنخبل اب وا ".درک یهاوخ رتهاتوک
 ياچ شیارب یچهوهق .تسشن دوب یلاخ هک يزیم رانک یلدنص يور و دش ییهناخ
 »؟مروایب مه هناحبص .اقآ مالس« :تفگ یکرت هجهل اب و دروآ
  «.تسیفاک ياچ نیمه .ردارب هن«
 یهاگ .درک كرت یمولعمان دصقم هب ار هناخ هوهق و دیشکرس ار شاياچ ینأت اب وا
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 رالد رازه تشه تفه لقادح" .دشیم نوخرپ شانامشچ یهاگ و دزیم دنخبل
 بش ياههچب نالبس ياههوک قمع رد .تسیبوخ هلماعم .دراد هارمه رگید
 و زیت ياههچنپ اب اهنآ .تسازفا مغ ناشاههلان و روآ بعر ناشياوآ ،دناهنسرگ
 یلیخ ،دوز حبص ادرف .دناهداتسیا ییهریاد رد امش يود ره راظتنا رد هدنرب ياهنادند
 ار نآ هاگچیه رگید و درک یهاوخ كرت ار یتنعل رهش نیا دوز یلیخ یلیخ ،دوز
 :تفگ یمرچ دنب شیپ اب يدرم هک دوب هدش قرغ دوخ رد اقآ ربکا ".دید یهاوخن

 ».اقآ ربکا مالس«
 ؟تسا روطچ عاضوا !یسریم رظن هب لاحرس هللااشام .رفص شم مکیلع مالس«
 »؟تسا ناسآ تراگزور ؟دخرچیم تراک و بسک
 .دخرچیم بوخ مه ام راگزور ،دیتسه تکرح رد امش ات .هللادمحلا« :تفگ رفص شم
 ».دوشیم داسک مه ام راک و بسک دیشابن هک امش
 شجایتحا زور هس .منک هیارک لاحرس رطاق کی ماهدمآ مه زورما« :تفگ اقآ ربکا
 ».مراد
 »؟منک هربوت شیارب مه وج و هاک ؟منک شرضاح تقو هچ يارب« :دیسرپ رفص شم
 .دشاب شیپ ياهرطاق زا رتقامچلق دیاب هعفد نیا رطاق یلو لبق تاعفد لثم يرآ«
 دوز حبص ادرف .نک شاهارمه رتشیب يردق مه ار هفولع .تسا رتنیگنس شراک
 ».دشاب رضاح دیاب شش تعاس
 ».مشچ يور هب«
 یئاهاج هب ،دز هسرپ اهنابایخ رد ار زور مامت اقآ ربکا ،دوب درس اوه هک نیا دوجو اب
 و دیشون ياچ ناکتسا هس ود هناخ هوهق نامه رد هرابود ،تفر ناروتسر هب ،دیشکرس
 اب ار وا هک هرهاط هب درک ور و ».مناخ هبابر کیلع مالسلا« :دش هبابر هناخ دراو رصع
 تعاس .منکیم كرت ار هناخ نم حبص جنپ تعاس ادرف« :تفگ و دیشارخیم شاهاگن
 هک یتاهد هب راب تناو کی اب ار امش ییهلاس ود و تسیب تسیب ناوج حبص تفه
 دیاب امش .دراپسیم یتاهد ءهداوناخ کی هب و دربیم تساج نیا يرتمولیک یس
 اهنآ دوخ .دنسانشب ار امش دنناوتن اهنآ هک دینک شیارآ يروط ار ناتدوخ تروص
 اج نآ رد ار بش .دیخرچ دنهاوخن امش رب و رود دایز و دننادیم ار هلأسم نیا مه
 رد نم دیئایب نوریب هناخ زا هک راهچ تعاس سأر دعب زور حبص و دینکیم تحارتسا
 كرت ار هد یکیرات رد دیاب ام .دیرادرب مه ار دوخ لئاسو مامت .متسه ناترظتنم هچوک
 ».مینک
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 یلیخ ؟مینکیم تکرح ادرف ًاعقاو ؟!ًاعقاو« :دیسرپ هدز ناجیه و هناروابان هرهاط«
 ».مدوب هدامآ مه شالوا زا ینعی .متسه هدامآ ًالماک نم .اقآ ربکا داب هدنز .تسیلاع
 نیا لثم .درکیم هاگن ار هام قمر یب رون ،هرجنپ زا و دوب رادیب ار بش مامت هرهاط
 .دنتفریم ورف مه رد ظیغ اب و دندشیم رود مه زا ،دندوب گنج رد ناتخرد هیاس هک
 هب .دناشنیم ورف ار وا باهتلا يردق ،دوب باوخ رد هک نژیب ندیشک سفن مارآ يادص
 ربکا هک دید هرجنپ رانک زا و دش دنلب .دمآ ششوگ هب طایح رد ندش زاب يادص هاگان
  .دش جراخ هناخ زا بشرداچ رد هدیچیپ ییهتسب اب اقآ
 هدرک يدنب هتسب ار شالئاسو همه هک نیا دوجو اب و درک نشور ار اپمل غارچ هرهاط
 .تفریم رو نآ و رو نیا هب قاطا لوط رد تهج یب .تشادن مارآ ،دوب تکرح هدامآ و
 قاطا رد .دناشک قاطا هشوگ هب ار وا دشیم کیدزن هک ییهتسهآ ياهماگ يادص
 »؟يرادیب ؟مرتخد يرادیب« :دیسرپ اوجن هب هبابر ،دش زاب ساوسو اب و هتسهآ
 »؟دیاهدش رادیب دوز ردق نیا ارچ ؟ مناخ هبابر هدش هچ .مرادیب هرآ«
 رد یمارآ نامه هب ،دش دراو ،دوب هدشن زاب یبوخ هب زونه هک رد هگنل ود يال زا هبابر
 زورما .نیشنب نم دزن ایب .مرتخد نیشنب اج نیا ایب« :تفگ هرهاط هب و تسب ار
 ات نیشنب اج نیا ایب .درک یهاوخ كرت ار هناخ نیا رگید تعاس ود ینعی تفه تعاس
 اپ يور ار دوخ یتخس هب تشادن نداتسیا تردق هبابر «.میوگب ار یئاهزیچ تیارب
 هرهاط .تسشن نیمز رب ترارم اب و تفرگ مکحم ار هرهاط نیتسآ .دوب هتشاد هگن
 »؟دیتسه رامیب هک نیا لثم« :دیسرپ و تسشن زین

 ات اج نیا ماهدمآ نیمه يارب .مرادن يدایز تقو رگید .متسه روگ بل .مرتخد هرآ«
 ».میوگب ار یمهم ياهزیچ تیارب
 »؟تسا هدرک لوغشم دوخ هب ار امش يزیچ هچ«:دیسرپ يواکجنک اب هرهاط
 يارب رفن هد زا شیب لاح هب ات ،ینادیم .تسا تحاران یلیخ وت بناج زا ملایخ«
 زا يربخ و دناهتفر و دناهدرک یگدنز قاطا نیمه رد اههام و اهزور هیکرت هب ندیسر
 و قالخا شوخ و مارآ ،دندوب یلدتعم ياهمدآ اهنآ زا یضعب .دناهتشاذگن اج هب دوخ
 اب و نابرهم وت لثم ناشمادک چیه یلو .قنع دب و قالخادب و سوبع رگید یضعب
 وت زا ماهدمآ .يدرک یئاریذپ نم زا تردام لثم ههام کی نیا رد وت .دوبن تشذگ
 وا .یشاب تدوخ بظاوم یلیخ دیاب یتسه ربکا هارمه یتقو ات هک میوگب و منک رکشت
 نادرگور یناسنا ریغ لمع چیه زا .تسا يراک تیانج و ترطف تسپ رایسب مدآ
 تسا بوخ مه وت .دنکیم تکرح هحلسا اب زرم ات ریسم نیا رد هشیمه وا .تسین
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 »؟يراد هارمه ییهحلسا ایآ .یشاب هتشاد يزیچ تدوخ زا عافد يارب
 نیا ارچ ،تسا یترطف تسپ مدآ وا هک دیتفگ امش .متسین حلسم نم .مناخ هبابر هن«
 »؟تسا هدرک راکچ وا رگم ؟دیئوگیم ار
 ،هدنامرد و دوب رطخ رد رتشیب هک ار يرفاسم ره ،ربکا« :تفگ و درک هزات یسفن هبابر
 ناج ياپ ات ار نیرفاسم زا یضعب عقاوم یهاگ .درکیم متس وا هب و دیپاچیم رتشیب
 ول ار ناشیگدنز لحم رد هریخذ يالط ای و یتمیق ءایشا لحم اهنآ ات دزیم کتک
  .دنهدب
 رواب و بیجع ياهزیچ یتسم و باوخ همین لاح رد .هناخ دمآ تسم هعفد ود وا
 ایآ" ،".دنرتیضار نم زا اهگرگ دیشاب تخل یتقو" تفگیم الثم .تفگیم یندرگن
 دیاش .بیرغ و بیجع ياهفرح نیا زا و "؟دناهدنز اهفرب رد سابل نودب مه زونه
 .یشاب تدوخ بظاوم یلیخ دیاب وت یلو .ملعا و هللاو .دروآیم نیرفاسم رس یئالب وا
 تباروج شک ریز ار نیا .ماهدروآ زیت هاتوک يوقاچ کی تیارب نم .ایب .مرتخد ایب
  «.تسيراک تیانج مدآ وا .دروخب تدرد هب دیاش .نک ناهنپ
 دنلب نک کمک .دیآیمن رد مسفن رگید« :تفگ یتخس هب و درک توکس يردق هبابر
 ماکمک ایب .مریمب مدوخ باوختخر رد مهاوخیم .ناسرب مدوخ قاطا هب ارم .موش
 ».نک
 زا رابود تفاسم نیا رد هبابر .دنداتفا هار هب یمارآ هب و تفرگ ار وا يوزاب ریز هرهاط
 ».دناسر شاباوختخر هب ار وا و دیشاپ بآ شتروص هب هرهاط .تفر لاح
 اب و نک لالح ارم« :تفگ و دروآ بل رب يدنخبل ،دیشکیم سفن یتخس هب هک هبابر
 الاب شاهنیس بترم ان و دمآیم دنب شاسفن .دیشک زارد ییهنهک باوختخر رد ینأت
 ....دهاش مهاوخیمن ...نوریب ...ورب« :درک ادا ار یتاملک و دوشگ بل .دشیم نیئاپ و
 ».ورب ...یشاب نم گرم
 تلاح و دوب گنم .تسب ار رد و تفر نوریب قاطا زا ییهیاس نوچ و دیچرو اپ هرهاط
 ،درک رادیب ار نژیب .مین و شش :درک هاگن شاتعاس هب .تشاد ار هدروخ يرسوت مدآ
 ،طایح رد هب مارآ هبرض نیلوا اب .دنتسشن نتفر هدامآ و دندروخ رینپ و نان يردق
 .درب طایح هب و تشادرب ار شانادمچ ،تفرگ شوغآ رد ار نژیب ،تسج اج زا هرهاط
 رهاط .زاب شانامشچ و دوب درس هبابر ندب .دوشگ ار هبابر قاطا رد زرد یمارآ هب
 هب ".ظفاح ادخ .نابرهم نز يا ظفاح ادخ„ تسب ار وا نامشچ و تسشن شرانک
 رد و تفرگ وا زا ار نادمچ ییهملک يادا نودب یناوج .درک زاب ار رد و تفر طایح



 رگراک رتخد – سگرن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 211 

 .دندرک تکرح و دنتسشن شرانک نژیب و هرهاط .داد اج نیشام
 روبع ملاس زرم زا ایآ ؟دش دهاوخ هچ" دروخیم هطوغ يداضتم راکفا رد هرهاط
 رس درد یب ار ام ،تسا راک تیانج تفگیم هبابر هک اقآ ربکا نیا ایآ ؟درک میهاوخ
 ،تفگ هبابر هک دشاب یمدآ وا رگا ؟تسا هدیچ ییهمانرب نامیارب ای دوب دهاوخ هارمه
 یلو .نم زا رتيوق یمسج ظاحل زا و تسا حلسم وا ؟دمآ مهاوخرب شاسپ زا هنوگچ
 زوریپ یسک هچ مینیبب .میخرچب ات خرچب .دشاب .مراد هدنرب يوقاچ  و نابز مه نم
 ،دش هدایپ نیشام زا یتقو .دوب هدرک هدامآ یقافتا ره يارب ار دوخ هرهاط ".دوشیم
 ار نژیب تسد ،تشادرب ار شانادمچ .دوبن دش نیشام رب راوس هک ییهرهاط نآ
 .دش یئاتسور رقحم هناخ کی دراو هدننار رس تشپ و تفرگ
 هرهاط هب هناخ کچوک طایح رد ،دوب هدرک ات ار ناشرمک راگزور هک يدرم و نز
 هدننار تسد فک لوپ یغلبم هرهاط .دندیزخ دوخ قاطا هب و دنتفگ دمآ شوخ
  ».تسا ناتتامحز زا رکشت باب طقف نیا .درادن ار امش لباق« :تفگ و تشاذگ
 نآ رد هک دنداهن اپ یکچوک قاطا هب نژیب و هرهاط .تفر و درک يرازگساپس هدننار
  .دمآیمن مشچ هب يزیچ نیمز رب هدش نهپ باوختخر تسد کی زا ریغ
 شیوناز يور ار نژیب و تسشن ،دروآ نوریب نادمچ زا ار شکدوک هدامآ ياذغ هرهاط
 ریگب يدروخ هک ار تیاذغ .ياهتسخ یلیخ هک منادیم .مزیزع روخب« :تفگ و ناشن
 ».مبوخ رسپ .باوخب
 »؟یتسین هنسرگ ؟يروخیمن اذغ وت ،نامام« :تفگ نژیب

 يردق و میوشیم ار متروص و تسد ،يدیباوخ وت یتقو .متسه هنسرگ .مرسپ ارچ«
 ».باوخب ریگب الاح .مروخیم اذغ مه
 زا و درکیم هاگن ار شرسپ يابیز تروص هرهاط .تفر باوخ هب دوز یلیخ نژیب
 میوقاچ" تفرگ ار شا هشیدنا يایند قرب نوچ يرکف اتعفد .دشیم باریس شدوجو
 ار شايوتلاپ ياهبیج ،درک یسراو ار شانادمچ .دوبن شاباروج رد  "؟تساجک
 یتنعل يوقاچ نیا .ریخن" .درک هنیاعم ار کیرات قاطا فک ،تسد اب ،درک ور و ریز
 و تفر نوریب قاطا زا ".دوب نم هحلسا اهنت نیا .منک هچ الاح .دش روگ و مگ مه
 يردق .تشاذگ هچوک رد مدق .دوب زاب هناخ رد .درک وجتسج تقد اب ار هناخ رد ریسم
 نآ هب هناخ قاطا زا هک یکدنا رون رد وقاچ هتسد زلف .تخادرپ وجتسج هب و دش مخ
 و تشادرب ار نآ تعرس اب .دوب هدرک ادیپ ار یجنگ هرهاط .دز قرب ،درکیم تشن اج
 چیه و دنابنجیمن ار اوه یمیسن چیه .دوب مکاح زیگنا مغ یتوکس .دش هناخ دراو
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 .یکیرات و دوب توکس و دوب امرس .درکیمن دوجو زاربا يدوجوم
 و دیشک زارد نژیب رانک ،دروخ هتخپ غرم مخت و نان يردق ،تفر شاقاطا هب هرهاط
 و دیرپیم باوخ زا یهاگ ،دزیم فرح بترم ،دوب مارآان باوخ رد .تفر باوخ هب
 دعب هس زا تعاس .تفریم باوخ هب یگتسخ طرف زا هرابود و تسشنیم هدرک قرع
 تسناوت یتخس هب .درک هاکن شاتعاس هب .دیرپ باوخ زا هک دوب هتشذگ بش همین زا
 هاتوک يوقاچ هرهاط هک دوب باوخ رد نژیب .دهد صیخشت ار نامز یکیرات نآ رد
 دوب هدروآرد نادمچ زا هک ار یئاهزیر هدرخ ،داد اج شاهاتوک هقاس باروج رد ار دوخ
 ار وا بسا کی مس مارآ يادص دعب یقیاقد .تسشن راظتنا هب و درک يزاساج هرابود
 اقآ ربکا .تفر نوریب هناخ زا و تشادرب ار شانادمچ ،درک رادیب ار نژیب .دروآ دوخ هب
 شایمدق هس رد ،دوب هدش مکحم ینهپ لج نآ تشپ هک گرزب اتبسن رطاق کی اب
 .دوب هداتسیا
 هب تسد اب هک ار يدیفس كزان شوپور دیاب هک دنامهف هرهاط هب هراشا اب اقآ ربکا
  .داتسیا رظتنم و دیشوپ ار شوپور هرهاط .دشوپب ،دوب هدرک زارد وا يوس
 دیاب ،مینکیم تکرح فرب رپ هوک رد ام یتقو« :تفگ نیئاپ يادص اب اقآ ربکا
 ».دهد صیخشت ار ام لوا هاگن رد دناوتن یسک هک دشاب دیفس نامسابل
 رطاق يور و هدیشوپ دیفس كزان يوتلاپ کی مه اقآ ربکا هک دش هجوتم هزات هرهاط
 .تسا هدیشک يدیفس هچراپ مه ار
 هار هب و تفرگ ار رطاق راسفا اقآ ربکا .دندش راوس هرهاط و نژیب اقآ ربکا کمک اب
 .داتفا
 »؟میراد شیپ رد هار تعاس دنچ« :دیسرپ هرهاط
 هدوب هناخهوهق يراگزور هک ییهبورخم رد میتفر هک تعاس شش .تعاس هدزاود«
 بوخ ار هچب و ناتدوخ .میتفایم هارب هرابود و مینکیم تحارتسا یتعاس ،تسا
 ».دوشیم رتهدنزگ و رتدرس اوه ،میوش رتکیدزن هوک هب هچ ره نوچ ،دیناشوپب
 ار شکدوک ،درک مکحم يردق ار نژیب و شدوخ ندرگ رود لاش .تفگن چیه هرهاط
 .دوب شراکش رب هلمح هدامآ يربب هدام نوچمه و درشف دوخ هب
 شیاهاپ قاس ات فرب .درکیم تکرح ولج رد و تشاد تسد رد ار رطاق هناهد اقآ ربکا
  .تشادیم رب مدق یمارآ هب .دیسریم
 دیفس ربا ياههتشپ .تشادن دوخ رد هریت ای و یبآ ییهکل نامسآ .دوب دیفس زیچ همه
 ياههوک هدش هداد الج ینیچ نوچمه فرب .دندیچیپیم مه هب و دندشیم مه رد
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 تعیبط گنرمه مه نیرفاسم .دوب هدناشوپ ار قیمع ياههرد و هدیشک کلف هبرس
 بوخ یلیخ .دوب نکمم یتخس هب ناشصیخشت زین رود نادنچ هن یتفاسم زا و دندوب
 .دندوب هدش راتتسا
 لوه و موادم توس اب شاهزوز و دشیم لیدبت يرادزوس داب هب مک مک کنخ میسن
 هرهاط یلو درکیم شامرگ تکرح .دوب شوخرس اقآ ربکا .تخیمآیم مهرد يزیگنا
 دوخ هب مکحم ار نژیب ،تخیریم شاناج رد ار امرس یتکرح یب و تشاد هروشلد
  .دوب هدرک هقلح شرود ار اهتسد و هدنابسچ
 هدش هتسخ .دشیم رتهتخیوآ شرس مد ره و درکیم ترپ و ترپ یهاگزاره رطاق
 .دیشکیم ار شاقمر فرب رپ ياهيریزارس و اهیئالابرس .دوب
 ياهگرگ يا" درکیم هقردب زومرم يدنخبل اب ار شرکف ياههدنام هت اقآ ربکا
 نیا .ماهدروآ اذغ ناتیارب ؟دیئاسیمن رس ممودق رب ،بش ياههچب يا ،هنسرگ
 دمآ شوخ ارم .منکیم نهپ ناتیارب زور دنچ و یس نیا رد هک تسییهرفس نیمراهچ
 هب ار شاهدیرد هاگن و دنادرگربرس .تفر هسیر .دز ههقهق رایتخا یب و "؟دیئوگیمن
 .درب ورف هحیلم هدز تریح نامشچ
 قیمع ياههرد و هوک ،امرس و فرب نیا رد ؟دیدنخیم ارچ« :دیسرپ ینارگن اب هرهاط
 »؟تسا رادهدنخ يزیچ هچ
 نیا .دنوشیم هدیشک ایند رو نآ هب ایند رو نیا زا هک مدنخیم یئاهمدآ تشونرس هب«
 ».زیگنا مغ مه و تسا راد هدنخ مه
 نیا !دناشک یم رو نآ و رو نیا هب ار اه مدآ هک تسین تشونرس نیا« :تفگ هرهاط
 نارازه دنتسه رضاح یهاش کی يارب هک تسا یئاهمدآ هنوگراتفک عمط و صرح
 ».تسا زیگنا مغ یلیخ نیا .دنوش در ناششعن يور زا و دننک ینابرق ار رفن
 هک یئاهمدآ شعن يور زا ندش در یلو .دیئوگیم تسرد امش .يرآ« :تفگ اقآ ربکا
 نآ .میدیسر هک نیا لثم ....تسین زیگنا مغ مه دایز دنتسین دوخ زا عافد هب رداق
 ».مینکیم تحارتسا اج نآ ؟دینیبیم وربور هوک هنماد رد ار یهایس
 هنماد زا یتخس هب و دندومیپ ار هرد بیش یگتسهآ هب و هاتوک ياهماـگ اب اـهنآ
 ياهخاروس هرجنپ ياج هب اهراوید رد .دندیسر ییهبورخم يانب هب و دنتفر الاب هوک
 هک دوب یمیخض یبوچ گرزب رد هقاطا کی يانب نیا لخدم اهنت .دوب هدش هیبعت درگ
تسب و فچ و دشیم تفج بوخ ،دوب هدنام ناما رد هنایروم دنزگ زا ییهزادنا ات
  .دوب ملاس شیاه
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 ،دمآ ریز هب رطاق زا دوخ و داد اقآ ربکا هب ار نژیب هرهاط .دنداتسیا گرزب رد يولج
 اب و تفرگ ار رد تفچ اقآ ربکا .داتسیا راظتنا هب و تفرگ اقآ ربکا شوغآ زا ار نژیب
 ،دش لخاد مه هرهاط .تشاذگ نورد هب اپ دوخ و ».لخاد امرفب« :درک زاب ار نآ روز
 ،ییهناخ هوهق قاجا کی ،هدیشاپ مه زا یلدنص دنچ زج .درک یسراو يردق ار فارطا
 دوجو اب .دمآیمن مشچ هب يزیچ هفحلم یب کشت کی و هتسکش بل ناجنف دنچ
 و رتمرگ زیگنا مغ ياضف نیا یلو درکیم تشن نورد هب اهخاروس زا امرس هک نیا
 رب ار وج و هاک زا رپ هربوت .دروآ نورد هب مه ار رطاق اقآ ربکا .دوب نوریب زا رتبسچلد
 و دیشک نوریب امرخ و رینپ و نان يردق رطاق تشپ نیجروخ زا و درک مکحم شرس
 دنچ ندروخ .دربیم لیلحت ار مدآ امرس .دیروخب اذغ يردق« :تشاذگ کشت يور
 ».دیروخب .دنکیم ناربج ار هتفر تسد زا يژرنا رینپ و نان و امرخ
 ».ماهدروآ مه ار نامدوخ ياذغ نم .مرکشتم« :تفگ هرهاط
 ،دش ولو کشت يور دوخ و ».تسین فراعت ياج اج نیا .دیروخب .دینکن فراعت«
  .دش دنلب شاهسانرخ ،دربیم ورف هک ییهمقل سپ رد و تشاذگ مهرب ار شیاهکلپ
 هدید شامیخض يوتلاپ ریز زا اقآربکا يرمک هحلسا .درک زادنارو ار وا يردق هرهاط
 هدنرب هاتوک يوقاچ دوجو زا و دیشک دوخ باروج هب ار شاتسد هدارا یب .دشیم
 رادیب هب دناوتیم اج نیا رد ندیباوخ یلو .مرادن ندب رد ناج رگید" .دش نئمطم
 درک یعس و دیشک شرود ار دوخ يوتلاپ ،درشف شوغآ رد ار نژیب ".دماجنایب ندشن
 شامشچ زا باوخ رود هلصاف رد اهگرگ ءهزوز اب داب دتمم توس .دناباوخب ار وا
 ود .درکیم زاب مشچ ناساره یلو تفریم مهرب شاياهکلپ یهاگهگ .دوبریم
 .يرادیب همین رد هرهاط و دوب باوخ رد اقآ ربکا یتعاس
 هچ« :دیسرپ و تسشن اتعفد .دناخرچ مشچ و دوشگ یمک ار شاياهکلپ اقآربکا
 »؟مدوب باوخ رد یتدم
 ».دوشیم یتعاس ود«
 يادص .میراد تقو زونه سپ« :تفگ و دیلام ارشتروص تسد فک اب اقآ ربکا
 و ».دنوشیم کیدزن مک مک .تسا هدروخ ناشماشم هب ام يوب ؟دیونشیم ار اهگرگ
 دولآ باوخ یلیخ ناتمشچ ؟دیدیباوخن امش« :دیسرپ و دیشک شاهاتوک شیر هب یتسد
 دوخ یمارآ هب و ».دنکیم بذج دوخ هب ار نادرم زا یلیخ یتلاح نینچ .تسا زمرق و
 دیرادن رهوش هک امش .میشاب شوخ مهاب یمک راذگب« :تفگ و دنارس هرهاط رانک ار
 هقلح هرهاط رمک رود ار شاتسد گنرد ییهظحل نودب و ».متسه درجم مه نم
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  .درک
 یب هکیدرم« :دیبوک وا تروص هب مکحم جنرآ اب ،يروابان ییهظحل سپ رد هرهاط
 وا مشچ تشم اب و »!ياهدروآ ریگ هانپ یب ناسنا و تولخ ياج ینکیم رکف .نادجو
 .دروآ درد هب ار
 دوب باوخ رد زونه هک نژیب ءهقیقش يور و دیشک نوریب ار شاهحلسا اقآ ربکا
 اهگرگ ءهزوز .درب دیهاوخن رد هب ملاس ناج اج نیا زا تاهچب و وت« :تفگ و تشاذگ
 ناسنا تشوگ زا يذیذل ياههمقل هک دننادیم هبرجت هب اهنآ .يونشیم ار
 رد هام کی تدم نیا رد هک یتسه ییهمقل نیمراهچ وت .دش دهاوخ ناشبیصن
 ار تاهچب زغم تامشچ يولج ،یهدن هار نم هب رگا .تفر یهاوخ ورف اهنآ ءهدعم
 ».مناکپیم
 درکیم یعس و دروخیم ناکت ابترم .دوب هدرک مارآان ار رطاق اهگرگ يوب و هزور
 .دنک اهر ار دوخ
 اقآ ربکا زا تفطالم اب و مارآ .دیزگرب ار هار نیرخآ نژیب و دوخ تاجن يارب هرهاط
 »؟یناسرب دصقم هب ملاس ار ام هک یهدیم لوق ایآ« :دیسرپ
 نت نم تساوخ هب هک تسا یفاک طقف .مهدیم لوق هک تسا مولعم« :تفگ اقآ ربکا
 ».ماهتساوخن وت زا يرگید زیچ نم .نیمه .یهد
 یمارآ هب و تشاذگ شانابل رب بل ،دیشک دوخ يوس هب و تفرگ ار وا تسد هرهاط
 یعس اقآ ربکا .تفرگ شاياهنار نیب ار اقآ ربکا و دوشگ ار شاياهاپ ،دیشک زارد
 و درک عمج دوب نکمم هک اج نآ ات ار شاياهاپ هرهاط .دنک زاب ار شدنبرمک درک
 زا تردق مامت اب و دیشک نوریب شباروج هقاس زا ار نآ درشف تسد رد ار وقاچ هتسد
 یئادص نیرتکچوک نودب و تفر بقع اقآ ربکا رس .درب ورف اقآ ربکا ءهنیس رد تشپ
 .دش نهپ هرهاط يور
 اقآربکا ءهنیس .تشادرب ار شاکچوک فیک و هحلسا و تخادنا یئوس هب ار وا هرهاط
 .دیهجیم نوریب شابل هشوگ زا یلاوت هب نوخ و تفریم نیئاپ و الاب تدش اب
 تاظحل .تسا هدروخ ناشماشم هب نوخ يوب اهگرگ :تفگ و دش مخ وا يور هرهاط
 سپ ،يدش ناشگرم ثعاب هک ار یئاههراچیپ نآ ماقتنا وت و دنسریم هار زا رگید
 اب ،دوشگ ار رد ،دیشک نژیب رود دوب هدروآ اقآ ربکا هک ار یئوتپ سپس .داد یهاوخ
 رد ار اهنآ هدز تشحو رطاق .دش راوس زین شدوخ و دناشن رطاق رب ار نژیب هلجع
 ،دندوب هدیسر نامتخاس راوید تشپ هک اهگرگ .دشیم رود اهگرگ زا هک درب یتمس
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 سپ اهنآ .دمآیم نامتخاس نورد زا نوخ يوب یلو دندرک بیقعت ار رطاق دنلب زیخ اب
 نامتخاس دراو و دنتشگ زاب هدنُرب ياهنادند و زاب ناهد اب ،رطاق ریسم رد زیخ دنچ زا
 شرود اهگرگ .دوش دنلب اج زا و دناسرب راوید هب ار دوخ درکیم یعس اقآ ربکا .دندش
 ...دندروآ موجه شاندب رب هرابکی و دنتفرگ ار
 رد ار هلق هار طخ کی رد هدمآرب مکش و نینوخ هزوپ اب اهگرگ هک تشذگن یقیاقد
 .دنتفرگ شیپ
 تدش اب داب و دوب کیرات و هتفرگ اوه ،تشذگیم رهظ زا یمک طقف هک نیا دوجو اب
 ار اقآ ربکا کچوک فیک هرهاط .تفرگ مارآ ندز تخات یتدم زا سپ رطاق  .دیزویم
  .هدش  هتسد ياهوروی و رالد زا دوب هتشابنا .دوشگ
 رود زرم زا ام ایآ ؟تسا ملاع ياجک اج نیا ؟میوریم اجک" دوب جیگ و گنم هرهاط
 ؟مالتاق کی نم نونکا ؟دمآ دهاوخ شیپ هچ ؟میوریم زرم يوس هب ای میوشیم
 روبجم .مشکب ار وا مدوب روبجم ماتفارش و منینزان كدوک زا عافد رد نم یلو .يرآ
	"!یمهفیم .متشک ار فوخم راکتیانج کی و ییهفرح لتاق کی نم .روبجم .مدوب
 رپ هرهاط شوگ هب نیشام تکرح يادص .دش نایامن يدیفس طخ رود زا ،دعب یتعاس
 دیفس طخ رب يرتمولیک راهچ یلا هس هلصاف رد سوب ینیم کی دعب یتاظحل .دیئاس
 تفر شیپ یتعرس نامه اب ناویح یلو دز رطاق مکش رب اپ هرهاط .دش رهاظ دتمم
 هزوز داب .دندوب هدش کیدزن هداج هب .تشذگ لاونم نیا رب یتدم .تفریم هک
 كدنا كدنا زین نیمز .دیشاپیم اوه رد و درکیم ورد نیمز زا ار فرب و دیشکیم
 تکرح فرب رپ فاص نیمز رد و دندوب هتشاذگ رس تشپ ار هوک اهنآ .دشیم راومه
 كانرطخ یلیخ نتفر زرم يوس هب انشآ نودب .دنادرگیمرب ار ام رطاق" دندرکیم
 ارم سک چیه هک يرگید رهش هب مورب ؟نارهت هب مدرگرب ؟درک دیاب هچ .تسا
 ،ومع" دروآ نهذ رد ار شاماوقا کی کی هرهاط "؟رهش مادک ؟اجک یلو ؟دسانشیمن
 دهشم شاهداوناخ اب همع رتخد .دناناملآ رد اهیئاد .دنتسه نارهت رد همه ،اههلاخ
 كارا رد هک تسا یئاهنت نز وا يرآ ...یئاد رتخد ...یئاد رتخد .دنکیم یگدنز
 بوخ زونه ار هار .ماهتفر شدزن یسایس راک دصق هب راب هسود ....دنکیم يرگراک
   ».كارا میوریم !ناج نژیب« "....مدلب
 يانهپ رد هایس يزیچ رود زا ،نادرگرس ياهفرب جوم رد .تفریم یکیرات هب ور اوه
 يوس هب هداج تازاوم هب رود ییهلصاف رد و دیشک ار راسفا .دش رهاظ دیفس تشد
 .دیشک ار رطاق راسفا .داد صیخشت ار کچوک یهد ياههناخ مک مک .تفر یهایس
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 هار يوس هب ار ناویح رس ،درک هدایپ زین ار نژیب ،دش هدایپ هرهاط .داتسیا اجرد ناویح
 جالعال و تخات یتدم ناویح .دز وا لپک رب مکحم تسد فک اب و دنادرگب هدمآ
  .داتسیا
 رد ار هد هار فرب نافوط رد و ،تشادرب ار شراب ،تشاذگ شود رب ار نژیب هرهاط
 .تفرگ شیپ

****** 
 ،ناردارب و نارهاوخ« :تفگ هدننار کمک .دیسر هار درگ زا ناهفصا - نادمه سوبوتا
 ».دنوش هدایپ افطل كارا نیرفاسم .تسا كارا اج نیا
 ؛دوب هدش ضوع زیچ همه .تخادنا رظن فارطا هب .دش هدایپ نژیب هارمه زین هرهاط
 هب هک یلاس شش تدم رد" .اهمدآ راتفر یتح و اههزاغم ،نابایخ تلافسآ ،اهنامتخاس
 زا .تسا هدش ضوع يردق رهش مدرم یعامتجا بیکرت و اهنامتخاس ،ماهدماین كارا
 اجک الاح !بوخ .تسا یتنعل ياههوک و نابایب نآ زا رتمرگ اج نیا بوخ سناش
 ار نژیب تسد ".دنتسه راک ِرس همه حبص هد تعاس .تسا راک ِرس ًامتح وا ؟مورب
 هاتوک اپ تخت يور ،رد رانک .دوب انشآ شیارب هک دش ییهناخ هوهق دراو و تفرگ
  .تشاذگ شیولج ياچ یناکتسا یچهوهق .تسشن هناخهوهق
 »؟دیراد مه هناحبص .ردارب دیشخبب« :دیسرپ هرهاط
 ...دعب یقیاقد ».مروآیم هعاسلا .میراد مه هناحبص ناج رهاوخ يرآ« :تفگ یچهوهق
 یشیامرف .غرم مخت ددع ود و لسع ،هرک ،رینپ ،هزات نان ،ياچ ؛رهاوخ امرفب«
 »؟دیرادن

 ».تسا یلصفم هناحبص .دنکن درد امش تسد .ردارب هن«
 هلاچم یباوخیب و بارطضا ،مطالت زا ریخا ياهزور رد ود ره .دندوب هنسرگ ود ره
 هک ار یئاههمقل نژیب .دنروخب اذغ يردق شمارآ رد دنتسناوتیم الاح و دندوب هدش
 نامه يور و درب ورف باوخ رد ار رخآ ءهمقل .دیعلبیم تشاذگیم شناهد رد ردام
 .دیشک زارد تخت
 نونکا .درکیمن شدیدهت ییهطساوالب رطخ .تشاد شمارآ یلو دوب هتسخ هرهاط
 هب رداق هک درشفیم دوخ رد ار وا نانچنآ یگتسخ یلو دشیدنایب يردق تساوخیم
 ،دروآ ياچ یچهوهق .داد شرافس يرگید ياچ ،دروخ هک ار شاهناحبص .دوبن رکفت
 یلیخ امش هک نیا لثم .رهاوخ دیشخبب« :تفگ و درک هرهاط و نژیب هب یهاگن
 ینک نانیمطا تردارب هب رگا .دیاهتشاذگ رس تشپ ار ینالوط هار ایوگ .دیتسه هتسخ
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 مه ار شاهیارک دیاب هّتبلا .مراذگب ترایتخا رد یبوخ تحارتسا ياج مناوتیم
 ».يزادرپب
 ».دیهدب مناشن .بوخ رایسب« :تفگ هرهاط
 هک یکچوک قاطا هب و تشادرب ار شراب هرهاط و تفرگ شوغآ رد ار نژیب یچهوهق
 .دندش دراو ،دروخیم مشچ هب نآ رد یبوچ يراخب و تخت کی
 رازه هد قاطا نیا هیارک .تسا نشور زین يراخب و مرگ قاطا ياوه .رهاوخ امرفب«
 ».دینک تحارتسا اج نیا رد رهظ ادرف ات دیناوتیم امش .تسا ناموت
 .میراد زاین یئاج نوچمه هب و میتسه هتسخ ًاعقاو ام .ردارب دنکن درد امش تسد«
 مه ار هناحبص و ياچ لوپ و تقو مامت هیارک .مینامیم اج نیا بشرس ات ام الامتحا
 یچهوهق هب ار هناحبص و هیارک لوپ و درک زاب ار شایتسد فیک «.مزادرپیم هعاسلا
 .تخادرپ
 و درک كرت ار اهنآ یچهوهق ».متمدخ رد ،دوب يرما رگا .مهدب تکرب امش هب ادخ«
 اهسابل ریز زا و درک زاب ار شانادمچ .تسب ار نآ هرجنپ اهنت و قاطا ِرد هرهاط
 فرش یب .نک هفخ ادص اب ریت تفه !روط نیا هک" .دیشک نوریب ار اقآربکا هحلسا
 يور تیاهناوختسا طقف نالاً امتح .متشاذگ تتسد فک ار تاقح بوخ .راک تیانج
 فیک .تشاذگ شیاجرس و درک زادنارو ار هحلسا يردق هرهاط ".تسا هدش ولو نیمز
 نوخ لوپ اهنیا" .دوشگ ار نآ ،دروآ نوریب نادمچ نامه هشوگ زا ار اقآربکا
 عورش و  ".دندرک دامتعا وت لثم ینادجو یب مدآ هب هک تسا یهانگ یب ياهناسنا
 ".رالد رازه یس و وروی رازه تسیب" اهسانکسا شرامش هب درک
 یفخم اهسابل ریز و داداج فیک رد هرابود ار اهسانکسا تریح و يروابان رد هرهاط
 .تسب ار شانادمچ رد و درک
 دش یسکات راوس ،درک كرت ار هناخ هوهق هرهاط هک تشذگیم بش تفه زا تعاس
 »رصان دیهش هچوک« :تفگ و
 ».مشچ يور هب«
 ،هدش رتغولش ،هدش ضوع رهش نیا" .درکیم اشامت ار زیچ همه يواکجنک اب هرهاط
 ناراب بآ ار شیاهنابایخ تلافسا و هدش رتمومسم و دولآ دود شیاوه ،هدش رتفیثک
 .رهاوخ امرفب« :درک زمرت یسکات هک دوب تحایس و ریس رد نانچمه وا ".تسا هدرب
 ».ناموت رازه ود دوشیم .دیداد نم هب هک تسا یسردآ نامه اج نیا
 ار شراب .دش هدایپ ،نانتما و رکشت اب و تخادرپ ار وا لوپ .دمآ دوخ هب هرهاط
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 زاب رد .دیبوک ار ییهناخ ِرد دعب یقیاقد .داتفا هار و تفرگ ار نژیب تسد و تشادرب
 ».ناج اربک مالس« :دیشک شوغآ رد دوب هدرک زاب ار رد هک ار یمناخ هرهاط .دش
 ،هرهاط مالس« :تفرگ شاشوغآ رد و درک زادنارو بوخ ار وا ،تفر بقع یماگ اربک
 هب يردق ،تسشن نژیب يور هب ور و »!لخاد ایب .ایب .يدرک ملاحشوخ ،يدمآ شوخ
 لگشوخ یلیخ هللااشام .يزان هچب هچ« :دش هریخ وا دعجم ياهوم و ابیز تروص
                                                                                                                      ».میورب .میورب« :تساخرب و درک لغب ار وا «.تسا
                                                                                                                       

32 
 
 شوخ ياچ رگخا .دنتسشن و دنداد تسد وا اب لالج و رگخا ،دش دراو هک دوعسم
 ».مینک عورش میناوتیم لاح« :تفگ و تشاذگ شیولج یگنر
 هتسشن ناشاههناخ رد رانک هلاس هدفه هدزناش رتخد ود و هچبرسپ ود تفگ دوعسم«
 ».دندیدیم وت هناخ هب ار ام دورو و دندوب
 زا ار ام هک دناهتسشن اج نآ ام زا تبظاوم يارب اهنآ .درادن یلاکشا« :تفگ رگخا
 کی زا یقیفر هک تسا نیا بلطم لصا ،اقفر ،بوخ .دننک ربخ اب رطخ ندش کیدزن
 ياقفر زا یکی هناخ رد نونکا و هدرک رارف تاعالطا نامزاس روت زا رگید نامزاس
 ار نامزاس نیا دارفا زا نت هس ،میدرک یئاسانش ار وا ام هک يذوفن کی .تسام
 هب نارهت زا ار تاعالطا نیا نم .دنربیم رس هب نادنز رد اهنآ نونکا و هتخانش
 ».نامدوخ تالیکشت زا .ماهدروآ تسد
 »؟تسا هتفر ول مه قیفر نیا ایآ« :دوعسم
 ».دنک رارف شاهچب اب هدش قفوم یلو .يرآ« :رگخا
 »؟تسا هراکچ ینادیم« :لالج
 ».تسا ناتسریبد ریبد ایوگ« :رگخا
 »؟درادن ینف ياهراک رد ییهبرجت« :دیسرپ هرابود لالج
 لالج نامشچ رب ار شاهاگن و ».نیمه .تسا رهام یطایخ رد هک منادیم« :رگخا
 همانسانش سکع ضیوعت ناکما مه زونه« :دیسرپ ینالوط یثکم زا سپ و تخیوآ
 »؟يراد ار
 ار شاسکع ناوتب هک دشاب نایم رد ییهمانسانش دیاب لوا یلو .يرآ« :تفگ لالج
 شابحاص هک میروآ تسد هب ار ییهدشن لطاب همانسانش وا يارب دیاب ام .درک ضوع
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 نیا و .میروایب ریگ شاهچب يارب مه ییهمانسانش لاح نیع رد .دشاب هدرم سک یب
 ».تسا تخس و ردان یلیخ
 همه دیاب .مینک لح ار یتخس و ردان هلأسم ره هک تسا نیا ام هفیظو« :تفگ رگخا
 ...».تفرگ راک هب هلأسم نیا یئاهن لح يارب ار تاناکما
 ادیپ هلئسم نیا لح يارب یمدآ اهيدوز نیا هب مناوتب منکیمن رکف« :تفگ لالج
 ».منک
 ».مناوتب نم دیاش« :تفگ دوعسم

 
33 

 
 ءهدکشناد کچوک كراپ زا ییهشوگ ،دنتفگیم کلومرام وا هب هک شاقیفر و دوعسم
 .دندرکیم اوجن و دندوب هتسشن کیتامروفنیا
 ندرک تسرد و لاوحا تبث هرادا هب نتفر يارب هک ار یتاعالطا مامت نم« :دوعسم
 .ماهدروآ تسد هب ،تسا هرادا نیا یمیدق دنمراک شردپ هک متسود زا ،تسا همانسانش
 قاطا هب یتقو .مدید ار اههدنورپ مدوخ مشچ اب و متفر اج نآ هب وا هارمه مه راب کی
 و هدنورپ زا رپ هسقف کی پچ تمس ،يوشیم دراو تسا لوا هقبط هک سیئر نواعم
 تشاددای لثم ؛تسا تامدخ تبث رتفد ،روطق رتفد نیموس .دراد رارق روطق رتافد
 تسا طوبرم یمراهچ رتفد .لیبق نیا زا یئاهراک و ینثملا همانسانش تبث نامز ندرک
 يراک نآ اب وت هک گرم هب تسا طوبرم مجنپ رتفد .همانسانش رودص و دلوت خیرات هب
 خیرات .ینک دراو ار وا دلوت شیپ لاس جنپ و یس خیرات مراهچ رتفد رد دیاب وت .يرادن
 زا تسار تمس يدش جراخ هک قاطا زا .یئامن تبث شیولج مه ار همانسانش رودص
 رهم و دنراد ياج هسقف کی رد دیفس ياههمانسانش .يوشیم ینف قاطا دراو مود رد
 همانسانش اهنآ اب دیاب هک دنراد رارق قاطا رگید تمس رد مه هنگنم و سکع سرپ و
 مامت نم .هلاس جنپ هچب کی يارب مه یکی و وا يارب همانسانش کی .ینک لیمکت ار
 .داد مهاوخ وت هب ،دوش دیق همانسانش رد دیاب هک ار شاهچب و قیفر نیا تاصخشم
 .ینک اشامت تقد اب ار تدوخ همانسانش يردق راک عورش زا شیپ هک منکیم داهنشیپ
 »!ینکیم راکچ منیبب
 دراو یناسآ هب دوشیم .تسا نشور هشیمه اج نآ رتویپمک ایآ« :دیسرپ کلومرام
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 »؟درک که ار نآ دیاب ای دش نآ هژیو همانرب
 زگره ار عوضوم کی طقف .ینک هبرجت تدوخ دیاب ار نیا .منادیمن« :تفگ دوعسم
 زا هک مینزیم يراک هب تسد یتقو .میتسین کسیر لها ام .ینک شومارف دیابن
 هک یلصفم تاقیقحت زا سپ دیاب مه وت .میشاب هدش نئمطم دص رد دص نآ تیقفوم
 »!يوش راک هب تسد ،دنکیم کسیر نودب ار تراک
 »؟دوشیم لیطعت یتعاس هچ هرادا نیا ینادیمن .منادیم ار نیا« :تفگ کلومرام
 و دنروخیم ياچ بترم نادنمراک ینعی .تسا لیطعت ًالمع هرادا نیا« :تفگ دوعسم
 زا دعب جنپ تعاس یمسر لیطعت یلو دنهدیمن ماجنا مه يدیفم راک و دننزیم پگ
 ».ددنبیم زین ار نامتخاس گرزب رد و دنکیم لفق ار اهرد رادیارس هک تسا رهظ
 هرادا نیا ياهقاطا زا یکی رد یسک رهظ زا دعب تفه تعاس رگا« :دیسرپ کلومرام
 »؟دید ار وا دوشیم هچوک ای و نابایخ زا ینعی نوریب زا ،دنک راک
 نم .تفایرد ار نآ دوشیم نامتخاس یسررب يردق اب یلو .منادیمن« :تفگ دوعسم
  «.يوش قفوم مراودیما . منادیمن يزیچ رگید
 ًامتح .درادن نتفگ هک نیا« :تفگ یگتسهآ هب و درک یطاشن رپ ءهدنخ کلومرام
 ».موشیم قفوم
  .دندرک یط توکس رد مه رانک ار یماگ دنچ ،دنتساخرب ود ره
 نیا درجم هب .شاب تدوخ بظاوم« :تفگ و درک زارد وا يوس هب ار شاتسد دوعسم
 زا یتشگنا رثا شاب بظاوم نمض رد .ریگب سامت نم اب يداد ماجنا ار تراک هک
 ».نازوسب ،تایلمع زا دعب مه ار تیاهشفک .يراذگن یقاب تدوخ
 همانسانش رودص خیرات و دلوت خیرات و لحم ،یگداوناخ مان و مان« :دیسرپ کلومرام
 »؟ياهدادن نم هب زونه ار نیا ؟تسیچ
 .نک تشاددای .یئوگیم تسار !يرآ« :تفگ بجعت اب دوعسم
 .يریبد :یگداوناخ مان .ارتیم :مان
  .تصش و دصیس و رازه رویرهش راهچ :دلوت خیرات
  .یناخ هچوک .كارا :دلوت لحم
 نژیب :كدوک مان
 يولع نسحم :هچب ردپ لیماف و مسا
 شاهار و  درشف ار دوعسم تسد ،دروخ رس شانابل رب يدنخبل ،تفگن چیه کلومرام
  .تفر و تفرگ ار
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 زا یتکرح چیه .دزیم هسرپ لاوحا تبث هرادا فارطا رد یلاوتم زور نیدنچ وا
 ياههناهب اب راب ود .دیعلبیم ار یئادص ره شاشوگ هرفح و تخیرگیمن شامشچ
 .دروآ تسد هب زین يرگید تاعالطا یضعب کیدزن زا و دش نامتخاس لخاد فلتخم
 يوخ و قلخ اب یتح تخانشیم شاتسد فک لثم ار انب لخاد مراهچ زور رد
 يادص يریگجوا هک دوب هدیمهف ًالثم .دوب هدش انشآ ییهزادنا ات زین اج نآ نادنمراک
 نیرضاح و نیوعدم دادعت اب ،شیادخ اب هرادا سیئر ،رهاظم اقآ جاح رهظ زاین و زار
 ،يدرف ره ندش دراو اب همانسانش لوؤسم زیم يوشک ای و .دراد میقتسم تبسن
  تعرسو دوشیمن هتسب وشک ،دوشن هتخیر نآ رد یغلبم ات و دوشیم هدیشک نوریب
 .دراد میقتسم تبسن وشک رد هدش دراو غلبم اب زین هدننک هعجارم راک ماجنا

****** 
  اوهزین بشما ياههمین ات .دوب هدرک بآ ار شیپ زور دنچ ياهفرب بشید ناراب
 و درس داب .دوب هدش نهپ رهش يور کتخب نوچ نیگنس و هایس ياهربا و دوب یناراب
 کت .تشذگیم بش هدزای زا تعاس .درکیم ذوفن ناوختسا ات هک دیزویم يرادمن
 .دنتفریم ناشاههناخ تمس تعرس اب هدرک نابیرگ رد رس نابایخ رد ياهمدآ کت
 نیا هب مکش ریز هدش هلاچم مد  و هتفر وت مکش ،نازیوآ ياهرس اب نابایخ ياهگس
  .درکیمن نشور زین ار دوخ ،نابایخ ياهپمال .دندوب تکرح رد وس نآ و وس
 ور هدایپ رانک زا یمارآ هب ،دسریم شیاهشفک يور ات هک هایس دنلب یناراب اب يدرم
 ،دش کیدزن هک هاپس تشگ نیشام .دوب صیخشت لباق یتخس هب وا .تفریم شیپ
 هایس تکرح .دنتفر دوخ هار هب و دنتشذگ وا زا هدیدان نارادساپ .داتسیا یتخرد رانک
  .دندرکیمن ساسحا ار شروضح زین نابایخ ياهگس هک دوب مارآ ردق نآ شوپ
 ار نآ تملظ هرابود و دش نشور یهاتوک تدم ،لاوحا تبث هرادا ياهقاطا زا یکی
  .تفرگ ارف
 ورف رکف هب ،دوب هداتسیا ینامتخاس رد رانک یگتفروت رد هرادا يور هب ور هک کلومرام
  "؟تساج نآ رد یسک بش تقو نیا رد ایآ" :تفر
 هک" .درک نشور يردق ار قاطا نامه شیاهنکفا رون و دش نابایخ دراو یلیبموتا
 یلوپ هن اج نآ رد .دشاب اج نآ رد دناوتیمن سک چیه بش تقو نیا رد .روط نیا
 ".یفخم ياهراک يارب یبسانم لحم هن و تسه يدزد يارب
 ورف لفق رد ار يدیلک و درک یسراو ار فارطا .دش کیدزن نامتخاس هب یکیرات رد وا
 رد ار يرگید دیلک .دشن زاب رد .دیخرچن لفق رد دیلک یلو داد ناکت ار نآ یمک .درب
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 لفق رد و درک زاب هار دیلک ناهگان .داد تکرح لفق رد ار نآ راب دنچ .درب ورف لفق
 دیلک و تفر الاب اههلپ زا .دیزخ نورد هب هبرگ کی یمرن هب وا و دش زاب رد .دیخرچ
 نیا" .دش زاب رد یلو دیخرچن دیلک .درب ورف لفق رد ادص نودب و یمارآ هب ار يرگید
 يادص .تسب ادص نودب ار رد و دش رودیرک دراو "!تساج نیا یسک ایآ .تسا زابرد
 و دش کیدزن یمرن هب .دیسر شاشوگ هب ینف ياههاگتسد قاطا نورد زا یفیفخ
 .بش تقو نآ رد ناسنا ود یکیدزن جوا هب ور يادص ؛دناباوخ شوگ
 کشوم میاق دیاب یک ات ؟ینکیم دقع ارم تقو هچ« :دیسرپ هتسهآ ینز دعب یتاظحل
 »؟میروایب رد يزاب

 یلام عضو .متسه تالوقم نیا و همانسانش رودص لوؤسم نم !متفگ هک تهب«
 يرگید درم لابند تسا رتهب مه وت .مهد جرخ ار هداوناخ ود مناوتیمن .مرادن یبوخ
 ».يدرگب
 و لوق نآ سپ«:تفگ دشیم هدینش شا هیرگ قه قه فیفخ يادص هک ینز
 نیا ارچ .فرش یب !؟ینک هدافتسا ءوس نم زا یتساوخیم طقف ؟دش هچ لوا ياهرارق
 یئاضف ،وا ياهنیرفن و هلان و هیرگ كانزوس يادص ».یتفگن شیپ لاس ار هلأسم
 نآ موقلح و دنک زاب ار قاطا رد تساوخیم شالد کلومرام .دوب هدیرفآ زیگنا نزح
 .دراشفب ار زاب هقح نادجو یب درم
 تبحص مه اب رتلصفم رگید هعفد .تسا گرزب ادخ ،نکن هیرگ الاح« :تفگ درم
 ».دشادیپ یلح هار و درک محر دنوادخ دیاش مینکیم
 ادیپ لح هار هک دوب انب رگا ؟یلح هار هچ« :تفگ دیزرلیم شیادص هک یلاح رد نز
 .يرادن فرش هک یتسه وت نیا .ياهدرک دس ار لح هار وت .دوب هدش ادیپ الاح ات دوش
 »!يدیمهف
 زا بش .مینک كرت ار اج نیا تسا رتهب .میورب ات ریخرب .وگن يرو يرد دوخ یب«
 ».زیخرب .تسا هتشذگ زین همین
 رد مرجال .دوب هتسب اهرد همه .دناسر رودیرک ياهتنا هب ار دوخ یمرن هب کلومرام
 .داتسیا تکرح یب و تفر ورف راوید ود  هیواز
 يادص .دندش جراخ و دندرک یط ار رودیرک یکیرات رد رفن ود .دش زاب ینف قاطا رد
 اب و دوشگ ار اههدنورپ قاطا رد تمحز اب .داد ناکت اج زا ار کلومرام رد ندش لفق
 هتشذگ بش همین زا دعب ود زا یقیاقد  ....دش راک هب تسد شاکچوک يهوق غارچ
 ...درک لفق ار رد و دمآ نوریب نامتخاس زا شمرن نامه اب هک دوب



 رگراک رتخد – سگرن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 224 

****** 
 روط نامه .اههمانسانش مه نیا !امرفب« :تفگ و درک فیرعت ار ارجام مامت کلومرام
 ».يدوب هتساوخ هک
 و دیلام کلومرام تروص هب ار شزیمآ نیسحت هاگن و درک یسراو ار اهنآ دوعسم
 »؟يدرک هچ ار رتویپمک .درادن یصقن چیه .تسیلاع هک ًاعقاو .داب هدنز« :تفگ
 همانرب .تسا لماک راک ینعی ،مداد تاتسد هب لماک همانسانش نم« :تفگ کلومرام
 مزال تاعالطا همه و مدرک که ار نآ بش نامه .دشیمن زاب و تشاد زمر رتویپمک
 ».دشاب تحار تلایخ .مدومن دراو نآ رد ار
 يدمآ راک و تماهش اب قیفر وت« :دیسوب ار شاهنوگ و دیشک شوغآ رد ار وا دوعسم
 رد قیقد راک .دوش يزاسون راک هویش و هیحور نیا اب دیاب نامزاس مرظن هب .یتسه
 هک دهاوخیم الاب زکرمت و سرتن لد ،تماهش .تسین ییهداس رما ،كانرطخ طیارش
 ».تسا ردق نارگ یلیخ وت هبرجت نیا .يراد دوخ رد ار همه وت
 ار ینکمم ریغ ره ،دشاب هتشاد مه یئالاو فده و دوش لح عمج رد ناسنا یتقو«
 منامزاس زا ار نآ ماجنا عون ، ماهداد ماجنا ار ییهفیظو نم رگا .دزاسیم نکمم
 نامزاس هویش نیا .تسا نامزاس صقن یب راک عقاو رد نم صقن یب راک .ماهتخومآ
 ».تسا نم
 شاقیفر و دید ار نآ کلومرام .دوب هدرک كانمن ار دوعسم ياهکلپ قوش زا یمنبش
 هنهپ رد يرابغ نم راک ،میوشیم هدامآ بالقنا گرزب رما يارب ام« :تفرگ ربرد ار
 بش نآ رد هک نیا دوجو اب .دوبن مه کسیر نودب نم راک ،نمض رد .تسا ناشکهک
 رد زا رفن ود نآ ایوگ یلو مدرمش ،دندمآیم نوریب نامتخاس زا هک ار یئاهنآ همه
 یعالطا یب نیمه .مدوب عالطا یب نآ زا نم هک دندوب هدش دراو هرابود يرگید
 ».دوش مامت نارگ ام يارب تسناوتیم
 همه مراودیما .منکیم شرازگ نامزاس زکرم هب هداد يور هک ار هچ نآ ره نم«
 ».دور شیپ صقن یب و عیرس روط نیا نامزاس ياهراک
 

34 
 
 زا .تسین نایم رد ياهرهاط رگید" تفگیم و دزیم بیهن دوخ هب هکیلاح رد هرهاط
 یکلم رواشم ناکد دراو ،"یتسه ارتیم وت .ارتیم .يدیمهف .یتسه ارتیم وت دعب هب نیا
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 ».اقآ جاح مالس«  :تفگ و دش
 دیئامرفب .ناج رهاوخ دیئامرفب .دیئامرفب .ۀتاکرب و هللا تمحر و مکیلع مالسلا«
 ».دینیشنب

 ».مدرگیم کچوک هزاغم کی لابند یلاوح نیمه رد .اقآ جاح مدش محازم دیشخبب«
 ای زاسون ؟یتحاسم هچ هب ؟يراک هچ يارب دیدومرفن .تسا كرابم .تسا كرابم«
 »...ای لئاسو اب ؟يراوید ذغاک اب ای یچگ ؟زاس هنهک
 مهم ،دشاب مه کچوک هزادنا ره و دشاب هچ ره« :تفگ و درک عطق ار وا فرح ارتیم
 ».دشاب یلاوح نیا رد طقف .تسین

 اج نآ هب هعاسلا میناوتیم دیتسه لیام رگا .تسیلاخ یفسلف نابایخ رد ياهزاغم«
 ...».میورب
 رد شش دوب ییهزاغم .دندش لخاد ود ره و درک زاب ار رد اقآ جاح .دندیسر هزاغم هب
 یسراو ار هزاغم فقس و فک و اهراوید يردق ارتیم .گرزب ییهرجنپ اب ،نشور شش
 ».تسا دعاسم نم راک يارب هزاغم نیا« :تفگ و درک
 »؟يراک هچ يارب« :دیسرپ یکلم رواشم
 ».سابل ریمعت و یگدنزود«
 ».تسا كرابم .تسا كرابم«
 »؟تسا ردقچ شاهیارک«
 دص دوشیم مه رس همه .يرادرهش جراخم هوالع هب ناموت رازه دص .تسین نارگ«
 ».هام رد ناموت رازه تسیب و
 هناخ ،اقآ جاح دیشخبب .مدنسپیم ار نآ یلو تسا نارگ يردق هک نیا دوجو اب«
 »؟دیرادن غارس میارب یکچوک
 دیتسه لیام رگا .تسا یلاخ هقاطا ود نامتراپآ کی هزاغم نیمه يالاب اضق زا«
 ».دینیبب زین ار اج نآ دیناوتیم
  ....».ًامتح«
 ار ناتراک زورما زا دیناوتیم نآ ءاضما زا سپ و مینک میظنت ار دادرارق ات رتفد میورب«
 ....»میورب .دینک عورش هناخ نآ رد ار ناتیگدنز و هزاغم نیا رد
 ».دلوت لحم .دلوت خیرات ،لیماف ،مسا«
 دلوت لحم .تصش و دصیس و رازه رویرهش راهچ ،يریبد ،ارتیم دیشخبب ...هاط«
 !درُم هرهاط .يروایبرد ار شدنگ دوب کیدزن" دز بیهب دوخ هب و ».یناخ هچوک .كارا
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 ".درُم ؟يدیمهف
 و یطایخ خرچ اربک کمک اب .تفرگ یکلم تالماعم زا ار شاهناخ و هزاغم دیلک ارتیم
 هتفه کی و دیرخ شاهناخ يارب يرصتخم لئاسو و هزاغم رد راک يرورض ياهرازبا
 مدرم اب و دوب رهام شراک رد .درک زاغآ هزاغم و هناخ رد ار شدیدج یگدنز و راکدعب
 ندناراخرس تقو .دندرک شاهطاحا اهيرتشم دوز یلیخ .نابرهم دندوب ریقف ًارثکا هک
 تفرگ راک هب بوخ ًاتبسن يدزم اب ار یناوج رتخد ،اهراک عیرس ماجنا يارب .تشادن
 .دوب لوغشم اج نآ رد تفه تعاس ات رهظ زا دعب راهچ زا هک
 هب ارتیم هناخ رد گنز هک تشذگیم رهظ زا دعب هس تعاس زا يردق .دوب هبنش جنپ
 ».دزیم روش ملد تشاد .يدرک رید يردق .وت ایب .ناج اربک مالس« :دمآرد ادص
 .تسا غولش یلیخ ینادیم هک مه اهنابایخ .دش بارخ هار رد مسوبوتا« :تفگ اربک
 »؟یتسه یضار تراک زا منیبب وگب بوخ
 .ماهدروآ کمک هب مه ار یناوج رتخد .مرادن ندناراخرس تقو .یلیخ« :تفگ ارتیم
 »؟يروخیم ياچ .تسا ینابرهم و بوخ یلیخ رتخد
 »؟تسا روطچ نژیب .يرآ«
 و دنکیم يزاب رگید ياههچب اب اج نآ .هزاغم شامربیم مدوخ اب .تسا بوخ«
 ».دوشیم مرگ شرس
 يور و ».دشاب كرابم .تسا یئابیز یلقن ءهناخ« :تفگ و دز هناخ رد یتشگ اربک
 اربک هک یئادص اب و داد مل ییهدخم هب نآ رانک و دروآ ار روامس ارتیم .تسشن شرف
 ود هیهت .ياهدرکن نانیمطا نم هب زونه وت« :تفگ ،دینشیم یتخس هب ار نآ زین
 رفن ود رفن کی راک ،دشاب تسرد نآ ینورد تاعالطا همه هک یلعج همانسانش
 ،تخیر ورف ام نامزاس .تسا تالیکشت کی راک .تسا نامزاس کی راک .تسین
 .ماهتشاذگ نایم رد وت اب ار اهيراتفرگ همه نم .دندش نادرگرس ام ياقفر زا یضعب
 ناهنپ نم زا ار يزیچ یلو يدرک کمک نم هب دوب تاناوت رد هک اج نآ ات مه وت
 ».ینکیم
 »؟يرضاح .مراذگب نایم رد وت اب ار لئاسم یضعب ماهدمآ زورما« :تفگ اربک
 ».مرضاح هک تسا مولعم«
 ار نژیب و وت ياههمانسانش .متسه یتسینومک نامزاس کی وضع نم« :تفگ اربک
 نیا هب .میاهدرک قیقحت تیاقفر رگید و وت هراب رد یلیخ ام .درک هیهت نامزاس مه
 ».منک تبحص يردق وت اب زورما مناوتیم تهج
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 هرخالاب« :تفگ هدز ناجیه و دیسوب ار شاهنوگ ،دیشک شوغآ رد ار اربک ارتیم
 ».مدشیم هفخ متشاد .دش زاب تاناهد
 .ینک ایحا هرابود ار تاقباس نامزاس یناوتیمن هک یتسه یطیارش رد وت« :تفگ اربک
 کت و دنربیم رس هب اجک تسین مولعم هک يرارف يدادعت ،دنتسه نادنز رد يدادعت
 .يدنویپب ام هب هک تسا نیا ام داهنشیپ هجیتن رد .دناهتخیرگ جراخ هب مه یکوت و
 نیا و دنک ادیپ ار وت ياقفر زا یضعب هدش هک یبیترت ره هب دراد رظن رد نامزاس
 ».تسین نکمم وت کمک نودب
 یئوس و تمس هچ رد و تسیچ امش یشم طخ هک منادیمن نم یلو« :تفگ ارتیم
 ».دینکیم تکرح
 .يریگب میمصت ،نآ ندناوخ زا دعب ات مسیونیم تیارب ار نامدوخ همانساسا نم«
 »؟دوبن تاهارمه يرگید قیفر یتفریم زرم فرط هب هک وت ؛یتسار
 »؟هدش یچ رگم .هن«
 يرتمولیک تسیب رد هک دناهتخادنا ار يدرم سکع ناهیک همانزور رد« :تفگ اربک
 و ».دناهدروخ مه ار شناوختسا اهگرگ .تسا هدش گرگ همعط هیکرت و ناریا زرم
 يزور هچ هب هراچیب .نک شاهاگن« :داد ارتیم هب و دروآرد شافیک زا ار ییهمانزور
 ».تسا هداتفا
 اقآ ربکا هدش هراپ هکت دسج گرزب سکع ،لوا هحفص رد .درک زاب ار همانزور ارتیم
 »؟دوبن تکرح رد اج نآ رد یسک اهامش زا« :دیسرپ اربک .دوب هدش پاچ
 ».مدوب اج نآ نم .دوب .ارچ«
 »؟یتخانشیم ار وا وت سپ« :دیسرپ ناجیه اب اربک
 هتعاس ود تحارتسا زا سپ ،میدیسر نامتخاس نآ هب یتقو .دوب نم يامنهار وا يرآ«
 هب رگا" تفگ و تشاذگ دوب باوخ رد هک نژیب هقیقش يور ،دروآ رد ار شریت تفه
 هرفس يارب رگید ناسک لثم ار امش نم .منکیم یشالتم ار وا زغم ینکن نیکمت نم
 مدآ صخش نیا هک دوب هتفگ نم هب مه زیربت رد هناخ بحاص ّهتبلا" .ماهدروآ اهگرگ
 رد هب ملاس ناج ام وا ندنام هدنز تروص رد هک دش زرحم نم يارب .تسيراکتیانج
 زرم زا ار ام هک یطرش هب مهدیم نت شاتساوخ هب هک مدنامهف وا هب .درب میهاوخن
 رد هک ار ییهنشد داتفا نم يور یتقو .مدیشک زارد .درک لوبق ًارهاظ وا .دهد روبع
 .مدش راوس رطاق رب نژیب اب و مدرک ورف شاهنیس رد تشپ زا و مدروآرد متشاد مباروج
 فالخ رد تعرس اب ،دوب هدرک تشحو اهگرگ ندش کیدزن زا هک هراچیب ناویح
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 نورد هب ار هنسرگ ياهگرگ اقآ ربکا نوخ يوب  .درک نتخات هب عورش اهنآ تهج
 اب دعب و میتفر شیپ یکچوک ياتسور یکیدزن ات رطاق رب راوس ام .دناشک نامتخاس
 ».میدمآ كارا هب تسار کی سوبوتا
 ملاحشوخ نم یلو .تسا یکاندرد و بلاج تشذگرس« :تفگ ینالوط هآ سپ رد اربک
 ».ياهدرک عافد نژیب و دوخ زا نینچ نیا وت هک
 هب ار ناتدوخ همانساسا الاح« :تفگ و تشاذگ اربک يولج یگنر شوخ ياچ ارتیم
 ».هدب نم
 نتشون هب عورش و دروآ نوریب زمرق راکدوخ و ذغاک قرو کی شایتسد فیک زا اربک
 ».تسا ام همانساسا ،رصتخم نیا« :داد ارتیم هب ار ذغاک یقیاقد زا دعب .درک
 یلاع یلیخ« :تفگ اربک هب ینالوط رکفت زا سپ و دناوخ ار همانساسا راب نیدنچ ارتیم
 نامزاس کی همانساسا دوشیمن رتهب نیا زا .مقفاوم نآ ياهدنب مامت اب نم .تسا
 ».تسا ریظن یب .درک نیودت یهاتوک نیا هب ار یتسینومک
 »؟یقفاوم نامزاس داهنشیپ اب سپ« :دیسرپ اربک
 ».راختفا اب .يرآ« :تفگ ارتیم
 و راپسب نم هب ار نژیب هدنیآ هبنش جنپ و هدب نم هب ار تریت تفه الاح« :تفگ اربک
 اج نآ رد ار بش یناوتب هک مهدیم وت هب یسردآ .ورب نارهت هب هفایق رییغت يردق اب
 ».تفگ دهاوخ وت هب ار زیچ همه تسوت رادنامهیم هک یقیفر  .ینارذگب

****** 
 اوه رد یمیالم داب شزو اب فرب کبس و تشرد ياههکت .دیزویم يرادزوس داب
 دعب راهچ زا تعاس .دیشاپیم فارطا هب یماگ ره اب ورهدایپ رد بافرب .دادیم نالوج
 نامتخاس يولج هطوحم رد زونه نایوجشناد زا یمک دادعت .دوب هتشذگ رهظ زا
 .دندرکیم اوجن و دندوب هداتسیا هدکشناد
 و ردپ دنوادخ« :درک زارد يدکت تسد ناشیوس هب هدروخلاس و توترف ینزریپ
 یتشپ اب هدکشناد رد رانک .دش رود و «.دینک کمک مابش ماش هب .دزومایب ار ناتردام
 »....دینک کمک ناقحتسم هب .ادخ هار رد دیهدب« .داتسیا رظتنم یهاگن و هدیمخ
 هب ور اوه .درکن کمک يزیشپ و داهنن یعقو وا هب سک چیه .تشذگ نینچ یتعاس
 یمک ،داد هیکت شیاصع رب نزریپ .دشیم رتتولخ مد ره نابایخ .تفریم یکیرات
 .درب ورف نامتخاس نورد هب ار شرظتنم و رابهودنا هاگن و درک تسار دق
 .دروخ رد هب ییهبرض نورد زا .درک لفق و تسب نوریب زا ار نامتخاس رد رادیارس
 نیب هار و دمآ نوریب یئامیس شوخ رغال يوجشناد .دوشگ ار رد هرابود رادیارس
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 هک دوب هتشاذگن نابایخ يورهدایپ رب اپ زونه .درک یط ار هدکشناد يدورو و نامتخاس
 تدوخ هب .روخن هکی .قاتشم مالس« :تفگ یگتسهآ هب و درک دس ار شاهار نزریپ
 »؟یتخانش ار میادص .شاب طلسم
 و يداش دعب ییهظحل .دش تسس شناوناز و تسیرگن ار وا تهب اب یتاظحل قاتشم
 .درک رپ ار شدوجو هدروخ كرت و کشخ يارحص شورخ رپ يدور نوچ دیما
  .دشاب یعیبط نامتبحص ات هدب لوپ نم هب« :تفگ ارتیم
 رد  و تشاذگ ارتیم تسد فک و دروآ نوریب بیج زا یناموت هد سانکسا دنچ قاتشم
 ای ؟ياهدنز ؟یتسه تدوخ ؟هرهاط یتسه وت« :دیسرپ ،دیزرلیم ناجیه زا هک یلاح
 ».منیبیم باوخ نم
 نآ بونج لانیمرت رد رهظ زا دعب راهچ تعاس ادرف .ماهدنز هک ینیبیم« :تفگ ارتیم
 ترظتنم ،دننکیم راوس ار نیرفاسم ناشنامرک ،نادمه ،كارا ياهسوبوتا هک اج
 ».تسا ارتیم نم مسا هک دورن تدای نمض رد .دورن تدای .راهچ تعاس سأر .متسه
 درک اهر يداش هسلخ رد ار قاتشم هدیمخ يرمک اب نایوگ ریخ ياعد و نانز اصع و
 .دش رود و
 ار وا ییهناکدوک يداش .دربیم ورف شیاهلولس مامت رد ار هظحل نیا تذل ،قاتشم
 تشن شدوجو تیاهن یب يانهپ رد ییهتخانشان عبنم زا ورین و دروآیم دجو هب
 شرس .دوشیم رتریذپان تسکش و رتدنلب ،رتيوق هظحل ره درکیم ساسحا .درکیم
 .دوب هدمآ صقر هب .دنازرلیم ار نیمز شیاهماگ و دیئاسیم ربا هب
 و هتفر ورف یکیرات رد هدنامرد لئاس نزریپ .تسیرگن فارطا هب .دوب هدش کیرات اوه
 هب .دوب هار رد یتعاس .تفرگ شیپ رد هدایپ ار شاهناخ هار .دوب هدش ناهنپ اهرظن زا
 زا رتدوز و دروخ يرصتخم ماش .دروآ دجو هب ار هناخ دارفا شايداش ،دیسر هک هناخ
 تساوخیم شالد .دربیمن شباوخ داضتم راکفا موجه زا .تفر باوختخر هب هشیمه
 رگید راب وا و دسر ارف راهچ تعاس ،دبای نایاپ رتدوز هچ ره هدننک هتسخ بش نیا
 .دنک تروشم زیچ همه دروم رد وا اب ،دنیبب کیدزن زا ار هرهاط
 کی هیواز رد قاتشم .دشیم کیدزن هدزاود هب لانیمرت گرزب تعاس رامش هقیقد
 هب یکوکشم تکرح ای و مدآ .درکیم کچ ار رارق لحم ،رود ییهلصاف رد راوید
 رارق لحم هب هتسهآ ياهماگ اب و داتفا هارب .دوب يداع زیچ همه .دماین شرظن
 ».اج نیا .مرسپ متسه اج نیا نم« :تفگ یسک رس تشپ زا .دش کیدزن
 اب تسد رد اصع ،نازرل ،هدیمخ يرمک اب دید ار یتوترف نزریپ ،دنادرگرب ور قاتشم
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  .ذوفن رپ ینامشچ
 ».ایب .ریگب ار میوزاب ریز مرسپ ایب«
 ».ردام مالس« :تفگ و تفرگ ار شیوزاب ریز ،تخانش ار هرهاط يادص قاتشم
 »؟دناهدش راتفرگ اقفر زا رفن دنچ« :دیسرپ یمارآ هب ارتیم
 مه رفن ود ینعی .دندش روشک زا جراخ یهار مه رفن هس هتفر مه يور وت اب .رفن هس«
 مه نم .تسا هدیشاپ مه زا ًابیرقت مه یئوجشناد هتیمک .دنتسه روشک زا جراخ رد
 ».تسیلاخ میاپ ریز .منکیم ریس اوه رد روط نیمه
 »؟تسین وت بیقعت رد یسک«
 هاگشناد رد مه ار ام ياهتاپمس .تخانشیمن ارم نئاخ نیسح نآ .هن«
 ».تخانشیمن
 »؟درک دیاب هچ« :دیسرپ ارتیم
 ام .میهدب همادا دیاب هک منادیم ردق نیمه« :تفگ و دناراخ ار شاینیب يردق قاتشم
 ».مرادن نامهار يارب ییهشقن یلو مینک كرت ار هزرابم دیابن و میناوتیمن
 ».مراد نم یلو« :تفگ ارتیم
 :دیسرپ و درک بالق ارتیم ذوفن رپ نامشچ هب ار شرگشسرپ هاگن هدز ناجیه قاتشم
 »؟تسیچ تاهشقن«
 سامت يرگراک چیه اب هک ام فالخرب هک مسانشیم ار ینامزاس« :تفگ ارتیم
 ،رتقیقد رایسب شاهمانساسا .دنتسه یتعنص نارگراک شیاضعا رثکا ،میتشادن
 لباق ام اب اهنآ يربراک .تسا هدش نیودت ام همانساسا زا رتیملع و رتلاکیدار
 رتهب تدوخ وت .تسيراد هیامرس ماظن بیرخت رزودلوب نامزاس نیا ،تسین هسیاقم
 مه زا ام کچوک نامزاس .دناهدش يرارف ای و ریگتسد ام ياقفر نیرتهب هک ینادیم
 ارچ هدرک زاب ام يور هب ار شیاهرد ینینهآ و هدنمزر نامزاس هک لاح .تسا هدیشاپ
 فرح نآ زا نم هک ییهلیسو نیا .تسا هزرابم هلیسو نامزاس ؟!مینکن لابقتسا
 ».تسا رتهب یلیخ ام هلیسو زا منزیم
 »؟مینک اضاقت ار نامزاس نآ رد تیوضع هک تسا نیا تروظنم« :تفگ قاتشم
 ».تسا روط نیمه .يرآ« :تفگ ارتیم
 »؟یسانشیم بوخ ار اهنآ وت« :دیسرپ قاتشم
 ».ماهدرک هلاطم راب نیدنچ مه ار ناشهمانساسا .بوخ یلیخ يرآ«
 مراد لماک دامتعا وت هب نم ؟تسین روط نیا .مناوخب ار اهنآ همانساسا دیاب مه نم«
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 نیا زا .مریگب میمصت هعلاطم اب و هناهاگآ هک دنکیم مکح نم هب یتاقبط هزرابم یلو
 ».مریگب میمصت مه نم ات هدب تقو .ملاحشوخ یلیخ ياهتفرگ ار تامیمصت وت هک
 .تساهنآ همانساسا نیا« :تفگ و تشاذگ قاتشم تسد فک ار ییهدش ات ذغاک ارتیم
 مهاوخ ار وت اج نیمه رد ادرف رهظ زا دعب هس تعاس نم .ریگب ار تامیمصت ادرف ات
 .دید
 »؟يوریم اجک« :دیسرپ قاتشم
 ».درک یهاوخن ار لاؤس نیا رگید یتفرگ ار تامیمصت یتقو« :تفگ ارتیم
 .دش دهاوخ گنت یلیخ تیارب ملد« :دنداتفا هار هب و دنابسچ دوخ هب ار قاتشم ارتیم
 ورب .منک هسوب قرغ و مریگب شوغآ رد مه ار وت نژیب لثم متسناوتیم شاک يا
 ».نزب شتآ ار هقرو نآ دعب .ریگب ار تامیمصت ورب .نکب ار تیاهرکف ورب .زیزع قیفر
 كانمن ار شاهنوگ کشا ییهرطق .تفر دوخ هار هب ارتیم ،دندرک كرت هک ار لانیمرت
 شالد .داتفا هار هب فده یب و دیئاس وا ریسم رب مشچ یقیاقد قاتشم .دوب هدرک
 راک نیا زا یلو .دناوخب راب نیدنچ اج نامه و دنک زاب ار هدش ات ذغاک تساوخیم
 هرابود دیاب .مناوخب رکف یگدوسآ و تینما رد ار همانساسا نیا دیاب نم" .دش فرصنم
 سوبوتا هاگتسیا هب ،درک دنت ار شیاهماگ ".مریگب میمصت مایگدنز ریسم ءهرابرد
 ».ردام مالس« :تفرگ شیپ رد ار شا هناخ هار و دش راوس ،دیسر
 ».میروخب ماش میهاوخیم .ایب .مالس«
 يور .تسب ار رد و تفر شاقاطا هب .دشن ردام باوج رظتنم و »؟تساجک اباب«
 و دوشگ زیم يور ار هدش هلاچم ذغاک ،درک زاب ار شاتسد و تفرگ مارآ یلدنص
 نکمم ریغ نیا" ...دش ندناوخ لوغشم و دیلام نآ يور تسد فک اب راب نیدنچ
 نآ اهراب و ".مناوخب ار نآ رگید راب کی دیاب .یقیقد نیا هب و یهاتوک نیا هب .تسا
 یگرزب و نیتسار نویبالقنا دیاب دناهدرک نیودت ار همانساسا نیا هک یناسک" .دناوخ ار
 هدش هریخ وا هب ذوفن رپ نامشچ اب هک دید هداتسیا شالباقم رد ار ارتیم ".دنشاب
 هب مه نم" .دروآ الاب مشچ لباقم ات ار شاهدرک هرگ تشم ،درک ات ار ذغاک .تسا
 ار نآ هتخوس و دز شتآ ار همانساسا ذغاک ".منکیم راختفا نامزاس نیا رد تیوضع
 .تخیر لاغشآ لطس رد و دروآرد ردوپ تروص هب و تشاذگ زیم يور یلاخ باقشب رد
 و تساخرب اهراب ،دیتلغ شاباوختخر رد حبص ات .دوب هدیرپ قاتشم نامشچ زا باوخ
 هتسخ .دروآ زور هب ار بش فقس زا ییهطقن رب هدش بالق هاگن اب و دیشون بآ يردق
 دراو رهظ زا دعب هس تعاس .تفر هاگشناد هب و دروخ هناحبص يردق هلصوح یب و
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 .دوب هداتسیا اج نآ هدیمخ یتماق اب ارتیم .تفر رارق لحم هب تسارکی . دش لانیمرت
 ».مالس .ردام مالس« :تفگ دنک بلج ار نایفارطا هک دنلب يادص اب قاتشم
 ».ریگب ار میوزاب ریز ایب .يدمآ هک دش بوخ مرسپ مالس«
 ار لحم هتسهآ و هاتوک ياهماگ اب و تفرگ ار شیوزاب ریز و داتسیا شرانک قاتشم
 .دندرک كرت
 »؟یتفرگ یمیمصت هچ ؟دش هچ .بوخ« :دیسرپ ارتیم
 اهنآ یشم طخ .منکیم راختفا نامزاس نیا رد تیوضع هب مه نم« :تفگ قاتشم
 ».تسا یبالقنا و قیقد ،لاکیدار رایسب
 يردام نوچ هک نز نیا كانمن ناگژم .تفرگ ار شدوجو رساترس ارتیم رهم رپ هاگن
 شایناشیپ و تفرگ شوغآ رد ار وا ،دوبر ار شرایتخا ،تشادیم شاتسود نابرهم
 .دیسوب ار
 اج نیا .ینکیم هچ یمهفیم« :تفگ ضارتعا هب ،يروابان ییهظحل سپ رد ارتیم
 ».تلود نیرومأم و ناسوساج زا رپ و تسا نابایخ
 ».دوبن مدوخ رایتخا هب ،یئوگیم تسار« :تفگ و دنکفا ریز هب رس قاتشم
 رگید زور دنچ .متشادن راظتنا زین نیا زا ریغ وت زا .میوگیم کیربت تاباختنا هب«
 يریش هار" دسرپیم وا .دهاوخیم زمر مسا وت زا و دریگیم سامت وت اب یقیفر
 زیچ همه نآ زا دعب .دورن تدای ".بالود هزاورد رانک" یهدیم باوج وت و "؟تساجک
 ».تفر دهاوخ ولج قباس زا رتهب
 ».دوشیم گنت تیارب ملد ؟منیبب ار وت یهاگ زا ره مناوتیم« :دیسرپ قاتشم
 و مینیبب ار رگیدمه یطباور رد میناوتب مراودیما .دراد نامراک هب یگتسب« :تفگ ارتیم
 درک اپ يرسور هشوگ اب ار شنامشچ من ».دوشن نم بیصن هاگ چیه سناش نیا دیاش
 ».نک جیسب یشم طخ نیا يور مه ار نامزاس ياهتاپمس ورب .ورب« :تفگ و
 ».ًامتح .ًامتح«
 ياهماگ اب و تخیوآ وا نامشچ هب ار شاهناردام هاگن ،درشف ار قاتشم تسد ارتیم
 یتدم وا "!مراد تسود ار ریذپان یگتسخ لاعف ناوج نیا نم ردقچ" .دش رود هتسهآ
 " .دمآ دوخ هب ناهگان و دش سوبوتا راوس ،درک یط ار یعرف نابایخ نیدنچ فده یب
 زا" .تخانش ار ریسم ،هاگتسیا نیلوا رد "؟دوریم اجک ؟ ماهدش راوس ار یسوبوتا هچ
 و هدیمخ ًالماک يرمک اب و دش هدایپ سوبوتا زا ".درذگیم نسح قباس هزاغم نابایخ
 رانک نیسح ".دناهدرتسگ ماد .روط نیا هک" .دش کیدزن نسح هزاغم هب نانز اصع
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 .درکیم اشامت ار نیرباع و دوب هداتسیا هزاغم
 نآ ،تشذگ وا رانک زا ،دناشوپ ار شاتروص ،دیشک ولج ار شانهپ يرس ور ارتیم
 نم هب .دینک کمک .ادخ هار رد دیهدب« .داد هیکت راوید هب و تسشن هزاغم يوس
 »....منکیم اعد ناتیاههچب يارب .دینک کمک قحتسم
 نیمز رب اپ زین نسح .دندش هدایپ یصخش سابل هس .دیسر هار زا تشگ نیشام
 رظن هب لاح رس .درک لوغشم ار دوخ و دیشک الاب ار شاهزاغم هرکرک ،تشاذگ
  .دیسریم
 :تفگ و دش دراو یمادنا تشرد ناوج هک دوب هدشن غراف هزاغم ندرک بترم زا زونه
 اج نیا زا هشیمه يارب مدرک رکف .يدوب هدرک لیطعت ار هزاغم .اقآ نسح مالس«
 ».دشاب یبرچ یب نک یعس .مهاوخیم هچیهام ولیک ود .ياهتفر
 شیپ تعاس مین نیمه هتفه راهچ زا دعب .مرادن هزاغم رد سنج زورما اقآ دیعس«
 ».دیروایب فیرشت ادرف .ماهدرک زاب ار هزاغم
 دمآرد هک هزاغم زا ».ظفاح ادخ .میآیم ادرف .مشچ يور هب .تسا قشع ار تالامج«
   .تفر شابیقعت هب ییهلصاف اب اهیصخش سابل زا یکی
 و دروآ ناشیارب ياچ نسح .دندش هزاغم دراو اهیصخش سابل .تشذگ نینچ یتدم
 ياههدنخ هزاغم هرجنپ هشوگ زا .تساخرب اج زا هرهاط .تسشن شب و شوخ هب
 رانک زا ،تشگ زاب ار هدمآ هار ".هداداو نئاخ يا داب تامرش" .دید ار نسح زیگنا ترفن
 ار نابایخ لوط ،تشذگ ،دوب هداد هیکت هزاغم ینوریب نوتس هب نانچمه هک نیسح
 ار شاهناخ تمس سوبوتا ابو دیرخ طیلب ،دش جراخ اهنآ سردید زا یتقو و درک یط
  .تفرگ شیپ رد
 و يرسور تشذگ هک نابایخ چیپ زا ،دش هدایپ سوبوتا زا ارتیم .دوب هدش کیرات اوه
 هب هدیمخ يردق يرمک اب نسم ینز تروص هب و دروآ نوریب نت زا ار یئادگ يوتنام
 ».ناج قیفر مالس« :تفگ ،دوشگ شیور هب ار رد هک سگرن .داد همادا دوخ هار
 نم هب شیپ یتعاس ات .دز روش يردق ملد .يدرک رید یلیخ .مالس« :تفگ سگرن
 ».یتسه ملاس و حیحص وت هک دنداد ربخ
 یلیخ هک یقیفر .دش یمخز ماحور یلو متسه ملاس و حیحص يرآ« :تفگ ارتیم
 مدوخ مشچ اب .تسا هداد او ،دوب نم یتالیکشت لوؤسم و میدرکیم باسح شیور
 شب و شوخ و دوب هتسشن یتاعالطا نیرومأم عمج رد یتیمیمص هچ اب هک مدید
 ».درکیم
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 ور و ریز ار تیرشب لک یتاقبط هزرابم .ینک تداع لئاسم نیا هب دیاب« :تفگ سگرن
 ،ناهج هب تبسن ار نامرکفت هویش دیاب ام .کت کت ياهمدآ هب دسر هچ ات دنکیم
 درخ هجنکش ریز رد هک ار یئاهناسنا .مینک حیحصت یتاقبط هزرابم و عامتجا
 و هایس ياهورین اب يراکمه یلو .درک موکحم ناوتیمن ،دننکشیم و دنوشیم
 »؟دسانشیم ار قاتشم نسح ایآ .وگب قاتشم زا میارب لاح .تسا موکحم عجترم
 کی هاگشناد رد ام هک دنادیم طقف .دسانشیمن لیصحت لحم و مسا هب ار وا .هن«
 رظتنم و دریذپیم راختفا اب ار امش نامزاس رد تیوضع قاتشم .میراد لاعف وضع
 ».تسا نامزاس میمصت
 ».یتسین ادج ام زا هک وت .ام نامزاس .هن "؟امش نامزاس" :تفگ زنط هب سگرن
 چیه یلو« :تفگ و دناشوپ ار شاتروص يزیگنا طاشن دنخبل ،تفکش ارتیم هرهچ
 ».تسا هدرکن غالبا نم هب ار ماتیوضع ًامسر یعجرم
 و مکحم قیفر .يدوب تانامزاس ياهرداک زا یکی وت هک مینادیم ام« :تفگ سگرن
 ياهمرن زین ام نامزاس یلو .تسا بوخ ًاتبسن زین وت کیروئت شناد .یتسه يراوتسا
 یشیامزآ تیوضع هام هس دیاب ییهدننک تساوخرد ره .دراد دارفا شریذپ رد ار دوخ
 .درک دهاوخ نشور ار تاهفیظو دراد سامت وت اب هک یقیفر هام هس نیا رد .دنارذگب ار
 نیا دیاب یلو درک یهاوخ کمک یلیخ نامزاس تیفیک نتفر الاب هب وت هک مینادیم ام
 »قاتشم قیفر تیعقوم تسا روط نیمه .ینارذگب رس زا ار هام هس
 يارب و تسا یتسرد مرن .تشاد دوجو یمرن نینچ زین نامزاس نآ رد« :تفگ ارتیم
 زمر نم ،نمض رد .تسا مزال تیوضع نایضاقتم شزومآ و نامزاس تینما و میکحت
 »....مداد وا هب و مدرک تسرد ار قاتشم اب سامت
 »؟ياهدروآرد اپ زا ار يراک تیانج و نئاخ کی مدینش« :تفگ سگرن
 ».مدوخ تاجن و ماهچب تاجن يارب .يرآ« :تفگ ارتیم
 .تسیلاع وت سفن هب دامتعا« :تفگ و دیشک وا تروص هب ار شدییأت هاگن سگرن
 و تسا راکتیانج ،تسین يدامتعا لباق ناسنا ،درم نیا هک دوب هدرک راطخا وت هب هبابر
 یتفر وا اب دوخ هب دامتعا اب وت یلو .دوب هداد وت هب عافد يارب زین یکچوک زیت يوقاچ
 نیا .داب هدنز .میوگب مناوتیم طقف نم .یتشک ار وا تیانج هب باکترا نیح رد و
 وت لثم یئاقفر  هب نامزاس .تسا یندوتس تايالاب تعاجش و وت سفن هب دامتعا
 ».دراد زاین یلیخ
 توهبم سگرن قیمع و هدرتسگ شناد زا ارتیم .دنتسشن تبحص هب اهتعاس اهنآ
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 هدارا و رگراک هقبط ناشخرد هدنیآ هب شدامتعا و وا یعامتجا عیسو دید .دوب هدش
 دوب هتشابنا ار ارتیم نورد نانچنآ ،مسیلایسوس هب ندیسر يارب هزرابم رد شانینهآ
 .تساخرب اج زا هدارا یب .دمآ صقر هب هک
 »؟یتساخرب ارچ«
 ».منیشنب مناوتیمن رگید«
 حطس هب ار سک چیه نم« :تفرگ شوغآ رد گنت ار وا ارتیم و تساخرب زین سگرن
 یتبحصمه و نامزاس ندرک ادیپ زا ردقچ ینادیمن .ماهدیدن وت یبالقنا هدارا و شناد
 رد ار نوخ و کشا رپ يایند نیا و مبوکب ياپ ،مصقرب دهاوخیم ملد .ملاحشوخ وت اب
 »....و مبوکب مه
 یشم تحت هزرابم شرتسگ و تدحو .میتسه هار نیا رد ام همه« :تفگ سگرن
 هعماج یئاپرب هب و دماجنایم ماظن نیا ندیبوک مهرد هب مرجال ،تسرد یسایس
 نیا رگا .تسیعقاو و یملع دیما نیا .دش دهاوخ متخ ادرف متس زا یلاخ و نافوکش
 ».دنامیم یقاب شحوت نارود نامه رد تیرشب ،دوبن دیما

 

35 
 
 ترثک زا .دوب بوطرم و مرگ اوه .تشذگیم رهظ زا دعب کی زا تعاس .دوب هبنش جنپ
 هدز ارحص هب يراهب زبس تعیبط و بوخ ياوه زا هدافتسا يارب هک یئاههداوناخ
 ياج ،دندوب هدیچ ار ياچ و راهن طاسب و ،هدرک نهپ وتپ ای و میلگ اج همه ،دندوب
 .دشیم ادیپ یتخس هب یلاخ
 ار یلمعتسم يوتپ ،يوجتسج يردق زا سپ زین دوعسم و ارتیم ،روترآ ،رگخا ،سگرن
 .دندیچ هباشون و دالاس و ناجمداب وکوک يردق نآ رب و دندرک نهپ ياهرفس .دندوشگ
  .دندرکیم تبحص هتسهآ و دندیدنخیم دنلب

 هتیمک ، تالیکشت شرتسگ ؛مینک لح دیاب ار هلأسم دنچ .مینکیم عورش !اقفر«
 ».نآ يزکرم هفیظو و نامزاس مسا ،اههناخراک نارگراک
 ».هعلاطم و همجرت راک و« :رگخا
 رگا .بوخ رایسب« :تفگ نارگید هب مارآ یهاگن سپ رد و »!؟رگید داهنشیپ« :سگرن
 .میاهدرک تفرشیپ یلیخ ،مینک یگدیسر قوف لئاسم زا یشخب هب زورما میناوتب
 رد .میاهدرک دشر دصرد دص لبق لاس هب تبسن ام .تسا بوخ تالیکشت لک عاضوا



 رگراک رتخد – سگرن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 236 

 يارب و هدرک داجیا هناخراک رد ار یبزح ياهلولس ناهفصا ،نارهت ،كارا ياهرهش
 و گرم هزرابم لاح رد ،میراد یبزح لولس هک یئاههناخراک يرگراک هتیمک داجیا
 ،كارا تالیکشت لوؤسم رگخا قیفر .میتسه نآ حلسم ياهورین و میژر اب یگدنز
 رد تالیکشت یهدنامزاس لوؤسم ارتیم قیفر و نارهت تالیکشت لوؤسم روترآ قیفر
 كارا رد ارتیم قیفر .تسا نامزاس یئوجشناد هخاش لوؤسم دوعسم قیفر و ناهفصا
 .دراد کیدزن هطبار ناهفصا ياههناخراک رد ام ياهتاپمس اب یلو دنکیم یگدنز
 .دنیآیم كارا هب شرادید يارب اهنآ
 نایوجشناد ار هیقب دصرد هد .دنتسه یتعنص نارگراک زا تالیکشت ياضعا دصرد دون
 .دنهدیم لیکشت ناملعم و 
 رد و مجسنم تالیکشت هناخراک راهچ رد نارهت رد ،هناخراک راهچ رد كارا رد ام
 رفن تشه و دون ءاضعا دادعت .میراد یتالیکشت ياهتاپمس هناخراک ود رد ناهفصا
 زا وضع جنپ .دنتسه ام یسایس کیژولوئدیا ذوفن ریز رگراک رازه جنپ و تسیب .تسا
 .دنربیم رس هب نادنز رد زین يرگراک هتیمک ياضعا زا رفن هاجنپ .دنانادنز رد نامزاس
 دصرد هاجنپ .دناهداتسیا باعرا و هجنکش ریز رد تبالص اب نونک ات اهنآ همه
 ییهدوت ياهشبنج ،نامزاس دشر تلع .دنهدیم لیکشت نانز ار نامزاس ياضعا
 و ییهدوت شبنج رد هک یئاهنآ ینعی ،ناوج نارگراک نیرتعاجش ام .تسا يرگراک
 بذج و بلج نامزاس هب ار دنراد مارآ يهیحور و سرتن یلد یسایس سیلپ اب هزرابم
  .مینکیم
 رد هک يرکف  -لوا :میتسه هزرابم لاح رد نامزاس رد يرکف شیارگ ود اب نونکا ام
 نیا .دنکیم لمع دوخ لیم هب و دهدیم تسد زا ار دوخ لرتنک ینابایخ هزرابم
 رهاظ رارف و سرت تروص هب هاگ و یتسیشرانآ تایلمع تروص هب یهاگ شیارگ
 نآ هب و دنکیم یچیپرس زکرم تاروتسد زا ینابایخ تایلمع رد شیارگ نیا .دوشیم
 .دنتسه اقفر نیا زا ،هدش ریگتسد ياضعا رتشیب .دراذگیمن یعقو
 نامزاس تیزکرم ياهلیلحت و تاروتسد يارچ و نوچ یب لوبق  -مود شیارگ
 يروط نیمه ار نامزاس تیزکرم تاروتسد ،تسا كدنا ناشدادعت هک اقفر نیا .تسا
 هدش نیودت ياهکیتکات ای و یشم طخ زا داقتنا و رکفت تمحز دوخ هب و دنعلبیم
 مه اب لماک لباقت رد دسریم رظن هب هک شیارگ ود نیا .دنهدیمن ار زکرم طسوت
 هتفای نامزاس ياه تیلاعف و يربراک بیرخت نآ و دنزاسیم ار دحاو کی ،دنراد رارق
  .تسا تالیکشت
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 نارگراک هب ام هیکت .میرادن ییهژیو لکشم .تسا بوخ ًابیرقت نامزاس یلام عضو
 .تسام یلام ریذپان نایاپ عبنم نیا و تسا هاگآ
 هب نآ هعلاطم هک ار نینل زا رثا نیدنچ میاهدش قفوم نونک ات شیپ لاس شش زا ام
 هب راثآ نیا مجح .مینک همجرت ،دناسریم يرای يرتلورپ کیتکات و تسایس نیودت
 يزاسون هب راثآ نیا هعلاطم .تسا نینل هدش همجرت راثآ دلج راهچ زا دلج کی ءهزادنا
 .تسا هدرک يریذپان راکنا و رثؤم کمک تالیکشت
 هدش مدهنم نامزاس کی دارفا زا یضعب میدش قفوم ام شیپ لاس کی زا
 رد ارتیم قیفر روضح نآ لصاح هک مینک بلج نامزاس هب و یئاسانش ار یتسیسکرام
 .تساجنیا
 زا یکی يزکرم ياضعا زا یکی اب ارتیم قیفر قیرط زا میاهدش قفوم لاح نیع رد
 هبرجت ار نآ دیاب .میتسه هار لوا ام رما نیا رد .مینک رارقرب سامت یتسینومک بازحا
  .مینک
 یتالیکشت تارییغت یضعب .تالیکشت تیعضو زا نم زجوم و یلک شرازگ دوب نیا
 و زربلا تالیکشت داجیا يارب جرک هب رگخا راک لحم رییغت ًالثم .تسا هتشگ یمازلا
 رود هار زا ناوتیمن رگید نوچ .ناهفصا هب كارا زا ارتیم قیفر لحم رییغت .نیوزق
 ».درب شیپ هب ار ناهفصا شرتسگ هب ور تالیکشت
 .يدرب مان تسینومک بزح کی اب تاقالم زا تاشرازگ رد وت« :دیسرپ روترآ
 اب تسینومک بزح شش لقادح ام ؟تسا تسینومک بزح مادک تدوصقم
 .دنرادن ناریا رد مه وضع کی یتح ناشرتشیب هک میسانشیم فلتخم ياهدنوسپ
 ».دنتسه ناریا زا جراخ رد ناشهمه
 جراخ رد شايربهر دارفا همه ،دراد ذوفن ناریا رد اج نآ و اج نیا هک مه نآ« :ارتیم
 ».میراد تاقالم رارق بزح نیا اب ام و دنتسه
 اب هن .هیکرت رد هکلب ناریا رد هن یلو میراد رارق« :تفگ ینعم رپ دنخبل اب سگرن
 زا یکی مه ام .بزح نآ لوا هجرد نیلوؤسم زا یکی اب هکلب ناشبزح لوؤسم
 ....».میتسرفیم اهنآ تاقالم هب ار نامزاس نیلوؤسم
 يداش ياضف ،مدرم مه رد تبحص و هدنخ و دشیم هتخاون هنارهام هک کبنت يادص
 .تشادیم زاب ناشتاعوضوم زکرمت زا یهاگهگ ار شیاقفر و سگرن هک دوب هتخاس ار
 »؟هن .دنزیم کبنت گنشق یلیخ« :تفگ روترآ هب هتسهآ دوعسم
  ».گنشق یلیخ .يرآ«
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 ثحب هدش هئارا شرازگ دروم رد مامت تعاس ود ام !اقفر« :تفگ یمارآ هب سگرن
 ،دش نشور تالیکشت ياهفعض و تبثم تاکن .دنکیم تیافک مرظن هب .میاهدرک
 نارگراک ینلع هتیمک شرتسگ تهج هزرابم هک هدنیآ هفیظو و دیدرگ حرطم تاداقتنا
 دیاب زین دننک ضوع ار ناشراک لحم دیاب هک یئاقفر .دش نشور ،تسا اههناخراک رد
 هلأسم و میهد همتاخ ثحب نیا هب منکیم داهنشیپ .دنوش راک هب تسد رتدوز هچ ره
 ».مینک عورش ار رگید مهم
 قیقد يارب یلو ،میدرک ثحب وت شرازگ يور يردق هک نیا دوجو اب« :تفگ روترآ
 ار شرازگ دروم لئاسم رتهبناج همه دیاب نامزاس ياهکیتکلات و یسایس طخ ندرک
 یقیقدت ياهثحب يارب یبوچراچ ناونع هب دوشیم ار وت شرازگ اذل .درک یسررب
 ».دروآ باسح هب هدنیآ
 اهتسکش و اهتیقفوم زا یلک یئامن وت شرازگ .مقفاوم روترآ رظن اب مه نم« :ارتیم
 ».دهدیمن ام هب دنور نیا لوط زا یصخشم ياهسرد یلو دهدیم تسد هب
 ام .دیئوگ یم تسرد .مدش هلئسم نیا هجوتم مه نم امش حیضوت اب« :تفگ سگرن
 تسد هب شراذگ دروم نامز عیاقو زا یصخشم ياهلیلحت دیاب یکیدزن ءهدنیآ رد
 ».میهد
 رد ياهلئسم سگرن یلو متسه هدنیآ رد اهثحب نیا قفاوم مه نم« :تفگ دوعسم
 »؟تسین روط نیا .دراد نامزاس مان اب هطبار
 قبطنم مسا نیا .تسا "یتسینومک نامزاس" ،ام نامزاس ینونک مسا .يرآ« :سگرن
 هناخراک کی رد طقف ام نامز نآ رد .ام ياپون و هتسب ،کچوک تالیکشت اب دوب
 ام نونکا .دندوب ام درگ تاپمس يدادعت رگید هناخراک هس رد و میتشاد تالیکشت
 یبزح ياهلولس ناریا یتعنص رهش هس رد .میتسه يرتهدرتسگ تالیکشت ياراد
 نامزاس" میدق مسا .تسام ذوفن تحت هناخراک يرگراک هتیمک هس و میراد
 دیاب مرظن هب .تسین یفاک یلو تسا تسرد زونه هک لاح نیع رد "یتسینومک
 ».میروآ دوجو هب نآ رد یتارییغت
 هعومجم زا یشخب مادک ره رد هک .یتیلم دنچ تسا يروشک ناریا« :تفگ ارتیم
 ار قباس مسا نامه تسا بوخ مرظن هب .تسا تمحز و راک رد رگراک هقبط
 ياهتیلم نیرتگرزب هک ناتسدرک و ناجیابرذآ رد تالیکشت داجیا زا دعب .میرادهگن
 ار نامزاس مسا میناوتیم ،نامزاس یعقاو ندش يرسارس هجیتن رد و دنتسه ناریا
    ».میهد رییغت
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 هجیتن رد .میتسین يرسارس زونه ام .دیوگیم تسرد ارتیم مرظن هب« :تفگ رگخا
 ».تسا دوز ام نامزاس يارب دشاب رتتسم نآ رد يرسارس موهفم هک یمسا
 زاب درکیم شالت هک یکچوک هچنغ ار شاهاگن .دوب هتفر ورف دوخ رد اقیمع سگرن
  .دوب هدیدزد دوش
 »...،؟سگرن یئاجک« :تفگ و تسیرگن ار سگرن نیئاپ زا و دش مخ ارتیم
 .دینشن ار ارتیم يادص سگرن
 »؟یئاجک« :تفگ و تفرگ تسد رد ار وا تسد رگخا
 هلأسم هب ارتیم .منک داقتنا دوخ زا دیاب نم .اج نیمه« :تفگ و دز کلپ يردق سگرن
 رکف نم .میتسین يرسارس زونه ام .تسا تسرد ًالماک شرظن .درک هراشا یمهم
 ».مینک بزح نالعا هک هدیسر نآ عقوم هک مدرکیم
 مه ام تقو نآ .دوش مامت نارگ یلیخ ام يارب تسناوتیم هلجع نیا« :تفگ رگخا
 بزح ار دوخ و دنرادن رگراک هقبط رد یهاگیاپ نیرتکچوک هک یئاهنآ لثم
 رد يزاوژروب هدرخ يژولوئدیا ذوفن هب ،دنمانیم فلتخم ياهدنوسپ اب تسینومک
 .مقفاوم ارتیم رظن اب مه نم .دشیم عورش ام هلاحتسا تقو نآ .میدادیم نت نامزاس
     ».مینارذگب رس زا ار یفیک و یمک دشر هلحرم کی ات دنامیم نامه نامزاس مسا
 اب هک دوب یکانرطخ رکف« :تفگ و درک كاپ یناشیپ زا ار قرع زیر تارطق سگرن
 ».منک يزاسون ار دوخ رتقیمع دیاب نم .دش حیحصت اقفر امش داقتنا
 هنومن وت .تسین وت زا رگید راظتنا ياهناقداص نینچ دروخرب زا ریغ« :تفگ رگخا
 میناوتب قیرط نآ زا هک ار ییهطبار امش ایآ  .یتسه ام يارب دروم نیا رد یبوخ
  »؟دیسانشیم ،میهد طسب ناجیابرذآ عیانص ات ار تالیکشت
 مسانشیم ار یلاعف و ناوج رگراک نم .يرآ« :تفگ و دناراخ ار شرس يردق روترآ
 کی زا مه وا .دنکیم راک یقرش ناجیابرذآ رد یسم ياههلول دیلوت هناخراک رد هک
 .تسا یحیسم هداوناخ
 .نک مادقا رتدوز هچ ره« :تفگ دزیم قرب يداش زا شانامشچ هک یلاح رد سگرن
 ».راکتشپ اب یلو
 »؟ینکیم رکف هچب« :دیسرپ سگرن .دوب مه رد رگخا ياههمرگس
 قیرط نیا زا میناوتب دیاش مدرک رکف .دننکیم راک دُرک رگراک ود مه ام هناخراک رد«
 ».مینک عورش مه اج نآ رد ار تالیکشت یهدنامزاس
 هجوتم رید يردق اّما .داب هدنز« :تفگ و تشاذگ رگخا تسد يور تسد سگرن
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 تسیابیم ،دش حرط هک یلئاسم .يدرکیم هجوت هلأسم نیا هب رتدوز دیاب وت .ياهدش
 هک نیا يارب ؟میاهداتفا رکف نیا هب لاح ارچ هک دینادیم .دشیم حرط شیپ اههام
 رد .تسا هدش دودحم نامراک لحم رد ام رکذ و رکف مامت .مینکیم رکف یلحم زونه
 دیاب ام .تسا نامسرتسد رد هک میتسه رگراک هقبط زا یشخب رکف هب طقف ام عقاو
 نیا مرظن هب .میشیدنایب زین ناهج و ناریا رگراک هقبط لک هب لحم رد راک نمض رد
 ».دش ور زورما هک تسا کیژولوئدیا فعض کی
 کیژولوئدیا فعض کی نیا .تسا تسرد ًالماک« :تفگ هک تشاد ریز هب رس رگخا
 ».دوش حالصا دیاب .تسا
 يرای ندش يرسارس رد ار ام نآ اب هزرابم و یفعض نینچ ندش ور« :تفگ دوعسم
 .تسا حتف لباق هک دهدیم رارق ام لباقم رد ار یناهج و دهدیم ورین ام هب .دنکیم
 ».حتف يارب یناهج
 

36 
 
  .دوب هداتسیا هناخراک ینیزگراک سیئر زیم يوربور رگخا

 ».دوشیم رابنا لت اهراک .يزادنایب بقع هام ود ار تایصخرم یناوتیمن«
 ار تدم نیا دوشیم .تفر مهاوخ یصخرم هب هتفه کی طقف نم« :تفگ رگخا
 ».درک لمحت
 کی يارب طقف مه نآ هیکرت يورب یهاوخیم« :دیسرپ بجعت اب ینیزگراک سیئر
 »؟هتفه
 »؟هن رگم .دیراد هلأسم زین هتفه کی نیا رس امش«
 هیکرت رد هتفه ود یناوتب هک ورب یصخرم هب رگید هام ود میوگیم لیلد نیمه هب«
 ».ینامب
 ار هتفه کی نیا لوپ نم یلو مرکشتم امش داهنشیپ زا« :تفگ و دز يدنخبل رگخا
 هشوگ هدش هک مه هتفه کی يارب دهاوخیم ملد .ماهدرک مهارف یتخس هب زین
 ».تسا نم يوزرآ نیا .منیبب مه ار ایند نیا زا يرگید
 ».یشاب هناخراک رد عقوم رس نک یعس یلو منکیم اضما ار مکح نم .دشاب«
 هب تسارکی .دش جراخ سیئر قاطا زا و تفرگ ار مکح رگخا ».مشچ يور هب«
 جنپ زا تعاس .داتفا هار و تشادرب دوب هدید كرادت ًالبق هک ار ینادمچ ،تفر شاهناخ
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 اب زور نآ يادرف .تفرگ شیپ رد ار سگرن هناخ و دیسر نارهت هب هک تشذگیم
 .درک زاورپ هیکرت دصقم هب امیپاوه
 هریخ شاتسد رد ذغاک هقرو هب و دوب هداتسیا ریحتم و جیگ لوبماتسا هاگدورف رد
 کیش ناوج هب طایتحا اب ".منادیمن یکرت یلو تسا قیقد سردآ" :درکیم هاگن
 ناوج درم .داتسیا و داد شاناشن ار هقرو و دش کیدزن یتسد رد نادمچ شوپ
 يزیچ هک دنامهف وا هب تروص تاکرح اب رگخا .تفگ يزیچ یکرت هب و دز يدنخبل
 هاگدورف زا .داتفا هار هب و تفرگ رگخا زا ار ذغاک ناوج درم .دمهفیمن وا ياهفرح زا
  ....دنکیم هراشا هک دوش یسوبوتا نآ راوس دیاب هک دنامهف وا هب و دش جراخ
  ».متسه باراد نم .مالس« :درک یفرعم زمر مسا اب ار دوخ رگخا دش زاب هک هناخ رد
 ».لخاد نامرفب .متسه تزع مه نم .زیزع قیفر .مالس«
 ار اج همه و دنادرگ لوبماتسا رد مامت زور ود ار رگخا .دوب ینابرهم درم تزع
 .درک كرت ار هناخ یئاهنت هب شیاهراک ماجنا يارب رگخا موس زور .داد شاناشن
 شیور هب ار رد ییهلاس هاجنپ درم .دروآرد ادص هب ار ییهناخ رد گنز دعب یتعاس
 اب ،زاسون ییهناخ ،دش هناخ دراو رگخا .تفگ دمآ شوخ وا هب یکرت هب و دوشگ
 هب ،درک یئامنهار نورد هب ار وا .دنلب ربونص ناتخرد و زبس ياضف ،گرزب ياههرجنپ
 يراک هدنک يودرگ بوچ اب یمرچ ناملبم ،یناریا ياهشرف اب داهن اپ یگرزب قاطا
  .هدش يربچگ فقس زا نازیوآ گرزب يرتسول و هدش
 .تفر نوریب و تشاذگ اهنت ار وا ،دشاب ینابرهم درم دیسریم رظن هب هک هناخ بحاص
 شیوس هب ،دش قاطا دراو نادنخ یبل و درگ یتروص اب هلاس داتفه يدرم دعب یتاظحل
 ».متسه تمه نم .دیدمآ شوخ یلیخ .زیزع قیفر دیدمآ شوخ« :تفگ و تفر
 امش رادید زا :تفگ و داد تسد وا اب ،دیوارتیم شانامشچ زا هک یترسم اب رگخا
 ».متسه باراد مه نم .ملاحشوخ
 »؟دینادیم یکرت امش«
 ».منادیمن .هن هنافسأتم«
 :.دیشاب هدش هتسخ یلیخ دیاب سردآ نیا ندرک ادیپ يارب سپ«
 ».ماهدرک شومارف ار یگتسخ ،متسه امش تمدخ رد هک لاح«
 ».دینیشنب«
 ار زمر مسا ،تسشن شیور هب ور زین شابحاصم و تسشن هرفن کی لبم يور رگخا
 نامزاس ياضعا همه ایآ .دیتسه ناوج یلیخ امش« :دینش زین ار شباوج و تفگ
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 »؟دنناوج امش دننامه
 نامزاس کی دارفا همه هک دوشیم رگم ؟ییهناقمحا لاؤس هچ" دش رکف هب رگخا
 فلتخم نینس رد رگید ياهنامزاس همه لثم  ام نامزاس ياضعا« :"؟!دنشاب ناوج
 ».میرادن الاب هب لاس جنپ و لهچ زا ام یلو دنتسه
 ».ماهدناوخن ار ناتهمانساسا زونه ّاما ماهدینش ار یبلاطم امش هرابرد نم« :تفگ تمه
 ».منکیم ناتمیدقت رگید هقیقد هد ،دیهدب هزاجا رگا« :تفگ ینت ورف اب رگخا
 »؟هن الاح ارچ ؟رگید هقیقد هد« :دیسرپ بجعت اب تمه
 كرادم ام ياقفر هک دتفایم قافتا مک یلیخ .مسیونب ار نآ دیاب نوچ« :تفگ رگخا
 ».مسیونب امش يارب ار همانساسا دیاب نم .دننک لمح دوخ اب ار یتالیکشت
 »؟دیراد ظفح رد ار نآ«
 ».يرآ«
  .تفرگ رظن ریز ار رگخا تاکرح يروابان اب و ».دیوش لوغشم سپ«
 ذغاک دعب یقیاقد .دش لوغشم و دروآرد دوخ فیک زا ییهدش ات ذغاک و راکدوخ رگخا
 ».تسام همانساسا نیا .دیئامرفب« :داد تمه هب ار
 .دندرک شوخ اج ،دوخ یفرعم زا سپ و دندش دراو رگید رفن هس و دش زاب نلاس رد
 همانساسا هب و ».مینک تبحص میناوتیم .دنتسه ام ياقفر زین اهنیا« :تفگ تمه
 نیا« :تفگ و داد نیدراو هزات زا یکی هب و دناوخ ار نآ راب دنچ تقد اب .دش هریخ
 و ».دنناوخب هدب زین اهنآ هب و ناوخب ار نآ افطل .تسا قیفر نیا نامزاس همانساسا
 ».تساجک رد امش تیلاعف زکرمت« :دیسرپ و رگخا هب درک ور
 ».يرگراک شبنج« :تفگ رگخا

 ینابیتشپ ار نارگراک تازرابم طقف ای ؟تسه وضع مه يرگراک امش نامزاس رد ایآ«
 »؟دینکیم
 ».میراد اههناخراک رد يرگراک ياههزوح ام«
 دیتفگ« :دیسرپ اهنآ زا یکی و دندرک هاگن مه هب ،دش داشگ نارگید و تمه نامشچ
 »؟دیراد ینامزاس ياهلولس هناخراک دنچ رد امش ینعی .اههناخراک رد
 یکچوک نامزاس زونه یلو رهش دنچ رد و هناخراک نیدنچ رد .يرآ« :تفگ رگخا
 نیا رد ام ششوک ّاما .میوش يرسارس میاهتسناوتن لاس هدزاود زا سپ زونه .میتسه
 ».تسا تمس
 یئاپون و ناوج نامزاس امش هک ماهدینش مه نم« :تفگ و درک ییهفرس تمه
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 هقباس اب میتسه ....تسینومک بزح مه ام .دینکیم تیلاعف بوخ هک ماهدینش .دیتسه
 يروهمج یتسیشاف میژر هیلع هزرابم رد هدنزرا ياههبرجت و ینالوط رایسب یخیرات
 راک و دناهدنکارپ ناریا رد یلم طیحم کی و ایند طاقن یصقا رد ام ياقفر .یمالسا
 ».دننکیم
 »؟دیراد یبزح ياهلولس ناریا ياههناخراک رد امش ایآ« :دیسرپ رگخا
 روضح ناریا مامت رد ام یلو .میراد یبزح ياقفر هک میوگب مناوتیم« :تفگ تمه
 ار تیعقاو نیا ،دیئامن هعجارم ام تیاس هب و دینک عوجر تنرتنیا هب رگا .میراد یعقاو
 هب میناوتیم یتنرتنیا تاناکما قیرط زا هک نیا هژیو هب .درک دیهاوخ رارقا مه امش
 ».مینک میظنت ناریا رساترس رد ار تالیکشت لئاسم یگداس
 دوخ هب افطل« :تفگ دوب هدش هریخ نیمز هب هک یلاح رد و دروآ بل هب يدنخبل رگخا
 و دیراد روضح ییهناخ ره رد و ناهج مامت رد امش يرازبا نینچ اب .دیهدن اهب مک
 ياهنامزاس هک تسا نیا شالاکشا طقف تسا یتسینومک شبنج راختفا ثعاب نیا
 طقف .دننکیم تشاددای ار همه و هتسشن امش تاسلج سیئر تسد لغب زین یسوساج
 ».کچوک لاکشا کی نیمه
 »؟دینکیم هرخسم« :تفگ و درک رگخا هب يراد ینعم هاگن تمه
 »؟تسیچ ام همانساسا دروم رد ناترظن« :دیسرپ ،وا هب باوج نودب رگخا

 زا هدایز و دنکیمن نشور ار فیاظو تقد اب .تسین لماک یلو تسا یبوخ همانساسا«
 ».دراد هیکت مسیلایرپما هیلع هزرابم يور دح
 هیلع هزرابم رد امش مرظن هب .ماهدرک هعلاطم ار امش همانساسا نم« :تفگ رگخا
 نم لاح .دیئآیم هاتوک یمالسا يروهمج میژر هیلع هزرابم نایرج رد مسیلایرپما
 یتبحص بزح رد نویسکارف زا ناتهمانساسا رد هک منادیم .مراد امش زا لاؤس کی
 »؟دیریذپیم بزح رد ار نویسکارف دوجو امش ایآ .دیاهدرکن
 دوجو هب بزح لماکت هار رد یعنام بزح رد نویسکارف ام رظن هب« :تفگ تمه
 ».دروآیمن
 ».تسا مسیسکرام زا فارحنا کی نیا هک دینکیمن رکف« :تفگ رگخا

 »؟تسا تسردان بزح رد نویسکارف هک تسا هتفگ مسیسکرام ياجک«
 َشک قالش ار یکستورت لیلد نیمه هب نینل ًاساسا .نینل راثآ مامت« :تفگ رگخا
 عفانم تهج رد ار بزح و دنکیم داجیا کیژولوئدیا شزاس نویسکارف .دنکیم
 ».دهدیم قوس يرادهیامرس
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 نارکفنشور امش تسا مولعم هک روط نآ« :دیرابیم ریقحت رگخا هب تمه هاگن زا
 .دزرلیم یلمع ياهراک يارب ناتناتسد هک اریز .دیهدیم اهب يروئت هب دح زا شیب
 یبوخ نامزاس زونه امش مرظن هب دوجو نیا اب .دهاوخیم لمع درم یبالقنا شبنج
 ».درک باسح امش يور دوشیم .دیتسه
 و یحطس ناسنا هچ !يرگینهذ ناسنا هچ" .دوب هتفر ورف دوخ رد اقیمع رگخا
 ،میهدیم “اهب رپ“ يروئت هب و  ؟میتسین لمع درم ام هک دیمهف اجک زا وا !يرورغم
 ام« :تفگ و دش هریخ تمه نامشچ رد و "؟!دنک باسح ام يور دناوتیم زونه اما
 یکدنا دادعت طقف و دنتسه روشک زا جراخ رد امش ياضعا و اهرداک رثکا هک میاهدینش
 امش مسا هک نیا دوجو اب .دننکیم راک ناریا رد تیلم کی زا یشخب رد اهنآ زا
 امش روطچ تقو نآ دیرادن ینادنچ تیلاعف ناریا رد یلو تسا ...تسینومک بزح
 لاعف يرگراک شبنج رد نامدصرد دون زا شیب هک ام و دیتسه لمع نانز و نادرم
  »!؟دینک لح ار داضت نیا دیناوتیم ؟میتسین لمع نانز و نادرم ،تسا
 و تمه هشیدنا رب هدننک تام توکس !هدنشک توکس !نیگنس توکس !توکس
 .دروآیم راشف شنارای
 .میوش دحتم امش اب کیژولوئدیا هزرابم کی هسورپ رد میتسه لیام ام« :تفگ رگخا
 هزرابم کی نایرج رد یتسینومک شبنج ياهنامزاس مامت تدحو ناهاوخ ام عقاو رد
 هدرخ و يرادهیامرس تاذ رد کیژولوئدیا شزاس .میتسه قالخ کیژولوئدیا
 ».تسيرادهیامرس
 هب ام نامزاس ِرد .میوش دحتم امش اب هک میلیام مه ام« :تفگ و دز يدنخبل تمه
 امش یتقو و میتسه تسینومک بزح ام دینادیم هک روط نامه .تسا زاب امش يور
 ».دوشیمن رتهب نیا زا .میوشیم يرساترس بزح کی دیدنویپب ام هب
 ار دوخ امش هک تسا نیا تدحو هار نیرتعیرس و نیرتهب« :تفگ تمه نارای زا یکی
 ».ددنویپب ام بزح هب ناتدارفا کت کت و دینک لحنم
 زا یکرد چیه امش مرظن هب ؛زیزع قیفر دیشخبب« :تفگ هتخورفارب يردق رگخا
 قالخ هزرابم کی نایرج رد یتسینومک شبنج ياهنامزاس تدحو هسورپ
 زا یشان هک ار یتافاثک هک تسا نیا ام نامزاس شالت مامت .دیرادن کیژولوئدیا
 ناریا یتسینومک شبنج شمان هک سنایژوا هلیوط نیا زا تسا کیژولوئدیا شزاس
 کیژولوئدیا كاندرد هزرابم کی نایرج رد طقف ام نامزاس .دبورب و دنک كاپ ،تسا
 ياهيژولوئدیا ماسقا و عاونا دوجو زا زین ار امش نامزاس مدق هب مدق تسا رداق
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 يور تحار لایخ اب امش و تسا هدش هتشابنا ناتیولگ ات هک يزاوژروب هدرخ برخم
 دیهاوخ رتهب ار ام هک تسا هسورپ نیا رد امش و .دنک كاپ ،دیاهدونغ اهنآ شزاس
 رد .درک دیهاوخ حیحصت رتهب ار ام و درب دیهاوخ یپ رتهب ام ياهفعض هب ،تخانش
 نینچ ار تدحو هسورپ ام .تفای میهاوخ ار یتالیکشت ندش یکی لح هار ام نامز نآ
 هار و .دینک لح دیهاوخیم ناتسب هدب و يراکشزاس رد ار تدحو امش یلو .مینیبیم
 ".دیوش ام نامزاس دراو يدرف و دینک لحنم ار دوخ" .دینکیم باختنا زین ار هداس
 ود یگتخیمآ مه رد زا تقو نآ .تسا نامزاس ود بیرخت تسین تدحو نیا یلو
 نامزاس کی هن و دش دهاوخ لصاح تارکومد لایسوس بزح کی ،نامزاس
 ».یتسینومک
 شناد هتعاس هس یلدج لوط رد .دنتسیرگنیم ار رگخا هدز تهب شیاقفر و تمه
 هدیشک لاعفنا هب ار اهنآ ،رگخا یبالقنا هیحور و هبناج همه هبرجت و کیروئت عیسو
 .دوب
 هک دناهتفگ نم هب .دید میهاوخ زین هدنیآ رد ار رگیدمه ام تهج ره هب« :تفگ رگخا
 هتشاد یتاقالم مناوتیم زین رگید تسینومک بزح نآ هدنیامن اب امش قیرط زا
 ».مشاب
 تاقالم وا اب مهدیم ناتهب هک یسردآ رد دیناوتیم ادرف .تسا تسرد« :تفگ تمه
 زا و ».تسا هدش دیق تسا نآ رد سردآ هک يذغاک نامه رد زین زمر مسا .دینک
 .داد رگخا هب و دروآ نوریب ییهدش ات ذغاک شابیج
 رتهب ار رگیدمه ام .دوب یتبثم هسلج« :تفگ و داد تسد وا اب ،تساخرب رگخا
 زین امش اب یئانشآ زا نمض رد .میدش انشآ رتشیب مه ياهرایعم اب و میتخانش
  .دش جراخ هناخ زا و درک عادو زین نارگید اب ».مدش لاحشوخ
 

37 
 
 هب یهاگن ،داتسیا یگنر ییهوهق رد يولج یتدم و درک یسراو ار فارطا يردق رگخا
 ذغاک يور هک یمان رانک ،همکت يور ار شاتسد و تخادنا نامتخاس يالاب تاقبط
 و درشف ار همکت هرابود .دشن زاب رد .داتسیا راظتنا هب یتدم .درشف دوب هدش هتشون
 .تفرگ هلصاف رد زا يردق
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 شیوس هب تسد یعونصم يدنخبل اب ییهلاس هاجنپ درم .دش زاب یگتسهآ هب رد
 »؟باراد قیفر« :دیسرپ و دوشگ
 »؟امش و متسه مدوخ .هلب« :تفگ و درشف ار وا تسد رگخا

 ».دیئامرفب .لخاد دیئامرفب .متسه ناسحا نم«
 ریوصت نشور هیاس هنیمز اب یگرزب سکع .دنتسشن تبحص هب و دنتفگ ار زمر مسا
 .دوب هدش بصن راوید رب یبوچ باق رد ،يزب شیر اب یناوج هتسجرب ریوصت و سکرام
 »؟دنتسه یک ناشیا« :دیسرپ و درک هراشا يزب شیر درم سکع هب رگخا
 یسک وا .تسام هنامز سکرام وا ؟دیسانشیمن ار وا امش« :تفگ بجعت اب ناسحا
 ار دوخ یلو دیسانشیمن ار وا روطچ امش .تسا هدیدن ار شریظن تیرشب هک تسا
 »؟دینادیم تسیسکرام
 ار ملاع زیچ همه اهتسیسکرام هک تشاد راظتنا دیابن« :تفگ ینتورف اب رگخا
 ».دننادب
 »؟دینادیم ظفح زا ار ناتدوخ همانساسا امش ایوگ .هّتبلا .ّهتبلا« :تفگ ناسحا
 یئوج هفرص تقو رد ات ماهدرک هیهت ناتیارب ًالبق ار نآ نم یلو هلب« :تفگ رگخا
 .دیئامرفب« :داد ناسحا هب ار نآ و دروآ رد ار يذغاک هقرو شاتک بیج زا و ».دوش
 ».تسام همانساسا نیا

 »؟نیمه طقف«
 ».تسا هناریقف« :دروآ بل رب يدنخبل و ».نیمه طقف .هلب«
 .تسشن شانابل رب رخسمت زا يدنخبل اهراب .دناوخ ار همانساسا هنینأمط اب ناسحا
 .دیسرتیم یلیخ مسیلایرپما زا امش مرظن هب« :تفگ درکیم ات هرابود هک ار ذغاک
 یسک رگا .دیریگیم عضوم مسیلایرپما هیلع بترم يرادهیامرس هیلع عضوم ياجب
 شاهمانساسا رد ًالصا هک دنادیمن مزال ،دشاب هتشاد مکحم یتسیلایرپما دض عضوم
 ».دروایب نآ زا یمسا
 نیا زا یشخب ام زا مادک ره و تسا تیرشب نمشد مسیلایرپما یلو« :تفگ رگخا
 بناج رد یشخب و نآ ظفاح ياهورین بناج رد یضعب اهتنم .میتسه متسیس
 یعضوم نینچ هنایمرواخ هژیو هب و ناهج ياهتسیسکرام مامت .نآ یفان ياهورین
 ».دنراد
 لیئارسا هب دیتفگ هک یئاهتسیسکرام حالطصا هب نیا همه .هلب .هلب« :تفگ ناسحا
 ».دنناشوپیم سامح زا مشچ یلو .دنیوگیم هار یب و دب بترم مه
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 »؟تسیچ لیئارسا دروم رد امش عضوم« :دیسرپ رگخا
 و دیلام هبابس هب ار شاتشگنا راهچ و دروآ الاب ار شاتسار تسد يردق ناسحا
 ام ءهنامز سکرام نیمه ار نیا .تسا هنایمرواخ روشک نیرتتارکومد لیئارسا« :تفگ
 ».تسا هتفگ دینیبیم سکرام سکع يولج رد ار شریوصت هک
 هب لیام ًاعقاو امش ایآ .منکیم ضوع ار تبحص عوضوم هک دیشخبب« :تفگ رگخا
 تالیکشت ناریا تاجناخراک رد امش ایآ و دیتسه ناریا یتسینومک شبنج تدحو
 »؟دیراد
 یمکحم تالیکشت ياراد ناریا تاجناخراک بلغا رد ام .هّتبلا .ّهتبلا« :تفگ ناسحا
 نیب رد هژیو هب ام .دناسریم توبث هب ار نآ ندوب يرگراک مه ام بزح مان .میتسه
 دورو رد ار یتسینومک شبنج تدحو ام .میراد یمیظع رابتعا نایوجشناد
 فلتخم ياهنویسکارف داجیا و نامدوخ نامزاس هب شبنج نیا ياهنامزاس
 ».مینیبیم
 ایآ هک منادیمن« :تفگ ،دوب تخس شیارب ،دوب هدینش هک ار هچ نآ رواب هک رگخا
 شبنج ياهنامزاس هک تسا نیا امش روظنم .هن ای ماهدش هجوتم تسرد ار امش
 رد ،دننک لحنم ار دوخ هک نیا نودب مادک ره و دنوشب امش نامزاس دراو یتسینومک
 شبنج تدحو ار نیا مان امش و .دنهد لیکشت ار دوخ نویسکارف امش نامزاس نورد
 »؟!دیراذگیم یتسینومک
 دینیبیم ار وا سکع امش هک هنامز سکرام نیمه .تسا روط نیمه« :تفگ ناسحا
 و بوخ مه یلیخ .داد لیکشت ار دوخ نویسکارف ،دوب نآ وضع ًالبق هک ینامزاس رد
 نیا نودب ار شدوخ نویسکارف ،دیشک لحنیال تافالتخا هب راک یتقو و .دوب یلاع
 ».درک لقتنم هسنارف و اکیرمآ و دئوس هب و تشادرب دشاب هدید یبیسآ هک
 رد بترم شرآ و سگرن ریوصت .دروآیم راشف رگخا ناج و بلق رب هدنشک یهودنا
 راد کسام نمشد ،تسود ياج هب زور دنچ نیا رد وا .دشیم وحم و رهاظ شیولج
 يرگراک شبنج رد هک دناهدش تسرد اهنیا" :تفگ دوخ هب .دیدیم دوخ لباقم رد
 هارجک هب ار یبالقنا شبنج لک و دننزب مه رب ار تدحو ،دنزادنایب هار باعشنا
 ".دنناشکب
 هک نامز نآ« :تفگ توکس ییهظحل زا سپ ناسحا .دورب و دزیخرب تساوخیم
 تیلاعف ناریا زا ییهشوگ رد یتسینومک بازحا زا یکی نورد رد زونه ام تالیکشت
 هب ناریا رسارس یبزح ياهلولس هب ار نامیاهمایپ دوخ يویدار قیرط زا ام ،درکیم
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 تاغیلبت هب رگا .میدناسریم ".دنک زاغآ ار تایلمع دیوگب 280 هب 205" ًالثم تروص
 ».درک دیهاوخ كرد ار ام تالیکشت عیسو داعبا دینک عوجر نامز نآ
 نآ همه یلو ماهدینش ار يزیچ نینچ مه نم« :تفگ یگتخورفارب يردق اب رگخا
 مدرم هب امش" هک دنیوگیم دیدوب مه امش هک دندوب ناریا هشوگ نآ رد هک یناسک
 و دیدوبن يرگراک شبنج رد یلولس چیه ياراد امش .دیتفگیم غورد ناریا
 شیاج زا ممصم و »".دیلامب هریش ار هقطنم ياهتسینومک رس دیتساوخیم
 رتهب ار رگیدمه ام .دوب يرابرپ هسلج« :تفگ و داد تسد ناسحا اب ،تساخرب
 زا .دشیدنایب یتسینومک شبنج تدحو ءهرابرد رتشیب دیاب نم نامزاس .میتخانش
 ،دوب هداتسیا ریحتم و تام ناسحا هک یلاح رد و ».مدش لاحشوخ مه امش اب یئانشآ
 !یلذتبم ياهنامزاس هچ" .درک كرت ار هناخ و تفر نوریب قاطا زا مکحم ياهماگ اب
 "!یبیجع ياهمدآ هچ
 

38 
 
 ،هراشا اب و داتسیا یشورف ینتسب هکد يولج رایتخا یب نیگهودنا و كانشیدنا رگخا
 ،دزیم سیل ار نآ هک یلاح رد و تخادرپ ار شالوپ ،داد شرافس ینتسب ییهلولگ
 .دندوبن ینادان ياهمدآ مدید نم هک یئاهنیا .هن یلو" .دش قرغ شدوخ نورد
 ،رگراک هقبط هب یطبر چیه هک دوب نیا ناشبیع اهنت .دندوبن لذتبم زین اهنامزاس
 ،دندوب يرگید هقبط ناگدنیامن .دنتشادن یبالقنا رکفت هویش و مسیسکرام يژولوئدیا
 دندوب ییيراد هیامرس تکرش دننامه .يزاوژروب هدرخ یلومعم هشیدنا و راک کبس اب
 ای و دنعلبب ار نآ هک تسا نیا ناشرکف همه ،دنسریم “بیقر“  تکرش هب یتقو هک
 هک دناهدیمهف بوخ اهنیا .يرتلورپ ياهادا اب ،مسینومک کسام اب یلو ،دننک دوبان
 هویش و ،ناشیگدنز کبس ،ناشنامزاس ،دوش دحتم یعقاو یتسینومک شبنج رگا
 اهنآ منیبب .مراد مه رگید رارق ود ،یتسار ...دش دهاوخ وحم جنر و درد اب ناشرکفت
 "!دنراد یئاهمدآ هچ و دنتسه یئاهینامزاس هچ يرگید
 رینپ و نان یمک و تسش ار شاتروص و تسد ،تسج نوریب باوختخر زا دوز حبص
 تشه زا تعاس .تفر نوریب هناخ زا و دیشکرس ار یگنر رپ ياچ ،تشاذگ ناهد رد
 .تسیرگن فارطا هب و داتسیا یشورف طولب هخرچ راهچ کی رانک هک دوب هتشذگ حبص



 رگراک رتخد – سگرن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 249 

 ".دوش شیادیپ دیاب"
 :تفگ یسراف هب رس تشپ زا ،هدیشارت هزات شیر و یمدنگوج مرن ياهوم اب يدرمریپ
 ».مالس«
 ارم .مالس« :تفگ و درک زارد ار شاتسد ،داتسیا وا يور هب ور ،تشگرب عیرس رگخا
 ».دناهدرب نامسآ هب يراگ اب

 ».دناهدروآ اج نیا هب يراگ اب مه ارم«
 ».متسه باراد نم« :تفگ هنابدؤم رگخا

 نم .مینک تحبص يردق و میشونب ياچ یناجنف میورب ایب .منتسه رفظم مه نم«
 ایند برغ زا یلو ،رتفرطنآ رتمولیک رازه هس ود زا یئاهراک ماجنا يارب امش لثم مه
 ».ماهدمآ اج نیا هب
 ».میورب .مشچ« :تفگ رگخا
 :دیسرپ باراد زا دیشکیم تشگنا شیولج رد ياچ غاد ناجنف هب هک یلاح رد رفظم
 روشک مادک رد امش زکرمت هک تسا نیا مروظنم .تسا روشک مادک رد امش نامزاس«
 »؟تسا
 ».دیئامرفب رتحضاو ؟مدیمهفن ار ناتدوصقم« :تفگ رگخا
 رد رتشیب ام .ناج قیفر نیبب !رتعضاو نیا زا« :تفگ و دروآ بل رب يدنخبل رفظم
 ام ياقفر زین اپورا ياهرهش زا یضعب رد .میراد زکرمت اکیرمآ رد ییهزادنا ات و ناملآ
 ماجنا ار ناشفئاظو یئاهنت هب هکلب یبزح لولس تروص هب هن هّتبلا .دنتسه
 ».دنهدیم
 رد امش ،دیسرپ هتسهآ دوب هدش مخ وا تمس هب زیم يور یمک هک یلاح رد رگخا
 »؟دیرادن تالیکشت ناریا

 ناریا رد ،بزح یتنرتنیا تیاس تاغیلبت اب ام یسایس طخ یلو .دعب يارب دنامب نیا«
 یتسینومک شبنج رد ،لاس هاجنپ زا شیب هبرجت اب ام .تسا نداتفا اج لاح رد
 »؟دینکیم تیلاعف روشک مادک رد امش .میتسه تیلاعف لوغشم
 ».ناریا رد« :تفگ رگخا
 :تفگ دوب هدش هدیشک هدنخ زا شنابل زونه هک یلاح رد و دیدنخ ههقهق هب رفظم
 هدز قوذ ار یسک و هدش هنهک رگید رادخاش غورد نیا .دنیوگیم همه ار نیا«
 ناریا یتسینومک شبنج نامزاس نیرتیمیدق ام نامزاس ،قیفر ینادیم .دنکیمن
 تدحو ترورض رب ام تاغیلبت .کیتکلاید يژولدتم و مسیسکرام ملع هب حلسم ،تسا
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 هب یتیقفوم نیرتکچوک هک تسا لاس هاجنپ یلو .تسا زکرمتم یتسینومک شبنج
 ياهنامزاس ،ام نامزاس زا ریغ شبنج نیا ياهنامزاس همه اریز .میاهدرواین تسد
 هروک لد زا ام نامزاس ناربهر لثم ناشناربهر و دنتسه تسیمرفر یئاوژروب هدرخ
 و فیعض رایسب کیروئت ظاحل هب و دناهدماین نوریب ایراتلورپ یتاقبط تازرابم هتخادگ
 ».دنتسه بقع
 رتهاوخدوخ ،رتهدرک داب ار وا هظحل ره .تسیرگنیم ار وا تاکرح مشچ راهچ اب رگخا
 و تفگیم غورد هناقداص هک دوب هتسشن شیولج رد یقداص مدآ .دیدیم رترورغم و
 مادک ای و اجک رد ،دراد یتعسو هچ امش نامزاس هک قیفر یتفگن ؟بوخ« :دادیم زپ
 قداص منکیم شهاوخ یلو ؟تسیچ امش یسایس یشم طخ و دنکیم تیلاعف روشک
 رپ اهفرح نیا زا ام شوگ ،مینکیم تیلاعف مه ناریا رد ام هک وگن یه و شاب
 ».تسا
 تیلاعف ناریا رد طقف ام هک تسا نیا شاتقیقح« :تفگ و داد یناکت دوخ هب رگخا
 رهش ره رد و رهش دنچ رد ام تالیکشت .اههناخراک رد و نارگراک نیب رد ،مینکیم
 يرتشیب يرگراک  ياههتیمک هک تسا نیا ام شالت .تسا هدرتسگ هناخراک دنچ رد
 هب و دروآ نوریب ار ییهدش ات ذغاک شابیج زا و ».میهد نامزاس اههناخراک رد ار
 ».دیناوخب ار نآ دیئامرفب .تسام یسایس یشم طخ نیا« :داد رفظم
 يور شامشچ .دش ندناوخ لوغشم و »؟قرو کی نیمه« :تفگ بجعت اب رفظم
 مینک تدحو اهنیا اب رگا" .تشاد نایرج يرگید رکف شزغم رد یلو دیودیم تاملک
 و .دوریم نم يوربآ ،میتسین رتشیب يروشک زا جراخ رفن شش جنپ ام هک دنمهفب و
 ریغ نیا .هن .دوشیمن نیمضت تالیکشت نآ رد نم يربهر دوشب مه یتدحو رگا
 !قیفر ینادیم یلو .تسا یبلاج یشم طخ« :تفگ ییهفرس سپ رد و ".تسا نکمم
 تبحص هبناج همه تدحو هلأسم و امش دروم رد نامبزح يربهر هتیمک اب دیاب نم
 .تسین دینکیم رکف امش هک مه یگداس نیا هب یتسینومک شبنج تدحو .منک
 ».تسا هدیچیپ و لکشم .یلب .دراد ار دوخ ياهیگدیچیپ و تسا لکشم
 سپ ؟دیتسین یتسینومک شبنج رد تدحو یپ رد امش رگم« :دیسرپ بجعت اب رگخا
 تبحص تدحو دروم رد ًاصخشم امش اب هک ماهدمآ نم ؟دینیشنیم بقع نونکا ارچ
 »؟دیاهدمآ اج نیا هب يرگید زیچ يارب امش رگم .منک
 دزن رما نیمه يارب مه نم .تسا تسرد« :تفگ و تخادنا بغبغ هب يداب رفظم
 و يدنب هتسد ار مسیلایرپما .تسین هبناج همه و هتخپ امش همانساسا یلو ماهدمآ امش
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 لاح نیع رد .تسا هدش هتشون يرسرس و هلجع اب .دنکیمن نشور ار اهتیحجرا
 ،تدحو یگنوگچ دروم رد .دوش یط دیاب هک دراد یکیتکلاید هسورپ کی تدحو
 ».درک دهاوخ علطم ار امش ام بزح
 هرفط ارچ سپ ؟دیاهدماین اج نیا لماک رایتخا اب امش رگم« :تفگ بجعت اب رگخا
 »؟!دیراد میب تسا کچوک ناتبزح هک نیا زا دیاش .دیوریم
 رگخا هب و درک رکشت سیلس یکرت نابز هب یچیاچ زا .تخادرپ ار ياچ لوپ رفظم
 قیفر نآ اب ار امش رارق .تفرگ میهاوخ سامت امش اب هدنیآ رد ام تهج ره هب« :تفگ
 رد .دیشاب شرظتنم اج نیمه ادرف .ماهدرک میظنت حبص هد تعاس ،ادرف يارب یناملآ
 نیا اب وا .دیناخرچب تسد رد ار ناتیباتفآ يدود کنیع تسیابیم امش عقوم نآ
 تشاذگ رگخا تسد فک ار يذغاک «.زمر مسا مه نیا .دمآ دهاوخ امش دزن تمالع
 اب یئانشآ زا .دیشاب ناتدوخ بظاوم« :تفگ و داد تسد وا اب ،تساخرب شیاج زا و
 تیعمج نیب رد و درک كرت ار وا ،رگخا تریح و يروابان رد و ».مدش لاحشوخ امش
  .دش ناهنپ رظن زا
 رکف و دوب هداتسیا ياجرب یتدم ،تشاد بل رب ءازهتسا زا يدنخبل هک یلاح رد رگخا
 رد ناشیسایس طخ تنرتنیا اب ؟ییهداعلاقوف و يوق یتنرتنیا بزح بجع" .درکیم
 نطب رد تساهلاس هک ام .قلاخلالج .تسا نداتفا اج لاح رد ناریا ياج همه
 کیژولوئدیا ذوفن ریز رگراک نارازه و میاهداد ینابرق اههد و میتسه يرگراک شبنج
 اج يرگراک شبنج رد ام طخ هک مینک اعدا میناوتیمن ،دنتسه ام تالیکشت یسایس
 رتشیب يدمحم مالسا طخ کیژولوئدیا ظاحل هب يرگراک شبنج رد ًادقن .تسا هداتفا
 اج ار شا طخ تنرتنیا اب دنکیم اعدا كدرم نیا یلو .ام طخ ات تسا هداتفا اج
 يا مفسأتم ناتیارب .هزجعم !يدیمهف .هزجعم دنیوگیم نیا هب .تسا هتخادنا
 ار يرگراک شبنج قمع و هرتسگ زونه لاس همه نیا زا دعب اریز .یتنرتنیا نویبالقنا
 ".دیاهدرکن كرد
 تروص هب كانرطخ تافارحنا نیا یگدرتسگ زا هدز تهب ،هتسکش لد و مومغم رگخا
 رتشیب یگدیشاپ زا ساره اب ،يرگراک شبنج رد يرتلورپ قرب و قرز رپ ًامسا بازحا
 شاهشیدنا لرتنک هب رداق یتدم .داتفا هار هب نازرل یئاهماگ اب ،یتسینومک شبنج
 بوذ مه رد دوب هدید هک ار یئاهمدآ و بازحا .دشیم لخاد مه رد زیچ همه .دوبن
 ناج شالباقم رد هدنبوک يزرگ اب مد و خاش یب یلوغ تروص هب و دندشیم
 و تفرگیم تمس شاهشیدنا مک مک .درک یط ینزو یب رد ار یتدم وا .تفرگیم
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 هب ار یجیاتن و دهد رارق مه اب هطبار رد ار هتشذگ زور دنچ ثداوح همه تسناوتیم
 رپ ار شیاهلولس همه و تفرگیم ناج شابلق رد یطاشن مک مک .دروآ تسد
 لک زا ام .دراذگیم ام نامزاس رایتخا رد یئاهبنارگ تایبرجت رفس نیا" .درکیم
 .میاهدروآ تسد هب يرتقیمع تخانش شایعقاو تافارحنا و یتسینومک شبنج
 ار یتسینومک شبنج نورد رد یتاقبط گنج دناوتیم هتشذگ زا رترایشوه ام نامزاس
 هب .تسا هنسرگ درک ساسحا .دوب داش و شوخرس وا ".دربب شیپ هب و دهد نامزاس
  .داد شرافس یئاذغ و تفر یکچوک ناروتسر
 رد ار ییهدش هلاچم ذغاک هک دید ار رفظم هک دوب هدادن ورف ار همقل نیرخآ زونه
 .دش رود و تخادنا هبورکاخ لطس
 هبورکاخ لطس هب طایتحا اب و دمآ نوریب ناروتسر زا ،تخادرپ ار باسح تروص رگخا
 نآ رد تسد دیدن دوخ هجوتم ار یسک یتقو .تخادنا فارطا هب یهاگن ،دش کیدزن
 زا دوب یکچوک سکع .درک زاب ار نآ و دروآ نوریب ار هدش هلاچم ذغاک و درک
  .نیلاتسا
 ".دشاب هتشاد دیاب زین ار يدرکلمع نینچ يژولوئدیا نآ" :دش رکف هب رگخا

 

39 
 
 اب تشرد يدنب ناوختسا ،طسوتم هثج اب يدرم .دوب هتشذگ هد تعاس زا ییهقیقد
 هب تسار کی و درک زادنارو ار فارطا يردق ،دش هناخ هوهق دراو نادنخ ییهرهچ
 Good morning»«  :تسشن وا يوربور و تفر رگخا يوس
 وا .دوب هتخومآ یبوخ هب ار یسیلگنا نابز بزح روتسد هب هتشذگ ياهلاس رد رگخا
 نینچ وا رگا" .تفگ نیرفآ سگرن کیژتارتسا دید و فرژ شنیب هب هظحل نیا رد
 تروص یتاقالم نینچ تسناوتیمن نونکا ،درکیمن یسررب ار عاضوا دنور قیقد
	Good morning»« :تفگ و درک زارد دراو هزات قیفر يوس هب ار شاتسد ".دریگ
 رگخا و تفگ ار زمر مسا ،دشیمن وحم شاهرهچ زا طاشن و دنخبل هک دراو هزات قیفر
  .داد ار شباوج
 »؟تسیچ امش نامزاس مسا« :دیسرپ رگخا

 بوخ ار نآ امش منادیم هک ماهدمآ یییناهج عمتجم نامه فرط زا نم«
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 ».تسا نیمرآ نم مسا .دیسانشیم
 هک مسرپب مناوتیم .متسه باراد و ماهدمآ "یتسینومک نامزاس" فرط زا مه نم«
 »؟تسا هدرتسگ اجک ات امش تیلاعف
 فلتخم ياهروشک زا یبالقنا و یتسینومک نامزاس هاجنپ دودح زا ییهعومجم ام«
 هعومجم نیا هدننک گنهامه تأیه رد هدنیامن کی یبزح و نامزاس ره زا .میتسه
 و يژتارتسا ،یشم طخ چیه هعومجم نیا نورد ياهنامزاس يارب ام .دراد روضح
 مه اب رتشیب هعومجم نیا هک تسا نآ رد یعس هکلب .مینکیمن نیودت ار یکیتکات
 ار رگیدمه رتشیب ،دنشاب هتشاد ار رگیدمه ندید مشچ رتشیب ،دنشاب هتشاد هطبار
 يرادهیامرس دض و یتسیشاف دض ياهتیلاعف لاح نیع رد و دنشاب هتشاد تسود
 هک میدقتعم لاح نیع رد .میتسه هدننک گنهامه طقف ام .دننک گنهامه ار دوخ
 یلو .دماجنایب يرتلورپ لانویسانرتنا کی داجیا هب دیاب هعومجم نیا تکرح ریس
 نیا کیژولوئدیا هزرابم .دوش یط دیاب وزرآ نیا هب ندیسر يارب ینالوط نامز
 ».دشاب تمس نیا رد دیاب زین هعومجم
 »؟دنتسه هعومجم نیا رد ناریا زا یبازحا هچ« :دیسرپ رگخا

 ».تسین هعومجم نیا رد ناریا زا ینامزاس ًالمع یلو مین و نامزاس کی ًامسا«
 هک یتاداقتنا و دروخرب تقادص .دندرک تروشم مه اب زیچ همه دروم رد اهتدم اهنآ
 دید .دناهدش یکی دندرکیم ساسحا .دادیم دنویپ مه هب ار اهنآ ،دندرکیم حرطم
 شبنج زا رگخا لاثم یب تایبرجت و کیروئت قیمع شناد و نیمرآ یللملانیب عیسو
 .دوب هدز هرگ مه هب ار اهنآ ناریا يرگراک
 و درک مهاوخ لقتنم منامزاس هب ار زورما لئاسم نم« :تفگ يدنخبل سپ رد رگخا
 هب دیاب مه ار ام نامزاس مان يدوز هب هک منکیم رکف .تفرگ میمصت دهاوخ نامزاس
 ».دینک هفاضا عمجم نیا
 هعومجم نیا مان هب نونکا مه زا نم« :تفگ و تفرگ تسد رد ار رگخا تسد نیمرآ
 ».میوگیم دمآ شوخ تسا ریظن یب هنایمرواخ رد هک امش نامزاس هب
 .دندرک كرت ار هناخ هوهق و دنتساخرب ود ره
 »؟تسیچ یتسه شوضع تدوخ هک یتسینومک نامزاس مسا« :دیسرپ رگخا
 يارب اج نیا ات تروشک زا هک وت ینعی« :دیسرپ دیدنخیم دنلب هک یلاح رد نیمرآ
 کی هب قلعتم نم ؟متسه یبزح هچ وضع نم هک ینادیمن ،ياهدمآ نم تاقالم
 ».ینادیم نم زا رتهب وت ار شامسا هک متسه یناملآ بزح
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 »؟یتسین هنسرگ« :دیسرپ هرابود ییهدنخ سپ رد رگخا
 هب ار وت نم .متسه هنسرگ مه یلیخ .ارچ« :تفگ و دیشک دوخ مکش هب یتسد نیمرآ
 ».یکرت یتنس ناروتسر کی هب میورب .منکیم توعد راهن
 .مدرک حرطم نم ار ناروتسر هدیا .قیفر ورب هتسهآ« :تفگ و دیشک ار وا تسد رگخا
 ».منکیم نامهیم ار وت نم هجیتن رد
 هماش اذغ عوبطم يوب هک دندش یئابیز و کچوک ناروتسر دراو لادج نیمه اب اهنآ
 .دادیم شزاون ار
 
 

40 
 
 و دومیپ ار نابایخ لوط تعرس اب و تشاذگ یلصا نابایخ رب اپ یکیراب هچوک زا روترآ
 ».میورب .دیشخبب .مدرک رید هقیقد ود .اههچب مالس« :داتسیا یضیرع هچوک رس
 »؟دینیبیم .دنوریم ام زا رتولج مه شراکمه دنچ و رگخا« :تفگ اهنآ زا یکی
 .دوب هداتسیا راظتنا هب یهوبنا تیعمج هک دندش یعیسو هطوحم دراو اهنآ
 ».مدوب هدماین نارامج هینیسح هب الاح ات نم« :تفگ روترآ ناهارمه زا یکی
 »؟ینادیم هک ار نیا .دوشیم رداص اج نیا زا یلصا تاروتسد تفگ هتسهآ روترآ«
 ».منادیم .يرآ«
 تعیمج .»یناحور رب مالس ،یمتاخ رب دورد« :دروآرب دایرف یکی تیعمج نایم زا
 »یناحور رب مالس ،یمشاه رب دورد« :تفگ يرگید .درک رارکت ار راعش هچراپکی
 ،»دندرگ دیاب دازآ ام رصح رد نارس« :درکیم رارکت ار اهراعش بترم تیعمج
 رب دورد« ،»یناحور رب مالس ،يوسوم رب دورد« ،»دندرگ دیاب دازآ یبورک و يوسوم«
  .»یبورک رب مالس ،يوسوم
 سب .میدش هتسخ .میهدیم راعش هک تسا تعاس کی« :تفگ هتسهآ يرگراک
 »؟تسین
 تقاط .راذگب رگج يور نادند« :تفگ هتسهآ یلیخ و درک کیدزن وا هب رس رگخا
 ».نک لابند ار عیاقو و شاب هتشاد
 اب ،هبرف همین يدنوخآ ،دشیم هدوشگ يزاب يورهار رب هک لوا هقبط یبوچ رد زا
 .دمآ نوریب ،یپوت و هایس شیر و گرزب يرس
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 ».یناحور رب دورد .یناحور رب دورد« :دز دایرف تیعمج
 هک یلاح رد و تفرگ تسد رد نوفرکیم ،دوب هدناشن بل رب زین يدنخبل هک یناحور
 ار شاهناش کی و تشاد تسد رد دندوب هدرک یئالط ،لیلکا اب هک ار یگرزب دیلک
 ار روشک تالکشم همه نم ،ناملسم ناردارب« :تفگ ،دوب هتفرگ رگید هناش زا رتالاب
 تالکشم همه هدنیاشگ دیلک نیا .درک مهاوخ لح دیما و ریبدت دیلک نیا اب
 هک نم .منادرگیمرب هعماج هب ار تلادع و تینما دیلک نیا هلیسو هب .تسا یندوشگان
 یعقاو تینما ،موش زوریپ هدنیآ تاباختنا رد رگا مدوب یلم تینما ياروش ریبد اهلاس
 تاجن تلود ،تسا دیما و ریبدت تلود نم تلود .درک مهاوخ رارقرب ناریا رد ار
  5».تسا ناهج اب لماعت و قالخا يایحا ،داصتقا
 دایرف اب ار نآ راب هس تیعمج و »یناحور رب دورد« :دز دایرف تیعمج نیب زا يدرم
 .درک رارکت
 و رادناوختسا ،هلپخ يدرم .تشاد رظن ریز ار زیچ همه و دوب هداد هیکت راوید هب رگخا
 رانک هک یتدم زا سپ .درکیم کیدزن شناهارمه و وا هب مارآ مارآ ار دوخ ینالضع
 امش .دنکیم یئاتسدوخ ردقچ هکیدرم نیا« :تفگ یمارآ هب ،داتسیا نارگراک زا یکی
 »؟دیئوگیمن شهب يزیچ
 مینک شوگ ار شنانخس میاهدمآ ام .دنزیم یبوخ ياهفرح .ردارب .هن« :تفگ رگراک
 ».میهدب يأر شعفن هب دعب و
 اج نیا هک تسا راب نیلوا .ماهدیدن اج نیا رد نونک ات ار امش نم« :تفگ هلپخ درم
 »؟دیئآیم
 ار ینانارنخس نینچ نانخس ندینش تبهوم هک هشیمه مدآ .ردارب يرآ« :تفگ رگراک
 ».درادن
 نیسحت تمالع هب يرس و تخادنا شاتبحص مه ياپ ات رس هب یهاگن هلپخ  درم
 .دش رود دوب هدمآ هک یگتسهآ نامه هب و داد ناکت
 نیرضاح تاساسحا نیرتساسح رب و دیوگب نخس نیشتآ درکیم یعس نارنخس
 .دنداد راعش و دنداتسرف تاولص شیارب اهراب .دراذگب تشگنا
 نیرضاح نیب ار اهینیریش و دندمآرد اهقاطا زا هچولک زا رپ ياهفرظ اب ییهدع
 .دندومن مالعا ار یئآمهدرگ متخ تاولص اب و دندرک میسقت
 اهنآ یپ رد دیعب ییهلصاف اب ناهارمه و رگخا و دنتفریم ولج رد شناتسود و روترآ

 
 ١٣٩٢ نارامج ھینیسح رد یناحور نسح ینارنخس -5
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 .دندوب
 »؟تفگیم تهب یچ ورای« :دیسرپ شراکمه نارگراک زا یکی
 .دنادب ار نم نهد هزم تساوخیم .دوب نیچربخ و سوساج .دوب یصخش سابل«
 »"؟یهدب ار شباوج یهاوخیمن .دنکیم یئاتسدوخ یناحور"	:تفگیم
 ناتسریبد لصحم هک نم ناتسود زا یکی رسپ شیپ زور هس« :تفگ يرگید رگراک
 اج نآ مه اهیلیخ .متفر شاندید هب نم .دش دازآ نادنز زا هام شش زا سپ ،تسا
 ،دش تولخ سلجم یتقو .متسشن اج نآ یتعاس .دنتفگیم نخس يرد ره زا و دندوب
 وت لولس رد رفن دنچ ؟دندرک هجنکش مه ار وت ؟دوب هنوگچ نادنز" :مدیسرپ وا زا
 "!يدوب يدارفنا رد دنکن ؟دندوب
 ناج ومع یلو .میدوب لولس کی رد رفن شش .مدوبن يدارفنا رد نم .هن" :تفگ وا
 زا جراخ يادص ام هک دندرکیم دنلب یلیخ ار ویدار يادص ،دشیم هک رصع ،ینادیم
 یضعب .دروخیم نامشوگ هب هلولگ کیلش يادص عقوم نیمه رد .میونشن ار لولس
 يادص نآ سپ رد و راعش و دایرف يادص ،درکیم ذوفن لولس رد ادص ود مه اهتقو
 ات .میزرلن دوخ هب كانلوه ياهادص نیا اب ام هک دوب یبش رتمک .هلولگ کیلش دنچ
 .دننک مادعا دنهاوخیم ار رفن دنچ ای کی هک میتسنادیم ام ،دشیم دنلب ویدار يادص
 ".دوب كاتنشحو یلیخ .دوبریم ام مشچ زا ار باوخ حبص ات نیا و
 "؟دندرک دازآ ار وت ارچ" :مدیسرپ
 هاپس و تسا کیدزن تاباختنا .دندرک دازآ ار اهیلیخ هکلب ارم اهنت هن" :تفگ
 نم هک روط نآ .نیمه .دنک عمج يأر و دروآ تسد هب ار مدرم لد دهاوخیم
 راک تیانج وا زا رتمک ،دریگب ار داژن يدمحا ياج دهاوخیم هک یئورای نیا ،ماهدینش
 هک ناینادنز زا یکی ّاما .دراد يدب رایسب هقباس مدرم بوکرس رد دنیوگیم .تسین

 ،داژن يدمحا لباقم دیدناک٬ تفگیم ،درکیم سول نانابنادنز يارب ار شدوخ بترم
 نادنز زا اهزیچ یلیخ هصالخ ".میدیدنخیم شاشیر هب ام و ٬.تسا یناث قدصم
 زا دعب" تفگیم ًالثم .تفگیم مه یبیرغ و بیجع ياهزیچ یضعب .درکیم فیرعت
 راک تیانج یتلود ره .دیایب راکرس دیابن یتلود چیه ،یمالسا يروهمج ینوگنرس
 نیا هک میدیمهفن هرخالاب ام .درکیم فیرعت یلیخ نینوکاب مان هب یمدآ زا وا ".تسا
 ».تسنادیمن مه شدوخ ،میدیسرپ وا زا  .دوب یئاجک نینوکاب ورای
 رد دیابن اساسا ام .دورن ناتدای« ،تفگ شناتسود هب رگخا ،تیعمج رپ یهار راهچ رس
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 یلو دنوش تاباختنا رد تکرش هب روبجم نارگراک رگا یلو مینک تکرش تاباختنا
 نیا شالقادح .میوریم ول همه ،دشاب هتشادن ار تاباختنا رهم ام همانسانش طقف
 ،دنزادنایب قودنص رد لطاب يأر دیاب ام زا يدادعت دننکیم نامجارخا راک زا هک تسا
 ».دیآیمن باسح هب ارآ نیا نوچ
 هب ،درشف ار اهنآ تسد ،دندرک ثحب تاباختنا دروم رد هک یقیاقد زا سپ روترآ
 ....تفرگ شیپ رد ار سگرن هناخ هار و تفر ییهچوک
 تاباختنا زورما« :تفگ و دوشگ مشچ سگرن .تشذگیم حبص تشه زا تعاس
 ».تسا
 شون یلصفم هناحبص و میئوشب یتروص و تسد ،میوش دنلب .منادیم« :تفگ رگخا
 ».مزادنایب قودنص رد ار دوخ لطاب يار نم ات میورب دعب .مینک ناج
 یباسح میناوتیم ام و تسا لیطعت هک تسا نیا تاباختنا نسح اهنت« :تفگ سگرن
 .دندرک كرت ار باوختخر و دندیدنخ ود ره ».میباوخب ریس لد
 .تشذگ رگید زور ود
 و دیرخ ترپ و ترخ يردق .تفرگ شیپ رد ار هناخ هار ،راک زا هدناماو و هتسخ اربک
  .دش سوبوتا راوس
 هجیتن .دینکن غولش افطل« :تفگ تسنامیم دایرف هب هک دنلب يادص اب هدننار
 ».دیشاب تکاس .دننکیم مالعا ار تاباختنا
 زاب ام روشک رد يرگید یخیرات هحفص 1392 دادرخ 25 زورما« :ویدار هدنیوگ
 ءهرود نیمهدزای حتاف يأر 18.613.329 ذخا اب یناحور نسح ياقآ .دوشیم
 ییهدع و دنداتسرف تاولص ییهدع »...تسا ناریا رد يروهمج تسایر یتاباختنا
  .دندروآ بل رب دنخزوپ
 عفن هب يزیچ دینکیم رکف« :دیسرپ دوب هتسشن شرانک هک یمناخ زا ءازهتسا هب اربک
 »؟دوش ضوع ام
 و ردپ ادخ« :تفگ اوجن هب دوب هداتفا شرس تشپ هب ًابیرقت شايرسور هک یمناخ
 راک رس اهنیا هک دنک رییغت ام عفن هب يزیچ دوب رارق رگا .دزرمایب ار تردام
 ».دندمآیمن
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 تسشن شاناج رد باهتلا و هروشلد مک مک .دنارذگ راظتنا هب ار یقیاقد روترآ
 دنکن !دیسریم نارهت لانیمرت هب عقوم هب هشیمه نارهت - زیربت سوبوتا" :درکیم
 "؟!دشاب هدمآ شانیرفاسم و سوبوتا رس رب یئالب
 ،وا یمیمص تسود و دش لانیمرت دراو سوبوتا ،تشذگ ینرق روترآ رب هک دعب یتعاس
 رد ار رگیدمه و تفر شیوس هب روترآ .تشاذگ نیمز رب اپ ،رفاسم دنچ زا دعب ،نومیس
 .دنتفرگ شوغآ
 ار زیربت هب ندمآ ناکما نم .دوب هدش گنت تیارب ملد .يدمآ شوخ« :تفگ روترآ
 هناخ هوهق میورب .مراد نتفگ يارب فرح یلیخ .يدمآ وت هک دش بوخ .متشادن
 »؟تسا روطچ .میشونب ياچ یناکتسا
 هدش گنت تیارب ملد مه نم« :تفگ درکیم زادنارو ار روترآ ياپ ات رس هک نومیس
 يرآ .ياهدنام ناوج و طاشن اب و لاحرس روط نامه .ياهدرکن رییغت ًالصا وت .دوب
  »میورب .مینک فیرعت يردق و میشونب ياچ یناکتسا میورب تسا رتهب
 روامس راخب و قپچ و نایلق دود زا شیاضف هک دنتفر یکچوک هناخهوهق هب اهنآ
 .دندزیم پگ و دندوب هتسشن کچوک ياهزیم رود نسم درم ییهدع .دوب هتشابنا
 ینامدوخو دوب شخب شمارآ هناخ هوهق طیحم
 ».ياچ ناجنف ود«
 ».مشچ هب«
 رادهچب زونه ؟تسا روطچ نیهش ترسمه لاح یتفگن .بوخ« :دیسرپ نومیس
 »؟یتسه بوخ تدوخ ؟دیاهدشن

 الیل و وت یگدنز لثم وا و نم یگدنز .میتسه ملاس و بوخ ود ره نم و نیهش«
 ».تیلاعف و قشع زا رپ .تسا
 »؟ینیبیم روطچ ار عاضوا« :دیسرپ نومیس
 »...ای یتکلمم عاضوا ؟یعاضوا هچ«
 ».دعب هب ...ای زا .یمود نامه .هرآ .هرآ« :تفگ نومیس
 ».تسا بوخ مه یلیخ .تسا بوخ« :تفگ روترآ
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 ایآ ؟یهدب همادا دهاوخیم تالد« :دیسرپ هتسهآ و دروآ نیئاپ ار شیادص نومیس
 »؟ینک زاغآ ار يرمث رپ تیلاعف یتسه رضاح
 لیام رگا .درادن ندیسرپ هک نیا« :تفگ ،دوب هدش قیمع نومیس تروص رد هک روترآ
 ».دوشیمن اج نیا .مینکیم تبحص شدروم رد يدمآ نم لزنم هک ادرف ،یشاب
 ».دراد یناکم هتکن ره و یئاج زیچ ره .تسا تسرد« :تفگ نومیس
 »؟متفگ تسرد .ترهاوخ هناخ يوریم هشیمه لثم مه بشما ًامتح« :تفگ روترآ
 ».وت دزن میآیم ادرف یلو اج نآ موریم .يرآ«
 مه ار الیل شاک يا .دش دهاوخ لاحشوخ یلیخ تاندید زا نیهش .ام شیپ ایب راهن«
 ....».يدوب هدروآ دوخ اب

****** 
 رد ،دناشک وس نادب ار نیهش ،رد هب ییهبرض يادص .دوب هدنام رهظ هب یتعاس زونه
 .مالس« :تفرگ شوغآ رد ار نومیس و دیشک یفیفخ غیج یلاحشوخ اب ،دوشگ هک  ار
 ».لخاد ایب .لخاد ایب .دوب هدش گنت تیارب ناملد یلیخ .مزیزع ردارب مالس
 نامه« :داد هیکت ییهدخم هب و تسشن ،درشف ار روترآ تسد ،دش لخاد نومیس
 »!تسا هدشن ضوع زیچ چیه .مرگ نوخ ياهمدآ نامه ،هیثاثا نامه ،هناخ
 ».ینادیمن وت هک هدش ضوع اهزیچ یلیخ .ناج نومیس هن« :تفگ نیهش
 »؟ًالثم«
 لوا .يدوبن لوجع ردقنیا هک وت« :تفگ و تشاذگ شیولج ياچ یناکتسا نیهش
 ار تاشوگ دوب اج نیا الیل رگا .نکرد یگتسخ و ریگب مارآ يردق .شونب ار تایئاچ
 ».دیشکیم
 تقو یلیخ« :تفگ و تسشن نومیس رانک ،تفرگ نیهش زا ار ياچ ناکتسا روترآ
 »؟هن ،دوشیم یلاس جنپ .میاهدیدن ار رگیدمه هک تسا
 هب رتدوز دیاب نم .دوب نم زا روصق .يرآ« :تفگ و دیشون ياچ ییهعرج نومیس
 زا فیفخ يادص اب نومیس ،ددنبب ار قاطا رد دش دنلب هک نیهش ».مدمآیم ناتندید
 »؟مینزب ار نامیاهفرح همه میناوتیم« :دیسرپ روترآ
 تکرش ام ياهتبحص رد مه وا .تسا رارسا مرحم نیهش .تسا مولعم« :تفگ روترآ
 »؟یقفاوم .درک دهاوخ
 ».مقفاوم هک تسا مولعم« :تفگ نومیس
 رد هچ منیبب وگب .زیزع قیفر نزب فرح« :تفگ و تسشن نومیس يور هب ور نیهش
 »؟يراد لد
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 دروم رد ،شبنج دروم رد .منک تبحص نامدوخ دروم رد مهاوخیم« :تفگ نومیس
 ».تسا طوبرم بالقنا هب هک یئاهزیچ نآ همه دروم رد ،نارگراک
 بالق وا هاگن رد هاگن و ».میتسه یتبحص و ثحب نینچ قاتشم مه ام« :تفگ روترآ
 هب ار ام و دنکیمن اود ار يدرد یئوگ یلک .مینزب فرح صخشم تسا بوخ« درک
 »؟يدرگیم هچ لابند هک وگب صخشم .دناسریمن فده
 نارگراک یتقو ات هک ینادیم وت .دز فرح صخشم دیاب .مقفاوم وت اب« :تفگ نومیس
 شبنج رگا هک يراد لوبق ایآ ؟تسا مولعم ان زین شبنج تشونرس ،دنوشن لکشتم
 شبنج و يرگراک شبنج ،درواین دوجو هب ار شدوخ نیتسار نامزاس یتسینومک
 »...هک يراد لوبق ایآ ؟دوشیم وربور تسکش اب هشیمه ناگدیدمتس
 اهنیا همه ام .مینک تبحص صخشم دش رارق« :تفگ و درک عطق ار وا فرح نیهش
 ».یهاوخیم هچ دروم نیا رد وگب .مینادیم ار
 ».میراد لاؤس کی« :تفگ و تسشن تسار نومیس
 ».میتسه شوگ اپارس« :تفگ روترآ
 دیتسه یتسینومک شبنج رد لکشت هب لیام امش ایآ« :دیسرپ يدج ینحل اب نومیس
 »؟هن ای
 نیا اب سک ره زا رتهب دوخ وت .تسا مولعم« :تفگ و دز يدنخبل هنانابرهم نیهش
 ».یتسه انشآ ام  رد لیامت
 ناجیابرذآ ناشکتمحز و نارگراک زا ییهدع هک تسا نیا تقیقح« :تفگ نومیس
 دصرد دون .متسه نآ زا يوضع مه نم و دناهدرک داجیا یتسینومک نامزاس کی
 »؟تسیچ ناترظن .دنهدیم لیکشت یتعنص نارگراک ار نامزاس نیا ياضعا
 شوغآ رد ار نومیس یلاحشوخ زا و دندیصقر ییهقیقد ،دنتسج اج زا نیهش و روترآ
  .دندیشک
 .ار شخب ترسم ربخ نیا زا ریغ میتشاد راظتنا ار زیچ همه زورما ام« :تفگ نیهش
 »!تفگ کیربت اهامش هب دیاب .دیاهداد ماجنا ار راک نیرتهب .دیشاب هدنز
 ییهیده نیرتهب نیا« :تفگ ،درشفیم تسد ود اب ار نومیس هناش هک یلاح رد روترآ
 ».مینک میدقت وت هب ییهیده مه ام راذگب لاح .يداد نیهش و نم هب هک دوب
 نیا لثم بوخ« :دناشوپ ار شاهرهچ یمارآ هب يدنخبل و دش هداشگ نومیس نامشچ
 »؟تسین روط نیا ؟!دینک هدز قوذ ار ام دیهاوخیم مه امش هک
 امش لابند رد هب رد و میاهدرک تسرد ینامزاس دوخ يارب مه ام« :تفگ روترآ
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 ».میدرگیم
 زا« :تفگ هرظتنم ریغ یشمارآ اب و دیشک یقیمع سفن ،داد هیکت هدخم هب نومیس
 ».دوشیمن رتهب نیا زا .دوشیمن رتهب نیا
 ».منک هعلاطم ار امش همانساسا دهاوخیم ملد یلیخ نم تفگ روترآ
 :داد روترآ هب و دروآ نوریب ار ییهدش ات ذغاک  هقرو ،دوشگ ار شایتسد فیک نومیس
 همانساسا مراد قح مه نم ایآ .ذغاک قرو کی يور و تشپ .تسا ام همانساسا نیا«
 »؟مهاوخب ار امش
 يذغاک و ملق .تساخرب اج زا و ».درادن لاؤس هک نیا .تسا مولعم« :تفگ نیهش
 مه نیا« :تفگ و داد روترآ هب ار هتشون دعب یقیاقد .درک نتشون هب عورش و دروآ
 ».ام همانساسا
 »؟نیمه« :دیسرپ بجعت اب نومیس
 ».نیمه يرآ« :تفگ یمارآ هب نیهش
 رگید هشوگ زین نومیس .دندش ندناوخ لوغشم و دنتسشن مه رانک نیهش و روترآ
 .دش لوغشم قاطا
 غراف ناشراک زا زین اهنآ ات درک ربص یتدم و دناوخ ار همانساسا راب دنچ نومیس
 ؛تسا یلاع یلیخ نیا« :تفگ تشاد تسد رد ار همانساسا هک روط نامه .دندش
 هب ار یکیتکات و کیژتارتسا فادها دوشیمن رتهب نیا زا .هبناج همه و مجسنم رایسب
 ».تسا رتیبالقنا و رتيوق ام همانساسا زا نیا .درک يدنب لومرف راصتخا نیا
 ود رد میتسه حور کی ام .دنتسه رگیدکی هیبش ام ياهنامزاس« :تفگ نیهش
 ».بلاق
 »؟دراد یتعسو هچ امش تالیکشت« :دیسرپ نومیس
 میاهتسناوت و میراد تالیکشت ناریا رهش راهچ رد هناخراک نیدنچ رد ام« :تفگ روترآ
 زا يدادعت هار نیا رد .میهدب نامزاس تاجناخراک یضعب رد زین ار يرگراک هتیمک
 ».دناهداتسیا راوتسا نادنز رد زین ییهدع .دناهدرک ادف ناج ام ياقفر
 ».میتسه یئاپون کچوک نامزاس ام یلو« :تفگ نومیس
 دیاب .دوشیم كرتشم نامتایبرجت و خیرات میدش یکی یتقو یلو« :تفگ نیهش
 ».میوش یکی دیاب .میوش یکی
 اهراب ار شیاههنوگ و درشف شوغآ رد تخس ار نیهش ،دش دوخ یب دوخ زا نومیس
 يوزرآ نیا« :تفگ ،دیچیمرو تسد تشپ اب ار شاناگژم منبش هک یلاح رد و دیسوب
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 ات یلو .میدرگیم یتسینومکً اعقاو ياهنامزاس لابند رد هب رد مه ام .تسام نامزاس
 ».نونکا یلو ....نونکا یلو .میدوب قفوم ان شیپ یتعاس
 ».وگب ار تانامزاس ياهتیلاعف زا ییهمش میارب لاح« :دیسرپ نیهش
 و هداشگ ینامشچ اب یتعاس نیهش و روترآ ....درک نتفگ هب عورش یمارآ هب نومیس
 نومیس .دندوب هدرک مگ ار نامز اهنآ .دندادیم شوگ تریح اب ،زاب همین یناهد
 .داد نایاپ ياچ ییهعرج ندیشون اب ار شاتبحص
 !؟هدش لیکشت هزات کچوک نامزاس کی زا يراکادف و شالت همه نیا« :تفگ روترآ
 ....».تسا هتفرگ شیپ رد ایرد هار هک تسا یئولوچوک خرس یهام امش نامزاس

****** 
 .دش يرپس رگید زور تفه
 هتسشن مه درگ يرگید یماسا اب نومیس و اربک ،رگخا ،ارتیم ،نیهش ،روترآ ،سگرن
 رد یفالتخا اهيدنب هلمج عون زا ریغ .دندرکیم هسیاقم مه اب ار اههمانساسا و دندوب
 .تشادن دوجو اهنآ نیب یشم طخ
 هب ندیسر ات یناوتیم ؟یتسه تانامزاس هدنیامن وت ایآ« :دیسرپ نومیس زا سگرن
 »؟يریگب میمصت یتالیکشت تدحو
 اب ار نایرج مامت ،متشگزاب زیربت هب هک شیپ زور شش نم .يرآ« :تفگ نومیس
 ات مناوتیم نم .میتسشن وگتفگ و ثحب هب لماک زور ود ام .متشاذگ نایم رد میاقفر
 امش نامزاس اب تدحو قاتشم نم ياقفر .مریگب میمصت یتالیکشت تدحو هب ندیسر
 ».دنتسه
 ًابیرقت مه امش نامزاس .تسا "یتسینومک نامزاس" ام مسا هک ینادیم« :تفگ روترآ
 رگا ؟دیراد رظن رد هدش دحتم نامزاس يارب ار يرگید مان امش ایآ .دراد ار یمان نینچ
 ».مینک ثحب مه نآ دروم رد دیاب تسا نینچ
 داهنشیپ .میدرک تحبص لصفم مه امش نامزاس مسا دروم رد ام« :تفگ نومیس
 ».تسا بوخ زین هدش دحتم نامزاس يارب مسا نیا هک تسا نیا اقفر
 تکرش یئارجا تأیه رد زیربت هخاش زا یگدنیامن هب یسک هچ« :دیسرپ روترآ
 »؟دنکیم
 مناوتیم نم طقف تهج نیا هب .متسه نامزاس لوؤسم نم .مدوخ« :تفگ نومیس
 ».موش رادهدهع ار تیلوؤسم نیا
  .تشذگیم بش تشه زا یقیاقد
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 يرکف زکرمت دوشیمن یگتسخ رد .مینک تحارتسا یمک تسا بوخ« :تفگ نیهش
 .دروآ دوجو هب ار مزال
 هظحل نآ رد .دندوب باداش یلو هتسخ همه ،تروشم و ثحب تعاس هد زا سپ
 لاح« :تفگ نیهش هب سگرن. دوب هدش هدرتسگ ناریا رس نآ ات "یتسینومک نامزاس"
 ».مینک نیریش ار نامناهد هک تسا شاتقو
  .تشاذگ نایم رد و دروآ هیماب يردق نیهش
 دیدنخیم هک یلاح رد و تفرگ نومیس ناهد لباقم رد ،تشادرب هیماب ییهناد روترآ
 ».روخب زین ار یکی نیا حیسم ترضح تمالس يارب« :تفگ
 تلاجخ سکرام ترضح زا ،تیاهفرح نیا اب دیاب وت« :تفگ روترآ هب هدنخ اب اربک
 »!یشکب
 ار نآ دناوتیم روطچ ،تسیچ تلاجخ دنادیمن هک یسک« :تفگ هدنخ هب نومیس
 »!؟دشکب
 .دنتسشن تبحص هب هرابود و دندروخ يرصتخم ماش و درک نهپ ار هرفس نیهش
 هدمآ دوجو هب نامزاس ود زا هک میتسه يدیدج نامزاس ام نونکا« :تفگ سگرن
 لوؤسم هک تسا نیا ام زورما هفیظو ."یتسینومک نامزاس" یلبق مان اب هّتبلا .تسا
 ».مینک باختنا زین ار هدرتسگ نامزاس نیا
 ».منکیم داهنشیپ ار سگرن نم« :تفگ ارتیم
 »؟دراد رظن رد يدیدناک ای دنکیم دیدناک ار دوخ یقیفر ایآ« :دیسرپ رگخا
 .تفرن الاب یتسد چیه
 »؟منکیم دیدناک ار نومیس نم« :تفگ رگخا
 سگرن یلو .مرازگساپس .يراد نم هب هک تسيدامتعا تیاهن نیا« :تفگ نومیس
 دیدناک ار سگرن مه نم .تسا دیدناک نیرتهب ینیگنس تیلوؤسم نینچ يارب
 »منکیم
 »؟یئوگیم هچ« :دیسرپ و درک سگرن هب ور اربک
 ».منکیم لوبق« :تفگ سگرن
 ».دشاب یفخم دیاب يریگ يأر« :تفگ نیهش
 رد و درک میسقت هعطق دنچ هب ار نآ ،دروآ نوریب شافیک زا ذغاک ياهقرو نومیس
 .تشاذگ نایم
  .دوب هدروآ تسد هب ار اقفر همه تبثم يأر سگرن .دناوخ ار ارآ اربک
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 ...دنتفگ کیربت و دندیشک شوغآ رد ار سگرن ،دنتساخرب همه
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 تلاح . ارتیم مالس« :طخ فرط نآ زا .تشادرب ار یشوگ ارتیم .دز گنز راب دنچ نفلت
 »؟یبوخ ؟تسا روطچ
  »؟یئاجک .يروطچ تدوخ .مبوخ نم .نیریش مالس« :تفگ ارتیم
 هتخیر مدرم همه .متسه مرهوش هارمه .منزیم گنز دهشم زا نم« :تفگ نیریش
 ناشدوخ هیلع ناشوخ هک نیا لثم .دوب مارآ تارهاظت حبص لوا .نابایخ يوت دنا
 ار ناشدوخ ياهراعش و دندمآ نابایخ هب مدرم دعب یلو دندوب هتخادنا هار تارهاظت
 ».تسا هدش غولش یلیخ رهش الاح. دنداد
 .دش عطق »....ولا ...ولا« :ارتیم
 .ولا .ولا« :تفرگ ار ییهرامش و دش یمومع نفلت هجاب دراو ،تفر نوریب هناخ زا ارتیم
 لوا رد تارهاظت تفگیم متسود ؟تسا هدش غولش دهشم 6زورما هک ینادیم .مالس
 دوب هدرک ملع ار نآ رگید یشخب هیلع تلود زا یشخب نوچ دوب مارآ و زیمآ تملاسم
 اب ،دندز دایرف ار ناشدوخ ياهراعش و دندمآ نابایخ هب يداع مدرم یتقو یلو
 ».دندشریگرد یماظتنا ياهورین
 تارهاظت زین ناسارخ رگید ياهرهش رد ایوگ .میاهدینش ار نیا يرآ« :تفگ سگرن
 ...درک قیقحت اهنآ تیهام و یگنوگچ دروم رد دیاب .تسا هدش عورش ییهدرتسگ
 .تشاذگ ار یشوگ و ».دعب ات ...دشاب
 »؟دوب یک« :دیسرپ رگخا

 رگید ياهرهش تارهاظت زا یلو تسا هدش غولش دهشم تفگیم .دوب ناهفصا زا«
 هدامآ تارهاظت نیا رد تکرش يارب ار نامزاس رتدوز هچ ره دیاب ام .تشادن یعالطا
 لکشتم ،دناشکب تازرابم نیا هب ار يرتشیب هچ ره نارگراک دیاب نامزاس .مینک
 تلاخد هیلع مه ار هزرابم دیاب .دیادزب ار نآ ياهفعض و دننک تکرح همه شیپاشیپ
 شاهناوید و تسیشاف روهمج سیئر اب اکیرمآ تلاخد لثم یتسیلایرپما ياهورین
 ».میهد تمس یمالسا يروهمج میژر ینوگنرس يارب مه و پمارت
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 ار دوخ و دیشوپیم سابل هک یلاح رد و ».داد مهاوخ ار راک بیترت نم« :تفگ رگخا
 هتشذگ .دوب مه اهیصخش سابل فظاوم دیاب« :تفگ سگرن هب درکیم نتفر هدامآ
 سگرن ءهدز تریح نامشچ لباقم رد و ».نک داجیا تینوصم ؟يروآیم رطاخ هب ار
 تمس هخرچود اب و دش جراخ رد زا ،دوب هدناشوپ کشا ییهقلح ار شناگژم هک
  .تفرگ شیپ رد ار رهش بونج ياههچوک نیرتیبونج
 رد ار رهش سوملم ریغ و سوسحم یناجیه .تشذگیم رهظ زا دعب شش زا یقیاقد
 هک یگنت هچوک چیپ رد .تفر شیپ و دز اپ ورین مامت اب یتدم رگخا .دوب هتفرگ دوخ
 ِرد ،دمآ ریز هب هخرچود زا ،دوب شزیر فرش رد اه هناخ و دوب هدشن تلافسا زونه
 .دش زاب يروآ شدنچ يادص اب رد .درشف دوب زاب شزرد هک ار ییهدز گنز يزلف
 تشاذگ یکچوک رایسب طایح هب مدق زین دوخ و داد له نورد هب ار شاهخرچود رگخا
 .درکیم هیرگ شیور هب ور ،راکور نودب هقبط کی نامتخاس هک
 ار شاهرجنپ لمعتسم ییهدرپ هک تفر یقاطا يوس هب تسار کی و ».مظاک .مظاک«
 .داتسیا رظتنم و دز رد هب ییهبرض .دوب هدناشوپ
 ».وت ایب رگخا مالس« :دش زاب رد
 .داد هیکت راوید هب و دز همتابمچ رد رانک ،دش قاطا دراو رگخا
 وت یمهم هلأسمً امتح .نیشنب کشت يور ایب .ياهدز همتابمج رد مد ارچ :تفگ مظاک
 »؟هدش یچ !تسا هدناشک اج نیا هب ار
 ».يورب ناهفصا هب هعاسلا نیمه دیاب وت«
 »؟هچ يارب«
 .دندش جراخ هناخ زا ود ره و دنتسشن اوجن هب یقیاقد اهنآ
 دراو فیثک و گنت نابایخ نیدنچ زا نتشذگ زا سپ و دش راوس شاهخرچود رب رگخا
 ياهوتپ ،هدیشک بآ هزات ياهسابل شراوید و رد زا هک دش ییهقبط هس هناخ
 .دوب نازیوآ هراوق یب ياههدرپ و سردنم
 دنچ و دش یهاتوک نالاد دراو و درک لفق نامتخاس رد راوید رانک ار شاهخرچود
 .....دیبوک رد هب هبرض
 ».يورب زیربت هب رتدوز هچ ره دیاب وت«
 ....»؟هچ يارب ؟هدش هچ«
 هک تشذگیم بش هد زا تعاس .تفرگ شیپ رد ار هناخ هار یضار یلو هتسخ رگخا
 .دنتسشن تروشم هب و دندروخ يرصتخم ماش ،دیسر سگرن هناخ هب
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****** 
 يزیچ راظتنا رد هناخراک ،دوب هتفرگ اضف ،دوب دیلوت شالت رد هناخراک هک دوب یتعاس
  .دوب هدش تسد هب تسد یکچوک قاروا و هدش عورش اهچپ و چپ .دوب
 رد ،نامروشک هدید متس مدرم اب يدردمه و نامیاهتساوخ هب ندیسر يارب ام"
 ،هاگشناد يور هب ور ،بالقنا نابایخ رد رهظ زا دعب شش تعاس ادرف تارهاظت
   ".درک میهاوخ تکرش
 .دندنازوس هناخراک علق بوذ هروک رد و دندرک عمج ار کچوک قاروا مامت دعب یتعاس
 اوجن هب و دیدنخ دنلب يادص اب و داد روترآ تسد هب ار هدروخ شارت هعطق سگرن
 یسک تسد ییهقرو ؟تسا هدش هدنازوس قاروا مامت هک یتسه نئمطم وت« :دیسرپ
 »؟تسین

 هک نسم رگراک راهچ زا ریغ .مدرمش هرابود ار اهنآ مدوخ .متسه نئمطم يرآ«
 ».درک دنهاوخ تکرش تارهاظت رد هیقب ،دنراد وناز و اپ درد و یتحاران
 ماگ کی هشیمه دیاب ام راعش .دوشیم دایرف یئاهراعش هچ دید دیاب« :تفگ سگرن
 ».دشاب رگید تاقبط راعش زا رتولج
 ».دشاب روطچ الثم« :دیسرپ بجعت اب روترآ
 رب گرم دیاب ام ،دش هداد هیقف تیالو رب گرم راعش رگا ًالثم« :تفگ سگرن
 ».میهدرس ار یمالسا يروهمج
 »؟یچ دش هدادرس یمالسا يروهمج رب گرم رگا و« :دیسرپ هناواکجنک روترآ
 .مینک دایرف ار مسیلایسوس داب هدنز راعش دیاب ام« :تفگ بل رب يدنخبل اب سگرن
 بش رد ار راعش نیا ًالقتسم ای و مینک غیلبت تارهاظت رد هک تسا نیا مروظنم
 ».مینک شخپ ییهمان
 »؟دننادیم زین رگید ياهشخب ار نیا ایآ« :دیسرپ روترآ
 يراس و دهشم ،نیوزق هب ار قیفر هس نم .دنتسه نایرج رد .يرآ« :تفگ سگرن
 نیمز رب ار یکچوک قاروا تیعمج هوبنا رد اج نآ تارهاظت رد ات ماهداتسرف
 ».دنزادنایب
 »؟ینومضم هچ هب« :دیسرپ روترآ
 :نومضم اب« :تفگ سگرن

  .مسیلایسوس داب هدنز ،بالقنا داب هدنز"
  »"یتسینومک نامزاس                        
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 »؟هن نارهت رد ارچ و اهرهش نآ رد ارچ« :درک لاوؤس اددجم روترآ
 یلو تسه نتفر ول رطخ ،میراد نامزاس ام هک یئاهرهش و نارهت رد« :تفگ سگرن
 یسرتسد يزیچ هب دناوتیمن تاعالطا نامزاس ،میرادن روضح ام هک یئاهرهش رد
 »مینک انشآ راعش نیا اب ار نارگراک میناوتیم ام یلو .دنک ادیپ
 تکرح رد هایس و دیفس ياهربا هکل نامسآ رد .تشذگیم رهظ زا دعب راهچ زا تعاس
 ورف اههنیس رد رتشین نوچ و دیئاسیم نت اوه ءهدود و رابغ رب یمیسن ،دندوب
 رود راک زا ار نارگراک هتسخ ناتسد هناخراک هطوحم رد وردوخ نیدنچ زمرت .تفریم
 هبجحم نز دنچ ینت و درم رادساپ اههد .دناشک هطوحم هب ار اسؤر و نادنمراک و درک
 نازیر قرع سگرن هک دندروآ موجه یشخب هب تعرس اب و دندش هدایپ اهوردوخ زا
 .دیشارتیم ار هعطق نیرخآ
 یلیلد ءهئارا نودب و دنتفرگ نایم رد ار شخب نانز رگید و سگرن هبجحم نانز
 .دندرک یندب شیتفت هب عورش
 »؟ياهدرک میاق اجک ار هیمالعا« :دیسرپ هبجحم نانز زا یکی
 »؟دیئامرفیم ار هیمالعا مادک« :تفگ تریح اب سگرن

 »؟دوب هدرک توعد تارهاظت هب ار همه هک نامه«
 نابایخ رد یکی حبص زورما یلو ماهدیدن ییهیمالعا نینچ نم« :تفگ سگرن
 هب تحار لایخ اب ام دنراذگیمن اهنیا ،ناج رهاوخ .تسا تارهاظت ادرف هک تفگیم
 ».میسرب نامراک
 ».هدب ارم باوج !دش هفخ« :تفگ ریغت اب هبجحم نز
 هب ار هیمالعا رگم ؟هیمالعا دیدومرف یتسار ،يزیچ نینچ نم هک مدرک ضرع«
 ».ماهدیدن هیمالعا يراوید چیه يور نم !؟دننابسچیمن راوید
 اب تعاس ود زا سپ و دنتشگ ار اههبنس خاروس همه و اهاج همه ،نز و درم نارادساپ
 .دندش عمج هطوحم رد هرابود قمد و یبصع ییهفایق
 ياج و هدنسیون ات دینامیم اج نیا رد امش :تفگ دیدهت هب وگدنلب زا نارادساپ سیئر
 .دیهد ناشن ام هب ار اههیمالعا
 عمج هناخراک هطوحم رد و دندیشک راک زا تسد رهظ زا دعب جنپ تعاس نارگراک
 زا تعاس .دنداد مانشد تیبصع اب و دندز دنخبل رخسمت هب ،دنداتسیا راظتنا هب ،دندش
 هبور هطوحم رگید بناج رد نارادساپ و بناج کی رد نارگراک ،تشذگیم تفه
  .دندیجنسیم ار رگیدمه یگداتسیا و تمواقم و دندوب هداتسیا مه يور
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 :تفگ وا هب هتسهآ و داد ناکت يردق ار دوخ ،دوب هداتسیا يرگراک رانک هک روترآ
 بوخ« :تفگ و تفر يرگید دزن یمارآ هب رگراک .مینک وه ار اهنآ تسا بوخ«
 ».مینک ناشوه تسا
 .دنکفایم ساره هب ار نارادساپ ،دمآیم نارگراک بناج زا هک یمارآ دتمم يادص
 ،دندشیم کیدزن هک يرگراک ره هب نارادساپ .دندرکیم وه هتسب ناهد اب نارگراک
  .دندیدیم توکس رد ار وا
 رس رب نیگمهس يراوآ نوچ و دشیم رتدنمتردق و رتنوزفا مد ره وه دتمم يادص
 .تخیریم ورف حلسم ياهمدآ
 سب .تسا سب« :دز دایرف و درک کیلش یئاوه ریت دنچ هدارا یب نارادساپ زا یکی
 کیلش و دزیم دایرف ،دیخرچیم دوخ رود ناگناوید نوچ و ».تسا سب .رگید تسا
 .درکیم
 یئوردوخ رد دادیم شحف هک یلاح رد و دنتفرگ ار وا شاناراکمه ،هدنامرف هراشا اب
 .دندرک كرت ار هناخراک و دندناپچ
 .دندیشکیم توس و دندزیم تسد نارگراک
 رب ،دوب ایاضق رظان و هداتسیا يرادا نامتخاس رد رانک ادتبا زا هک زین هناخراک سیئر
 .تشاذگ رس تشپ ار هناخراک و دش راوس دوخ يوردوخ
 دندناوخیم ار ییهیمالعا ،دندشیم هدایپ سوبوتا زا هک ینارگراک رس دعب زور حبص
 دوب هدش هدنابسچ قرب غارچ ریت رب هک
 »تسا لیطعت هناخراک«

****** 
 .دوب لئاح هدرن فیدر ود نیوزق رد ناریا یلم کناب و هتخاب لام و یصاع مدرم نیب
 .دندوب هتفرگ راصح رد ار کناب وزاب هب وزاب نارادساپ و سیلپ
 هک ینز هب دوب هتشگ دیفس هچراپ کی شرس ياهوم و شیر هک هلاس تصش يدرم
 ياههعیدو و زادنا سپ كدنا اهفرش یب نیا« :تفگ ،درکیم هفرس نداد راعش زا دعب
 تاسسؤم و اههدازاقآ هب رالد اهدرایلیم زاب لد و تسد اب یلو دنشکیم الاب ار ام
 ».میرادن لوپ هک دنیوگیم غورد ام هب اهنیا .دننکیم تخادرپ یصوصخ
 رد و دوب هدرک تشم ار شاتسار تسد هک یلاح رد رغال بسانت یب و نسم يدرم
 ».ینارگ رب گرم .ینارگ رب گرم« :دز دایرف ،دناباتیم اوه
 .دش قرغ هیقف تیالو لصا رب گرم راعش نینط رد راعش نیا
 قاروأ يدادعت شابیج زا ،درک فارطا هب یهاگن و دش دنلب اپ هجنپ يور مظاک
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 ار تیعمج ،راشف اب و تخیر نیمز رب ار اهنآ تیعمج مکارت رد و دروآ نوریب کچوک
 تارهاظت تعسو رد هیمالعا يدادعت دعب تعاس مین .تفر رگید ياج هب و تفاکش
 .دوب هدش شخپ نیمز يور
 هک نیا لثم« :تفگ و دناسر دادیم راعش تاساسحا اب هک یناوج رانک ار دوخ مظاک
 نتشادرب يارب و درک وجتسج ار نیمز یمک ناوج ».تسا هیمالعا کی تیاپ ریز
 شیپ رد ار لانیمرت هار و دش ناهنپ و رود وا زا یمارآ هب مظاک .دش مخ هیمالعا
 .تفرگ
 هب تسد واکجنک ناناوج نیب کچوک هیمالعا يدادعت هک دوب هتشذگن یقیاقد زونه
 .دشیم تسد
 داب هدنز" دش وحم و دیشخرد يراعش "یمالسا يروهمج رب گرم" راعش نینط رد
 "مسیلایسوس
 .منیبب« :دیسرپ دوب هتشادرب نیمز زا ار هیمالعا هک یناوج زا ناگدننک رهاظت زا یکی
 »؟تساجک و ینامزاس هچ "یتسینومک نامزاس" نیا ینادیم وت
 ».منادیمن نم ،هن«
 »؟ياهدروآ ار هیمالعا نیا اجک زا سپ«
 اهیلیخ .تسا هداتفا نیمز يور هلگ هب هلگ ؟يدیدن رگم .ماهتشادرب نیمز يور زا«
 ».دناهتشادرب ار نآ
 مینامدوخ .ياهتخادنا نیمز يور ار اهنآ وت هک مدرک رکف یلو مدید ار نیا يرآ«
 ار نیا هک یسک .دوشیم هداد يراعش نینچ تارهاظت رد هک تسا راب نیلوا نیا
 ».دشاب یعاجش مدآ دیاب ،هدرک شخپ
 ،دش هداد رس كانمشخ تیعمج نایم زا "مسیلایسوس داب هدنز" راعش هک رگید راب
 .دنار بقع ار مدرم، هاپس مجاهت و یئاوه کیلش زا یجوم و دندیسرت ییهدع
 دوشیم ار اهراعش همه« :تفگ ،دوب هداتسیا شرانک هک يدرگرس هب رادساپ گنهرس
 رانک دوشیمن "مسیلایسوس" راعش نیا اب اّما تشاذگ رگج يور نادند و درک لمحت
 رگا .یتسینومک نامزاس کی .تسا مولعم زین راعش نیا هدنهد ماهلا هک هژیو هب .دمآ
 ».تسا نیبتاکلا مارک اب ام باسح ،دنریگب اپ اهنیا
  »؟درک دیاب هچ« :دیسرپ درگرس
 ار همه و هرصاحم ار لحم نآ ،دش رارکت راعش نیا رگید هعفد رگا« :تفگ گنهرس
 هب ار شانیلماع و دروآ تسدب ار خن رس ،هبناج همه قیقحت اب دیاب .دینک ریگتسد



 رگراک رتخد – سگرن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 270 

 ».درک لصاو كرد
 ».نابرق تعاطا«

****** 
 مه هب تشاد ار رفن یس شیاجنگ هک یلولس رد دولآ نوخ و یمخز رفن هاجنپ زا شیب
 .دندوب هدیبسچ
 »؟دناهتفرگ ار ام ارچ« :دیسرپ شایتسد لغب زا یناوج
 ».منادیمن مه نم هللاو .منادیمن«
 لوه ار وا شیاهوم يور نوخ ياههملد و دوب هتفاکش شرس هک یمادنا رغال ناوج
 رد "مسیلایسوس داب هدنز" راعش ام ياپ ریز زا هک نیا يارب« :تفگ ،دومنیم زیگنا
 »؟يدیدن ار اههیمالعا رگم .دمآ
 »!مدیدن يزیچ نم .هن«
 رپ نامزاس بجع !دازیرم تسد« :تفگ اوجن هب شاتسود هب ییهدیزرو ناوج
 »؟ینادیم هچ مسینومک زا وت ،یتسار !یتماهش
 هزادنا هب سک ره یتسینومک هعماج رد هک منادیم ار نیا طقف« :تفگ شاتسود
 هب دندرک شمادعا هک تسینومک تسود کی ار نیا .دریگب هرهب دناوتیم شاجایتحا
 ».نیمه .تفگ نم
 دروم رد رتشیب ،يدازآ زا سپ تسین دب .نک تبحص رتهتسهآ« :تفگ هدیزرو ناوج
 ».مینک هعلاطم مسینومک
 نامزاس نیا اب هدش روط ره دیاب ام .تسین یفاک نیا یلو .ًامتح« :تفگ شا تسود
 تسود نامه .میمهفیم همین همین ار زیچ همه ،نآ کمک نودب نوچ .میریگب سامت
 یتقو .دشن مریگتسد يزیچ دایز شاتقیقح .دناوخ ار یبلطم میارب هعفد کی یئاذک
 ».متسه ترپ هلحرم زا ردقچ هک مدیمهف هزات داد حیضوت ار هتشون وا
 »؟مینک ادیپ ار اهنآ يروطچ یلو« :دیسرپ هتسهآ رایسب يادص اب هدیزرو ناوج
 ».تسناد میهاوخ ،میتفر هک نوریب« :تفگ شاتسود
 ».میتفر نوریب رگا«
 »!شابن سویأم«
 لوغشم مه اب عوضوم نیمه هراب رد مه نارگید هک نیا لثم« :تفگ هدیزرو ناوج
 ».دنتسه
  .دنداتسیا ناینادنز نایم و دندش دراو حلسم درم راهچ .دش زاب لولس گنت رد
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 قیدنز هداز مارح نآ هک دمآ شدای یسک هرخالاب« :دیسرپ تیبصع اب اهنآ هدنامرف
 »؟دوب یسک هچ نک شخپ هیمالعا
 ناینادنز ندب رد نوخ یلاوتم ریت دنچ کیلش .دزیم گنچ راوید و رد رب توکس
 ».منک ناتلصاو كرد هب اج نیمه ای دینزیم فرح هرخالاب« :درک دمجنم
 هداتفا نیمز يور هیمالعا ات دنچ هک میدید طقف  ام !راکرس« :تفگ ناینادنز زا یکی
 هدش هتشون هچ اهنآ رد هک مینادیمن ًالصا ام .تشادیمنرب ار اهنآ مه یسک .تسا
 ».دنزادنایم نیمز يور تارهاظت رد هشیمه اههیمالعا نیا زا .دوب
 »؟دوب هدش هتشون هچ اهنآ رد ینادیمن وت ینعی« :دیسرپ وا زا رخسمت اب هدنامرف
 »منادیمن نم .راکرس هن«
 :دیسرپ و ناینادنز هب درک ور و ».نوریب شربب« :تفگ شراکمه هب لوؤسم رسفا

 »؟دوب هدش هتشون هچ هیمالعا رد هک دنادیمن یسک هچ رگید«
 ».دندش هریخ حلسم درم هب ریحتم و تام و دندرک دنلب تسد همه
 هب و ».منیبب وش دنلب« :تفگ دوب هدرک الاب ار شاتسد ود هک یناوج هب رسفا
 ».نوریب ربب مه ار نیا« :تفگ شراکمه
 راظتنا رد ایوگ .دوب هدنام اج رب تکرح یب لوؤسم رسفا و تشذگیم يدنک اب قیاقد
 ؟يزیچ هچ راظتنا یلو .دوب
 .تشاد دوخ رد ار یکانلوه مایپ هاتوک دایرف دنچ و کیلش يادص
 :دیسرپ هدیرپ گنر و ولگ رد ضغب ،مشچ رد یکشا اب ییهلاس هدزیس هدزاود ناوج ون

 »؟دندرک ناشمادعا«
 ناشمادعا .يرآ« :تفگ ،تفریم هناشن وا يوس هب ار شالسلسم هک یلاح رد رسفا
 ار اههیمالعا هک دنادیمن یسک هچ الاح بوخ .دندرکن اشفا ار تقیقح نوچ میدرک
 »؟درک شخپ یک
 اب اهنآ .دیخرچیم ناینادنز رس رب گرم ساد .دزیم جوم لولس رد هرهلد و ساره
 .دندرک دنلب تسد هرابود نئمطم ان و یلد ود
 رب ار شیاپ ،تخود اهنآ هب ار شدولآ بضغ و هدیرد هاگن هنارواب ان لوؤسم رسفا
 یلاح رد و ».درک نارابریت دیاب ار ناتهمه .قمحا ياهفرشیب« :تفگ و دیبوک نیمز
 .تسب ار رد و دش جراخ لولس زا ،دوب هدیسر یگناوید زرم هب هک
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 هدیچ دیفس باقشب يدادعت گرزب يزیم يور دیسریم رظن هب الاب زا لوا هاگن رد
 اهباقشب تکرح اب یلو .دناهتشاذگ ناجمداب و کشک يردق اهنآ طسو رد هک  ،هدش
  .دناهتسشن زیم رود هک ییهدع رس رب دنتسه یئاههمامع اهنآ هک دشیم نشور
 و هدرک شوخ اج سلجم يالاب رد ،تشاد رس رب هایس همامع هک یسک اهنت
 هسیک ار اهتسام همه شایشحو و كانبضغ هاگن زا .دوب هتفرگ نوخ ار شانامشچ
 ،بهذم هعیش یمالسا ناریا رد ؟دیاهدرک یطلغ هچ لاح هب ات امش رخآ« :دندوب هدرک
 دوخ زا یئاپاج نیرتکچوک و دننکیم شخپ هیمالعا قیدنز رفاک سانشن ادخ ییهدع
 تلاجخ !دینکیم اشامت ار هنحص و دیتسیایم رب و رب مه اهامش .دنراذگیمن یقاب
 هنوگچ ار هانگ نیا رشحم زور رد ؟دیهدیم هچ ار ءایبنا و ءایلوا باوج .دراد
 »؟دیئوشیم
 :تفگ دیزرلیم شیادص هک یلاح رد نئمطم ان و نکلا ینابز اب نیرضاح زا یکی
 هک منک ضرع ناتتمدخ .دنک تیانع رمع لوط هللاتیآ ترضح هب دنوادخ«
 سابل ناردارب دوب نینچ رگا .دادن مدرم تسد هب یسک ار یئاذک ياههیمالعا
 يور ار اههیمالعا یسانشان ادخ کی .دندشیم هجوتم دندوب تیعمج نیب هک یصخش
 نم .دندناوخیم علو اب و دنتشادیمرب ار اهنآ نیمز يور زا مدرم و دوب هتخیر نیمز
 هب .تسا كانرطخ رایسب نیا .دناهدرب دوخ اب ار اههیمالعا اهیلیخ هک متسه نئمطم
 ».دیشیدنا ییهراچ دیاب تینابصع ياج
 »؟تسا هدش شخپ هیمالعا نیا یئاهاج هچ رد« :دیسرپ هایس همامع
 و ».يراس و دهشم ،نیوزق رد« :تفگ ینتورف اب و تساخرب اج زا نیرضاح زا یکی
 .تخادنا ریز هب رس و تسشن
 ریگتسد ار رفن اهدص رهش هس نیا رد ام نابرق« :تفگ و تساخ رب نیممعم زا یکی
 نابز ات میاهدرک مادعا نیوزق رد مه ار رفن ود یتح .میاهدومن قاطنتسا و هدرک
 نامزاس چیه .تسا هدشن نامریگتسد يزیچ رهش هس ره رد یلو دوش زاب نارگید
 هتشگرب عضوم زا و هداداو ياهتسیسکرام ام یتاعالطا نامزاس هزادنا هب یتاعالطا
 دوخ قباس ياهییهدیقع مه مسر و هار و دنتسه هبرجت ياراد اهنآ .درادن رایتخا رد
 ادیپ یتنعل نامزاس نیا زا یئاپدر میاهتسناوتن زونه ام دوجو نیا اب .دننادیم بوخ ار
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 تایلمع رد اهنآ .دنتسه يرگید ياهمدآ نامزاس نیا ياضعا دسریم رظن هب .مینک
 ».دنرتولج ام زا مدق نیدنچ هشیمه دوخ
 نیا رظن هب« :تفگ ییهتسکش يادص اب و دش تسار همین ییهدیکشخ و رغال دنوخآ
 شخپ زا سپ و هدمآ يرگید ياج زا .دناهدوبن یموب هیمالعا ناگدننک شخپ ؛ریقح
 ».دناهتشگرب دوخ ياهرهش هب تارهاظت رد هیمالعا
 شایکشم و تشپرپ ناوربا و تشاد یپوت و نشخ یشیر و گرزب رس هک يدنوخآ
 ام دشاب نینچ رگا« :تفگ و داتسیا ربتس ،دوب هدناشوپ ار شیاهمشچ زا یمین
 ».مینک یسررب و قیقحت ینارسوبوتا ياهتکرش زا میناوتیم
 یتکرح لاح هب ات ارچ دیدلب ار شامسر و هار هک امش« :تفگ ریقحت اب هایس همامع
 .دیزیخرب .دیزیخرب !؟دیروخب ناکت ات دننک ورف ناتهب رداشن رخ لثم دیاب !دیاهدرکن
 هشیر زا ار هد داب رب نامناخ هیضق نیا رش و دینک ادیپ ار خن رس دیورب !دیاهتسشن ارچ
 ار وا تسد رارصا اب یممعم هک یلاح رد و درک تسار دق یتخس هب دوخ و ».دینکب
 .تفر نوریب رد زا ،دیسوبیم
 
 

44 
 
 و هقبط کی دوب ییهناخ ،نیشن هفرم ابیرقت ییهلحم رد هیکرت مورلاضرا رهش رد
 اب هلپ تشه اب لوا هقبط و دشیم زاب طایح هب نیمز ریز ياههرجنپ  .گرزب اتبسن
 کی و مامح و یئوش تسد ود اب تشاد قاطا جنپ لوا هقبط .تشاد هلصاف طایح فک
 هدش يربچگ فقس .دندوب هداد اج ار یگرزب يروخاذغ زیم نآ رد هک راداج هناخزپشآ
 و یمیدق هدش يراک هدنک یبوچ ياهرد ،اهراوید رب کچوک ياههچقاط ،اهقاطا
 .دوب هدروآ دوجو هب یعوبطم طیحم ،اهورهار و اهقاطا فک تمیق نارگ ياهشرف
 هب اهقاطا ياضف .یگنس مکحم يدنب ناوختسا اب ،تشاد هلاس دص تمدق هناخ
 یبوچ روطق نوتس راهچ رب فقس ،نآ زارف رب هک دشیم متخ يزارد و عیسو نکلاب
 و دیشاپیم الاب هب بآ طایح طسو گنر زبس نیرمرم ضوح هراوف زا .دوب راوتسا
 .درکیم باریس ار ضوح رانک ياهینادعمش
 هب ار نامتخاس لخاد ياهوگم وگب و اوجن تسناوتیم ،دشیم طایح دراو یسک رگا
 .دونشب یموهفمان روط
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 هتسشن نیمز يور مه درگ رفن یس ابیز نامتخاس نیا گرزب ياهقاطا زا یکی رد
 بترم ییهلاس هد هچب رسپ و دیلغیم ییهشوگ رد يروامس .دندرکیم ثحب و دندوب
 .تخیریم ياچ ناشیارب
 .نک لرتنک ار دوخ يردق .شاب مارآ« :تفگ شاقیفر هب ياهتسهآ يادص اب رحس
 دیاب ام .درک یگدیسر اهنآ هب دوشیمن روط نیا و دنراد یتایح تیمها لئاسم نیا
 لح یلکشم چیه تینابصع و یگتخورفارب اب .مینک عناق ار رگیدمه میناوتب
 ».دوشیمن
 ضارتعا ،دناهدمآ نابایخ وت یضاران و شکتمحز مدرم و رگراک اهنویلیم« :تفگ جریا
 هب ام تقو نآ ،دنهدیم ناج و دنوریم هجنکش ریز ،دنوشیم ریگتسد ،دننکیم
 نیا تدحو .مینکیم لدج مه اب طقف ،میروآیمن وربا هب مخ اهتسینومک حالطصا
 ام هفیظو نیرتمهم هک راگنا هن راگنا .درادن بارعِا زا یلحم چیه نامیارب شبنج
 نوگانوگ ياهنامزاس زا هک رابت الاو ناربهر نیا .تسا یتسینومک شبنج زکرمت
 هب یشک طخ و طخ يارب طقف هک نیا لثم لاس داتشه زا سپ و دناهتسشن اجنیا
 لد رد يرتلورپ مجسنم بزح کی داجیا ،دنرادن هک ییهلأسم اهنت ،دناهدمآ اجنیا
 ».تسيرگراک شبنج
 درد هب لدج و ثحب يارب طقف ناربهر امش .دیوگیم تسار جریا« :تفگ هرهز
 ياهتارکومد رکفت هویش زا هکلب تسین یتسینومک اهنت هن رکفت هویش نیا .دیروخیم
 دعاسم ياههظحل و ندرک یشک طخ و طخ و نتسشن اب .تسا رتبقع زین یبالقنا
 ».دریگیمن تروص یبالقنا چیه ،نداد تسد زا ار نارگراک اب دنویپ
 رانک و دوب شمالک نحل رد يزاورپ دنلب و رورغ يردق هک هلاس تصش يدرم
 دناهدمآ اجنیا هب ندرک نیهوت يارب اقفر« :تفگ ،دوب هتسشن رفظم و تمه ،ناسحا
 یتسینومک بزح و نامزاس جنپ نالوؤسم ،رفن جنپ ام ؟بالقنا لئاسم لح يارب ای
 زا تفر نوریب هار نتفای يارب اهنامزاس نیا ياهرداک حالطصا هب امش اب هک میتسه
 هلأسم هب منکیم شهاوخ و دیرادن نیهوت هزاجا امش .میاهدمآ تروشم هب لضعم نیا
 ».دیزادرپب یلصا
 مامت اب و دنوش یکی دیاب اهنامزاس نیا هک تسا نیا یلصا هلأسم« :تفگ ردان
 نیا رد ناربهر امش یلو .دنزیمآ مه رد رگراک هقبط و يرگراک شبنج اب شالت
 ».دیاهدرک بلس دوخ زا یلک هب ار ام دامتعا امش .دینکیم لالخا تکرح
 نیا هیبنت يارب ،منکیم داهنشیپ اج نیا رد رضاح ياهرداک هب نم« :تفگ یبتجم
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 ینیتسار نیزرابم اهنآ .میدنویپب یتسینومک نامزاس هب نارحب نیا زا جورخ و ناربهر
 يارب ام ياهنامزاس .دناهدش هنیداهن يرگراک شبنج و رگراک هقبط رد هک دنتسه
 ».دروخیمن درد هب مه يزاوژروب هدرخ یتح يربهر
 و لاعفنا هب لیلد نیا هب ار هراچیب یتسینومک شبنج نیا ،ناربهر امش« :تفگ دیعس
 دنناوتن مدرم ات ددرگ حطس کی ناتدوخ یصوصخ یگدنز اب هک دیاهدیشک یلمع یب
 ».دننیبب نآ رد ار ناتندش قرغ و یصوصخ یگدنز رد ار اهامش یگدیمل
 یلمع یب زا رتشیب ام للعت .متسه قفاوم الماک یبتجم داهنشیپ اب نم« :تفگ دمحا
 ».دناسر دهاوخ ررض شبنج هب ناربهر نیا
 هکت هکت و باعشنا دهاش دیاب ام راب دنچ ؟دینک باعشنا دیهاوخیم امش« :تفگ رفظم
 شبنج هب ریذپان ناربج ییهبرض امش راک نیا .میشاب یتسینومک ياهنامزاس ندش
 ».دروآیم دراو یتسینومک
 دوخ لعفنم و لمع یب ياهنامزاس زا کت کت .مینکیمن باعشنا ام« :تفگ دیمح
 تمس رد ورین مامت اب ام عقاو رد .میدنویپیم یتسینومک نامزاس هب و میئآیم نوریب
 اهر ناتدوخ ملاع رد مه امش و درک میهاوخ تکرح یتسینومک شبنج تیوقت
 هب یگدیسر و ناتدوخ یصوصخ یگدنز زا محازم ياهمدآ نودب و دش دیهاوخ
 ».درب دیهاوخ تذل ناتیتنرتنیا ياهتیاس و رتویپمک
 کیرحت یتسینومک شبنج هیلع ار امش« :تفگ و دروآ ناهد رب فک هتخورفارب تمه
 ».دیوریم تنایخ هار هب امش .منادیمن ؟یسک هچ .دناهدرک
  ؟دیدرکیم هچ ،دیتشادن نیتسآ رد ار اهبسچرب و رهم نیا امش رگا« :تفگ راتس
 عقاو رد ،دینزیم وا هب یفیثک بسچرب نینچ امش و دنکیم داقتنا امش هب یقیفر یتقو
 ياهتالیکشت زا اقفر نتفر هک منادیم نم .دیاهدرک هلثم ار یتسینومک شبنج
 يارب لاعفنا و یلمع یب یلو .تسا كاندرد و تخس اهنآ ناربهر يارب ،دوجوم
 یلصا هفیظو هار رد ناربهر یتقو .تسا رتکاندرد تالکشت نیا ياضعا و اهرداک
 زا گنس ندرک رود هنادنمتفارش هار اهنت ،دنزادنایم گنس یتسینومک ياه نامزاس
 ».تسا زادنا گنس نتشاذگ اهنت و هار
 دنهاوخیم اهنیا .دنوریم دنراد همه هک نیا لثم« :تفگ تمه هب هتسهآ ناسحا
 ».دنشاپب مه زا ار زیچ همه
 ؟دیورب دیهاوخیم« :تفگ یمارآ هب تفریم رو یلاق شقن اب هک یلاح رد تمه
 کیدزن دنزیوایب تازاجم راد هب ار امش ناشکتمحز هک يزور نآ .دیورب .دیورب .بوخ



 رگراک رتخد – سگرن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 276 

 ».دیورب .تسا
 دض نیناوق مامت هیلع تسیابیم هک یتسینومک شبنج ناربهر امش« :تفگ جروت
 لتَم نیا .تساپرب راد ياههبوچ ناتنهذ رد زونه ،دینک ملع دق تردق مامت اب یناسنا
 هب ناتتسد رگا هک دیتسه امش نیا .تخیوآ دنهاوخ راد هب ار ام ناشکتمحز هک تسا
 ».تخیوآ دیهاوخ راد هب ار ام دسرب ام
 زج ،دیتسه تالکشت نیا رد هک یتدم یط امش« :تفگ يرذآ هجهل هت اب رفظم
 تحار ار ام ناتنتفر اب هک تسا بوخ هچ و هدرکن يراک یئوجهناهب و يریگداریا
 یسایس کیژولوئدیا رظن زا مکحم دارفا ياج بزح .تمحازم و رش زا دینکیم
 ینز پگ يارب یئاج و تسا لمعرد هتشذگ ناج زا و لاعف و يراک کبس یتالیکشت
 ».دشابیمن دروم یب
 كرت ار نامتخاس یظفاحادخ نودب و دنتساخرب یمارآ هب رگید رفن هدجه و جروت
  .دندش عمج مه درگ طایح طسو ضوح رانک و دندرک
 سامت نآ اب و درک ادیپ ار یتسینومک نامزاس ناوتیم هنوگچ« :تفگ هتسهآ راتس
 »؟تفرگ
 دروم رد ییهلاقم یناملآ تسینومک بازحا زا یکی هلجم رد نم« :تفگ جروت
 ام .دراد طابترا نامزاس نآ اب بزح نیا هجیتن رد .ماهدناوخ" یتسینومک نامزاس"
 موریم ناملآ هب رگید هتفه نم .میریگب کمک یناملآ بزح نیا ياقفر زا میناوتیم
 ».مریگیم سامت بزح نیا اب و
 یلیخ دیاب دیدرگ یمرب ناریا هب هک اقفر امش« :تفگ و درک راتس و جروت هب ور سنوی
 منکیم یگدنز هیکرت رد نم .دیریگن رارق نظ دروم دینک یعس .دیشاب ناتدوخ بظاوم
 ».دنوریم دوخ تماقا لحم ياهروشک هب مه هیقب .دندرگیمرب ناملآ هب مه رفن ود و
 دندرک عادو ار رگیدمه رایسب ینیبشوخ و یمرگ اب ،دندومن نییعت ار يدعب رارق اهنآ
 .دنتفر دوخ هار هب و
 وربور هناخ مراهچ هقبط رد ییهرجنپ ءهدرپ هشوگ ،دش رود رظن زا هک رفن نیرخآ
 .درک مامت ار شراک یکچوک يرادرب ملیف نیبرود و داتفا نیئاپ

****** 
 .دندرکیم شخپ هیمالعا مه زا یلصاوف رد رفن راهچ هس نیلرب مادوک نابایخ رد
 نارنخس یسک هچ« :دیسرپ یناملآ هب و دش کیدزن اهنآ زا یکی هب جروت
 »؟دیناوخیم ارف نآ هب ار مدرم هیمالعا اب امش هک تسییهسلج
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 مه ار وت مراودیما .ساموت قیفر ،تسا هسلج نیا نارنخس بزح نیلوؤسم زا یکی«
  .داد وا تسد هب ییهیمالعا و ».منیبب اجنآ رد
 ».شاب نئمطم .دمآ مهاوخ امتح« :تفگ جروت
 يور و دش ینارنخس نلاس دراو جروت .دشیم کیدزن رهظ زا دعب راهچ هب تعاس
 .تسشن راظتنا هب نارنخس زیم هب کیدزن یلدنص
 يدنخبل و درگ یتروص ،یمدنگوج هاتوک شیر اب هلاس تصش دوب يدرم ساموت
 راظتنا هب و دندز فک شیارب دنتساخرب نیوعدم ،نلاس هب وا دورو اب .زیگنا طاشن
  .دنتسشن ياجرب
 نلاس مامت .دزیم فرح هدنز و طاشن اب ،تفگیم نخس لالدتسا و تردق اب نارنخس
  .دوب هدش گرزب شوگ کی
 .دش جراخ نلاس زا نیوعدم ندز فک رد نارنخس ،وگتفگ و ثحب تعاس هس زا سپ
 ».قیفر مالس« :دیسر وا هب رودیرک رد .تفر شلابند تعرس اب جروت
 »؟يراد يراک نم اب .مالس« :تفگ و تشگرب ساموت
 ».مهم و یتایح رایسب يراک مه نآ .يرآ«
 »؟تسیچ نایرج .منیبب وگب« :دیسرپ هرابود ساموت
 »؟منک تاقالم ار وت يرگید ياج رد مناوتیم .دوشیمن اج نیا« :تفگ جروت
 تهب هک یسردآ هب بش هن تعاس .منامیم نلرب رد نم بشما .يرآ«:تفگ ساموت
 هب و تشون یکچوک ذغاک يور ار یسردآ و ».مینک تبحص مه اب ات ایب مهدیم
 .داد جروت
 ».امتح .دمآ مهاوخ امتح .مرازگساپس« :تفگ و تفرگ ار وا تسد یلاحشوخ اب جروت
 .درک هقردب دشیم رود یمارآ هب هک ار ساموت شزیمآ رکشت هاگن اب و

****** 
 .دوب هتسشن ساموت لباقم رد جروت هک تشذگیم هن تعاس زا یقیاقد
 »؟یهاوخیم هچ نم زا .يدمآ شوخ .زیزع قیفر .بوخ« :تفگ ساموت
 لاعف ناریا يرگراک شبنج رد هک یتسینومک نامزاس اب مهاوخیم« :تفگ جروت
 ».مرادن اهنآ زا یناشن نم .مریگب سامت ،تسا
 »؟یهاوخیم هچ اهنآ زا« :دیسرپ جروت زا بجعت اب ساموت
 یتسینومک نامزاس و بزح جنپ ياضعا زا رفن جنپ و لهچ دودح ام« :تفگ جروت
 تهج رد تکرح و ندش دحتم هک دوخ فئاظو هب ام ياهنامزاس .میتسه یناریا
 میتسه لیام و میاهدش ادج اهنآ زا ام .دننکیمن لمع ،دشاب دیاب رگراک هقبط اب دنویپ
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 ».میدنویپب ،تسا رگراک هقبط تمدخ رد و لاعف اعقاو هک یتسینومک نامزاس هب
 .دراد مزال يدایز نامز مه و تسا لکشم مه اهنآ اب سامت یلو« :تفگ ساموت
 تسد .دننکیم تیلاعف و هدش یفخم یهجو نیرتهب هب هقبط کی نورد رد اهنآ
 ».دننکیمن دامتعا یسک هب یگداس نیا هب اهنآ .تسین ناسآ اهنآ هب یسر
 .میهاوخیم کمک امش بزح زا  ام تهج نیمه هب .منادیم ار نیا« :تفگ جروت
 ».دیتسه ناشدامتعا دروم و طابترا رد اهنآ اب امش هک مینادیم نوچ
 »؟دینادیم اجک زا« :دیسرپ بجعت اب ساموت
 .دوب صخشم و هدنز رایسب دیدوب هتشون اهنآ دروم رد هک ییهلاقم« :تفگ جروت
 ».تسین نکمم يرادناج هلاقم نینچ نتشون ،اهنآ اب میقتسم سامت نودب
 .دشاب .یتسه قیقد یلیخ« :تفگ و دز هرگ وا نامشچ هب ار شانادنخ هاگن ساموت
 .دشاب تبثم امتح باوج هک مهدیمن لوق امش هب یلو درک مهاوخ ار مدوخ یعس نم
 ».منک علطم نایرج دنور زا ار وت مناوتب ات هدب ار تاسردآ
 

 
 

45 
 
 اب ،دوب داشگ يردق شرغال لکیه يارب شاهنهک ياهمروس سابل هک ینسم درم
 طایح رد یتدم .تسا روط نیمه .نابرق هلب« :تفگ و تشاذگ ولج یماگ بدا
 صیخشت لباق یبوخ هب ملیف رد اهنآ هرهچ .دنتفر یتمس هب مادک ره دعب و دنداتسیا
 ».تسا
  »؟دندوب اج نآ مه ناشناربهر هک یتفگ« :دیسرپ تاعالطا رسفا

 .تسیداع درف مادک و ربهر مادک هک متسنادیمن نم یلو دندوب اج نآ .نابرق يرآ«
 ».دندش جراخ رفن هدزون و دنتفر نورد هب رفن یس دودح
 »؟دندش هچ هیقب سپ« :دیسرپ تاعالطا رسفا
 .دشن جراخ هناخ زا یسک یلو مداتسیا راظتنا هب یتعاس دنچ نم« :تفگ نسم درم
 ».دناهدرک كرت ار هناخ بش همین اهنآً الامتحا
 هب دندوب هدش عمج نآ رد اهنآ هک ییهناخ ینادیم« :دیسرپ هرابود تاعالطا رسفا
 »؟دراد قلعت یسک هچ
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 یگدنز لحم هب دوشیم ایآ .تسا یناریا شورف شرف کی هب قلعتم .نابرق يرآ«
 »؟درب یپ دارفا نیا
 ره تاعالطا ترازو رد یشخب .تسا هداس یلیخ .يرآ« :تفگ تاعالطا رسفا
 و ناریا تاعالطا ترازو هب ار ملیف نیا ام .دراد صاصتخا هلأسم نیا هب ،يروشک
 هب ار هلصاح تاعالطا تساوخ میهاوخ اهنآ زا و داتسرف میهاوخ یئاپورا ياهروشک
 ماجنا یلاع رایسب ار ناتراک .دیورب دیناوتیم امش .بوخ رایسب .دننک هئارا مه ام
 ».مرکشتم .دیاهداد

****** 
 »؟هن.تسا یبلاج ملیف« :تاعالطا ریزو
 »؟تساجک اج نیا ؟دنتسه یناسک هچ اهنیا یلو .يرآ« :تاقیقحت لوؤسم
 ملیف رد هک مه ار اهنیا .تسا مورلاضرا رهش و هیکرت اج نیا« :تاعالطا ریزو
 نآ رد هک مه ییهناخ .دنتسه بزح و نامزاس دنچ زا یناریا ياهتسینومک ینیبیم
 ».تسا شرف رجات يراجیب ياقآ هب قلعتم دناهداد لیکشت هسلج
 ».تسا یقیقد ملیف« :تاقیقحت لوؤسم
 یتافالتخا دوجو اب و دننکیم راک بوخ هنیمز نیا رد اهكرت .يرآ« :تاعالطا ریزو
 ».مینکیم يراکمه بوخ یلیخ مه اب دروم نیا رد ،دنراد ام اب هک
 »؟دیسانشیم ار اهمدآ نیا« :تاقیقحت لوؤسم
 دیاب نامدوخ ام .دسانشیمن ار اهنیا مه هیکرت تاعالطا ترازو .هن« :تاعالطا ریزو
 ».دینک یئاسانش ار اهنآ هک تسامش هفیظو نیا عقاو رد .مینک مادقا
 ».تسین یلکشم راک اهنآ یئاسانش ،ریواصت نیا نتشاد اب« :تاقیقحت لوؤسم
 :تفگ و داد تسد تاقیقحت لوؤسم اب ،تساخرب شزیم تشپ زا تاعالطا ریزو
 ».متسه امش بناج زا یشوخ ياهربخ رظتنم هناربص یب .دینکیم هچ منیبب«
 ربهر ياعد و ادخ تساوخ هب« :تفگ شنرک اب و دروآ دورف رس تاقیقحت لوؤسم
 رد زا زیگنا مهو و زمرق ینامشچ و هیرک يدنخبل اب و ».دش میهاوخ قفوم ًامتح
 ترازو ماقم بسک هب مدق کی ،مزادنایب ماد هب ار اهسانشن ادخ نیا رگا" .دش جراخ
 کی اب مه ار گندلا نیا یلاعت و كرابت دنوادخ نذا هب تقو نآ .دش مهاوخ رتکیدزن
 هب ار شاهار دبا ات هک درک مهاوخ باترپ ایند زا ییهدش شومارف هشوگ هب یگندرا
  .دنک مگ ترازو ماقم
 دص دنچ رس یلو دنزیم الاب رالد درایلیم زا شایکناب باسح هبحق ردام گس ردپ
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 هک یلاح رد و ".یتنعل .دهدیم جرخ هب تسخ نم يارب دمآرد هفاضا ناموت نویلیم
 نوریب هناخترازو نامتخاس زا ،دیشکیم دراک ار تاعالطا ریزو يولگ شریمض رد
 کی دش هک تاقیقحت هریاد نامتخاس دراو .تفرگ شیپ رد ار شراک رتفد هار و تفر
 هچروم«  :دیسرپ وا زا دروآ ياچ شیارب هک یچرادبآ  .تفر شراک قاطا هب تسار
 »؟تساجک راوخ
 و رس نونکا دیاب .تسا هار رد هک دز نفلت شیپ تعاس مین نیمه« :تفک یچرادبآ
 ».دوش ادیپ شاهلک
 »؟تسین اج نیا يرگید سک راوتاربال زا« :دیسرپ قیقحت لوؤسم
 ».نابرق منادیمن« :تفگ یچرادبآ
 رد .داتفا هار هب و تساخرب اج زا و ».راوتاربال هب میورب« :تفگ قیقحت لوؤسم
 ترظتنم !؟ردارب یئاجک« :دید دوخ يور هب ور ار راوخ هچروم درک زاب هک ار شاقاطا
 »!دنکیمن كرت ار هرادا ،راک تاعاس رد هک مدآ .مدوب
 شیارب رتکد دیاب ،دوب ضیرم اههچب ردام .اقآ جاح دیشخبب« :تفگ راوخ هچروم
 ».مدروآیم
 رد شانواعم و راوخ هچروم هک یلاح رد و داتفا هار هب و ».دشاب ترخآ هعفد«
 .دش راوتاربال دراو دندوب شاتیعم
 »!؟دوب يرما .اقآ جاح ماتمدخ رد« :تفگ راوخهچروم
 »؟دننکیم راک بوخ اههاگتسد« :تفگ تاقیقحت لوؤسم
 ».دننکیم راک بوخ و دنتسه ملاس ام ياهرتویپمک همه اقآ جاح هلب«
 »؟یناوتیم .ینک یئاسانش بوخ ار نآ رد ياهمدآ دیاب هک ماهدروآ ملیف کی تیارب«
 ».دراد نآ تیفیک هب یگتسب« :تفگ راوخ هچروم
 بوخ نآ تیفیک منکیم نامگ« :تفگ و داد وا هب ار یکچوک USB قیقحت لوؤسم
 ».دنکیم راک بوخ اهكرت یسوساج دض و یسوساج متسیس .دشاب
 هب رداق طقف ام ؟دنتسه كرت یئاسانش دروم ياهمدآ« :دیسرپ بجعت اب راوخهچروم
 ».رگید ياهاج مدرم هن میتسه اهیناریا یئاسانش
 یناریا ياهقیدنز .دنتسین كرت اهنیا .ادخ گنخ هن« :تفگ تاقیقحت لوؤسم
 »!؟.يدیمهف .دندوب هدرک رازگرب هسلج هیکرت رد هک دنتسه
 ».دش نشور .اقآ جاح هلب«
 یئاسانش ار اهنآ يرتویپمک یقیبطت هسیاقم اب یناوتیم« :دیسرپ تاقیقحت لوؤسم
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 »؟ینک
 .دناهدرک تسرد اهراک نیمه يارب ار یقیبطت همانرب .دوشب دیاب« :تفگ راوخ هچروم
 هدافتسا ییهمانرب نینچ زا اهروشک یسوساج دض و یسوساج ياهنامزاس همهً ابیرقت
 ».دننکیم
 »!ینکیم هچ منیبب« :تفگ و تشاذگ راوخ هچروم هناش رب تسد تاقیقحت لوؤسم
 راک هب ار قیبطت همانرب و درک نشور ار رتویپمک راوخهچروم .درک كرت ار روتاربال و
 .تخادنا
 هلصوح و ربص راک نیا هک ینادیم رتهب تدوخ .نکن هلجع« :تفگ شراکمه
 ».دهاوخیم
 و قوقح ردام و ردپ یب قلعج نیا ،دشکب ازارد هب ام راک رگا« :تفگ راوخ هچروم
 ار ام يایازم .ياهدرکن هبرجت ار نیا اهراـب وـت رـگم .دزادنایم بقع ار ام يایازم
 ».دشکیم الاب شدوخ و دریگیم
 اب ام باسح تقونآ دسرن هجیتن هب الصا راک رگا یلو .تسا تسرد« :تفگ شراکمه
 ».میورب شیپ هب مدق هب مدق هلصوح اب تسا بوخ .تسا نیبتاکلامارک
  ».دشاب« :تفگ ینالوط یهآ زا سپ راوخ هچروم
 .دندرک راک زور و بش تاقیقحت هرادا رد یتدم اهنآ
 رد دارفا تاصخشم و سردآ و مسا و دندرک شوماخ ار رتویپمک مجنپ زور رهظ زا دعب
 .دنداتسیا رظتنم و دنتشاذگ تاقیقحت لوؤسم راک زیم يور ،یپاچ هتشون اب ار ملیف
 »؟تسیچ نیا« :دیسرپ تاقیقحت لوؤسم
 ».تسام هزور نیدنچ راک هجیتن« :تفگ راوخهچروم
 »؟راک مادک« :دیسرپ يرتشیب يواکجنک اب تاقیقحت لوؤسم
 فئاظو نیرتمهم زا یکی هک نیا لثم .اقآ جاح دیشخبب« :تفگ راوخهچروم راکمه
 هیکرت رد هک تسا يدارفا تاصخشم ذغاک نیا يور .دیاهدرک شومارف ار هرادا نیا
 »؟دیاهدرک شومارف .دنتشاد هسلج
 »؟دیدش قفوم .تسا تسرد .هلب هلب« :تفگ تاقیقحت لوؤسم
 زا یلو .میدش قفوم هک دسریم رظن هب .دینک هظحالم ناتدوخ« :تفگ راوخهچروم
 يرگید و زیربت رد ناشیکی .دننکیم یگدنز ناریا رد ناشرفن ود طقف دارفا نیا همه
 ».تسا مولعم مه ناشیگدنز لحم .ناهفصا رد
 هاگن ،دروآرب رس يزوریپ زا يدنخبل اب . دناوخ ار هتشون راب نیدنچ قیقحت لوؤسم
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 هک مراودیما« :تفگ و درب ورف راوخهچروم نامشچ رد ار شزیمآ دیدهت و هریخ
 یفاص کیتسالپ رد ار ذغاک و ».وت اب منادیم نم ّالاو دشاب تسرد امش تاعالطا
 ».نابرق مالس« :درک كرت تاعالطا ترازو دصقم هب ار شراک لحم و تشاذگ
 »؟ربخ هچ .يدمآ شوخ .مالس« :تاعالطا ریزو
 ».مینک یئاسانش ار ملیف نآ دارفا میدش قفوم ام« :تفگ تاقیقحت لوؤسم
 ».ملیف مادک« :دیسرپ تاعالطا ریزو
 نیا لثم« :تفگ دناشنیم بل رب ءازهتسا زا يدنخبل هک یلاح رد تاقیقحت لوؤسم
 منزیم فرح یملیف زا نم .دیاهدرک شومارف ار یمهم عوضوم الماک یلاع بانج هک
 »؟دیآیم ناترطاخ .تسا هدرک هیهت یناریا دنچ زا هیکرت ِیسوساج دض نامزاس هک
 مه ار ناشیگدنز لحم و مسا ؟دیدرک هچ .يرآ .يرآ .هآ« :تفگ تاعالطا ریزو
 »؟دیاهدرک صخشم
 ینالوس جروت ناشیکی مسا .دوب هدشن لوحم هدنب هب ییهفیظو نیا زا ریغ .هتبلا«
 رد شاهناخ هک تسا ياهشمق راتس يرگید مسا و دنکیم یگدنز زیربت رد هک تسا
 ناریا رد یلو میاهدرک یئاسانش تاصخشم و مسا اب زین ار نارگید .تسا ناهفصا
 ».دننکیمن یگدنز
 اب هدرم ناس هب یگنر اب رغال يدرم دعب یقیاقد .درشف ار ییهمکد تاعالطا ریزو
 تاقیقحت لوؤسم رانک و دش دراو ،دزیم يدوبک شیاهکلپ هک زمرق ینامشچ
 »؟اقآ جاح دوب يرما« :داتسیا
 .مهدیم وت هب ار رفن ود مسا .یتسه بیقعت لوؤسم وت .يرآ« :تفگ تاعالطا ریزو
 ناریا زا جراخ رد زونه يوق لامتحا هب اهنآ .یشاب ناشبیقعت رد زور و بش دیاب
 اهنآ .دننک ربخ اب اهنآ دورو زا ار وت هک یهاوخب زین يزرم نیرومأم زا دیاب .دنتسه
 هچ مینیبب ات ؟يدیمهف .دننک ساسحا بیقعت تحت ار دوخ دیابن هجو چیه هب
    ».دوشیم
 

46 
 
 هفاک .لکشم نلرب مادوک نابایخ رد هبنشکی ياهبش رد ندز مدق و دوب ناتسبات
 لوغشم ،هدرک شوخ اج يرایسب نامدرم و هدیچ یلدنص ورهدایپ رد اهناروتسر
 هار .درکیم تکرح فلاخم تهج ود رد تیعمج زا یلیس .دندوب اذغ فرص و ندیشون
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 ياهسالیگ دروخرب و کیزوم ،هدنخ مهرد يادص .دوب هناروبص و دنک نیرباع نتفر
 نایذه دنلب دنلب یتسم درم ای و نز یهاگهگ .دزیم جوم نابایخ رد ،بورشم
  .تفریم دوخ هار هب ناروخ ولت ولت و تفگیم
 .تشذگیم ساموت اب جروت یئانشآ نیلوا زا هام هس
...  
 ».تسیلاع .يدرکن ریخأت ییهیناث .قیفر مالس« :تفگ ساموت
 مکاح مسیشاف اج نآ رد .دبلطیم ار یئالاب تقد ام نمهیم رد طیارش« :تفگ جروت
 ».دوریم دابرب رفن دنچ یگدنز یتقد یب نیرتکچوک اب .تسا
 »؟میشونب ییهوهق و مینیشنب یقفاوم« :دیسرپ ساموت
 ».لیم لامک اب يرآ« :تفگ جروت
 ار ناشياهیلدنص هک یناوج رسپ و رتخد .دنداتسیا راظتنا هب ییهفاک رانک اهنآ
 .دنتسشن تبحص هب ناشیاجرب ،دندرک كرت
 »؟دیتفرگ سامت یتسینومک نامزاس ياقفر اب ؟دش هچ .بوخ« :دیسرپ جروت
 ».يرآ« :تفگ هاتوک و دروآ بل رب يدنخبل ساموت
 »؟دیداد بیترت یتاقالم رارق مه ام يارب ؟دعب .بوخ«
  ».يرآ«
 »؟ینزیم فرح هکت هکت ارچ« :تفگ جروت
 .ینکیم هلجع .ینزیم لوه وت هک نیا يارب« :تفگ و درک یطاشن رپ هدنخ ساموت
 ار زیچ همه يدیسر هک شمارآ هب ،شونب ار تاهوهق زا ییهعرج ،نیشنب تحار لوا
 ».درک مهاوخ فیرعت تیارب
 :تفگ و دیشون هوهق ییهعرج ،تشاذگ زیم يور ار شاتسد فک یمارآ هب جروت
 »؟يدش یضار .شمارآ مه نیا .امرفب«
 نیرخآ زا سپ .نک شوگ سپ .تسا رتهب یلیخ روط نیا يرآ« :تفگ ساموت
 امش زا دیاب ام .درک عورش ار ییهدرتسگ تاقیقحت امش دروم رد نم نامزاس ،نامرادید
 و تقو تاقیقحت نیا .میدشیم نئمطم یتینما و یسایس کیژولوئدیا ظاحل هب
 قباوس ،درفنم ياهتسینومک امش رثکا هناتخبشوخ یلو تفرگ ام زا ار يدایز يورین
 میتفرگ میمصت رطاخ نانیمطا اب ام اذل .دیراد يرادهیامرس هیلع هزرابم رد یلاع رایسب
 .مینک هدروآرب ار امش تساوخ
 هام رد ام .دندرک شالت یلیخ یتسینومک نامزاس ياقفر اب طابترا يارب نم ياقفر
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 زاورپ هیکرت هب امیپاوه اب ام قیفر .میتشاد تاقالم رارق لوبماتسا رد اهنآ اب هتشذگ
 تروص يذغاک هکت يور هار لوط رد ،تسه زین یتسدربز شاقن هک قیفر نیا .درک
 نامزاس رومأم ،دوب هتسشن وا رانک هک یسک هناتخبدب .دنکیم یشاقن ار سکرام
 ،دوشیم جراخ لوبماتسا هاگدورف زا ام قیفر یتقو .دیآیم رد بآ زا هیکرت تاعالطا
 ریز ار رارق لحم رود زا هک یناریا قیفر نآ .دنکیم شابیقعت یتاعالطا رومأم کی
 هب دسریم وا رانک یتقو .دناسریم ام قیفر هب ار دوخ رس تشپ زا هلجع اب ،تشاد رظن
 ام قیفر .دوشیم رود ریسم نامه رد و »یتسه بیقعت تحت« :دیوگیم یسیلگنا
 دوب هدرک ورزر البق هک یلته هب و دنارذگیم شدرگ هب لوبماتسا رد ار یتعاس دنچ
 .دوریم
 هک یناریا قیفر .دوشیم کیدزن مود رارق لحم هب طایتحا اب ام قیفر زور نآ يادرف
 بیقعت ار ام قیفر يرگید صخش هک دوشیم هجوتم ،درکیم بیقعت ار وا بقع زا
 تعرس اب و »چیپب هچوک نیلوا هب« :دیوگیم ،درذگیم هک وا رانک زا یمارآ هب .دنکیم
 طسو رد .دوریم شیپ هب ینأت اب و دوشیم هچوک نیلوا دراو ام قیفر .دوشیم رود
 قیفر .دنادرگیمرب ور ،دونشیم رس تشپ زا ار زیچ ود دروخرب يادص ناهگان هچوک
 .دوب هدیبوک كرت رومأم هچخم هب مکحم تشپ زا هاتوک درگ بوچ کی اب یناریا
 ات ار وا .دشکیم زارد هچوک تلافسا يور شوهیب یئادص نیرتکچوک نودب رومأم
 .دننکیم رارف و دنناشنیم هاگرد رانک يوکس يور و دنناشکیم ياهناخ رد هاگرد
 ام قیفر .دننارذگیم وگتفگ هب ار یتعاس ،یغولش و تخرد رپ كراپ هشوگ رد اهنآ
 اب قیفر نیا .دهدیم شرازگ یناریا قیفر هب ار امش دروم رد بزح تاقیقحت جیاتن
 زا دعب .دنکیم نیعم ار تاقالم ود رارق امش يارب ،دراد ام بزح هب هک یقیمع دامتعا
 ار شاقاطا رد .دوریم شالته هب تسار کی ام قیفر ،دنوشیم ادج مه زا هک نیا
 قیفر نیا .مرواین درد ار ترس .دندوب شرظتنم یتاعالطا رومأم جنپ دنکیم زاب هک
 هب وا هیلع یکردم اهكرت یلو .دوشیم میج نیس هیکرت نادنز رد زور ود و تسیب
 نیلوا اب يدازآ زا سپ وا .دننک شدازآ هک دنوشیم روبجم اذل .دنروآیمن تسد
 ».ددرگیمرب ناملآ هب امیپاوه
 »؟دناهدرک نییعت ار ام رارق اجک« :دیسرپ هدز ناجیه جروت
 .داد وا هب ار ییهدش ات ذغاک و ».ناریا رد« :تفگ ساموت
 تسد رد ار ساموت تسد ،دیدنخ ههقهق هب قوش زا و دناوخ و درک زاب ار ذغاک جروت
 یتسینومک یللملانیب طباور دوجو .مرکشتم .زیزع قیفر مرکشتم« :تفگ و تفرگ
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 ».تسا شبنج نیا تالکشم زا يرایسب لالح ًاعقاو
 .دنتشاذگ نایم رد مه اب ار یبراجت و دنتفگ نخس يرد ره زا یمارآ هب یتعاس اهنآ
 مدوخ رهش هب دیاب نم .قیفر .بوخ« :تفگ و دز جروت هناش رب یتسد ساموت
 و درشف ار جیروت تسد ،تساخرب و ».دنکیم تکرح مراطق رگید تعاس مین .مدرگرب
 قلعتم ام ًاعقاو !ییهدنزرا قیفر هچ" تسیرگنیم ار وا هداتسیا جروت .دیدرگ رود وا زا
 هار يدازآ و يداش ،رورغ زا یساسحا اب و ».میتسه يدرایلیم دنچ گرزب ءهداوناخ هب
 .تفرگ شیپ رد ار شاقیفر هناخ
 ».میدش قفوم هرخالاب«
 ادیپ ام يارب یخن رس دنتسناوت ایآ ؟تفگ هچ یناملآ قیفر نآ .دش هچ« :دیسرپ راتس
 »؟دننک
 .دناهتفرگ یتسینومک نامزاس زا تاقالم رارق ود ام يارب اهنآ .يرآ« :تفگ جروت
 ».تاقالم رارق ود !؟يدیمهف
 ياهرارق میظنت زا سپ و مینک ربخ اب هلأسم نیا زا ار رگید ياقفر دیاب« :تفگ راتس
 زا مه یلیخ و میراد راک یلیخ ناریا رد ام .میدرگرب ناریا هب رتدوز هچ ره ،یطابترا
 يارب یتیزم يرود نیا دیاش .ناهفصا رد نم و ریربت رد وت .میتسه رود مه
 ».منادیمن .دشاب ام یهدنامزاس
 

47 
 
 يرما ندرک هفرس .دوب هتشابنا هناخراک و نیشام ءهدود و راخب ار ناتسبات مرگ ياوه
 راوید و رد .دمآیمن باسح هب ضارما وزج رگید مشچ شزوس و یعیبط دوب
 يادص و اهنابایخ ماهدزا .دوب هدناشوپ هدود ییهیال ار نارهت زکرم ياهنامتخاس
 ار اهمدآ باصعا و حور ناهوس نوچ اوه ینیگنس و اهنیشام زمرت ،قوب دتمم
 .دشاب هتشاد لابند هب نینوخ يدروخرب تسناوتیم یمیالمان نحل ره .دیشارخیم
 فقس زا هک هکنپ راهچ .دوب تیعمج زا ولمم بالقنا نابایخ رد یگرزب ًاتبسن ءهفاک
 رفن شش یجند هشوگ رد .درکیم لمحت لباق و کنخ ار اوه يردق ،دوب نازیوآ
 اب هتسهآ و دنتفریم رو دوخ ینتسب ياهفرظ ای و هوهق ناجنف اب و دندوب هتسشن
 .دندرکیم تبحص مه
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 ».دنرفن جنپ و لهچ اهنآ هک دناهتفگ ام هب« :تفگ سگرن
 »؟نامزاس کی زا« :دیسرپ نیهش
 ».نامزاس و بزح دنچ زا .هن« :تفگ سگرن
 »؟دنتسه ناریا رد« :دیسرپ نیورپ
 نیمه اب ام و .دننکیم یگدنز ناریا رد ناشرفن ود طقف .ناشهمه هن« :تفگ رگخا
 ياهنامزاس زا هیکرت رد یمومع تسشن کی رد اهنیا .میراد تاقالم رارق رفن ود
 تاشیارگ ياراد دیاب ًاعبط ،دنتسه یفلتخم ياهنامزاس زا نوچ و دناهدش ادج دوخ
 اهنیا دروم رد یناملآ ياقفر تاقیقحت هجیتن !دنشاب یسایس کیژولوئدیا فلتخم
 دوخ یتینما ياهمرن زا و میشاب رایشوه الماک دیاب ام دوجو نیا اب .تسا تبثم یلیخ
 ».میراذگن رتارف اپ هاگ چیه
 »؟مینکیم تاقالم هناگادج ار مادک ره ای میراد رارق قیفر ود ره اب« :دیسرپ روترآ
 ره هب تاقالم نیا رگا یلو تساهنآ يود ره اب ام تاقالم نیلوا« :تفگ سگرن
 هسلج کی اهنآ اب تسا بوخ .میراد اهنآ اب زین ار مود رارق ،تفرگن تروص یبیترت
 ».میهد بیترت تروشم و ثحب
 ظاحل هب راک نیا مرظن هب ؟اهنآ زا رفن ود و ام زا رفن دنچ ینعی« :تفگ نیهش
 ».تسین تسرد یتینما
 راب رد تسا رتهب .میراذگب دبس کی رد ار اهغرم مخت همه دیابن ام« :تفگ نیورپ
 ».دنک تاقالم ود نآ اب قیفر کی لوا
 .دنیآیم فلتخم رهش ود زا قیفر ود نیا« :تفگ دوب تکاس ماگنه نآ ات هک ارتیم
 اهنآ هجیتن رد .دیآیم زیربت زا يرگید .دنکیم یگدنز ناهفصا رد اهنآ زا یکی
 تاقالم ،مینک تیاعر ار یتینما ریبادت رگا .دنوش لطعم نارهت رد دایز دنناوتیمن
 ».تشاد دهاوخن یلاکشا اهنآ اب ام یعمج
 رگا .تساهلاس نیا مامت رد ام یتالیکشت لوصا مامت فلاخم راک نیا« :تفگ نیورپ
 .دنوشیم راتفرگ ای و دنهدیم تسد زا ار ناشناج قیفر جنپ ،دیآ شیپ ییهرطاخم
 ».تسین یتسرد راک میسانشیمن ار دوخ لباقم فرط هک ییهسلج رد یعمج تکرش
 تاعالطا نامزاس طسوت زونه هجیتن رد دنیآیم روشک زا جراخ زا اهنآ« :تفگ روترآ
 هسلج نیا رد یعمج تکرش رد نم اذل .دنتسین بیقعت تحت و دناهدشن یئاسانش
  «.منیبیمن یلاکشا
 نوچ .دنشاب حلسم دیاب دنوریم هسلج نآ هب هک یئاقفر لاح ره رد« :تفگ سگرن
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 ».تسا هارمه کسیر اب هشیمه اهراک نیا
 لوا راب رد هک منکیم داهنشیپ نم .تسا هدشن لح زونه لوا هلئسم« :تفگ نیورپ
 رد يایشم طخ یتح و یتینما هلئسم هک یتروص رد .دنک تاقالم اهنآ اب قیفر کی
 ».دننک تکرش اهنآ اب هسلج رد اقفر زا يرتشیب دادعت مود راب رد ناوتیم ،دوبن نایم
 اب روترآ منکیم داهنشیپ اصخشم و ماقفاوم نیورپ داهنشیپ اب نم« :تفگ سگرن
 تیعضو ،دنیامن تروشم مه اب مهم و هیلوا لئاسم يور .دنک تاقالم اهنآ
 لئاسم یسررب و ندوب دعاسم تروص رد .دجنسب بوخ ار اهنآ یسایس ،کیژولوئدیا
 روضح زین نم و نیورپ و نیهش اج نآ رد دربب شدوخ هناخ هب ار اهنآ ،یتینما
 داهنشیپ .درک میهاوخ تبحص زیچ همه هب عجار الصفم هسلج نآ رد .تشاد میهاوخ
 طیارش نآ نورد زا دناوتب وا ات میراذگب رگخا رایتخا رد ار نامزاس هنهک يوژپ منکیم
 ».دشاب هتشاد رظن ریز اهنآ هسلج لوط رد ار یتینما
 روترآ ،سگرن »؟سگرن داهنشیپ اب نیقفاوم« :دیسرپ روترآ .تشذگ تروشم هب یقیاقد
 .دنداد ناشن ار دوخ تقفاوم رس تکرح اب ارتیم و نیورپ و
 .دنداد فلاخم يأر تشگنا ندادناکت اب نیهش و اربک  »؟نیفلاخم« :دیسرپ روترآ
 لوؤسم وا .متسه تاقالم نیا رد سگرن تکرش فلاخم نم یلو« :تفگ نیورپ
 ».دشاب اج نآ رد تسین حالص الصا یتینما رظن زا و تسا نامزاس
 ».مفلاخم تاقالم نیا رد سگرن تکرش اب مه نم« :تفگ نیهش
 ».مه نم« :تفگ رگخا
 رگا .مینک تیاعر ار یتینما بناوج مامت مینکیم یعس ام« :تفگ ضارتعا هب سگرن
 يارب یکسیر رگا نمض رد .دنکیمن دیدهت ار ام يرطخ ،میهد ماجنا بوخ ار نامراک
 مهاوخ تکرش هسلج نیا رد مه نم ور نیا زا .دشابن نم يارب ارچ ،تسه امش
 ».درک
 ».میریگ یم يأر« :تفگ ضارتعا هب رگخا
 »؟هچ يارب يأر« :سگرن
 ».هسلج رد وت تکرش مدع ای و تکرش يارب« :نیورپ
 »؟تسا هسلج نآ رد سگرن تکرش فلاخم یسک هچ« :دیسرپ ارتیم
 .دنداد فلاخم يأر هسلج نآ رد وا تکرش هب سگرن زجب همه

****** 
 رهلک هار راهچ کیدزن .دوب هدش کیرات اوه .تشذگیم بش تشه زا تعاس
 هب و درک زاب ار هدننار تمس ِرد ،دش مخ ،هنهک وژپ رانک ییهیاس نوچ رگخا ،یناقلاط



 رگراک رتخد – سگرن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 288 

 .دشیمن هدید نآ لخاد ،نوریب زا هک دوب فیثک ردقنآ وردوخ ياههشیش .دیزخ نورد
 مک مک دیاب" :تفرگ رظن ریز هلحم يزکرم هاگشورف يرتم تسیب رد ار ییهناخ وا
 و دندرکیم فیرعت ،دندیدنخیم رفن ود وا رانک زا .تسشن راظتنا هب و ".دوش ناشادیپ
 اب یتعاس .تسشن راظتنا هب و "دناناشدوخ دوخ يرآ !دنشاب ناشدوخ دیاب " .دنتفریم
 ار وا يزیگنارب هجوت و كوکشم تکرح چیه .تفرگ رظن ریز ار یتکرح ره ساوسو
 رفن ود و روترآ ییهناخ زا .تفریم شیپ دارم قفورب و يداع زیچ همه .درکن بلج
  .دنتفرگ شیپ رد ار یتمس و دندمآ نوریب رگید
 هچ ره درکیم یعس و دناریم تعرس اب .داتفا هار هب و دز تراتسا ار نیشام رگخا
 ،دوب هتسشن نامرف تشپ هک نیا دوجو اب .دناسرب روترآ هناخ نابایخ هب ار دوخ رتدوز
 تروص زا قرع لامتسد اب ،درک كراپ هک یبسانم و کیرات لحم رد .تخیریم قرع
 اشامت هب دوب هتسکش شاپمال هک یقرب غارچ ریت رانک و دمآ نوریب وردوخ زا ،دودز
 سامتلا و دوب هتسشن نابایخ رس یئادگ .دمآیمن مشچ هب يداع ریغ زیچ چیه .داتسیا
 يزاب یل یل یئاهنت هب یکدوک و دنتفریم ناشاههناخ هب ینأت اب ینیرباع ،درکیم
  .درکیم
 .دندش هناخ دراو و دندیسر هار زا هتخانشان ياقفر و روترآ .دیسر نایاپ هب راظتنا
 زا رفن ود .داتسیا تسار و تساخرب اج زا نابایخ رس يادگ هک دوب هتشذگن یقیاقد
 .دنداتسیا روترآ هناخ يور هب ور مه نیرباع
 يالاب رد یتکرح .دیزرل شاندب ناهگان .تسیرگن فارطا هب و درک گنت مشچ رگخا
 تکرح یمارآ هب ماب يور حلسم دارفا يدادعت .درک بلج ار شرظن ماب تشپ
 "؟درک دیاب هچ" .دندرکیم

 رد میاقفر٬ .دنتشاد تسد رد هحلسا ،نالان يادگ و روترآ هناخ يور هب ور رباع ود
 یلو .منک ربخ اب رتدوز هچ ره ار اهنآ دیاب ؟منک هچ .دنتسه گرم و يریگتسد رطخ
 "؟هنوگچ
 زا هلولگ کی کیلش كاوژپ .درک هدامآ ار شریت تفه ،دیشک یقیمع سفن رگخا
 ،درک کیلش دوب شاکیدزن هک یحلسم درم نیلوا هب و دنازرل ار وا نامتخاس نورد
 اپ زا زین ار حلسم درم نیمود رگخا .تخاب ناج هاتوک يدایرف سپ رد حلسم درم
 .درک لابرغ ار شندب هلولگ زا یناراب هاگنآ و درک یمخز زین ار مجاهم يادگ .دروآرد
  .داد ناج ،قرب غارچ ریت رب هیکت ،نوخ رد هقرغ و دیشاپ مه زا ار شندرگ و تروص
 هب و دندرک شنارابریت هرابود و دندناباوخ نیمز رب دگل اب ار رگخا دسج حلسم درم جنپ
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 .دندش راپسهر هناخ تمس
 ساره و سرت اهلد رب و دناکت ار اوه یقیاقد اهریت کت و لسلسم رابگر يادص
 دندرک زمرت نابایخ رانک ،ریت يادص ندینش اب دندمآیم رود زا هک یئاهلیبموتا .دیشاپ
 .دندناباوخ شوگ و
 تملظ و هتفرگ نوخ يوب زیچ همه .دوب تملظ و نوکس رد زیچ همه دعب یتاظحل
 جنپ رقحم هناخ کی زا یقاطا رد .دوب هدرک مخ رمک راتشک تملظ راب ریز زین بش
 مشچ هب نیمز يور رادساپ دنچ هزانج قاطا زا نوریب رد .دندوب هدیپت نوخ هب رفن
  .دیکچیم نوخ هرطق هرطق ماب رب يرادساپ نازیوآ همین ندرگ زا .دروخیم
 مهرد ار توکس اهسنالوبمآ و اهشک شعن ،سیلپ ياهنیشام ریژآ هاگان هب
 .دروآ نوریب ساره و تهب زا ار حلسم ياهمدآ و تسکش
 ینکفارون اب و دوب هدز همتابمچ رگخا رانک هک یشوپ دیفس درم زا نارادساپ هدنامرف
 ار قیدنز نیا دوشیم .ردارب دیشخبب« :دیسرپ ،درکیم یسراو ار وا ندب يوق
 »؟درک یئاسانش
 و تسین یصوصخم رثا چیه زین شندب رد ،هدش یشالتم الماک شاتروص .هن«
 همه ار وا ینوناق کشزپ تهج ره هب یلو .دوشیمن تفای شیاهبیج رد مه یکردم
  ».دوش ادیپ یخنرس دیاش .درک دهاوخ یسررب و هنیاعم هبناج

****** 
 دوب هدش نشور یمک اوه .دوب هتسشن یکیرات رد شاقاطا هرجنپ رانک حبص ات سگرن
 و یلاح یب اب و دیشون ياچ ییهعرج ،تشاذگ ناهد رد رینپ و نان ییهمقل هک
 یئالب هچ ؟هدش هچ" .درک كرت ار هناخ و دیشوپ سابل دیعلبیم ار شناج هک يراکفا
 همه و هتفر ول هسلج ایآ .درواین يربخ مه ناشیکی یتح .تسا هدمآ ناشرس رب
 مامت ".تسا هدماین ،دادیم کیشک نوریب رد دیاب هک رگخا ارچ سپ ؟دناهدش ریگتسد
 ،دیعلبیم ار یفیفخ يادص ره شاشوگ .دزیم رپرپ ،هدیرب ولگ غرم لثم زور
 زین زور .دشیم زکرمتم یتکرح ره رب شیاقفر زا يربخ نتفرگ يارب شانامشچ
 ار شزغم يزیگنا لوه توکس .تفرگ ار اج همه یکیرات هرابود و دش يرپس
 يربخ دیاش دور نوریب هناخ زا و دشوپب سابل تفرگ میمصت بش ياههمین .دناکتیم
 ؟يوریم اجک بش همین" دز بیهن دوخ هب .دنیبب ار یئانشآ و دیاس رپ شاشوگ هب
 یهاوخن يراک تانامزاس يارب رتشیب رسدرد داجیا زا ریغ .دید یهاوخ ار یسک هچ
 ".راذگب رگج يور نادند حبص ات .درک



 رگراک رتخد – سگرن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 290 

 ،دروخ يرصتخم هناحبص یلیم یب اب ،درک كرت ار باوختخر یلاح یب اب دوز حبص
 .تفرگ شیپ رد ار یشورف همانزور هکد تمس و دش جراخ هناخ زا ،دیشوپ ار شاسابل
 هب مارآ و مکحم ياهماگ اب و درشف مه هب ار اهنادند ،داتسیا هکد يرتم دنچ رد
 .دش کیدزن اههمانزور
 تسیرورت شش« .دش بوکخیم تاعالطا همانزور هحفص تشرد رتیت يور شاهاگن
 اب سامت يارب ناشنابابرا نامرف اب روشک زا جراخ زا ناشرفن ود هک یناریا
 بالقنا فک رب ناج نیرومأم طسوت ،دندوب هدش لیسگ ناریا لخاد ياهتسیرورت
 ».دندش هداتسرف منهج هب یمالسا
 ،نیورپ هدیپت نوخ هب ياهرکیپ و نابایخ رب یشالتم هرهچ اب رگخا گرزب ریوصت
 وا كانلوه و هایس ییهرفح نوچ کچوک قاطا کی رد رگید رفن ود و نیهش و روترآ
 .دیشک دوخ رد ار
 ناتلاح هک نیا لثم رهاوخ دیشخبب« :تفگ سگرن هب ینابرهم نحل اب هکد بحاص
 ».تسین بوخ
 ».تسین يزیچ .تسا بوخ ملاح .هن .هن« :تفگ سگرن
 هب دیهاوخیم .دزرلیم ناتندب مامت .دیرادن تروص رب گنر رخآ« :تفگ هکد بحاص
 ».منک نفلت يرادهب

 اب تساوخیم .داتفا هار و داد ار شلوپ ،تشادرب ار همانزور و ».مرکشتم ردارب هن«
 ار زور مامت ،تفر هناخراک هب نازرل ياهماگ اب .تسب ورف مد یلو .دنزب دایرف تردق
 ،تسب ار رد ،دش شاقاطا دراو یشالتم یحور و درخ یندب اب رصع و درک راک
 .مدنبلد ،مزیزع" :تسب ورف مشچ و درشف هنیس هب ار شاشلاب و درک زک ییهشوگ
 راک رد میاهماگ هب یک ،یشکیم شوغآ رد ارم یک ؟يدرگیم زاب یک .منینزان
 لاح زا و دز دایرف اهراب و درب ورف شناهد رد ار شلاب هشوگ "؟یهدیم ورین بالقنا
 .دزیم دنخبل شیور هب و دوب هتفرگ ار شاتسد رگخا ،دمآ دوخ هب هرابود یتقو .تفر
  .دندوب هتسشن شرود ات رود شیاقفر
 شلاب هشوگ و دوب هتسشن قاطا فک هنهک یلاق رب اهنت ،دوشگ مشچ هاگان هب سگرن
 زا جراخ هبرض نیا" .دوب هدرک سیخ ار شندرگ و تروص کشا .تشاد ناهد رد ار
 ار هقبط نیا ناناوج نیرترایشوه و نیرتراکادف اهفرش یب نیا .تسا نم لمحت
 شدوخ رد ،دز راز شانورد رد "دنتفرگ نم زا ار مدنبلد و زیزع رهوش .دندوبر
 .تساخرب اج زا هدرک هرگ تشم اب و درک نایصع
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 »؟تسیک« :تفگ و درک كاپ ار شیاهکشا ،رد هب مارآ ییهبرض اب
 یتشپ ،راد مغ و هتسکش ییهرهچ اب ،تشاذگ نورد هب اپ اربک و دش زاب یمارآ هب رد
 ».سگرن مالس« :راد غاد یلد و هدیمخ
 و دنتسشن نیمز رب .تفر ورف وا شوغآ رد دوخ و تفرگ شوغآ رد ار وا سگرن
 .دنتفر مه يرادلد هب و دنتسیرگ
 دندرک دوبان ار تالیکشت ياهرداک نیرتهب« :تفگ و درک ادج وا زا ار دوخ يردق اربک
 ».دندناسر راک رخآ هب ار ام و
 رد مشچ ،درک شدنلب نیمز زا و تفرگ ار اربک يوزاب ،دیهج اج زا يرنف نوچ سگرن
 :تفگ و درب ورف وا نامشچ رد ار شکانفوخ هاگن ،تخود شاهتسشن مغ هب نامشچ
 هزرابم هنحص رد يرگید ریلد ياقفر يدوز هب .میتخارپ ار دوخ یتقد یب هنیزه ام«
 ».ام زا رتریلد و رترایشوه .دش دنهاوخ رهاظ یتاقبط
 دناوتیمن سک چیه یلو« :تفگ تخیریم کشا و درکیم هیوم هک یلاح رد اربک
 ».دنک رپ ار اهنآ ياج
 نم يارب .يرآ« :تفگ دشیم هدرشف مه رد مغ راشف زا شندب هک یلاح رد سگرن
 دیاب .میزاسب ون زا ار نامزاس دیاب ام یلو دنک رپ ار رگخا ياج دناوتیمن سک چیه
 ».مینک لیدبت بالقنا دربشیپ يارب یئورین هب ار گرزب مغ نیا
  .دنک دامتعا شنامشچ هب تسناوتیمن اربک
 ینمرخ نوچ وا .دیشکیم هنابز نازوس ياههلعش شانامشچ زا .دوب هتفرگ ُرگ سگرن
 :دزیم دایرف و دیبوکیم راوید هب تشم شتآ زا

 ».دنتفرگ ام زا ار اهنیرتهب .دنتفرگ ام زا ار اهنیرتهب«
 مشچ اربک .تسکشیم مهرد ار ییهدارا ره شاهتفرگ نوخ نامشچ .تشگرب سگرن
 شاتلهم هیرگ هک یلاح رد و تشاذگ وا هناش رب تسد ،تفرگاو سگرن هاگن زا
 مارآ .نک لرتنک ار تدوخ .شاب مارآ .سگرن .سگرن« :تفگ هدیرب هدیرب ،دادیمن
 ».شاب
 .ینیبیم ار نینوخ هار نیا« :تفگ اوجن هب و درک هقلح اربک ندرگ رب تسد سگرن
 هب ات ایآ .ینیبیم ار نالیغم غیت رپ هار نیا ،ینیبیم ار خالگنس و نوخ رپ هار نیا
 »؟یتسه هارمه ایآ ،یئآیم نم اب هار رخآ
 هار نیا ،اقفر رگید هارمه و مه اب ام .دوب مهاوخ وت هارمه هشیمه سگرن يرآ«
 ».درک میهاوخ یط ار تخس و نینوخ



 رگراک رتخد – سگرن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 بوخ ار لالج رپ و نابات قفا نآ .نک شاهاگن بوخ .رگنب ار شرخآ« :تفگ سگرن
 ناسنا یعقاو خیرات زاغآ و تیربرب نایاپ اج نآ .تسا نینوخ هار نایاپ اج نآ ؟رگنب
 ».تسا هدیدرگ وحم یتاقبط متس و تاقبط اج نآ .تسا
 ».ار شاگرزب شخب .میاهدرک یط ار هار نیا زا یشخب ام یلو« :تفگ اربک
 :تفگ و تخود اربک مشچ رد مشچ ،درک هرگ تشم ،داتسیا تسار سگرن

 نایاپ هب ندیسر .مینک میمرت ار نامزاس میورب .تسا نینوخ یلیخ هدنام هار یلو«
 ».تسین نکمم نامزاس نودب تیربرب
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 .تسا هدش میظنت ،هحفص کی رد DIN4 هحفص ود تهج باتک نیا
 .دشاب دیاب DIN5 باتک عطق

 


