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هداز میهاربا هنازرف
ناریا نانز تیاس :عبنم

 تروص نایم یلیاح شرکیپ یدیفس اهنت هک دید ار یهایس دوجوم ،دوب وا یایند هک یروت و کچوک هچیرد نایم زا .داتسیا هنییآ لباقم و تخادنا ار هچیپ
 زاب شتسد ریز دیشک شمکش یور ار شتسد تفرگ ارف ار شدوجو ینیریش سح .دروخ ناکت شدوجو رد یزیچ .دوب هدش دیشروخ رون و شنامشچ و
 زیچ همه .تشگیمن رب اجنآهب رگید راگنا دز قاتا رد یخرچ ».دیشابن یضار ایند همه و وت رگا یتح تفر دیاب« :تفگ یسک شلایخ رد .دروخ ناکت

 نایم هسیک نایم زا ار شدیلک .تفر قودنص فرطهب و تشگ زاب .تسا هدرک شومارف ار یزیچ دمآ شدای هک دورب جراخ قاتا زا تساوخ .دوب شیاجرس
 .شردام راگدای مهنآ .دوب شگرزب ردام راگدای قودنص .درک زاب ار شلفق دروآ رد شندرگ

 نوریب دورب درم یب هک نیا هب هچ ار هفیعض نز« :تفگیم ًامتح ؟تفگیم هچ دوب اجنآ وا رگا :درک دیدرت یاهظحل.دادیم ار وا یوب زونه قودنص دای
 شیارب و هدروآ هناخ هب شدرم هک یاهعونمم یاهذغاک .دوبن نتفر نیا زا یزیرگ تفریم دیاب وا اما ».تسا هدش اپرب تمایق هک هرود نیا رد مهنآ .هناخ
 هچنآ و دوشگ ار نآ یات و تشادرب ار هچراپ .تفای ار دوب شلابند هک یزیچ دروخ یزبس هچراپ هب شتسد .درک اجباج قودنص نایم رد ار دوب هدناوخ
 ریت دنچ دوب هدرک ناهنپ ار نآ هک دوب اهلاس گرزب ردپ راگدای یسور لولشش .دروآ دوجوهب شندب رد یفیفخ شزرل زلف یدرس .دروآ رد دوب ناهنپ شنایم
.درک سمل ار درس زلف نآ و تسب یمد ار شنامشچ .درک هدافتسا نآ زا دوش یم هنوگچ تسنادیم .تشاد

 باقن اب ینز« .تفریم الاب هک یشتآ .دیشک هنابز یشتآ ناهگان نادیم نایم .دوب نوخ و شتآ طقف ،تسا اپرب گرزب یرشحم گرزب نادیم نایم دید زاب
 هراوید هب یاهبرض زاب .دنکیم ادج مه زا ار شدوجو دنب دنب دراد دید زاب ».هطورشم ای گرم ای دزیم هرعن دنلب یادصهب هک یدرم ،دناوخیم فوخ زامن

 نآ ریبعت تسنادیمن دیدیم ار هنحص نیا تسبیم ار شمشچ هک هاگره دوب هتشگن زاب و دوب هتفر شدرم هک یزور زا درک زاب ار شنامشچ . دروخ شمکش
. تشاذگ شنیتسآ تکاپ نورد و دیچیپ ار هچراپ هرابود . تسیچ

 و نوتوت تمرح هب مکح فجن زا اقآ هک دوب ییاهزور نآ دننام .تشادن یداع یتلاح رهش .هشیمه لثم هن اما ،دوب دمآوتفر رپ و غولش یرصان نابایخ
 رد مدرم .دندمآ نوریب هناخ زا مه اب و دیشوپ ار شروچقاچ هشیمه فالخرب هناخ یاهنایلق نتسکش زا دعب شردام زور نآ داتفا شدای .دوب هداد وکابنت

 و وا دمآ شرطاخب .دریگب یبنجا تسد زا ار وکابنت راصحنا ات دنتساوخ هاش زا و دندش عمج هرامعلاسمش ترامع ریز گرا راوید یاپ یرصان نابایخ نیمه
 شلابندب مه اهنآ دور نارهت زا اقآ رگا« :دنتفگ و دندرک عمجت ینایتشآ دهتجم هناخ تشپ و دنتفر ار جلگنس ات نویامه باب هار یدایز نانز هارمه شردام
 .دوب بوخ ردقچ هناخ یراویدراهچ زا نوریب یاوه رد ندیشک سفن .تشاد رطاخهب ار زور نآ ».دنوریم تابتع ات

 هارمه نیدیس اب مدرم هک داتفا ییاهزور دای .دیسریم شوگهب موش یادص نیا مادم هک دوب زور دنچ .دمآیم ریت و پوت یادص .دندیودیم یتمسهب همه
 .دشیم رارکت هطورشم مان اهینامهیم رد یتح اهزور نآ .دوب ییابیز ظفل هچ هطورشم .دندوب هطورشم لابندهب ادصکی همه .دنتخیر اهنابایخ هب و دندش
 هتشادن نوناق زج یسرت نم هک تسا نیا هطورشم« .دنراد قح تبسن کیهب درم مه نز مه ،دنراد قح همه ینعی ،نوناق ینعی هطورشم تسنادیم
 ییاهذغاک یال زا ار اهفرح نیا وا .دوب هدمآ اجنیا هب شنتفای یپ زورما هک دوب هتفگ شدرم ار نیا ».تسا نم رپس و نم ریشمش ،نم مارتحا نوناق .مشاب
.دندرکیمن غیرد لام و ناج لذب زا هطورشم ظفح یارب یأر قح نتشادن مغریلع نادرم رانک رد نانز هک ییاهزور نآ ای .دناوخیم دروآیم هناخ هب هک

 .دوب هراپ هراپ هک دید ار ناریا گنر هس قریب .درک لابند ار ناشهاگن ریسم .دننکیم هاگن نآ یالاب هب هک دید ار یدایز مدرم دیسر هک هرامعلاسمش کیدزن
 دوجوم زاب .دندوب هدروآرد ار ریش نامشچ .دندرک هکت رازه ار نآ و دنداتفا قریب ناجهب ناغالک ناهگان ،بورغ موش زور نآ زا شیپ ،رتشیپ زور دنچ دینش
 .دزیم گنچ شمکش هب راگنا ،دروخ ناکت شنورد

 یرگید ».دنکب دهاوخیم یراک ره ات هتشاذگ زاب ار فوخایل تسد و هتسشن هاشغاب رد هاش« :تفگیم یسک .دندرکیم چپچپ هک دینشیم ار نادرم یادص
 و بارخ ار اجنآ .دنورب ناهاوخ هطورشم یاههناخ« غارسهب دنهاوخیم الاح .دوب یسور لنبارش و پوت .دندرک ناسکی کاخ اب ار یروشلا راد« :درک اوجن
 درم ».دیآیم ناشرسهب هچ دنادیم ادخ و دنهاش یلدمم سبح رد نید یاملع و تلم یاههدنیامن هک تسا زور هس« :تفگ رگید یادص ».دننک تراغ
 محر مه شدوخ همع هناخ هب یتح هاش .تسا هدش ناریو مه هلودلاریهظ هناخ دیدینشن رگم .دینکن محر سکچیه هب هداد نامرف هاش« :تفگ یرگید
 تاجن شیانعر هدازردارب تسد زا ار شناج ات تخیرگیم نهریپ اتکی اب ماب هب ماب دیهش هاش رتخد ناریا هکلم مدینش .دسرتیم تیعر زا ،تسا هدرکن
 ار ود نآ یدینشن ردارب ییاجک« :تفگ یرگید ».دندرک ریجنز رد ار ناخ ریگناهج ازریم و نیملکتملاکلم دیدینش ار ربخ« :تفگ نانز سفن یسک ».دهد
 ».دندروآ اهقازق ریجنز و لغ اب ار یرگید هورگ« :تفگ یسک ».دندرک لوتقم یعیجف عضوهب هاشغاب رد اهیچهطورشم زا رگید نت دنچ اب هارمه
 .دیبلط کمکهب ار بئاغ ماما یرگید و درک هلان یسک .دوب هدش اپرب یربک رشحم راگنا .دندوب ریجنز و لغ رد یدایز ناهاوخهطورشم

 هب ار شتسد و تفر راوید رانکهب .دوب بوشآ شلد .دنک هراپ ار شمکش تساوخیم راگنا ،تشادن رارق رگید شنورد دوجوم .دنتخیر شرس رب یدرس بآ
 هک الاح هخآ ":تفگ یرگید ».دینیبب ور هفیعض نیا« :تفگ یسک .دشیمن مارآ وا اما .دنک تکاس ار دوجوم نآ درک یعس شرگید تسد اب و تفرگ راوید
 نادیم وت .تاهنوخ ورب یجاب« :تفگ ییادص »؟ینکیم هچ نوبایخ وت دننکیمن محر نووج و ریپ هب قازق و یروخالیس جوف و دنرادن تینما شادرم
 دنتشاد نومیا هگا .ننومیا و نیدیب انیا هخآ .دندزیم مدرم رس هب و دندوب هدنک ار رفظم لدع .دندروآ مدرم سومان رسهب ییالب هچ مدید مدوخ ناتسراهب

».دندیشکیمن دنبهب تفخهب روطنوا ار هللادبع دیسآ و دمحم دیسآ ربمغیپ دالوا دیس

 دیابن .تفاییم ار شدرم دیاب . دیدیم نوخ و شتآ و دود شنامشچ .داتفا هارب یتمسهب نارگید یاهفرح هب هجوتیب .دنک ظفح ار دوخ شمارآ درک یعس
 .تشگیم زاب دیابن وا یب .دادیم تسد زا ار تقو



 لخاد تساوخیم شلد ردقچ .دوب هتفگ اجنیا زا اهراب زا شدرم ».نونفلراد هکرابم هسردم« ،داتفا هکرابم هسردم یولبات هب شمشچ یرصان نابایخ رس
 سرد مراد قح نم رگا ینعی ،قح مانب تسا شندرگهب یزیچ یمدآ ره دنتخومآ امهب نونفلراد رد« :تفگیم شدرم .دوب نز هک سوسفا اما ،دورب اجنآ
».درادن نز و درم مینک هزرابم نیا ندروآ تسدب یارب دیاب ام همه .تسا قح نیا قاقحا هطورشم .دنراد قح مه هیقب مناوخب

 یولج هنحص نآ زاب .تسا ایند رخآ اجنیا ًامتح درک رکف .دوب یربک رشحم دوبن هناخپوت نادیم اجنیا .درک هاگن شمشچ یولج هچیرد سپ زا و تفر رتولج
 .شتخانشیم راگنا .دیدیم رتهب الاح تفر رتولج .دزیم فرح روش اب و دوب هداتسیا یسک نادیم هنایم .دوب رادیب دوبن باوخ راب نیا اما ،دمآ شمشچ
 شدایب ار اروشاع زور نادیم نیا و اجنیا .دروخیم داب یدرم مادکره رس رب هک مادعا هبوچ رازهرازه راگنا .دوب اپرب مادعا یاههبوچ درم نآ زا رتوسنآ

 فرح هناگیب ینابز اب هک یناراوس هیرک هدنخ ،نادرم دایرف ،نانز هجض یادص یعقاو هکرعم کی ،دیدیم رازاب یولج اروشاع هلاسره هک یشیامن هن .دروآیم
 ار تواصق همهنیا ندید لمحت دش بوشآ شلد هرابود .دیکچیم نوخ شاهرخرخ زا . تشاد تسد هب ار یدرم رس بسا رب راوس دید ار یدرم .دندزیم
 . دزیم راوید و رد هب شنورد دوجوم .تشادن

 هشیر ار هدمآ ناتسرفاک زا هک روهظون هدیدپ نیا و مینک هفخ نورد رد ار داسف مخت میتسناوت هک تسا یهلا قیفوت نیا« :تفگیم هک دینش ار درم یادص
 راد رس رب ار شدرم .دید ار انشآ یاهرهچ تفر راد یاههبوچ تمسهب نز هاگن ».درک متخ ار هلئاغ نیا هک تخبناوج هاش ناجهب درک اعد دیاب . مینک نک
 نآ موش یادص »؟یمرج هچهب« :تفگ شنهذ رد یسک .تفر راد هبوچ تمسهب .دشیمن شرواب .دوب نامسآ هب ور درم نامشچ .دوب رات و هریت ایند .دید
 تسا دنوادخ صاخ یراذگنوناق .دنراذگب نوناق و دننک یلوضف مه لاعتم دنوادخ راک رد دنهاوخیم دوخ لایخ هب اهنیا « :درک رپ ار ششوگ هرابود درم
 زا .دندناجنگ هدسفم رازه دنتشاذگ نآ رب نوناق مان و دنداد هطورشم مانب هک یاهمان تلالظ نآ رد .دنک تلاخد هلوقم نیا رد دناوتیمن یرشبینب چیه و

 لباقم رد ناریا تکلمم یلاها دنتشون هلاض هقرو نآ رد .اهطلغ نیاهب هچ ار امش وگب ؟میهاشداپ تیعر ام هک نیا هن رگم .»یدازآ« هحیبق هملک هلمج
 هدنب ماقم رد هن ،دیدوب یلاعتیراب ترضح یاج هللابذوعن هک دیسریم یراذگ نوناقهب ناتلقع امش ینعی ؟تسین رفک نیا اقآ .دنتسه قوقحلایواستم نوناق

 .میناسکی دنکیم ییادگ هزاورد مد هک ینونجم نآ و هایس رکون و هفیعض و نم ینعی .دنادیم یواسم مه اب ار همه هک تسا ینوناق هچ نیا .راسکاخ
 رگید »....دنزومایب ملع و دنورب هسردم هک دنهاوخیم ادرفسپ ًامتح .دندش یچ هطورشم مه اههفیعض هک تسین سب نیمه نالا نیمه !بجعللای
 رب هک تسا املع مکح نیا نایاقآ « :تفگیم تشاد درم .درک سمل ار زبس هچراپ .درب شنیتسآ تکاپ رد ار شتسد .دوبن مطالت رد اهنت شنورد دوجوم
 دیشکب یچهطورشم هچره امش زا مادکره .تسا لالح شلام ، مارح شنز ،حابم »شنوخ « مد ،تسا رفاک یچهطورشم سپ نیا زا .تسا یراج نم نابز

 ....هرابود و رگید یادص زاب و دیچیپ ششوگ رد ادص همه نآ نایم رد ییادص ناهگان .دوبن شلمحت ناوت رگید ».دور یم ناتلمع همانراک رد شباوص
 . درکرپ ار هناخپوت نادیم رابگرم یتوکس

 نم زا هک قح و یدازآ رطاخهب .دیدرک حابم ار شنوخ و دوب منامیا هک یدرم رطاخهب ،مقشع رطاخهب« :دوب هتسکش ار توکس هک دینش ار شدوخ یادص
 هب شسدقم کاخ هک منطو رطاخهب .دیشکب ار نآ ممحر رد مراذگیمن و تسا هطورشم هک ملفط رطاخهب ،دیدناوخ فیعض ار ام و هدرک غیرد نم لاثما و
».تسا هدش خرس شناناوج نوخ گنر

 باوخ رد هک یشتآ .تشاد ار ندرک رطخ تراسج نینچنیا هک دوب هدش دلوتم وا رد یسک .دشاب هدمآ رد وا موقلح زا ادص نیا درک یمن رواب مه شدوخ
 یاهنسرگ گرگ دننام و دنروآ یم موجه هداتسیا وا هک یتمسهب هک هتفرگ نوخ و هدیرد ینامشچ اب دید ار شوپهایس درم رازه .دوب هدش اپرب دیشکیم هنابز
 هنوگهب یتیعقاو ای دوب شسوباک رارکت نیا .تسا یسک تسد رد هک دید ار شندب زا هکت ره .دننک هکت هکت ار نآ دنهاوخیم دسریم یدنپسوگ هب هک
 .دوب هتسب شقن نوخ یخرس هچراپ رب اما .فرب گنرب ،دوب شرودهب هک یاهچراپ یدیفس هب دید ار یکدوک زبس هچراپ نایم رد دنتفر رانک هک اهگرگ .باوخ
.دوب دهاوخ وت نآ زا یدازآ زور ادرف هک مکدوک شاب روبص :تفگ بل ریز

ـــــــــــــــ
:تشون یپ

 متش و برض هب و دندمآ درگ هناخپوت نادیم رد نابلطدادبتسا زا یاهدع ۱۲۸۶ لاس هام ریت رد یلم یاروش سلجم نتسب پوت هب زا سپ زور هس
 و درک نابلطهطورشم و هطورشم هیلع رب یدنت رایسب ینارنخس و دوب هتفر نادیم یالاب رب نیدبتسم زا یکی نایم نیا رد .دندش لوغشم ناهاوخهطورشم
 هکت هکت هدنز نیدبتسم تسدهب لمع نیا زا دعب نز نآ .درک کیلش وا تمسهب ریت هس تشاد هک یاهچناپط اب ینز ناهگان .تخادرپ شنارکفمه جییهت هب

 ار نز نیا ندب یاضعا هدنز شارتملق و وقاچ اب نز نآهب ناگدننکهلمح ،ناریا هطورشم بالقنا خیرات باتک رد هداز کلم یدهم رتکد هتفگ هب انب .دش
 گرم و وا لمع اما .تسیک نز نیا دنادیمن سکچیه و هدشن تبث رد شرصعمه نیشنهدرپ نانز دننام خیرات هظفاح رد عاجش نز نیا یگدنز و مان .دندیرب

.تسا ناریا نانز خیرات نیرز یاهگرب زا یکی شاهناعاجش

 .دنام یقاب هروتسم شرصع نانز دننام هک ،ناریا خیرات مانمگ نز نیا هب دوب ینید یادا هاگن نیا


