
 ناوارف دورد و مالس اب
 
  ییاسانش کی

 
 رایسب ،متفرگیم ییاشگاضف هب میمصت یتقو هک دوب نیا مدوب ورهبور نآ اب ییاشگاضف رد هشیمه نم هک یعناوم زا یکی
 مدشیم شزغل راچد ياهطقن رد ات اّما .متسبیم راک هب ار مزح و زیهرپ ،رکش ،ربص ،تبقارم هکنیا ینعی ؛مدرکیم عورش بوخ
 ییاشگاضف کی هب مدرگرب نم ات دیشکیم لوط ار يدایز نامز تّدم ،تفریم رد متسد زا ییاشگاضف نیاً احالطصا ای و
 .هام دنچ و هتفه دنچ یهاگ ،زور دنچ یهاگ ،تعاس دنچ یهاگ.رگید يهبناجهمه و يوق

 
 دیاب دیوگیم هک تسا ملامک رادنپ یلصا لیالد زا یکی لاثم ناونعهب ؛دشاب هتشاد دناوتیم يدایز لیالد هیضق نیا بخ
 لثم صقن نودب و لماک مناوتیم هنوگچ هتفرن نیب زا لماک ماینهذنم زونه هک ینم بخ .منک ییاشگاضف صقن نودب
 ياهیگدینامه هب دنوادخ ياهریت عقاورد .تسا یلاع شزغل نیا و موشیم شزغل راچد دصرددص نم ؟منک لمع انالوم
 زا و نم زا تفرگیم داریا لامکرادنپ ،مدشیم شزغل راچد تقوره نم بخ .میزادنیب و میسانشب ار اهنآ ام ات تسام
 .درکیم فرحنم هار زا ار نم یّتدم کی و درکیم دیماان ور نم .یچهمه
 
 :متفگیم دنوادخ هب بجعت اب اّما .ادخ فطل هب ماهدش ادج نآ زاً ابیرقت و منیبیم مدوخ رد یبوخ ّدح ردً ابیرقت ار نیا نم
 .مریگب ار شّدر مناوتیمن تاقوا یهاگ ؟دشاب دناوتیم هچ شلیلد ینعی نم ِییاشگاضف ود نیب ینالوط ياههلصاف نیا ایادخ«
 ».ییوگب نم هب شتقوهب ات منکیم ربص ،ینادیم وت تسه هچره لاحره هب .مسانشیمن نم هک تسا يدیدج زیچ راگنا

 
 ار راک نامه و دهد ماجنا میارب ار يراک دوب رارق یصخش کی ،شیپ زور دنچ هکنیا ات .تسیچ شلیلد متسنادیمن ًاتقیقح
 هک ییاجنآ زا ،هتفرگ تروص سکعرب راک نیا هک مدش هّجوتم یتقو .منادیمن ار ًاوهس ایً ادمع ،داد ماجنا سکعرب ًالماک
 نیگنس و هایس وهکی اّما .مدوب بوخ ،متشاد یمورآ لاح .دش هایس مدوجو ّلک هعفد کی ،مدوب هدرک دیکأت صخش نآ هب اهراب
 نتنآً اعیرس ّاما .منزب یفرح وا هب ات متفرگ ار صخش نآ هرامش ،ملیابوم غارس متفر .دشیم هدید نم رد مشخ ياههگر ،مدش
 .متشاذگ رانک و مدرک عطق ار یشوگ .دش لاعف مايرایشوه
 
 یسررب قیقد متسشن بخ !هب هب ،دیدج فیلکت و قشم کی ،هدرک اهر متمس هب يریت دنوادخ ،هدیسر هزات ینامهم مدیمهف
 هایس لیلد سپ .مدوبن هدینامه ،مدرواین تسد هب صخش نآ هابتشا اب و مرایب تسد هب دوب رارق هک يزیچ نآ اب مدید .مدرک
 .متشادن صخش نآ اب هک مه یصخش تموصخ و هنیک .دوبن زیچ نآ مندش
 
 ؟دشاب تسناوتیم هچ سپ
 ؟تمالم .تمالم .دنام هنیزگ کی اهنت
 
 يریت بجع ،داد ناشن نم هب ار یبوخ زیچ هچ دنوادخ .هشیمن مرواب ًاعقاو .متمالم لها مدرکیمن ار شرکف دصرد کی نم
 مدوخ مدرکیمن رکف دصرد کی ،منارگید تمالم دروم مدرکیم رکف هشیمه هک مگیم هناقداص ار نیا !دازیرم تسد ،دز
 نییاپ ار هیقب و منیبیم الاب ار مدوخ لامکرادنپ رد نوچ ؛دریگیم تأشن ملامک رادنپ زا ییاروجکی مه نیا هتبلا .مرگتمالم
 !نیمه طقف ،منک تمالم ار وا و منزب گنز صخش نآ هب متساوخیم نم .منک تمالم ار اهنآ مهاوخیم الاب نآ زا و
 .مدوب روک و رکً الماک و مدرکیم لمح دوخ اب ار تمالم نیا لاس نایلاس و منک تمالم مناوتب هکنیا دادیم تّذل نم هب
 .منیبب ار نآ تشاذگیمن ً،الصا تشاذگیمن لامکرادنپ

 
 و دمآ مدای مدوب هداد ماجنا نارگید لابق رد هک ار ییاهتمالم زا يریثک مجح ،مدید مدوخ رد ار تشز تیصاخ نیا یتقو
 ماینهذ كراپ قباطم و دزیم رس یسک زا رگا یلمع و تکرح ره و مدوب ياهفرح رگتمالم کی نم هک دش تابثا میارب
 .تسه رتفیعض نم زا یصخش مدیدیم یتقوً اصوصخم ،مدزیم هنعط و مدرکیم تمالم ار وا ،دوبن

 
 شطبر ؟دراد نم ياهییاشگاضف نیب ینالوط ياههفقو و اههلصاف هب یطبر هچ مدوخ رد تمالم ِییاسانش نیا الاح بخ
 نیمه مه ًاعقاو .نتسه رگتمالم همه منکیم رکف ،مرگتمالم هک ینم .دنکیم نییعت ار هیقب سنج ،نم ِدید هک تسا نیا
 ،موشیم شزغل راچد یتقوً الثم .تسا رگتمالم دنوادخ مدرکیم رکف هک هدوب نم رد هشیمه یفابیفنم و ینیبدب نیا .تسا



 يروجنیا وت ارچ .هروخیم تدوخ درد هب ؟یچ ینعی ؟هییاشگاضف عضو هچ نیا« :دیوگیم و دنکیم تمالم ار نم دنوادخ
 رکف متامّهوت رد ،منک ییاشگاضف هرابود متساوخیم هک مه یتقو نینچمه »؟يدرکن زیهرپ اجنوا یچ يارب ؟یتسه
 وت هخآ .مرادن ور تاهلصوح ًالعف .ایب هگید هام دنچ ورب ؟هدشن رید ترظنهب !؟دایم مدآ نآلا « :دیوگیم دنوادخ هک مدرکیم
 »؟مدیرفآ ور وت نم ارچً الصا ؟ياهضرعیب ردقنا

 
 دنچ و مدادیمن یمایپ و مدشیم لهاک هک یهاگ ًالثم .مدادیم تبسن مه يزابهش ياقآ هب 	ور تمالم نیا تورپه ملاع رد
 هچ نیا « :دیوگیم يزابهش ياقآ نآلا مدرکیم رکف ،مسیونب یمایپ متساوخیم و مدمایم هار هب هرابود یلو ،دزیم مبیغ هام
 ».دیدرگرب دیدمآ هک یهار نیمه زا .هرید هگید نآلا ؟يدوب اجک امش هام دنچنیا يوت ؟هندرک راک عضو
 
 زاب ششوغآ هشیمه ،تسام بلاط هشیمه دنوادخ .هتشاد یفنم ياهدمایپ هچ نمِ يرگتمالم نیا هک تسا صخشم ًالماک
 مه يزابهش ياقآ .تسا يدیلک ياهمایپ و زردنا و دنپ زا ولمم مه شیاهنوَنْملاُْبیَر یتح .دزن فرح دب نم اب راب کی .تسا
 .رهم و مارتحا تیاهن اب ،هدوب ام ییاشگاضف بلاط هشیمه و تسه و هدوب زاب دیدج ياهمایپ يارب ششوغآ هشیمه
 
 ور هیقب ،متسه سوبع مدوخ نوچ .دنتسه سوبع و رگتمالم همه دنکیم رکف هک تسا نم رد تمالم ِرادنپ نیا سپ
 اب هشیمه هک هدوب یلیالد نیرتمهم زا یکی ،دشابن نیرتمهم رگا ،میوگب مناوتیم تئرج هب ،تمالم نیا .منیبیم يروجنیا
 ینالوط ياهییازفاراک ثعاب هک دوب نم رد تمالم نیمه .منک زاب ار اضف هرابود نم دادیمن هزاجا نم هب شیاهغورد
 دنوادخ مدرکیم رکفً اهابتشا هک نیغورد ّتلع نیا هب طقف .دشیم نم ياهییاشگاضف نیب ینالوط ياههفقو ثعاب ،دشیم
 .دنکیم تمالم ار نمً امئاد و درادن ار نم ۀلصوح و تسا ینابصع متسد زا نآلا

 
 دیاب دعب هب نیا زا .درک هایس ور نم زور نآ هک منونمم دنوادخ زا .دز هبرض نم هب یلیخ یلیخ ،دز هبرض نم هب یلیخ ْتمالم
 رد و ،هلصاف اب و ّتقوم هن ،مهد همادا ار ییاشگاضف دیاب دتمم و هتسویپ روط هب هک مهد تداع مدوخ رد و منادب ار نیا
 تّلع ،ییاشگاضف نیح رد و مشاب ریذپفاطعنا ییاشگاضف ابً اعیرس زین گرزب ای و کچوک شزغل هنوگرهِ يریگلکش تروص
 رد ار ادخ نادرم نینچمه .منیغورد ياهرادنپ ّطسوت هن منیبب هدش هدوشگ ياضفرد ار دنوادخ و ،منک ییاسانش ار شزغل نآ
 .منیغورد ياهرادنپ طّسوت هن ،مسانشب مناوتیم هک تسه هدشهدوشگ ياضف

 
 امش هّجوت زا منونمم یلیخ
 ناردنزام زا ناکشا

 
 


