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 موس شخب ،روضح جنگ 874 همانرب رد هدش حرطم يدیلک میهافم حرش هصالخ
 

 ناکَفْنُک و اضق
 ،»دوشیم سپ ،وشب نامرف« ینعی »ناکَفنُک« و ؛تسا لک لقع ساسارب ،هظحل نیا رد یهلا ةدارا »اضق«
 و وشب ،مینکیم زاب ار اضف ،دروآیم دوجوهب ار قافتا اضق هظحل نیا[ .تسا یگدنز لیدبت و شنیرفآ تردق
 و عماج ًالماک »اضق حرط« ].میوشیم لیدبت و مینکیم رییغت ،تروص نیا هب ،دتفایم راک هب دنوادخ دوشیم
 .تسا دامتعالباق ًالماک ؛تسا قیقد
 
 ]سنج زا[ هکلب ،تسین مهوت سنج زا .تسین ینهذنم »یبلطلامک« ]ِسنج زا دنوادخ لامک و[ اضق ]ِتیعماج[
 ،دنکیم هرادا ار تانئاک لک هک تسا یلک درخ ساسارب اضق .تسا ]قافتا لاح رد هظحلنیا هک تسي[ تقیقح
 .دنکیم هرادا ار ]ام نوریب و نورد[ هظحل نیا
 
 ِتاذ رد يدنمناوت نیا .تسا رییغت و لیدبت ِيدنمناوت ؛تسا هظحل نیا رد ام ییافوکش ِيدنمناوت »ناکَفْ نُک«
 .دوشیم رادهشیر و عیسو ام یمرفیب و دابآ ام مرف ،مینک »ییاشگاضف« هکیتروصرد .تسه اهناسنا ۀمه
 
 رب دامتعا و لکوت نامه نیا و ؛مینکیم يراکمه ًالمع »ناکَفْ نُک« و »اضق« اب ،»ییاشگاضف و میلست« اب ام
 اب ام تسا نکمم یهاگ .دنکیم راک ،بابسا و تلع زا غراف »ناکَفْنُ ک« ِيدنمناوت ؛تسا بابسَالاُبّبسُم ،یگدنز
 ًابلاغ ًالثم .میهد حیضوت بابسا اب ار دنکیم داجیا مرف ِناهج رد »ناکَفْ نُک« هک ینادابآ و تارییغت میناوتب نهذ
 »ناکَفْنُک« هک دزادنیب هابتشا هب ار ام دیابن نیا .دناهدش توارطاب هچغاب ياهلگ ،ندیراب ناراب زا سپ مینیبیم
 .دراد زاین مرف ِناهج رد یببس هب ،شراک ماجنا يارب
 و دینک زاب ار اضف امش تسا جاتحم ناهج نیا رد يزیچ هب امش تیعضو رییغت و لیدبت هک دینک رکف دیابن ینعی[
 تسرد نوریب رد هک لولعم و تلع نیناوق نآ ،ام ياهرکف قباطم »ناکَفْنُک و اضق« .دینک يراکمه یگدنز اب
 و ،تسا یگدنز ای ادخ »ناکَفْنُک و اضق« تشپ .تسا »دوشیم سپ ،وشب« »ناکَفْنُک« ].دنکیمن راک میاهدرک
 .تسا یفاک و اناوت زیچ همه رب وا
 
 ماظن مامت .تسا حیرص تقیقح کی .تسین یخوش ]یتسه نیناوق رگید و میلست ،»ناکَفْنُک و اضق«[ نیا
 هب ار نآ دناوتیم و ،تساهدرک قلخ یگدنز ِدوخ ار ]ام نهذ و ینهذنم یتح[ دنکیم كرد ام نهذ هک یبابسا
 زا میسرتن و تسا یفاک یگدنز هک میریذپب .دنکیمنراک ینهذنم ياه»منادیم« اب »ناکَفْنُک و اضق« .دنزب مه
 .مینک اهر ار ینهذنم »ِمنادیم« و میوش »میلست« هکنیا
 

 رثوک و انمّرک
 تیاهنیب هب »رثوک« و ،]دراد هراشا دنوادخ تیاهنیب هب ندش هدنز و[ ناسنا ماقم تشادگرزب هب »انْمَّرَک«
 رد مه دیوشیم ناوارف و تیاهنیب نورد رد مه ،دینکیم زاب ار اضف امش یتقو[.دنکیم هراشا یگدنز ِیناوارف
 ].دیآیم تسدهب یگدنز لقع اب دیهاوخب هک ار يزیچ ره و ،نوریب
 
 مه ،ناسنا .دنک هدنز اهناسنا ۀمه ینعی ،ناسنا رد ار شدوخ ِتیاهنیب نیا دهاوخیم و تسا تیاهنیب دنوادخ
 مامت نیب رد هکنیا .تسا مرف راکنا ،لصارد و دراد مرف کی ینعی ؛هتشرف صاوخ مه و دراد ار ناویح صاوخ
 ماقم ،دوش لیدبت یگدنز ِتیدبا و تیاهنیب هب هنارایشه دناوتیم هک تسا ياهدنشاب نیلوا ناسنا ،ناگدیرفآ
 .تسا »انْمَّرَک« ماقم ؛تسا یگرزب
 
 ام رد شدوخ و دنزب سپ ار ،هیوناث تشک ]و اهیگدینامه[،ینهذنم هک تسا نیا یگدنز ِیلماکت نابرض و لیم
 .تسا نیمه ام ياهندیشک درد تلع ؛میشکیم درد و مینکیم تمواقم ینهذنم ِناونعهب ام .دنک دشر
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 ،هقالع و مینکیم ییاسانش ار دوخ هنارایشه ]ییاشگاضف اب[ .میتسه یکی یگدنز ،هاش اب ام ینعی »انْمَّرَک«
 و یناوارف تیاهنیب ام دوش نینچنیا یتقو ،دوشیم عطق اهیگدشتیوهمه و ناهج هب يدنمزاین و صرح
 .مینکیم هبرجت ار یگدنز »ِرثوک«
 
 ]یگدنز ياههبنج ۀمه رد[ ار تشاداور و یناوارف ،میوشیم هدنز یگدنز ِتیاهنیب هب رتشیب ]ِییاشگاضف اب[
  .تسا »رثوک« نیا ؛میرادیم اور نارگید و دوخ يارب ار یگدنز ِتاکرب مامت .مینکیم هبرجت رتقیمع
 
 ،تسا تیدودحم ِدید ینهذنم ِلک عقاورد .تسا دودحم ِناهج هب يدنمزاین و صرح »یبلطلامک«
 و ناهج نیا رد یگدنز ِتاکرب ِشخپ زا عنام ،تیدودحم ِدید نیا .»رثوک« ِیناوارف هن ،تسا یشیدنایبایمک
  .دنکیم تداسح و هسیاقم داجیا ؛دوشیم نارگید و ام ِيرادروخرب
 زیچ همه دنادیم یگدنز هب هدنز ِناسنا یلو ،دنامیم مک نم يارب دسرب نارگید هب رگا دنکیم رکف ینهذ نم[
  ].تسا تیاهنیب
 
 ِتیاهنیب و ؛درادن ینعم يریگهزادنا ،تیاهنیب رد .دنکیم جلف ار نهذ ِشکطخ اب يریگهزادنا »رثوک« و »انْمَّرَک«
  .تسه اهناسنا همه يارب یگدنز
 دوش هدنز شدوخ هب ام رد دهاوخیم و تسا زیزع یگدنز يارب ناسنا هک نیا ،وا تشادیمارگ و دنوادخ ِیناوارف[
 ].تساهناسنا ۀمه قح و درادن هزادنا تیاهنیب .تسین يریگهزادنا لباق ،نهذ اب
 
 زا هدافتسا [ ،دوخ ِنهذ ]ِتلاخد[ اب ام ]یلو[ تسا یلاع حرط کی ناسنا يارب یگدنز حرط ]مینک زاب ار اضف رگا[
 راثآ و ام ياهيراکبارخ ِيوشوتسش رد یگدنز ِتیانع رگا .مینکیم بارخ ار نآ ]،يدنباضف و ینهذنم لقع
  .میدوب هدرک دوبان ار نامدوخ ،دوبن ]ام ياهدرد ینعی[ اهنآ
 

 مَلَقْلاَّفَج
 ...دش کشخ ملق بکّرم

  .یتسه شراوازس هچنآ هب ،دش کشخ ادخ شنیرفآ و عنص ملق ینعی »مَلَقْلاَّفَج«
 نورد ؟دنکیم راک هنوگچ ام يور »ناکَفنُک و اضق« ؟میتسه یمرفیب و مرف زا یتیفیک هچ ۀتسیاش هظحل نیا
 ؟دوشیم هتشون هنوگچ ام نوریب و
 
 يروجکی ]ملقلافج و ،دوشیم مک نامیگتسیاش[ ،مینک يدنباضف و تواضق ،تمواقم ]هظحل نیا رد[ رگا
 ،باختنا .دوشیم هتشون )بوخ ینعی( يرگید روج مینک »ییاشگاضف« رگا .دوشیم هتشون )دب ینعی(
  .تسام هفیظو زین تیلوئسم لوبق و تسام قح يریگمیمصت
 
 ام !دراد هظحل نیا رد تیلوئسم لوبق و باختنا ،صیخشت هب یگتسب ام رییغت و تکرح تهج و تشونرس
 ارم ،هتخادنا زور نیا هب ار ام دنوادخ دییوگن امش[.میشاب رثؤم رایسب نامیگدنز تیفیک و دوخ لیدبت رد میناوتیم
 یگدنز هب دوخ طاسبنا ای ضابقنا اب ام ].دوشیم هتشون تایگدنز ،ملقلافج نوناق قبط ،تسا هدرک تخبدب
  .مینکیم تفایرد زین تراشا عون نامه زا و میتسرفیم یتراشا
 
 هتشذگ تاقافتا هب ار ام ،»مَلَقْلاَّفَج« زا ینهذنم مهف ]دمهفیمن ار دنوادخ عنُص ِملق ِندش کشخ ،ینهذنم[
 يارب هکلب ].میوریمن دوخ يدنباضف ای ییاشگاضف زا نتفرگ سرد يارب هتشذگ هب ام[،يریگدای يارب هن ،دربیم
 ِیهاگآ ].دنادب لوئسم ار رگید یسک دهاوخیم هظحل نیا تیعضو يارب ینهذنم ینعی[.تمواقم و تمالم داجیا
 هنارایشه ام هظحل نیا .دنکیم بیغرت »ییاشگاضف« هب ار ام هظحل نیا رد »مَلَقْلاَّفَج« زا هنارایشه
 زا ار ام ،قیقد ِيامنبطق کی دننام »مَلَقْلاَّفَج« هک مینکیم دامتعا و مینکیم باختنا ار »ییاشگاضف«
 .دنکیم ییامنهار روضح ِيرایشه هب یمسج ِيرایشه
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 نونَمْلاُ بْیَر
 کش ةدنَّرُب 

 .میراد کش ،مینکیمن سمل و مینیبیمن ًانیع ار یگدنز نوچ .تسا کش ]ةدننک عطق و[ هدنرُب »نونَمْلاُ بیَر«
 هک میراد کش سپ ؛میوشب هدنز یگدنز هب هک میرادن دامتعا ].مینکیمن زاب ار اضف و[ میرادن اضق هب دامتعا
 .میرادرب ینهذنم »منادیم« زا تسد میراد کش .مینک اهر ار اهیگدینامه
 همادا ار ندرک لرتنک و منادیم ،دناهدیبسچ اهیگدینامه هب نیاربانب دنراد کش ینهذنم رد مدرم ِبلغا[
 نیا ،جالعال ضرم کی لثم ؛داتفا دهاوخ دب رایسب تاقافتا هک دنوش هجوتم دیاب دنهدب همادا رگا یلو ؛دنهدیم
 ].میدوشگن ار اضف و میدرکن دامتعا یگدنز هب و میتشاد کش ام هک تسا نیا ناشن
 
 
 هطبار و هدش یتالکشم راچد هداوناخ رد تسا نکمم[ ،دنتفایم يدب تاقافتا ]میهدب همادا ار ینهذ نم رگا[
 ].میوشب دیدش يراکبارخ و تاناکما دوبن ،یطحق ،گنج راچد دیاش عمج ظاحل هب ؛دوش بارخ ام یگداوناخ
 هجوتم هرخالاب ات ؛مینیبیم هتسب دب قافتا عفر يارب ار دوخ تسد هروجهمه ،ینهذنم ناونعهب ام هک يوحنهب
 نیا رد ام رتشیب[.دیآیمنرب يراک ام يوزج لقع زا هک میوشیم هجوتم .میوشیم یگدنز کمک هب دوخ زاین
 کمک هب ام هک میوش هجوتم ات میاهدرک يدنباضف هشیمه هکنیا تلعب ،مینک لح ار ناملئاسم میناوتیمن هظحل
  ].دیآیمنرب يراک ام ینهذ نم يوزج لقع زا و میراد جایتحا یگدنز
 
 رد .مییایبرب نآ هدهع زا میناوتیمن ،دوخ »ِمنادیم« اب .دننکیمن راک رگید ،میتخانشیم نهذ اب هک ییاهببس
 فرطرب ،دنکیم هرادا ار ام یگدنز ،ام ياهریبدت زا رتالاب رایسب هک يدَرخ و ورین رد ام کش هک تساجنیا
 و هلئسم ردقنیا هک دسرب ییاج هب ینهذنم ِراک دراذگب دیابن ،یعمج هن ،يدرف تروصهب هن سکچیه[ .دوشیم
 زاب ار اضف تسناوتیم هک دتفیب شدای هب عقومنآ و مناوتیمن ملقع اب رگید :دیوگب هرخالاب هک دنک داجیا شلاچ
 ].تسا هدرک زان و تمواقم لاحهبات و دریگب کمک یگدنز زا ،دنک
 
 ،دننکیم نکممان و گنت ینهذنم رد ام يارب ار ندرک یگدنز هک يراوگان ثداوح .تسا نونَمْلاُبْیَر اهگنج
 یعیبط حرط ًاقافتا .میهد همادا ار ینهذنم »نونَمْلاُبْیَر« هب ندیسر ات ام تسین مزال ؛تسا »نونَمْلاُ بْیَر«
 ،میشاب »ییاشگاضف و میلست« هب دهعتم رگا .ددنسپیم ار برط و يداش ،ناسنا رد دوخ ندش هدنز يارب یگدنز
 زاب اضف رگا و دنکیم میسرت ار ام یگدنز هظحل نیا دنوادخ هکنیا[ ،»مَلَقْلاَّفَج« زا نتفرگ ییامنهار و هدافتسا اب
 ار یگدنز ،بیهم نینچنیا ِياهدرد ۀبرجت نودب میناوتیم ]دش دهاوخ رتهب ام یگدنز هظحل هب هظحل مینک
  .میوش نیقی نیع ،میوش هدنز یگدنز هب میناوتیم ،مینک سمل ار نآ و مینیبب
 
 هب ییالب رگم ،تسین ام رد کش ندرک عطق يارب يرگید هار چیه ،مینکیم رارصا ینهذنم ۀمادا رد یتقو یلو
 ار ام یگدنز يرگید ِلقع هک میسرب نیقی هب ام و دوش شوماخ رابجا هب ینهذنم »ِمنادیم« هک دیایب نامرَس
 نیبزا نامِّکش و مینیبب ار یگدنز ،یگدنز تیانع هب ات ،تسین میلست زج يا هراچ هک تساجنیا و دنک یم هرادا
 یهار چیه رگید هک میورب ولج ینهذنم ۀناسفا رد ردقنیا ینعی ؛مینک رارصا ینهذنم همادا هب دیابن ام[ .دورب
  ].دشابن راوگان ثداوح زا ریغ
 
 نوریب عاضوا ِتماخو زا هکنیا زاسپ ای ؟مینکیم هدافتسا يرادیب يارب یتصرف ناونعهب »نونَمْلاُ بْیَر« زا ام ایآ
 هک میوشیم هجوتم ام و دیآیم اهيراتفرگ اهتقو رتشیب[ ؟میدرگیمرب ینهذنم رد دوخ کش هب هرابود ،میدمآ
  ِگرزب ِلقع زا دیاب،تسین رگراک ام ِینهذنم ِلقع
  ].مینک هدافتسا یگدنز
 
 قلطم دامتعا یگدنز هب نیقی اب دیاب ،میوش صالخ ینهذنم تسد زا میناوتیمن ،ینهذنم ناونعهب نامدوخ ام
 اضف هظحلنیا تسا رتهب[ .مینک دامتعا یگدنز هب »نونَمْلاُبْیَر« ۀبرجت زا لبق هک تسا هنادنمدرخ .میشاب هتشاد
  ].میوش هدنز وا هب برط و يداش اب یتحارهب ،مینک زاب ار
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 اوُتِصْنَا
 شاب تکاس

 لیدبت ار امش هک تسا دنوادخ نیا ،دینکن تلاخد دوخ لیدبت و یگدنز راک رد[ .دیشاب تکاس ینعی »اوُتِصْنَا«
 و نامدوخ هیبش توکس زا رتهب یتلاح چیه رد ام ینعی[ .تسا دنوادخ هب ام تلاح نیرتکیدزن توکس ].دنکیم
  ].میتسین دنوادخ
 
 يزاب هظحل نیا قافتا هک مینادیم ام نوچ[ .دنکیمن داجیا وهایه ،ام نهذ رد هظحل نیا قافتا ینعی توکس
 ،مینکیمن هجوت هظحل نیا قافتا هب ام نوچ ].مینکیم زاب اضف طقف نآ فارطا رد هک يزیچ ،تسین يدج و هدوب
 بیرف و زیهرپ ْنهذ ندرک تکاس .مینکیم هجوت نآ ةدنریگربرد و فارطا نوکس و توکس ياضف هب هکلب
 .تسا ینهذنم »ۀلیح« زا ندروخن
 
 نهذ ،مینکن تمواقم و میزادنیب ندوب يدج ماقم زا ار هظحل نیا قافتا[ ،میوش تکاس ینهذنم ناونعهب ام رگا
 زا هبنج کی طقف ،ندرک تبحص زا زیهرپ و يرهاظ ِتوکس .دیوگیم نخس ام قیرطزا یگدنز ]و دوشیم تکاس
 ]دوش زاب اضف و هدش تکاس ام نهذ ینعی[ ،میوش شوماخ و تکاس ینهذنم ناونعهب ام رگا .تسا »اوُتِصْنَا«
 .دنیرفآیم و دنکیم شاعترا ام قیرطزا و ام رد یگدنز
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