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  »!درابیم ناراب«

 
 ماسح نسح

 
 دنیآیم نایچراکش برغم زامن زا سپ ،دنکیم بورغ باتفآ یتقو ،زور ره

 دنربیم و دننکیم عمج فلتخم ياهدنب زا دناهدرک نیچرب ًالبق هک ار ییاهراکش

 ار ناشیاهراکش اههدنورپ لیمکت زا سپ اجنآ !کی هرامش نامتخاس موس ۀقبط

 زامن زا سیپ ،دنک عولط باتفآ هک نآ زا لبق ،اما هاگرحس !گرم قاتا دنتسرفیم

 یعمج هتسد هلبق هب ور ،هاگنآ !دننکیم نارابریت و دنربیم ار ناشیاهراکش حبص

 !دنناوخیم تعامج زامن
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 ،نیمزریز زا ربکا ،نانزدنب زا هرهز و میرم ،دناهدش باختنا رفن تفه ،بشما	
 زا لالج و مود هرامش دنب زا سنوی و دیجم ،ییایرد يورین نادنز زا نابعش
 . يدارفنا

 دناهتشاد هگن نوتس ود رد کی ةرامش نامتخاس ۀتسب هزخ و دنلب راوید ریز ار اهراکش

 ار ناشیزوی ياهلسلسم هک رادساپ ود !نییاپ اهرس و هتسب اهمشچ ،راوید هب ور .

 مکحم ولگ ریز ار نشپاک هالک دنب نانچ اه نآ .دنزیچ همه بظاوم ،دناهدرک لیامح

 !دید دوشیم ار ناشیاهشیر اهنت هک دناهتسب

 قمر و هدش ولو ياهشوگ راپ و تل ،هدش هدروآ يدارفنا زا هک تسا لالج ،اهنت

 ،تسا هدش ییوجزاب مادم ،هدروخن يدایز زیچ ،هدیباوخنً ابیرقت تسا زور هس ،درادن

 نوخ و هدنام اج هب یگرزب یگدرم نوخ شا پچ ۀنوگ ریز ،دنبمشچزا رت نییاپ

 هدش هایس ،هتسب هملد وا ناهد رود و تشپرپ و روب لیبس يال ،هزور هس شیر يال

 بوانت هب شیاهربنل ات اپ فک زا لباک رایش زور هس نیا مامت رد .تسا هدیکشخ و

 و هدرک ادیپ همادا شیاپ تشپ هب و تلآ يور ،هنیس ،تشپ هب اجنآ زا و هدمآ الاب

 ،اهچم ،دناهدش نیکرچ اهلوات اجنآ و اجنیا !تسا هدز لوات، لباک تابرض 	لحم
 ِ يزابرس نیتوپ ياههبرض ریز و یناپق دنبتسد مادمراشف ریز شیاهفتک و اهدعاس

 .دنرایتخایب و سمل ،وج زاب

 درد تدش زاوا ،دباوخب دناوتیم هن ،دتسیاب دناوتیم هن ،دنیشنب دناوتیم هن لالج

 هب ؛وا .دزرلیم و هدش ولو هتسب هزخ و دنلب راوید نیا ریز قمر یبو تسا هتفراو

 یهورگ رد تیوضع و شیاتسور رد غیلبت ،هناخراک کی رد باصتعا كرحم مرج

 نیمه هب مه هاش نامز ،تسا راد هقباس لالج .تسا هدش تشادزاب یتسینومک
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 ،راگیس شتآو قالش ياپ اج ،هدنورپ زج هب الاح و دنا هدوب هتفرگ ار وا میارج

 تشهو تسیب .تسا هدنام اج هب شندب ياج ياجرد هتشذگزا هنهک یغاد نوچمه

 نیرتریپ ،تسا یچقاچاق و دراد یلاس هاجنپ هک نابعش زا دعب وا ،دراد ياهدرخ و لاس

 !تسا بشما راکش

 ماگنه !زور هس و هام کی و لاس هدراهچ . تسا سنوی اما ،بشما ِراکش نیرتناوج

 نوگمدنگ تسوپ ،تسا هدش ریگتسد نیدهاجم زا ياهیمالعا شخپ

 ياهرایش زونه .تسا هدرک رت گنرمک ار تروص رب هدییور ياهكرُک،شاهرهچ

 رد ، اجنآ سنوی	 ،دناهدشن وحم شندرگ و هناش و اپ قاس زا ، شیپ هتفه ود قالش

 وا .تسین شکاب زیچ چیه زا هک تسا یسک اهنت و هداتسیا نادرم نوتس نیرخآ

 نارابریت هک تسورنیمه زا !تسیچ گرم دنادیمن ًالصا هک تسا ناوج ردقنآ

 تکرش دح رد ،تسا ندرک شخپ هیمالعا دح رد يزیچ !درادن گرم موهفم شیارب

 رد هک تسا يدرگهرود شردپ !تسا نشخ يزاب عون کی ،تسا تارهاظت کی رد

 سنوی .دشورفیم اهرجات هب و درخیم مود تسد ینوگ ،ددرگیم اهرازاب و اهرهش

 و هدیود شناج نورد	نونکا هک ییامرس هب هاگ و دنکیم رکف ردپ هب یهاگ اهنت

 دشاب یمخز و تخل هک ار نت ،هامرذآ درس ياوه !دبوکیم مه هب ار شیاهنادند

 ياهدنزگ و درس میسن ،تسا هتسشنن سنوی ناج هب اهنت امرس .دزادنایم هشعر هب

 .تسا هدرک تخرک ار ناینادنز ۀمه نت ،دیآیم هاگرارق پچ تمس ۀناخدور زا هک

 راگدای هب ،دنوش جراخ دنب زا هکنآ زا لبق ار همه ،دنرادن نت رب يدایز شوپنت نانآ

 کی زا رت هاتوک ناشا یگدنز هک یناسک يارب رخآ ،دناهدیشخب نادنبمه رگید هب

 ؟مرگ شوپنت هب يزاین هچ ،تسا بش
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 ،دزرلیم نارگید زا شیب اما ،هدیشخبن یسک هب ار شیاهسابل هچ رگا ،نابعش

 مادم !تسا هتفرگ وا زا رارق و مارآ ،گرم تشحو و هدیود شناج يوت هاکناج یسرت

 ةدنورپ راب هدزای ،تسا باتیب ،دنکب يراک ،دیوگب يزیچ دهاوخیم ،دوشیم اپ هب اپ

 شنت زا یشخب تشادزاب ره رد .تسا هدیشک نادنز لاس هدزیس ًاعمج و دراد قاچاق

 کیدنا هدش شیارب ،رخآ تشادزاب نیا رد اهیبوکلاخ نیمه و تسا هدیبوک لاخ ار

 ساسحا شدوخ رد یتسس روج کی ، هدش کشخ بوچ لثم شناهد !هزات مرج

 ياوه نیا رد ناراب ریز ،تسا هدوب هدرکن ساسحا ار شا هباشم زگره هک دنکیم

 دح نیا ات زگره .تسا هدمآ دنب شا سفن ،جمس توکس نیا رد و هدرملد و درس

 يارب !دوشیمن شرواب ،تسا يدج هیضق هک مه زونه و هدشن وربور گرم اب ،يدج

 ،تفگ دوشیم مه يزیچ هک دوش نئمطم هک نیا يارب ،دشاب هتفگ يزیچ هک نیا

 و درس يادص »!بآ ناویل هی ،بآ ،رادساپ ردارب« :دسرپیم نارادساپ زا یلدود اب

 :دوشیم هدیشک نابعش نت يور یغیت نوچمه رادساپ کشخ

 !تسینً العف ـ

 عورش و دباییم یتأرج ،شاخرپیب اما ،هاتوک و کشخ هچ رگا ِ باوج نیا زا نابعش

 :ندز فرح هب دنکیم

 ،مراد هچب و نز نم !متسین انیا اب نم ،مماما رکون نم ،ربمغیپ هب ،نید هب ردارب ـ

 …قاچاق مرج هب ارم سابع ترضح هب ،مناملسم

 :نابعش ۀلان يوت دودیم محریب و عطاق ،ادص نامه	

 !وگب الاب نوا يراد یچ ره نزن يدایز رز ،زادنن هار ادص و رس ،وش هفخ ـ

 …!ردارب ،نوبرق هخآ ـ
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 !اه هراخیم تنت !هگید وش هفخ ،د ـ

 ،مرکون ،مشچ« :دنکیم همزمز بل ریز یبصع و دیماان و هدروخ تسکش نابعش	

 !دهدیم شحف اهیفام و ایند هب شرس رد و »!مشچ

 .درابیم مادم شیپ ياهزور و اهبش لابند هب هکاخ ،هکاخ ،دهدیمن ناما ناراب

 ناراب ياههدرگ ،تسا كانبسچ و سیخ اپ ریز نیمز .درابیم هشیمه لامش نامسآ

 ییولألت اب هاگرارق ياهنکفارون وترپ ریز ،دیآیم هناخدور زا هک يداب موجه اب

 رب و گربیب و تخل ناتخرد هب دنوشیم هدیشاپ و دنروخیم بات و چیپ ،ناشخرد

 !دناهداتسیا نآ ياپ ناموکحم هک يراوید ۀنیس

 دوخ نت رد ار هدنزگ يامرس ات درشفیم مه هب نادند و تسا نییاپ شرس ،ربکا

 »؟دناهدروآ مه ار هرهز ایآ« :تسا هدرک شلوغشم ياهدنهد رازآ ینارگن .دنک لمحت

 هتفه ود ،تسا هدیرب ار شناما يواکجنک نیا ،دنادب دهاوخیم هک تسا يزیچ ،نیا

 تخت هب ار هرهز ،تسا هدید ار شرسمه ياهظحل يارب ییوجزاب نیرخآ رد شیپ

 هدرب ار وا دعب ،هدوب هدینش ار هرهز دایرف يادص ربکا لوا !دندزیم و دندوب هتسب

 و دنیبب مشچ هب ار هرهز ات دندوب هدرک زاب ار شدنبمشچ ،ییوجزاب قاتا دندوب

 ،دور یم الاب لباک هک دوب هدید شدوخ دردُرپ ِنامشچ اب وا !دیوگب ار شتاعالطا

 هب ار شناج هرهز دایرف و هرهز ياپ فک هب دیآ یم دورف و دروخ یم بات و چیپ

 هک دوب هتسب ار شا نامشچ و هدرشف نادند الاح نیمه لثم !دناسر یم نامسآ

 :دوب هدنک شیاج زا ربخیب و نیگنس یتشم ناهگان

 ؟هزوسیمن تنز هساو تلد ،سومانیب 	ـ
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 شلد هرهز نویش و دوب هدیراب شیور و رس رب قالش نامه و دوب هدرک توکس وا	

 :دوب هتفگ طقف اما .دوب هدیشک شتآ هب ار

 !میگب هک میرادن هگید زیچ ،میتفگ دوب هچ ره ـ

 ره يور و رس رب تشم و قالش و شحف ناراب و دوب هتفگ ار نیمه مه هرهز و	

 ار هرهز دوب هدیمهفن ربکا و دندوب هدش دوخیب ،دوخ زا هک ردق نآ !دوب هدیراب ود

 هرهز دنادب دهاوخیم الاح و دوب ناشرادید نیرخآ نآ !دناهدرب ییوجزاب قاتا زا یک

 ؟هن ای دناهدروآ مه ار

 شرس هک روط نامه ،دونشیمن نارادساپ زا یضارتعا نوچ ،دنکیم ياهفرس ادتبا

 :دسرپیم بل ریز هتسهآ ،تسا نییاپ

 ؟ییاجنیا هرهزـ

 ،دبوکیم مهرد هرابکی هب ،درکیم ینیگنس هرهز بلق رب هک ار یتبرغ ادص نیا

 :دنزیم دایرفً ابیرقت رایتخایب هرهز

 !ماجنیا نم ،هلب ـ

 هک تسا يدرد دوخ نیا و »!تساجنیا مه هرهز سپ« :دنکشیم شدوخ رد ربکا	

 نوچمه ار ربکا يادص اما هرهز ،دنک رارف نآ زا دناوتیمن ،دوخ ناوت همه اب ربکا

 اب مه ربکا تسه هچره« :تسا هتشاد هگن شدوخ يارب یگدنز زا یکچوک ۀلعش

 يادص مه زاب دهاوخیم ،تسا هدمآ قوش هب ،تسا هدش رتصرق شلد »!تسام

 :دشکیم نایم هب ،دنادیم ینشور هب ار شخساپ هک یلاؤس ،دونشب ار ربکا

 ؟هاگداد نربیم ور ام ـ

 !هرآ ـ
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 :دنیشنیم ناینادنز ةدرگ رب یقالش نوچمه رادساپ تخمز يادص	

 فرح یب فرح میرادن فرح ،آ ثیبخ نیش هفخ ـ

 ماب رب و اهنادوان يور رب ناراب نامایب برض هکنآیب دوشیم توکس هرابود

 !دشاب هتشاد یمامت هاگرارق ياهنامتخاس

*** 

 ،دنیآیم نییاپ کی ةرامش یبوچ ياههلپ زا هک رادساپ ود ياهنیتوپ يادص

 نئمطم ياه ماگو اه نیتوپ نیا نینط !ناینادنز لد رب تسا بارطضا ياههبرض

 !دنکیم ُقرق ار یناراب درس بش ،گرم سوقان نوچمه، نارادساپ

 رادساپ ود يادص و »!سابع ترضح ای« :دیوگیم شدوخ يارب رایتخا یب نابعش

 :دیوگیم ،دناهدش هتسخ ینالوط يراظتنا زا هک نانابهگن هب باطخ ودیآیم کیدزن

 !الاب دایب نیدب ور دیجم ، اردارب ـ

 هاگشیاسآ رد ندیمل قوش زا و دنیبیم کیدزن ار تیرومأم نایاپ هک نانابهگن زا یکی

 :دسرپیم یلاحشوخ اب ،تسا باتیب غاد ياچ ناکتسا کی ندیشون و

 ؟هیک دیجم ـ

 تسس ار شناوناز بیرغ یسح !دریگیم ار دیجم ناوت ۀمه هرابکی هب لاؤس نیا	

 شسرپ ، ادص نیا .دریگیم ُرگ ،دودیم شیاهگر يوت ياهدنزگ يامرگ و دنکیم

 دیاب دیجم و ؟دریمیم یسک هچ دسرپب دهاوخیم ادص نیا ،تسین هداس مان کی

 :دهدب باوج

 !منم ـ

 !تفیب هار ـ
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 شریذپ ینعی ،»هن« ره .تسا هدرک هتفشآ ار دیجم ياهدنهد رازآ لزلزت و یلد ود

 هدیعلب نآ رد دهاوخیمن دیجم و تسا هدرک زاب ناهد ،الاب نآ گرم !هلولگ کی

 رد مه نآ ،گرم لوبق ،هدش مامت شلاس ود و تسیب هزات هک دیجم يارب ،دوش

 وا .تسا تخس ،دناهدیراب ار دوخ ياهگرب ۀمه ناتخرد هک یناراب و درس يزییاپ

 همزمز شدوخ يارب رایتخا یب ،دراذگب هدیدن ار ناتخرد زبس شوپنت دهاوخیمن

 ار شیوزاب ود رادساپ ود هک یلاح رد هتسب نامشچ اب »؟تسه يدیما ایآ« :دنکیم

 .دوشیم هاگداد دراو و درذگیم ارسرس زا ،دوریم الاب یبوچ ياههلپ زا ،دناهتفرگ

 ابیز و بوخ ینامز هک ار ییاهزیچ ۀمه ،هتخانشان یگدنز کی ریذپان نایاپ ششک

 و بت ردو »؟مدرکیم هابتشا الاح ات ایآ « :دربیم لاؤس ریز ، دندومن یم باذج و

 ! تسا راجنلک رد شدوخ اب ،تخس ناج یبات

 یناوج 	ِي هبلط ،ماما زا یگرزب سکع ریز وربور نآ ،شوگراهچ تسا ینلاس هاگداد
 ،هدمآرب یمکش ،هاتوک يدق ،هایس ییادر و همامع .تسا هتسشن تواضق زیم تشپ

 و غاز مشچ ود اب ولاتشوگ و درگ تروص و هایس و هوبنا شیر زا هدیشوپ ياهرهچ

 شیادص اهرادساپ !یقناود روصنم رصع رد تسا یکچوک ماما ،دوخ ییوگ ،زیر

 تسا يدرم ،تسا هتسشن ناتسداد ،عرش یضاق تسار تمس . »!اقآ جاح« :دننکیم

 وهنیع تشرد و درگ ینامشچ اب یناوختسا و زارد ياهرهچ اب ياهکرت و لاس هنایم

 !تسا هدرک روآ لوه ار ناتسداد هدیکت ةرهچ هک !غزو

 ًمُهوُلِتاقَو« :دناهتشون گرزب یباق رد قیلعتسن طخ هب ياهلمج ناتسداد رس يالاب رب

 کبس شیر اب شقن هزیر تسا یکناوج ،یضاق پچ تمس . »!ٌهَنْتِف َنوُکَت ال ىَّتَح

 .دهدیم ماجنا ار هاگداد یشنم راک هک قمر یب و تام یهاگن و
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 و هدیشچ مرگ و درس و هتخپ يدرم تئیه رد هنینأمط اب دشوکیم عرش یضاق

 رس زا یهاگن !دراذگن رتارف اپ بدا ةداج زا یسک ات دنزب فرح هنامز هب فراع

 :دسرپیم ،دناهدروآ ار دیجم هک نارادساپ زا و دزادنایم دیجم هب نانیمطا

 اجکی ار ناشهمه ،تسا ياهسلج ،يرادناتسا مورب دیاب هدنب ؟ردارب دنیاجک هیقب ـ

 »!ردارب الاب دیروایب

 :دیوگیم نانک نِم نِم هاگداد یشنم

 ،سه قفانم ،سه تسینومک ،سه یچقاچاق نوشوت ،هشیمن هک همه اقآ جاح ـ

 !اقآ جاح هشیمن هک همه

 زا سپ و هوبنا شیر يوت دنکیم ورف ار شیولاتشوگ و هاتوک ناتشگنا عرش یضاق	

 :دریگیم میمصت و دناراخیم ار شاهناچ یثکم

 یهلا توق و لوح هب ، تسا دوجوم اج نیا هک ناشیاههدنورپ ،ردارب تسین مهم ـ

 یم همادا ، ناتسداد هب باطخ ،دعب و !دیروایب ار ناشهمه ،میهدیم هلصیف ار راک

 :دهد

 اهراک منکیم نامگ تهج نیا زا ،دیشاب هسلج رد دیاب ایوگ مه یلاع ترضح ـ

 »؟تسیچ یلاع ترضح رظن .تسا رتهب ،دنتفیب هار رتدوز هللااشنا

 هداتسیا هتسب نامشچ اب رد ۀناتسآ رد هک دیجم زا هاگن هظحل کی هک ناتسداد	

 :دهد یم خساپیرادگنز يادص اب هدنکنرب ،تسا

 تفرگوریگ و دنا نشور یلیخ بشما ياههدنورپ هک صوصخ هب ،اقآ جاح مقفاوم ـ

 »!دنرادن

 :دیوگیم و دهدیم ناکت يرس دییأت هب ،عرش یضاق

 !الاب دیروایب ار همه ،ردارب دیروایب ،تسا روط نیمه ،هلب ـ
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 دنا هتشاذگ	 اهیجیسب و نارادساپ يارب یلدنص فیدر ود یضاق ولج تمس ود رد
 زورما . دننک ُرپ ار ولج ياه یلدنص و دنوش دراو کت کت ، هاگداد زاغآ زا شیپ ات

 هب شوگ و هدرک شوخ اج شوگ ات شوگ و	 دنا هدمآ یجیسب تفه و رادساپ هن

 . دنا هتسشن راظتنا هب	 اقآ جاح نامرف

 ياهاتسور زا ای هیقب ،هدش مازعا مق زا هک وجشناد کی و هملپید رادساپ ود زج هب

 نیا اب .دنرهش نیشنریقف تالحم ياه هراکیب و نازومآ شناد ای و دنا هدمآ فارطا

 یم ناهد رد ار گرم هملک یتقو !نتشک: دنا کیرش مه اب زیچ کی رد اما همه

 مارآ .دشخب یم شمارآ ناشناج هب نوخ هژاو .دنک یم حشرت ناشقازب ،دنناخرچ

 یگدنز تداع و سدقم تذل یعون ؛ ادخ هار رد تدابع یعون ناشیارب نتشک مارآ

 هدش وداج ،ناشماما ياه دِرو اب هک یناگدش ریقحت و ناگدش لام دگل .تسا هدش

 ناش يارب ،گرم ياشامت هک دنا هدش لیدبت یکچوک ناروناج هب ،تشهب قوش هب و

 ِ ششک ناش يارب ماما نانمشد و نارفاک زغم رب هلولگ کیلش و تسا ندرک یگدنز

 .دراد یبیرغ

 ناشدوخ نیب ،مادعا هخوج رد تکرش و هاگدادرد تکرش يارب بش ره اه نآ

 قوش زا و دننز یم زاین و رذن تسد ،ندش هدنرب يارب و دننک یم یشک 	هعرق
 ! دنهد یم تروق ناهد بآ ،مادعا هنحص ياشامت

 رب ار نارادساپ و اه یجیسب هاگنِ ینیگنس ،دراد مشچ هب دنب مشچ هکنآ اب دیجم

 هاربور ار بشما گرم ینامهیم دیاب هک ياهمعط لثم و دنک یم ساسحا دوخ يور

 !دزرلیم دوخرب ،دنک
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 ینایجیسب و نارادساپ رس تشپ هاگداد نلاس طسو رد و دننکیم دراو ار اهراکش هیقب

 نلاس ياهتنا و دنناشن یم هتسب نامشچ اب ،دنا هدرک رپ ار نلاس ولج ياه فیدر هک

 قرو قش ،کیلش هدامآ و گنفت هضبق هب اه تسد ،حلسم نابهگن جنپ مه هاگداد

 هدنبنج ره بظاوم و دنا هداتسیا لماک شاب هدامآ تروصب مه زا هدش ادج ياهاپ اب

 .دنتسه يا

 هب ار شرس تشپ نآ مکحم هرگ ،هدرک هتسخ ار ربکا نامشچ ۀقلح دنبمشچ راشف	

 راک زاغآ يارب يراق هک یتدم مامت رد !دنشکیم ریت شیاههقیقش و تسا هدروآ درد

 هاگداد ماب رب هک ناراب مظنم برض هب ربکا ،دناوخیم ار نارق زا ییاههیآ هاگداد

 يوت ناتسمز هدننک لسک ياهرهظ زا دعب لثم ، تسا هدناباوخ شوگ ،دبوکیم

 وا ،دندرکیم لح نیرمت و هتسشن مه گنت باتک لثم اههچب هک یتقو ،اهسالک

 ناراب موادم شزیر و هسردم طایح هب هدیناشکیم ار شهاگن ،هتفرگ راخب ةرجنپ زا

 اب هسردم نامه رد . تسا هدادیم شوگ نآ بسچلد برض هب و هدرکیم اشامت ار

 ۀمه ۀشیر ییانشآ نیا ،هرهز ردپ لوق هب و هدش انشآ ، هدوب ملعم مه وا هک هرهز

 شرازآ هتسب نامشچ نیا اما ،دنک اشامت ار هنحص دهاوخیم !تسا هدش اه تبیصم

 لاجم یضاق هب هک تسا نیا .تسا هدیرب ار شناما دنبمشچ راشف و دنهدیم

 :دهدیمن

 !نایاقآ نینک او ونومامشچ	 ـ

 ریز ییادص اب ناتسداد !هاگداد یعیبط ناور هب تسا ياهرظتنمان هبرض ،ادص نیا

 :دنکیم شاخرپ ،دنیشنیم ناینادنز نت هب ینزوس نوچمه هک

 !ربب وتادص ـ
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 ؟ننکیم همکاحم هتسب نامشچ ابار مهتم هاگداد وت ایند ياجک هخآ	 ـ

 :دوشیم لدب نشخ یشاخرپ هب ناتسداد يادص ،دریگیمرد همهمه	

 !ثیبخ وش هفخ مگیم ـ

 ،دنمزرمه همه !دیآیم دورف هرهز لد يور هک تسا یقالش ،همه زا رتشیب ادص نیا

 ات تسین یفاک ربکا قشع ایآ ،دشابن ایند رد زیچ چیه رگا !تسا ربکا نیا رخآ اما

 ،ناتسداد زا رتاسر یشاخرپ اب هک تسور نیمه زا ؟دوش هدیشک خلسم هب هرهز

 :دیوگیم

 !منکیمن اضما ور يزیچ هتسب مشچ اب نم ـ

 یضاق ،دوشیم جراخ یضاق تسد زا دراد هسلج لرتنک !دوشیم رتشیب همهمه و	
 :دیوگیم هرهز هب باطخ هاتوک یقطن زا سپ هسلج ندرک مارآ يارب

 دنتساوخ اهرهاوخ و اهردارب تقو ره !رهاوخ دریگیمن اضما یسک زا یسک ـ

 !مینکیم زاب هتبلا ار اهدنبمشچ ،دننک اضما ار ناشهمانتیصو

 ،اهتال و اهیتول يایند رد !تسا تریح رد اههچب نیا تراسج زا شلد يوت نابعش

 يارب زج یشالت زیچ ره زا شیپ نابعش اما ،تسا زیگنا شیاتس نداتسیا روط نیا

 رددنکیم ساسحا ،دنکن رکف تاجن زج ،زیچ چیه هب دهاوخیم ،درادن گرم زا زیرگ

 هیقب زا ار شباسح دهاوخیم ،هناخ هب ددرگرب دهاوخ یم ،تسا هدش ریسا یماد دب

 :دتفا یم هبال و زجع هب ،دنکیم شاهفخ دراد بارطضا ،دنک ادج

 یکی انیا اب نم ،منوخیم زامن نم ،مماما رکون نم نومز ماما هب ،نوج اقآ جاح ـ

 نم ننودیم ناتسداد ياقآ !سابع ترضح هب هدش هابتشا، نوج یجاح متسین
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 هب ،مراد هچب و نز نم ،اقآ جاح !مادص و نیقفانم رب گرم ،متسه یچقاچاق

 …ادخ يدنوادخ

 :دوشیم هدیبوک شرس رب یکتپ دننام ناتسداد يادص	

 !نزن يدوخیب رز ،هکیترم هگید نک سب ـ

 نآ دشوکیم هک ياهنایذوم دنخبل اب عرش یضاق ،دندنخیم اهیجیسب و نارادساپ	
 :دیوگیم شمرن هب هناروزم ،دراد بویا ربص ایوگ هک يدرم نوچمه ،دنک ناهنپ ار

 نامراک راذگب مراد اعدتسا الاح ،نزب فرح هتبلا دیسر هک تتبون ،ردارب تبون هب ـ

 ؟تبون هب بایسآ دنیوگ یم امکح هک يدینشن رگم !مینکب ار

 ،دهدیم راعش ،دروخیم مسق ،تسا هداتفا اپ و تسد هب ،دریگیمن مارآ اما نابعش	
 :دربیمرد هروک زا ار ناتسداد نیمه و دنکیم غولش ار هسلج

 يارب ناردارب دشاب عمج تساوح؟یشیمن هفخ ؟ثیبخ ینکیم لالخا يراد ،د ـ

 !!اه دنا هدامآ ترس تشپ ندرک بدا

 توکس هک هاتوک ۀظحل نیا رد !تسا تکاس هدروخ تسکش و هدش ریقحت ،نابعش.

 ،دبوکیم هرجنپ هب هک يداب و هاگداد نامتخاس ماب رب ناراب موادم برض ،تسا مکاح

 .دربیم دوخ اب ار ربکا و هاگداد يوت دچیپیم

 هاتوک یثکم یهاگ ،دنزیم قرو ار نآ ،دنکیمزاب ار لالج ةدنورپ عرش یضاق

 ،قمریب و دولآ نوخ و یمخز ،هتسب مشچ اب هک لالج هب ياهظحل هاگنآ ،دنکیم

 :دنزیم ادص مان هب ار وا و دوشیم هریخ ،هدش ولو وربور نآ

 ،ياهدرک قیدصت مه ار اهیلیخ !دیراد شرازگ باتک کی ،ردارب دنسانشیم ار امش ـ

 دناهدناوخ تا شوگ هب هزور هس نیا هچ ره ایوگ ،منیبیم هدنب هک يروطنیا اما
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 هن ای ینزب یفرح هللا ءاشنا یهاوخیم ؟يراد میمصت هچ هرخالب ،ياهدرکن يراک

 ؟ردارب

 دونشیم ار شدوخ مان لالج ،تسا لالج يوس هب اه یجسب و نارادساپ ياههاگن	

 هب اهنت ،دندمآیم دورف شنت رب لباک ياههبرض هک یتدم مامت رد »!؟یفرح هچ«

 هناخراک زا شیپ زور هس بورغ .دوب هدش لفق شناهد و دوب هدرک رکف شردام

 شردام هک دوب هتشذگ رارب ساک ۀناخ تشپ زا ،هد هب دوب هدیسر هزات و دوب هتشگرب

 يدوماب« ،»؟رام هیچ« ،»!رسپ نوکوُب رارف ،ناج لالج نوکوُب رارف« :ولج دوب هدیود

 »!هََمگ اَنارادساپ ،رسپ لابنود یت

 دندربیم ار وا هک یماگنه .دوب هداد شناکت ،ردام ناشیرپ و سمتلم ِ ریپِ نامشچ

 و دوب هدینش ار ردام سمتلم و هانپیب ۀتسکش ياه ۀلان ،دننک هاپس روودنل راوس ات

 َا يدیردناَدرب ..!!ادوُخ مدَنَکَب ناج نایم راجب نجل ارمع یم همه« :دوب هتفرگ شتآ

 )1(» …!!ادُوخ دینُوکوُب گرمناوج َان

 ناهد ،دنکیم دنلب ،هداتفا هنیس يور هک ار شرس ،دروخیم یکچوک ناکت لالج

 :تسا کشخ شناهد و هتسب هرَبَک شنابل رود، نوخ ،دنکیمزاب ار

 !بآ	 ـ

 ،دنک ناهنپ ار شمشخ دناوتیمن هک ناتسداد !هنیس يور دتفایم هرابود شرس و	

 :دنزیم دایرف و دوشیم زیخمین

 !؟بآ یگیم وت و ینزب فرح دنهاوخیم وت زا فرشیب ـ

 یمدآ یگتخپ اب عرش یضاق .دهدب یخساپ ات درادن قمر ،دهدیمن یخساپ لالج	
 :ناتسداد هب دنکیم هراشا ،هتشکراک
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 !منکیم شهاوخ دیشاب مارآ اقآ جاج ـ

 :دنکیم باطخ يرادساپ هب مارآ ییادص اب و	

 !ردارب دیروایب شیارب بآ ناویل کی ـ

 :دیوگیم لالج هب باطخ هناهاوخریخ و میالم ییادص اب ،یثکم زا سپ عرش یضاق	

 دنوادخ هاگرد هب نک هبوت و نزب فرح ،تسا گرزب دنوادخ ،نزب فرح ناج ردارب ـ

 !ردارب ناحبس دنوادخ هاگداد رد نک رافغتسا !ناوج دناهداد يزاب ار وت .نامحر

 هک نیا زا ،تسا لالج ياتسور یمالسا نمجنا وضع هک یناوج یجیسب ،بیبح
 ار لالج وا رخآ .دریگیم شلد رایتخایب ،دنیبیم لاح و عضو نیا رد ار لالج

 يدب هچ ؟تسا دسفم هچ يارب لالج« دچیپ یم شرس رد شسرپ نیا ،دسانشیم

 دشاب !تسا نایم رد مالسا ياپ« :دنزیم بیهن شدوخ هب تعرس هب اما »؟هدرک

 ترضح	ِدوخ ار نیا !هک درادن رسپ و ردپ ،دشاب نایم رد نید ياپ یتقو ،لحم هچب

 یتاساسحا ياهظحل يارب هک دوش یم هدنمرش شدوخ زا »…!تسا	 هدومرف ماما

 :دنک ناربج دریگیم میمصت و دنکیم هانگ ساسحا .تسا هدش

 ،تسا نامهلحم هچب ،نوج اقآ جاح هداد يزاب ار اهیلیخ شدوخ نیا،اقآ جاج ـ

 داسف لگرس ،تسا نامهلحم هچب نیا ،دننادیم ناردارب تساه تسینومکۀتسدرس

 !اقآ جاح تسا

 ،دنکیم یسررب ار لالج هدنورپ هک روطنامه ،هتخادنا ناوربا هب یهرگ عرش یضاق	
 تسد .لالج هب دهدیم و دروآیم ار بآ ناویل ،رادساپ !دهدیم ناکت رس ،دییأت هب

 سحیب و تخَل هک تسا هدش هدیشک ردقنآ یناپق دنبتسد ریز ،تسا شعترم لالج
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 کیدزن ناهد هب تمحز هب و دریگیم ار بآ ناویل یتسد ود لالج ،همهنیا اب .تسا

 .دشونیم رخآ هب ات و دنکیم

 نامه اب عرش یضاق .دنزب فرح ،هدرک یتخس ناج همهنیا هک لالج دنرظتنم همه

 :دیوگیم هنازوسلد نحل

 !ردارب منیبب نزب فرح يدرک رت ار ولگ هک الاح ،بخ ـ

 یخسم نینچ يروطچ« دنکیم رکف بیبح ياهفرح هب یضاق هب هجوتیب ،لالج

 هچ !؟دناهتخاس نینچنیا يروناج ،ییاتسور هچب کی زا يروطچ ؟هتفرگ تروص

 ،هظحل نیا رد هک تسا يزیچ نآ ۀمه ،نیا »!؟میدرکن هک میدرکیم دیاب يراک

 نییاپ شرس هک روج نامه .دنکیم شا یبصع و درشفیم یتخس هب ار لالج بلق

 :دهدیم خساپ هنیکرپ اما ،هتسهآ يادص اب ،تسا

 !مرادن یفرح ـ

 همزمز هب	 ترفن اب دنک ناهنپ ار شمشخ نیا زا شیب دناوتیمن هک عرش یضاق	
 :دنزیم دایرف هاگداد یشنم .ددنبیم ار هدنورپ و »!تخبدب« :دیوگیم

 !ریبکت ـ

 هللا ،ربکا هللا ،ربکا هللا« :دنهدیم خساپ گنهامه اهیجیسب و نارادساپ و نابعش	

 رب گرم 	،مادص و نیقفانم رب گرم ،هیقف تیالو دض رب گرم ،ربهر ینیمخ ،ربکا

 »… نادیهش رب مالس يوروش رب گرم ،اکیرمآ

 :دنکیمزاب ار دیجم ةدنورپ ،هداتفین یقافتا چیه ییوگ هک ینحل اب عرش یضاق

 ؟يرادن یفرح مه امش ؟ردارب یچ امش ـ
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 ار شدوخ مان هرابود ،هدوب هدرک شومارف ار دوخ ییاههظحل يارب هک دیجم	

 ،هدش تشادزاب هک تسا هام راهچ ؛دیآیم شغارس هب ساره نآ زاب .دونشیم

 هدرک رکف نارگید گرم هب اهراب وا ،تسا هدادن ول ار یسک اما ،هدز ییاهفرح

 نامه تسرد ،نیا ؟شدوخ گرم اما ،تسا هتخاس هسامح شدوخ يارب نآ زا ،تسا

 ینامز ،بورغ زورما اهنت ،هدوب هدرکن رکف نآ هب يدج روط هب زگره هک تسا يزیچ

 یسوبور نادنبمه رگید اب هک ییاههظحل نامه رد ،دناهدناوخ دنب رد ار شمان هک

 حرطم ،هدنهد رازآ ِ لاؤس تمالع کی نوچمه شیارب یگدنز و گرم ،هدرکیم

 ةزرابم لوط رد دیجم هک ار ابیز ياهزیچ نآ ۀمه ،تایح ۀسوسو !تسا هدش

 هک نآ زا شیپ لالج دروخرب رگید الاح .دنکیم گنریب ،هدرک هزمزم شهاتوک

 ربز و ریز ایند دنکیم وزرآ مد نیا رد ،دیجم .تسا روآ سرت ،دشاب هدننک جییهت

 ،دوش مگ یگدنز يوهایه نایم رد موش ۀظحل نیا و دزیرب مهرد زیچ همه ،دوش

 هتفرگ رارق یضاق لاؤس دروم هک تسا دیجم نیا نونکا و دوشیمن اما…دوش رود
 و هدرک یگدنز ۀمه هب هک ،یضاق شسرپ هب هن دیاب وا هظحل نیمه رد تسرد و

 وا و تسا باتیب و دولآ لگ ،هاگرارق ِپچ تمس ۀناخدور.. دهد خساپ شاهدرکان

 دوخاما ، دنکشب شناوزاب رد ار هناخدور بوکجوم ، دهد بآ هب نت دهاوخیم

 :دنکشیم

 !مراد فرح ،اقآ جاح مراد فرح ـ

 تمواقم هام راهچ ؛دننزیم یقرب شناسغزوِ درگ نامشچ ،دروخیم هکی ناتسداد	

 :دیآیم یپوت ،همهنیا اب ؟دشاب هتشاد دناوتیم یفرح هچ !؟دراد فرح هزات و هدرک
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 مه نیا !؟يراد فرح هزات و ياهدرک فالع ار همه ،تدم همه نیا ؟يراد فرح ـ

 وتدوخ هک مدیلان تارب ،مدناوخ وت شوگ وت همهنیا ؟تسا هناقفانم کیتکات کی

 !؟يراد فرح الاح ،يداد باوج الپ و ترپ وت و ،نک صالخ

 یناج ،هزات عضو نیا اب ، هدش قمد یباسح ،لالج نایرج زا سپ هک عرش یضاق

 انب !دشاب لقاع دیاب رفن کی ،هناوید تعامج نیا نیب رد رخآ !تسا هتفرگ هراب ود

 :ناتسداد فرح نایم دودیم نیا رب

 !تسا زاب هشیمه هبوت هار ،رگید دنناوج ،درادن لاکشا !اقآ جاح درادن یلاکشا ـ

 :دیجم هب دنکیم ور و	

 !نزب ار تفرح !ناج رسپ تسا گرزب نامحر دنوادخ	 ـ

 مالسا هب مراد مدرک رکف نم ،نم ،مراد اوه کی نم ادخ هب ،اقآ جاح منزیم ـ

 نوخ هب نم تسد و مدش تشادزاب دادرخ یس زا لبق نم ،اقآ جاح منکیم تمدخ

 !اقآ جاح منک تمدخ ،منک ناربج ماوخیم !اقآ جاح منامیشپ ،تسین هدولآ یسک

 دیجم ،نشخ رهاظ ظفح اب دریگیم میمصت ،دنیبیم دعاسم ار هنیمز هک ناتسداد

 :دنک هدامآ یباسح ار

 ؟يدیشک شتآ هب ار اجنآ و يدوب هسردم ياروش وضع تفر تدای!؟يراداوه 	ـ

 مه نیا ،ایب ؟تفر تدای ؟يدرکیم فرحنم مالسا زا هناقفانم ار مدرم ياههچب

 !؟ینیبیم ،دنشکیم ار شورفوبل !نیدهاجم

 !اقآ جاح مفلاخم نم ادخ هب ،مدروخ لوگ ،اقآ جاح مفلاخم نم ـ  

 :دنکیم دییأت ار شفرح هناردپ یشمرن اب یضاق	

 ..دندایز نیطایش منادیم ،ردارب منادیم ـ
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 :دنک یم ضوع دیدهت زا يا هیام اب ار شا نحل و

 و وت هک یناسک دیاب ،تشاد تین نسح دیاب ،تسین هملک کی طقف هبوت اهتنم ـ

 هب تمدخ تهج ،دناهدرک فرحنم میقتسم طارص زا ار موصعم ياهناوج وت لاثما

 نتشک يارب ام تسا هاوگ ادخ .ناوج یهدب ناشن تقادصدیاب ،درک یفرعم مالسا

 تمحز بش ات حبص زا ناردارب… تساهامش تاجن نامشالت همه ام ،میاهدماین
 ُهجرَف یلاعَت هللاَاَ لَجع نامز ماما ياضر يارب ،ادخ ياضر يارب دنشکیم

 یهام !نزب ار تیاه فرح ،دننک داشرا ار ناملسم تلم نیا نادنزرف امش،فیرشّلا

 .تسا هزات يریگب بآ زا تقو ره ار

 اجنآ ،دراد مجاهم یتلاح و تسا نازیوآ یضاق رس يالاب ینیمخ 	هللا حور ریوصت	
 ! زیچ همه رب تسا رظان ومخا ،هتسشن باق يوت

 :دیوگیم ،تسا هدیبات لد رد دیما زا ياهقراب یضاق مرن يادص زا هک دیجم

 فرح اهنت ،اهنت ،اجنیا هن یهتنم ،مگیم ار همه ،منزیم فرح ،نابرق مشچ 	ـ

 ۀظحل کی يارب هک تسا یتلاح رد ،دراشفیم ار شیولگ ضغب …اقآ جاح منزیم

 !هیرگ ریز دنزیم و دزرلیم شاهناچ .دنکب يراکره تسا رضاح،یگدنز

 ةرجنپ رب داب ياههبرض و کی هرامش نامتخاس ماب رب ناراب مادم برض يادص

 هدنورپ ،دنک يراشفاپ هک دنیبیمن تحلصم یضاق ،دزیمآیم دیجم ۀیرگ اب هاگداد

 روتسد يرادساپ هب باطخ و زیم يور دراذگیم اههدنورپ ریاس زا ادج و ددنبیم ار

 :دهد یم

 .دیروایب شیارب بآ ناویل کی ـ
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 ار شنانخس ، نایدنب کت کت يور دناخرچ یم مشچ هناروزم هک یلاح رد و

 : دهد یم همادا ،ربنم يالابرب یظعاو نوچمه

 نامب بوخ رایسب .ناوج نکب ار تیاهرکف یباسح و تسرد نیشنب ،ردارب دشاب ـ

 ار نامماما ترسح ایند مدرم مامت دحاو و دحا يادخ هب،.تسین یلکشم رخآ تبون

 ۀشیر هب هشیت نامدوخ هک تسین فیح !دنروخیم ار نامبالقنا ترسح، دنروخیم

 !رخآ رکف یمک کی ،لمأت یمک کی ؟مینزب نامدوخ

 ریبکت ،اهیجیسب و نارادساپ اب ادصمه دیجم و نابعش .دریگیم ریبکت یشنم	
 !دنیوگیم

 :دنکیمزاب ار هرهز و ربکا ةدنورپ یضاق ،هاگنآ

 یمالسا سدقم يروهمج هیلع رب ار مدرم هک دناهدرک مهتم ار تلایع و وت ،ردارب ـ

 ،دیاهتشاد تکرش هاگشناد يریگرد رد ،دیاهتشون هرضم بلاطم ،دیاهدرک کیرحت

 ار اهنیا ۀمه ایآ ،دیاهدرک لوبق ار یشخب هچ رگا ،تسه مه رگید بلاطم هتبلا

 ؟دینکیم قیدصت

 ِ شراب زج شرس رد ،تسا هدناباوخ ناراب برض هب شوگ ،تدم مامت رد هک ربکا	

 هناراکبیرف يزاب نیا ایآ« .تسین دیما ِ نامایب شیور زج شلد ردو هنیک ِ نامایب

 یب شیامن نیا هب ،یتسار هب ؟دولآ میلست ِتفخ هب داد نت و تفریذپ دیاب ار نیگنن

 ام ندرک هکت هکت رظتنم هک یناروخشال ربارب رد ؟داد دیاب یخساپ هچ گنر و بآ

 هرهز راذگب !دنکیم کیرحت رتشیب ار ناشیاهتشا یگدنز نداد شک ،دنتسه

 ِ یناشیپ رب یفت نوچمه هکار یباوج راذگب ،دیوشب شیوخ نوخ رد ار شناوسیگ

 ناشماکردو مینک لیدبت ياهبارهز هب ار دوخ یگدنز ،میناشنیم هدنام ِبادنگ نیا

 :»میناکچب
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 !مرادن یفرح ،یکحضم ِيزاب بشهمیخ نینچ رد ـ

 و زیر نامشچ !دچیپیم دوخ هب رام دننام ،زیمآ تناها و هاتوک خساپ نیا زا یضاق	
 .دنک هراپ ار ربکا ناهد دزادنایب گنچ و دوش دنلب دهاوخیم ،دننزیم قرب شغاز

 !دریگ یم ناج یضاق دوجو دوپ و رات رد ناوج راگزومآ نیا هب تبسن هدنفوت ياهنیک

 یضاق .تسا هدش شودخم یلک هب، دشاب شتواضق لغش زا ییزج دیاب هک یتناتم

 دشکب شتآ هب ار ایند و دنک یگدنز دیاب ارچ ياهناوید دوجوم نینچ« دنکیم رکف

 طلسم شدوخ رب ،همهنیا اب »!؟دناشکب فارحنا هب ار مدرم موصعم ياههچب و

 رس رب یهاگن اب ،دوَجِب ار ربکا ةرخرخ و درپب ات تسا هدامآ هک ار ناتسداد و دوشیم

 .دناشنیم شیاج

 دادملق شینادان باسح هب ار ناوج نیا ییاورپیب ات دش دراو رگید رد زا دیاب ،نونکا	

 اب ؟هناردپ ياهتحیصن زا رتهب زیچ هچ ،تروص نیا رد .دادن وا ریقحت هب نت و درک

 :ربنم يالاب هب دور یم هرابود ،دراد بل رب هک ياهدرم دنخبل اب یضاق ،باسح نیا

 امش ،یهاوخیم هچ ینادیمن مه تدوخ هللاو ! ملعم ياقآ ! ناج رسپ!ناج ردارب ـ

 تدوخ سفن هب مه ،يوشیم بکترم تیانج ود وت ؛ردارب نک شوگ !دناهداد يزاب ار

 رتهب !یناشکیم تیصعم هب ،دشاب تلایع هک ار مولظم رتخد نیا مه و ینکیم ملظ

 …هنادنمتفارش یگدنز کی و نییاپ دیتخادنایم ار ناترس دوبن

 دوب انشآ شیارب تاملک نیا !دنابوشآیم ار هرهز ،دوخ نیمه و »؟!هنادنمتفارش«

 نیا « :تفگیم هک یسانشرس ِ يرازاب !درُبیم راک هب شردپ هک ییاههملک نامه

 »؟دراد یبیع هچ تحار و بوخ یگدنز کی !تسا ناطرس لثم ،تسا موش جاودزا
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 هرهز هک تسا يزیچ نامه نیا »؟دیفم و رازآ یب ،یکاخ مرک نوچمه نتسیز«	

 تشپ يایناگدنز نینچ هب و هدرک ضارتعا نآ هب ناوت ۀمه اب شهاتوک یگدنز رد

 کی هب ندرک هدولآ اب ار ربکا ات دراد شالت رّوزم یضاق نیا نونکا .تسا هدرک

 :دنزیم دایرف ناوت مامت اب ،رایتخا یب .دنک ریقحت ،یگدنز نینچ

 مادعا زا شیپ ،هرکاب نارتخد هب امش هک تسا هملک نیمه کمک اب و ؟تفارش ـ

 !مینکیم فت امش فرش نیا هب ام ؟دینکیم زواجت

 ردارب نیا هک ،تناتم مادک« !دشکیم نونج هب شراک ،دنزن دایرف رگا ناتسداد	

 »!؟ینوعلمِ نادحلم نینچ ربارب رد مه نآ ؟دنکیم هیکت نآ رب همهنیا ،یضاق

 ياههلضع و هدمآرد هقلح زا ،یبصع ةدیکت تروص نآ رب شتشرد و درگ نامشچ

 !تسینومک ۀطیلس وش هفخ ـ :دشکیم راوه و درپیم اج زا.دناهدش ضبقنم شتروص

 …مدیم هنرگ و وش هفخ

 :دنزیم دایرفً ابیرقت ،هلأسم هب نداد همتاخ يارب هاگداد یشنم

 !ریبکت ـ

 ریبکت، ناوت مامت اب و اسر يادص هب اهیجیسب و نارادساپ هارمه ،دیجم و نابعش و	
 .دنیوگیم

 ار هدنورپ یبصع تکرح اب ،هدرشف مه هب نادند ،دیوگب يزیچ هکنیا نودب یضاق

 !لالج ةدنورپ يور دزادنایم و دندنب یم

 دوخ باق رد نیگمشخ یضاق رس يالاب ریوصت و دبوکیم هاگداد ماب رب مادم ناراب

 هدنکفا اهمشچ رب ياهیاس ،شدنلب تشپ رپ و هدز هرگ مه هب يوربا ؛تسا هتسشن

 دروخیم یناکت باق يوت زا نونکا مه ییوگ ،دیامنیم مُژد ار ریوصت هاگن هک تسا
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 مالسا يارب اه نیا دنرضم ،ار اهنیا دیشکب« :دهدیم نامرف ،دوخ مشخ همه اب و

 نیع ،تعامج نیا نتشک یمالسا سدقم بالقنا هب اه نیا دننزیم هبرض ،زیزع

 »…دیشکب ،تس یهلا تمحر

 زاب ار يدعب ةدنورپ ،تسا هتفرورف دوخ رد و هدنکفا ریز هب رس هک عرش یضاق

 یهاگن اب و دنزیم دنخزوپ شدوخ يارب و هتخادنا الاب هناش ،یثکم زا سپ و دنکیم

 !دنابنجیم رس میرم هب

 راک يزاس پمال هناخراک رد ؛دناهدرک تشادزاب شیپ زور کی و داتفه ار میرم

 و دنتسه یفخم شردارب ود ،تسا ناشورفراب هِرَت نادیم رادقبط شردپ و هدرکیم

 هدرک ریقحت ار ناتسداد هشیمه شنازوس تحارص ابوا تسا هتفر ول رارق رس شدوخ

 !دز فرح دوشیمن ًالصا وا اب ،دز فرح هبوت زا ناوت یمن اهنت هن وا اب ،تسا

 دناهدرکن تأرج و دناهدید اهییوجزاب رد ار وا ،دناهتسشن اج نیا هک ینارادساپرثکا

 شحف ،دایرف ياج هب قالش ۀبرض ره رد !دزگیم اورپیب ودنت !دنوش خاشرس وا اب

 تسه میرم یضرعت هیحور و تمواقم نیمه !دنک یم ناشریقحت ،ضرعت ره رد و

 !دنتسینوا راهم هب رداق و هدرک هناوید ار ناتسداد و نایوجزاب هک

 هچ هک دشیدنا یم و دنکیم ثکم ياهظحل ،دریگیم هدنورپ زا هاگن ،عرش یضاق

 هب ناتسداد مه و یضاق مه .دوش نادیم دراو فیرح اب يدنفرت هچ اب ؟دیوگب

 گرم هک نآ زا شیپ دنناد یم اه نآ !تسیچ میرم عضوم هک دنناد یم ینشور

 رد«	 !تسا هتفرگ يزاب هب ار گرم	 هک تسواِ دوخ ،دزادنیب ساره هب ار كرتخد نیا

 تروصب یتح .دیشک بقع دیابن دنچره ؟تفگ ناوتیم هچ يدوجوم	نینچ ربارب
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 نیا میلست دیابن ، تس یعرش يا هفیظو ناونع هب هتبلا هدش هک مه تجح مامتا

 ».دش ثیبخ

 رب يدنخبل روز هب ،دنک یم روج و عمج ار شدوخ ،يا هشیدنا نینچ اب عرش یضاق

 رس رب ار ياهدروخ بیرف كدوک دشوکیم هک يردپ نحل اب و دناشن یم شنابل

 :دیوگیم میرم هب باطخ هدرمش و مارآ ،دروایب لقع

 ظفح ار تدوخ یقشهلک زونه ایآ ،ناج رتخدوگب امش ، مناخ میرم وگب امش بوخـ

 !؟دراد اپ کی مه زونه امش غرم و یتسه تباوصان ياهفرحرس رب زونه ؟ياهدرک

 ؟ياهدش لقاع لاعتم دنوادخ فطل هب و هللا ءاشنا ای

 هتسشن ياج رب تکاس ،هدرکن یتکرح ،هدزن یفرح ماک ات مال ،هظحل نیا ات میرم	
 .تسا

 ناوسیگ ،يور دیفس و ناوختسا تشرد و الابدنلب ،هلاس راهچ و تسیب تسا يرتخد

 لوط مامت رد .تسا هدرک ناهنپ دقراچ ریز ،رس تشپ هب هدز ربنچ ار شاهتفاب روب

 کی دننام تبالص اب و هنیک رُپ ،هدادن تسد زا ار شا ییاورپیب ،مد کی ،ییوجزاب

 نایم یبیرغ یگنهامه ،تسا نینطرپ و فاص میرم يادص ،تسا ناشورخ ۀناخدور

 .دراد دوجو ،هدرک سامآ شلد يور لاس نایلاس هک ياهنیک و ادص

 زج هب يزیچ ،تسا هدوب تبون راظتنا هب باتیب و هتفرگ ار شمیمصت شیپ زا میرم

 متس و ریقحت و تشاذگ تسد فک رب ار لد دیاب« .درادن رس رد نشور خساپ کی

 ناش نیگنن روضح و داد یبات ،نارگ هجنکش نیمه قالش نوچمه ار لاس همهنیا

 و هنامیکح تاشیامرف هب خساپ رد میرم »…اهر درک اهر ار دوخ دیاب ،دروآ دورف
 :درغیم گنلپ کی دننام هرابکی ، یضاق زیمآریقحت
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 وا ؛مرادن تسودنهیم مدیهش ردارب ۀتفگ رارکت زج يزیچ و مقلخ دهاجم نم ـ

 ورد ار امش ۀمه اجنیمه ،دوب متسد لسلسم رگا :تفگ هاش ناتسداد هب باطخ

 »!مالسلاو . منک یم رارکت هاگداد یب نیا رد ار ردارب نآ نخس نمو !مدرکیم

 دنلب ،دراد هگن ار شدوخ دناوتیمن ،هدرک هک یشالت ۀمه اب ناتسداد .دنیشنیم و

 مادقا ناوت همه اب دیاب ،تسین فرح يارب ییاج« ،دنک هلمح میرم هب هک دوشیم

 یمشخ ۀمه اب عرش یضاق اما ،»درک هل اپ و تسد ریز ار یثیبخ دوجوم نینچ و درک

 ،دناشنیم شیاجرس ار وا و دریگیم روز اب ار ناتسداد تسد .دوش یم عنام ،دراد هک

 هاگداد یضاق وا هرخالاب !درَپیم هک تسا یضاق ِ دوخ تروص تشوگ لاح نیا اب

 رتشیب تیلوئسم ساسحا اب دیاب هدش هک مه رهاظ هب یضاق « هک دراد رواب و 	تسا

 » تسین یضاق ناش رد ،هدیجنسن دروخرب !دوش هریچ شباصعا رب

 دنزب دنخبل ،هدش هک مه یکروز دشوک یم هنارادمتسایس ،لصا نیا تیاعر اب یضاق

 :دیوگ یم ،یبصع و شعترم اما لوقعم و مارآ رهاظ هب دنچره ییادص اب و

 هنیهب تیبرت اب و يدش یم يردام هک نیا ياج هب	 !دراد فسات ياج اعقاو ـ

 زور نیا هب يا هتخادنا ار تدوخ ، يدرک یم تمدخ یمالسا	 هعماج هب تدنزرف
 !هایس

 : ناتسداد هب ور

 !دینک اشامت ـ

 :دهد یم همادا میرم هب ور هناردپ هتبلا 	و هناردتقم یکدنا نحل اب و

 رد میجر ناطیش . يرادن یجالع رگید هک يا هدرک هدولآ ار تدوخ ردق نیا امش ـ

 !تسا هدرک هنال تدوجو دنب تفه
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 همادا و ددنبیم ار هدنورپ،دنک راکشآ ار شا فسات دشوک یم هک روطنامه و

 :دهدیم

 نک هبدن	 نک يراز ،نک هبوت نک ترفغم بلط نامحر دنوادخ هاگشیپزا لقاال ـ
 !مناج يوش راگتسر ایند نآ رد هکلب ،نک هیرگ، یلاعت يراب هاگراب رد

 :دنکیم شاخرپ يدنخرهز اب ،تسا هتسشن هک اج نامه زا میرم

 !ام هن دینک هبوت دیاب نایناج امش ـ

 !هطیلس ریگب نوخ هفخ ـ

 ،دشاب هتفررد اج زا میرم ياهفرح اب هک نآ زا شیپ هک تسا ناتسداد ةرعن نیا	

 دیجم ،دریگیم ریبکت هاگداد یشنم !تسا هدرک شینابصع یضاق درومیب ییابیکش

 وا !تسا هدش تکاس ناهگان هب نابعش اما .دنیوگیم ریبکت اهیجیسب و نارادساپ و

 ار شرمع اهنادنز رد ياهدرخ و لاس هدزیس !تسا زجاع درذگیم هچنآ كرد زا

 یلدنص اههفاکرد ،تسا هتشاد تساخرب و تسشن مدآ روج همه اب .تسا هدرک يرپس

 هدوب هدیدن اهنت هن ار ییاههنحص نینچ زگره اما ،هدروخ وقاچ ،هدز وقاچ ،هدرک اوه

 اهنیا« دنک روصت اراه هنحص نیا يدوجو تقیقح هتسناوت یمن مه شلایخ رد هک

 !تسا گنم نابعش »؟دناهدروآ اجک زا ار ناشتأرج همهنیا رخآ ؟دناهدمآ اجک زا

 سومان و یگنادرم لها نابعش .دروایبرد رس دناوتیمن اما ،دمهفب دنکیم شالت

 .دراد تیساسح سومان ربارب رد ،دشاب هچ ره ،دوشیم شرس یگنادرم ،تسا یتسرپ

 !دنکیم مرش	 شا ینوبج زا ، شدوخ زا

 هنادرم يوریم منهج رگ« :تسا هتفگ هشیمه نابعش» !دوشیمن يروطنیا ! هن«

 ،شلاس و نس همه اب نابعش و دناهداتسیا هنادرم هک دنتسه اههچب نیا الاح »!ور
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 يراوخ هب يروجدب شیاهندیشچ مرگ و درس همه اب ،شیاهندیشک نادنز همه اب

 !تسا هداد رد نت

 دشیدنیب زیچ چیه هب تسین رضاح و دنک رکف دهاوخیمن ًادمع هک دیجم فالخ رب

 نابعش	 هظحل نیمه رد تسرد ،دننکن زاب ار اهدنبمشچ هک تسا نیا شدیما همه و
 وا !دنک اشامت ریس ار اههچب نیا دناوتب وا ات دنوش زاب اهدنبمشچ دنکیم وزرآ

 لامح شردپ ،تسا هدوب شود هب هناخ رمع همه وا ،دمهفب ار زیچ همه دهاوخیم

 شراک ًالبق ،تسا هدرک عورش ار قاچاق راک اج نامه زا وا و هدوب نشلگ يارسناوراک

 نان همقل کی ات هدنک ناج .دنک اج هب اج كایرت رازاب یجاح کی يارب هک هدوب نیا

 هناخرامق ،هناخ هشحاف ،هناخ شکهریش ،نادنز رد ار شرمع همه وا ،تسا هدروآ ریگ

 روطنیمه نابعش !تسا هدروخنرب ییاهمدآ نینچ هب اما ،تسا هدنارذگ یشکوقاچ و

 .دروآ یم دوخ هب ار وا ،یضاق يادص هک دنزیم اپ و تسد شناشیرپ ياهرکف رد

 ،دروآ لقع رس ار سنوی نآ اب دوشب هک ینحل اب و دنکیم زاب ار سنوی ةدنورپ یضاق

 :دنکیم تبحص هب عورش

 ناشیوت مه وت ،هاپس هب هلمح نایرج رد هک دناهداد تداهش رفن جنپ ،ناجرسپ ـ	
 !دسریمن تلقع زونه و مینادیم ام ،ياهدروخ بیرف وت هک مینادیم ام هتبلا ،ياهدوب

 منکب تیارب يراک مهدیم لوق نم ،دناهدوب وت بیرف نیلماع یناسک هچ ییوگب رگا

 : ناتسداد هب دنک یم ور

 ؟دنهدیم بیرف ار موصعم ياههچب نیا روطچ !ادخ هب ار وت نیبب رخآ ـ

 :دنادرگ یم رب سنوی تمس هب ار شرس هرابود و



 29 

 ،یشاب سرد سالک يوت الاح دیاب وت ،دشاب اجنیا دیابن هکوت ياج رخآ !ناج رسپ ـ

 يراد قرف اهنیا اب وت ،يراد شیپ رد يزارد هار زونه وت. نک هبوت ،مرسپ نک هبوت

 »…لاهن کی لثم وت !نک هبوت ،مرسپ

 اب روطنیا دراد هک تسیک نیا« تسا هدمآ گنت هب یضاق یگناچرپ نیا زا سنوی

 فرح دیاب ،دنکیمن لمحت رگید »؟دنکیم رکف هچ نم دروم رد ؟دنزیم فرح نم

 نیا هب طقف تدم مامت رد وا ، دوش یم دنلب شیاج زا یسرت چیه یب ،دنزب ار رخآ

 رد سکچیه »؟تفگ دیاب هچ هاگداد نیا لباقم رد« ؟دیوگب هچ هک هدرکیم رکف

 هاگداد هب ،یضاق هب دیاب هک دنادیم اهنت وا ،تسا هدادن دای وا هب يزیچ دروم نیا

 !تسا شلکشم ۀمه نیا »؟روطچ اما« ،دیوگب »هن«

 هزرابم دراو ،اهنابساپ هب باترپ يارب ندرک عمج گنس اب بالقنا ياهزور رد وا

 هس نیا لوط رد و هدرک عورش ار هزرابم »هاش رب گرم« ۀملک اب وا ،تسا هدش

 هدرک ساسحا شناج ۀمه اب وا ،تسا هتخورف همانزور اههارراهچ رس رد رتشیب ،لاس

 رد هشیمه ،هدیشوپ مود تسد سابل هشیمه سنوی ؛تسین تسرد یگدنز نیا هک

 هب ،دنکیم رکف یتقو هچ رگا ،دنادیمن هنالداع ار نیا و هدش ریقحت هچوک رس

 ،دیشکن سپ دیاب ،داتسیا دیاب هک دنادیم ار نیا اما ،تسیچ لدع هک دنادیمن یتسرد

 مه ياهبساحم چیه ،درادن گنُگ ۀملک نیا زا یکرد چیه وا ؟گرم ؟دیوگب هچ اما

 ،دشیم ریقحت هک دوب اجنآ ،تسا هدرک ادیپ هچوک رس زا ار شنامیا ًاقافتا وا ،درادن

 ریگتسد هک دوب اجنامه و هدرک دشر هک دوب اجنآ ،دش هدیشک هزرابم هب هک دوب اجنآ

 وا ،هلحم ياهیجیسب ،تفگن مه ار شدوخ مان یتح ،تفگن ار سکچیه مان ،دش

 دهاوخیم و هداتسیا هتسب نامشچ اب یضاق ربارب رد اجنیا کنیا و دندوب هتخانش ار
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 رب هک ياهلمج چیه ،دنک ادیپ دناوتیمن اما ،دشاب هتشاد ناج هک دیوگب يزیچ

 !دیآیمرد اپ زا دراد .دنکیمن ادیپ ،دنک روطخ شنهذ

 ار شفرح ،دتفایم يراعش دای هب ناهگان هب هک دنازرلیم ار شلد تخس یبارطضا

 :یضاق قطن يوت درپیم و تسا هدرک ادیپ

 !ینیمخ رب گرم ـ

 مخ سنوی اما ،سنوی شوگ يوت دناباوخیم و دهجیم اج زا يرام لثم ناتسداد	

 :دنکیم تلاخد یضاق هک رگید یلیس کی !دروآیمن وربا هب

 دینیشنب دییامرفب !اجنیا دییامرفب منکیم اعدتسا ،منکیم شهاوخ ،اقآ جاح ـ

 :نابهگن هب ور و

 بآ ناویل کی ـ

 ناتسداد. هاگیاج هب دروآ یمو دریگ یم ار ناتسداد تسد ینابرهم هب دوش یم دنلب و

 شتروص ةدیکت ِتسوپ مامت ،مشخ و صرح زا !تسا هداتفا هشعر هب شنت مامت

 دهاوخیمن ناتسداد !تسین ندز فرح هب رداق هک هتفرگ نانچ شیولگ !دزرلیم

 يروطنیا یبجو کی ۀچب کی رخآ« !دنک عافد شدوخ زا دهاوخیم وا ،دنک ضرعت

 يور هب و ؟دنک هرخسم ار یمالسا هاگداد يروطنیا ؟دنک هل ار یمالسا يروهمج

 !دنکیم ساسحا هدنزاب ،ناوجون نیا لباقم رد ار شدوخ »؟دزادنیب فت گرم

 نِم وّ نِم دیاب اما ،دهدن ول ار یسک دوب نکمم ،دنزن فرح سنوی دوب نکمم«

 ار ناتسداد نیمه و »درکن نینچ اما ،دادیم ناشن ییاپ و تسدیب دیاب ،درکیم

 !تسا هتفاینرد ار اضف یتسرد هب زونه و تسا جیگ عرش یضاق !تسا هدرک هناوید

 هظحل کی ،دبوکیم هرجنپ تشپ هب مادم هک يداب هارمه ،هاگداد مابرب ناراب برض

 هگن ار شدوخ دناوتیمن ،دشاب توافت یب دناوتیمن رگید نابعش .دوشیمن عطق مه
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 لثم هرابکی هب و»! دراد يدح مه یتریغ یب رخآ« دهج یم شندرگ ياهگر ،دراد

 ار شدوخ و دوشیم اهر دوخ یگدنز ۀمه زا ،دشاب هدش اهر نخالف زا هک یگنس

 :هاگداد يور دبوکیم

 !نوت همه شیر وت مدیشاش ـ

 .…دتفا یم هار يا هلولو 	؛دشاب هدمآ يا هزرل نیمز ، دشاب هداد خر يراجفنا راگنا	

 و بهتلم ياضف نآ رد و نابعشرس رب دنزیریم رایتخا یب اهیجیسب و اهرادساپ	
 و دنبوک یم اهگنفت هنشاپ و اهدگل و اه تشم ریز ار نابعش ،نیرضاح همهمه

 و ادخ و ماما هبرابگر لثم ، ناما یب و نشخ تابرض نآ ریز سفن کی نابعش

 !دوریم لاح زا ات دهدیم شحف و تانئاک

**** 

 نیا يارب ناینادنز ار مان نیا ،گرم قاتا رد ،فکمه ۀقبط دناهدروآ ار همه الاح و

 هتخت ار شاهرجنپ اهنت ،هاتوک یفقس اب شوگراهچ تسا یقاتا !دناهدرک باختنا قاتا

 تسا هدش شورفم كرچ و دولآنوخ و سردنم ییولیز اب قاتا فک ،دناهدرک بوک

 یم کقاتا رد هدرم يرون ،تسا ینادنز یمیس کچوک سفق کی رد هک یپمال و

 .درادن ان و هدش ولو نیمز رب هک لالج رگم دنا هداتسیا همه . دنابات

 دنکیم یعس ییاتسور یگداس اب .ياهکرت و وبنادرز تسا یناوج ِیجیسب ،نابهگن

 هام شش .دشاب هتشاد یمیالم راتفر ،دراد نیموکحم هب تبسن هک ياهنیک دوجو اب

 هب اجنآ زا و جیسب زکرم هب هنابلطواد »خیمرز باروگ هلحم 	ریج« زا هک تسا

 ،تسا نیموکحم نیا نابهگن نیرخآ هک دنادیم وا ،تسا هدش مازعا هاپس هاگرارق
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 تسا میحر ادخ« ،درادن يررض يزوسلد و محرت یکدنا ندیشخب ،دشاب هچره سپ

 :دیوگیم یمارآ يادص اب »!تسین دیزی هک وا.

 !دننک زاب ار اهدنب مشچ دنناوتیم اردارب و ارهاوخ ـ

 . نیموکحم ياشامت هب رد مد ِهباپراهچ يوردنیشن یم شدوخ و

 هاگن هرهز و ربکا ،ددرگیم دوخ يانشآ لابند یسک ره ،دنوشیم زاب هک اهدنبمشچ

 شوغآ رخآ تاظحل رد ات هتفرگ ناج ود ره رد نایاپیب یلیم .دنباتیب ،هتخود مه هب

 هبیرغ نیا يارب« ،اما .دننک هصالخ ياهسوب رد ار نیسپاو رادید قوش و دنیاشگب

 رب اهدنخبل »؟داد حیضوت ناوتیم هنوگچ ،دیاپ یم ار زیچ همه و هتسشن اجنآ هک

 رد دنهدیم مه هب همه هک ییاهمالس هارمه اههاگن و دنفکشیم هتسخ ياهناهد

 .دندرگیم قاتا

 رپ ياههاگن نیا« ! هدرک ریگ یتخس هصمخم رد هظحل نیا هک تسا دیجم اهنت

 بوخ ندنام هتسب نامشچ اب ردقچ ؟دنهاوخیم هچ وا زا ،هدنسرپ و رگشاخرَپ و هنیک

 »؟دنوش زاب اهدنبمشچ ،دهد هزاجا نابهگن نیا هک تشاد یترورض هچ ًالصا و تسا

 ،دشیدنیب يزیچ هب و دنک هاگن يزیچ هب دهاوخیمن وا ،دنکیمن هاگن اجک چیه هب وا

 رون نیا !ددزدب نارگید ياههاگن زا ار شدوخ دشوکیم و هتخادنا نییاپ ار شرس

 هدنهدرازآ ،هتشاذگ شیامن هب هیالگرپ مشچ همه نیا يولج ار وا هک عقوم یب

 نیا و دوش شوماخ تنعل غارچ نیا هکداد دهاوخن خر یقافتا ،یلاصتا ایآ« .تسا

 »؟دشاب ناما رد ،شخبناج یکیرات رد دناوتب ناسنا اتددرگ هفخ ،هدنهدرازآ رون

 يور رب ،سیخ ِكاخ يور رب نآ ياههبرض يادص و تسا هدرک دنت ناراب ،نوریب

 و تخاونکی نینط هاگرارق فارطا رس یبلح ياههناخ يور رب ،بآ ياه هلاچ

 و درس قاتا نیا رد ؛اجنیا ردو دنزیم ناراب متیر رد یگدنز ،نوریب .دراد ینیگنس
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 و درس یتوکس ،ییاتسور نابهگن نیا هاگن ریز و پمال ةدرم رون نیا ریز ،رومن

 .تسا هدرک شوخ اج نیگنس

 يامرس زوس شدوخ اب و قاتا ِ لخاد دشکیم كرس يرادساپ .دوشیم زاب رد ناهگان

 ،تسا مادعا مسارم كرادت رومأم !وت دروآیم اج کی ار ناراب ِبرض و داب ةزوز ،زییاپ

 .تسا هدیناچیپ یبوخ هب شا مرگ نشپاکرد ار شدوخ !دراد یلایخیب و داش يادص

 لامش نانیشنهوک ِیخرس هب لیام يدوبک هک یتروص ۀنیمز رب شزمرق و دنلب شیر

 .تسا هدرکن داجیا وا رد یتهُبا ،دراد ار

 شدوخ يارب و دنارسیم ناینادنز کت کت يور ار شزیمآ ریقحت هاگن ،گرم رومام

 :همه هب باطخ دعب و »؟نرفن تفه« :دیوگیم

 ؟یچ همان تیصو ارب ملق ذغاک؟هن ای نیدرک هبوت ـ

 رومن راوید هب تشپ ،هدرک هلاچم ار شدوخ دیجم یتح .دهدیمن خساپ یسک

 و دننک شراضحا نآ ره دراد راظتنا وا !دوشن هدید ًالصا دنکیم یعس و هدینابسچ

 .دوش هتفرگ رس زا شا هاگداد

 هدرکن ادص ار وا یسک اما ،دوب شدوخ مان ندینش رظتنم دیجم ،دش زاب رد یتقو	

 :دسرپیم نابهگن زا رادساپ !تسا

 ؟نقفانم نوشهمه ـ	

 ؟یسانشیم هک منوا ،تسه مه تسینومک ،هن ـ	

 لالج هب و دنکیم دییأت رس اب و دنزیم دنخبل رادساپ ،تسا نابعش هب شاهراشا

 یباسح هگید هقید نچ ،ومع وشاپ ؟هدشولو اجنیا هیک نیا ـ :دزادنایم هاگن

 !یباوخیم
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 :دهدیم خساپ وا ياج هب نابهگن .درادن ندش دنلب قمر اما ،دروخیم ناکت لالج	

 !دناوتیمن ـ

 ،هنیک رپ و دروخیم ار شدنخبل و دنارسیم همه يور ار هاگن نیرخآ رادساپ	

 رد و »!ثیبخ يافرش یب« :دیوگیم شدوخ يارب تنوشخ اب ،دوریم هک روطنامه

 .دبوکیم مه هب ار

 یمادعا اب ،رخآ تاظحل نیا رد دهاوخیمن وا ؛تسین یضار هنحص نیا زا نابهگن

 راک هچ، هدش بارخ اضف هک الاح « دنکیم رکف ،دشاب هتشاد نشخ يدروخرب اه

 ناشلد زادوش یم روطچ ، دنک ناربج ار رادساپ ردارب دنت دروخرب ات دنکب دیاب

  :دسرپیم »؟دروآرد

 ؟هشکیم راگیس یسک ـ

 :دهدیم باوج همه ياج هب ربکا

 !هرآ ـ

 :ربکا تسد دهدیم یتیربک اب ،دروآیمرد بیج زا ار راگیس تکاپ نابهگن و

 !هرادن شکاوه اجنیا ،نیشکب رتمک اما ،نک میسقت همه نیب ـ	

 راگیس خن ود شدوخ اما .هرهز هب رگم ،دنکیم فراعت راگیس اه يراگیس هب ربکا	

 هرهز يوس هب ار شتسد ،دوشیم زیخمین ،دعب و دنزیم شتآ و دراذگیم بل هب

 !نشور راگیس هناد کی اب دنک یم زارد

 ار راگیس ،دنکیم وجتسج ربکا نامشچ یباتیب رد ار شدوخ هک روطنامه هرهز

 ،ددزدب ربکا زا ار شهاگن هنارس هریخ هک نآ یب دنزیم نآ هب یکپ اروف و دریگیم

 :دیوگیم
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 !ناج قیفر نونمم ـ	

 »؟هچ ینعی قیفر سپ ؟دناهدرکن جاودزا رگم ؟هچ ینعی« !دروخیم هکی نابهگن	

 :دنک لاوئس دروم نیمه رد دریگیم میمصت

 ؟نیدرکن جاودزا هگم ـ

 :دهدیم خساپ بجعت اب ،تسا هدشن شسرپ تلع ۀجوتم هک ربکا

 !ارچ ـ

 ؟قیفر هگیم نوا ارچ سپ ـ

 هد زا هزات هک یجیسب نابهگن نیا يارب رخآ «!دهد حیضوت هنوگچ دنادیمن ربکا

 میمصت »؟داد حیضوتار عوضوم نیا ناوت یم هنوگچ ،گرم قاتا رد مه نآ ،هدمآ

 !هگید بخ ـ :دیوگب يزیچ یلک روطب دریگ یم

 اهراب ار قیفر هملک نیا .دوشیمن شریگتسد يزیچ الابرس باوج نیا زا نابهگن	

 ینز هدوب هدینشن اما ،دنربیم راک هبرفاک ياهتسینومک امومع هک دنادیم ،هدینش

 طابنتسا ار هقوشعمو هقیفر لثم يزیچ ،قیفر ۀملک زا وا !قیفر دیوگب شرهوش هب

 مدآ همهنیا روضح رد دوشیم هنوگچ« هک تسا رکف نیا رد الاح و تسا هدرک

 !رخآ یتفع ،یمرش ؟هچ ینعی ؟دنک هدافتسا یتشز ۀملک نینچزا شرهوش اب ینز

 مضه ار هلأسم دناوتیمن ،دروآیم راشف شدوخ هبردق ره» !تسین تسرد هک نیا

 !دهدیم شحف بل ریز یبصع و دنک لح شدوخ يارب ار لکشم و

 !دنیبیم توکس رد ار هراچ ،تسا نابهگن یگنگ هجوتم تدم نیا مامت رد هک ربکا

 هاوگ ،شا هتخوس باتفآ هرهچ ِ یگتسکشو ناتسد ۀنیپ هک ناوج یجیسب نیا هب«
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 يدنخبل اب ربکا »؟تفگ ناوتیم هچ ،تسا باسح یب ياهندنک ناج ِنشور

 :دناوخیم هرهز هب هاگن ابو بل رب هیانکرُپ

 !مرادیم تتسود یشاب هتفگ ادابم ،دنیوبیم ار تناهد ـ

 :دسرپیم ضرعت اب راب نیا ،هدشن شریگتسد يزیچ مه همزمز نیا زا هک نابهگن	

 ؟یتفگ یچ ـ	

 !یچ چیه ـ	

 هشوگ رد ؛نارادساپ دگل و تشم و گنفت هنشاپ ریز هدشراپو تل و یمخز	 ؛نابعش	

 همتابمچ درد زا هلاچم و ادص یب ، هدش غامد نوخ و هدرک سامآ يور و رس اب قاتا

 وا !دمهفب نآ زا يزیچ هکنآ یب تسا هدناباوخ شوگ اهدونش و تفگ نیا هبو هدز

 رگید الاح و هدیکرت نونکا ،دشاب هدش هفخ ولگ رد لاس هاجنپ هک یضغب دننام

 ،گنفت هنشاپ و اهتشم برض هک نآ اب !تسین لبق تعاس دنچ نابعش ،نابعش

 و هدش شخپ شنت مامت رد ناچیپ يدرد و هدرشف مه رد ار شتروص و اهفتک

 هک نآ اب ،دنکیم هزمزم ار نوخ روش ةزم ناهد رد و دزیریم نوخ شینیب زا زونه

 لابکبس هک دنکیم سح ،هدش رات درد تدش زا شنامشچ و دوریم جیگ شرس

 هب هنارمآ نحل اب !تسا هدوب هتخانشان شیارب لاح ات هک دراد یبیرغ قوشو تسا

 :دیوگیم نابهگن

 !بآ هب سد مرب ماوخیم راکرس ـ

 یتقو اما ،دهدن هزاجا دهاوخیم ،هتفرن شدای نابعش ياهشحف زونه هک نابهگن	

 :دوشیم فرصنم شمیمصت زا ،دنکیم هاگن هتسخ و ینوخ و هتفوک نابعش هب

 !ییوشتسد تدربب ات مرایب ور یکی مرب نک ربص ـ	
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 هبیرغ یهاگن ینیگنس ياهظحل يارب !دنکیم دیلک تشپ زا ار رد و نوریب دوریم	
 و دنشکیم يدازآ هب یسفن ناموکحم.دوشیم هتشادرب قاتا رومن و درس ياضف زا

 دراذگیم مه يور ار ییاپمد تفج ود میرم .دنریگیم ناج ینامدوخ ياهتبحص

 ؟ردارب یهاوخیمن يزیچ ـ :دسرپیم و لالج رس ریز دهنیم یشلاب نوچ و

 يوس هب اههجوت . کقاتا رود اترود دناخرچ یم ار شهاگن ،دنکیم زاب مشچ لالج	

 :تسوا

 !زیزع یشاب زوریپ ،رکشت ـ	

 رد دنادیم دنچره .دنیبیم رطخرد ار شا تینما ،دراد یشیوشت رُپ ییاهنت اما دیجم

 يرجنخدننام هک یخلت	 ي هیانک ناکما اما ،درادن يراک وا اب یسک هظحل نیا
 ،تسه نابهگنردارب یتقو« .تسا هدرک شنارگن ،دنک خاروس ار شبلق دولآرهز

 زیمآ ریقحت ياههاگن زا رارف يارب ،هتفر وا هک نونکا !تسه تینما ،تسه یمرگلد

 مشچ و»!درک یفخم هیقب زا ار دوخ باوخ ۀناهب هب و داهن مهرب ار اهمشچ دیاب

 .ددنب یم ار شیاه

 :دیوگیم همه هب باطخو درک يراک دیابرخآ مد نیا رد هک دنکیم رکف میرم

 یتکرح هی مینکب يراک هی ،مینیشنن تکاس ـ

 :دیوگیم و دنکیمزاب ار شا هتسب نامشچ لالج

 !اقفر میناوخب دورس مینیشنن تکاس هرآ ، دننک یم نارابریت ار ام امتح ایناج نیا	 ـ
 میناوخب مه اب دیدلب هک ار قشع يا دورس

 .قشع يا دورس ندناوخ هب دننکیم عورش مارآ ییادص اب یعمجهتسد و
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 یشتآ نوچمه دورس نیا هتشذگرد هچرگا .دنریگ یمن مد هیقب اب نابعش و دیجم اما	
 دیون ، تسا كانرطخ و حور یب يدورس اما نونکا« ،هدرکیم لعتشم ار دیجم ناج

 اب يزاوامه اب دننک مهتم ار وا و دنسرب رس نارادساپ رگا اصوصخ !دهدیم گرم

 دهاوخیم »..؟! نایمادعا نیا اب	 ییادصمه ؟دنکب دیاب هچ وا رخآ ؟یچ ناناوخدورس

 .تسا نیگمرش ،درادن ار شنتفگ تأرج ،اما »!دیناوخن منک یم شهاوخ « :دیوگب

 ار دورس نیا لاح هب ات دنچ ره،دناوخب اههچب اب هدشروط ره دشوکیم اما نابعش

 همه نیا اب ،دمهفیمن ار نآ يانعم یتسرد هب و	 تسین انشآ ششوگ هب و هدینشن
 هیرگ هب ادص یب قوش زا ،تسا زیگناروش وا يارب هظحل نیا. دوش یم ناشزاوآ مه

 هک شلیبس يالبال زاو دنک یم روبع شاهدرک سامآ ۀنوگ يور زا کشا ،هداتفا

 :دوشیم عمج شناهد ۀشوگ رد و درذگیم ،هدش هملد نآ رب نوخ

 ! هللاویا دیشاب هدنز ،نم ياههچب دیشاب هدنز ـ	

 :دنزیم دایرف ناشیکی و دننکیمزاب ار رد يدنت هب	 حلسم رادساپ ود و نابهگن

 ! هفخ نیش هفخ ،اسکان نیربب ونوتادص ـ

 عطق ار ناشدورس ،رادساپ راطخا هب انتعا نودب	 مادعا هب موکحم ناینادنز اما	
 اههرهچ !دنک رتدنلب ،تسا نکمم هچ ره ار شیادص دراد یعس یتح لالج .دننکیمن

 .دنابنجیم ار ناموکحم ياهناهد شخبناج و هدننک کبس یقوش ،هتخورفارب

 لیدبت ياهدنفوت ضرعت هب دورس نینط رُپ یقیسوم و دنوریم رتالاب و الاب اهادص

 .دوشیم

 گرم کقاتا رد ناموکحم دورسو !دنکیم بوعرم ار نارادساپ هک تسا نانچ اضف

 ي هناخدور نوچ ،هتخیمآ مه رد ناراب مادم ِ برضابرض اب هک يزییاپِ داب شزو اب
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 و ناهد رب فک ،هاگرارق پچ تمس هناخدور ،رتوس نآ و دُرغیم هک تسا یکچوک

 تشپ هب ،ناینادنز یمومع ياهدنب هب ،اهرود هب دربیم دوخ اب ار دورس ،دولآ لگ

 .…نادنز راصح

 ؛دروایب یکمک يورین و دورب ناش یکی ات .دنوشیم هچاپتسد و نارگن نارادساپ

 :دنزیم دایرف هدنامرف .دنسریمرس رادساپ ياهدع اب تایلمع هدنامرف

 !هفخ نوعلم ياسومان یب ـ

 مه نارگید اب ،دنکیم یناوخمه ،هدش روط ره مه نابعش .دوشیمن هفخ یسک و

 ،دروآ یم الاب ار شرس ،هدنامرف هدننک بوعرم يادص اب دیجم اما ،دوش یم زاوآ

 هیقب زاوآ مه وا هک دنشاب دهاش ات دوش هدید نارادساپ مشچ هب ات دشک یم ندرگ

 !تسین

 نارادساپ ياهنیتوپ برض و گنفت هنشاپ ؛دنرب یم شروی ناینادنز هب نارادساپ

 ،دنوشیم نوخ رپ اهناهد ،دنشکاشک رد اهندب و اههنیس و اهناهد اب هفقویب

 ياهنیتوپ موادم برض و تایلمع هدنامرف ةرعن !دوش یمن عطق اما یناوخدورس

 نینوخ ،همه ماجنارس !دنرادن یمامت ،اپ و مکش و هناش و رس و کف هب نارادساپ

 قاتا رد هک تسا ناراب ۀتسویپ گنهآبرض و داب شزو ،دنتفا یم سفن زا نیلامو

 . دوش یم زاوآ مه هتسخ ياه سفن اب گرم

 :دنکیم راطخارادتقا و دایرف اب تایلمع هدنامرف	

 ونوتاشوگ بوخ !رابگر هب نوتمدنب یم اج نیمه ،مدیم رج ونوتناهد دیشکب سفن ـ	

 !ردارب يدیمهف هریمن ییوشتسد یکچیه ،نک مربخ دیبنج یک ره ،نینکاو
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 یسح و هداتسیا اشامت هب تدم نیا مامت رد هک تسا نابهگن هب شرخآ باطخ

 .تسا هدربورف دوخ رد ار وا هناگود

 سانشرس ياهتال وزج الیق هک تسا یقالید و الابدنلب ناوج تایلمع هدنامرف

 هتسد رس الاح و 	نیشام طخ هب فورعم هدوب يولهپ ـ تشر هداج هاگتسیا
 شکاشک رد هک ار شجنرف ییالاب همگد هک یلاح رد وا .تسا هاپس نادنز تاماظتنا

 رد و دوریم نوریب گرم قاتا زا نارادساپ ۀیقب اب ،ددنب یم	هدوب هدشزاب ناینادنز اب
 .ددنب یم شرس تشپ ار گرم قاتا

 هدرول و هل هک یناینادنز اب خیمرز باروگ ي هلحم نییاپ ياتسور نابهگن هراب ود

 مزال ایآ« .تسین یضار هدمآ شیپ هک یعضو زا شلد هت .تس 	هدنام اهنت ،دناهدش

 هلصیف ار هیضق يرشت اب دشیمن ؟داد ناشن لمع تدش ردقنآ ،رخآ مد نیا رد دوب

 »دمآیمن نیمز هب هک نامسآ ؟دننک مامت ار ناشرعش درک ربص رخآ تسد ای ؟داد

 شرازگ هدنامرفرس يارب ار هیضق دهاوخیم تسا یضاران هتشذگ هچنآ زا نابهگن

 .دوشیم هدینش کیدزن زا ياهمهمه ،تسا راجنلک رد دوخ اب هک یلاح رد . دنک

 .ناتسداد دولآ مشخ يادص و دیآ یم يزابرس ياهنیتوپ يادص سپس

 ناتسداد .دریگیم رارق رد ۀناتسآ رد نارادساپ هارمه ناتسداد و دوشیم زاب رد	
 اب .دراشفیم مه هب نادند مشخ زا و هدز نوریب هقدح زا شتشردِ درگ ِنامشچ

 :دیوگیم همه هب هنازوت هنیک و یبصع یهاگن

 ؟اه ؟دینکیم شاشتغا ـ

 لاماپ یقح ،لقادح ،دشاب هتفگ يزیچ هک نیا يارب نابهگن ،دهدیمن باوج یسک

 :دیوگیم دیجم هب هراشا اب ،دشاب هدشن
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 !اقآ جاح دوبن نوا ـ

 :دیوگیم تایلمع هدنامرف هب باطخ ،یثکم زا سپ ناتسداد

 هراپ دنتشون تفم فرح رگا !دنسیونب دیهدب ذغاک ،دنراد تیصو ناشمادک ره ـ

 هب ناشدیرایب ،دش هدامآ هک یچ همه .اعدو مالس دح رد ینعی همان تیصو .دینک

 !دنهار وت اقآ جاح .لحم

 وا دوبن رارق رگم ؟یچ دیجم سپ ؟دیروایب ار همه یچ ینعی« ،تسا باتیب دیجم

 لمحت سپ ،دورب نارگید هارمه تسا رارق رگا ،دراد فرح زونه وا ؟دننک ادج ار

 زا شیپ اما ،دنک ضارتعا ،دوش دنلب دهاوخیم دیجم »؟دوب هچ يارب تفخ همهنیا

 :دسرپیم وا هب باطخ ناتسداد ،دشاب هدرک یتکرح هکنیا

 ؟هن ای ینزب فرح یهاوخیم و يدش مداً اعقاو الاح !منیبب ـ

 !هلب ،هلب ،اقآ جاح هلب ـ

 :دیوگیم نابهگن هب ناتسداد	

 !هشیم یچ منیبب ادرف ات رادهگن بشماً العف ونوا ـ

 : دسرپ یم بجعت اب نابهگن

 ؟اقآ جاح اج نیمه ـ

 اج نیمه هرآ ـ

 رارکت شرس رد تسا دیجم اهنت ،دنزیمن یفرح ،درادن یتیصو سکچیه .دوریم و	

 ياهظحل .دتفا یم نارود هب شرس و »!؟هچ ینعی اج نیمه ! اج نیمه « دنک یم

 :دسرپیم نابهگن زا و دسریم هار زا يرادساپ ،دعب

 ؟نرضاح همه ـ

 !هرآ ـ
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 ؟اه همان تیصو ـ

 تشونن يزیچ یسک ـ

 :دهد یم روتسد یبصع ،دشاب هدروخ مخز هک راگنا رادساپ

 ارفاک نیتفیب هار ،نیدنبب ور اهدنبمشچ ـ

 نوچ .سنوی يور دتفایم شهاگن ،ددنبب ار شدوخ مشچ هکنآ زا شیپ میرم	

 هریخ سنوی هب ياهظحل ،تسا هداتسیا اشامت هب ار دنزرف رادید نیرخآ هک يردام

 شوغآ رد ار سنوی دهاوخیم هک نانچ نآ ،دراشفیم ار شیولگ یضغب ،دوشیم

 هاگن ربارب رد اما ،دنک هیرگ ياه ياه و دریگب لغب رد قایتشا اب ار شرس ،درشفب

 اب و تعرس هب ،دنکیمن یتکرح ،دنیاپ یم ار زیچ همه تقد هب هک ینارادساپ درس

 هب ،هتسب نامشچ اب یسرت چیه یب هک ار سنوی و ددنبیم ار شیاهمشچ يراوتسا

 .دنکیم اهر ،تسا هداتسیا ياپ

 ،دهاوخیم ار ربکا شوغآ شناج ۀمه اب ،دنک ناهنپ دناوتیمن ار شایباتیب هرهز	

 دناوتیمن ؟دش ادج ياهناگیب نوچ دیاب هک تسا یظفاحادخ هنوگچ نیا رخآ

 یتحاران و هنعط اب ردپ ،تفگ ردپ هب ار ناشجاودزا ربخ ردام یتقو ،دریگب یمیمصت

 ردپ هظحالم یب وا و »!تسا هدمآ ام ۀناخ هب تبیصم جاودزا نیا اب« :دوب هتفگ

 امش يارب هگا« : هک دوب هدمآ رد ردپ مشچ رد مشچ وا و ولج دوب هدیرپ يدنزرف

 !نوریب دوب هدز هناخ زا و »!تسا ینامداش نم يارب ،هتبیصم

 « هک دوب فقاو لاح نیع رد دنکب ربکا زا ار شباتیب هاگن تسناوت یمن اما هرهز

 نتسکش ترسح نایناج نیا و دنامب راوتسا نانچمه راذگب ،تسکش ار ربکا دیابن

 کیدزن ربکا هب . »تشذگ ناوتیمن هک مه يروطنیمه اما ،دنربب روگ هب ار ربکا

 :دوشیم
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 !ناج ربکا نزب هرگ مرس تشپ ودنب مشچ افطل 	ـ

 نیا ،تسا هدیشخب ربکا هب و هدرک هصالخ هلمج نیمه رد ار شینابرهم ۀمه ،هرهز

 ایآ« .تسا هدرک باتیب ،دشاب طلسم دوخ رب دنکیم شالت هک ار ربکا ،هاتوک ۀلمج

 ياهسوب و درشف شوغآ رد ار هرهز ،گرم ياههنحش نیا ةزره نامشچ ولج دیاب

 هدرکن یگدنز ياههظجل ۀمه هب دشاب یخساپ ،عادو ۀظحل ات دیناشن شیناشیپ رب

 هرهز مشچ يور ار دنبمشچ یتقو اهنت ،دنکیمن ار راک نیا ربکا ،هن اما »؟ناما

 :دسرپیم ،دنزیم هرگ ش رس تشپ ار نآ ياهدنب و دراذگیم

 ؟ هک دموین تدرد ؟تسین مکحم ـ

 »!هبوخ هن« ـ

 ،دننک ضارتعا نیموکحم دونش و تفگ و تکرح نیا هب نارادساپ هکنآ زا شیپ

 : دیوگ یم هلحم نییاپ ياتسور نابهگن

 اردارب دنرهوش و نز ـ

 ال اب و نتفرگ اب و دنوش یم مخ رادساپ ود راچان هب و درادن نداتسیا ناوت لالج	
 یم هک یلاح رد لالج .دنراد شا هگن اپرس دنشوک یم ،لالج لغب ریز ندیشک

 تمس هب ار رس تمحز هب و دنکیمزاب مشچ ،دنامب اپ رس نارادساپ کمک اب دشوک

 دایرف شیورین مامت اب و دنکیم باترپ شیوس هب یفت راجزنا اب و دنادرگیم دیجم

 :دشکیم

 !نیشاب مکحم ،اقفر میزوریپ ام ـ



 44 

 یم ار شمشچ .دنازوسیم ار وا ندرگ ِتشپ ،نارادساپ زا یکی نیگنس تشم و	

 گرم قاتا رد و دنربیم هیقب لابند هب ناشک ناشک ار وا مامت تنوشخ اب و	 دندنب

 !دوشیم هتسب	 دیجم يور هب

*** 

 ،هدش هلاچم دوخ رد دیجم، هتسبِرد اب گرم قاتا رد هدش اهر تسا دیجم اهنت نونکا

 یم لغب ار شیاهاپ ، ودنیشن یم و دوش یم لش دعب دنز یم همتابمچ قاتا جنک

 هدناباوخ نوریب هب شوگ و هتسب ار اهمشچ .دهد یم هیکت وناز هب ار رس ،و دریگ

 .تسا

 ۀمه ،يزییاپ داب موجه ریز هک هاگرارقِ گرزب و ریپ ناتخرد اهنت نوریب رد اجنآ	
 .دناهداتسیا اشامت هب ناروخ بات و چیپ و نایرع ،دناهدیراب ار دوخ ياهگرب

 ، نادنز ياه دنب فقس رب ،اهتخرد يور ،سیخ كاخ رب ناراب موادم ياههبرض

 همادا هفقویب هاگرارق پچ تمس ۀناخدور دولآ فک ياهجوم يور و اههناخ ماب رب

 اب و هدارا نودب !دنکیم اج زا ار دیجم ،یپ رد یپ ِرابگر يادص ناهگان هک دراد

 :درامشیم ار صالخ ياهریت ،هتسکش مهرد يادص

 !شش ،جنپ ،راهچ ،هس ،ود ،کی ـ

 !درابیم اج همه رب نانچمه ناراب و دبوکیم رد هب ار دوخ ،هفقویب داب	

 

)1( 

 نارادساپ، مرسپ تلابنددندمآ« »؟ردام هیچ«» ناج نک رارف ،ناج لالج نکرارف«

 »میوگ یم ار
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 »..!!ادخ دننک شگرمناوج دنرب یم… !!ادخ مدنَک ناجراجیب نجلردرمع همه «

 سیراپ رد 1362 لاس راهب .مود ةرامش ،»ء ابفلا« ۀمانهاگرد نیا زا شیپ هصق نیا

 هدش رشتنم )دارم رهوگ ( يدعاس نیسحمالغ رتکد دای هدنز تیریدم هب

 														 .تسا

 

  گناب تیاس زا هتفرگرب

یسکرام شیارگ ي هناخباتک رشن زاب  


