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  ٢٠٢٠ ربماسد ٢۶ ھبنش                                                               یرونا دیمح     
  

 

 

 "دش رجفنم گنشق ککشجنگ نآ ارچ"
 

 

 !؟"دش رجفنم گنشق ککشجنگ نآ ارچ"مھً اعقاو
 Jan("نیودوگ نج"مناخ ۀتشون ،"هدش ناریو ناتسناغفا رد رفس"باتک مھدژھ تمسق زا الاب ناونع

Goodwin(، تسا هدش ھتفرگ "یرونا نیسح دمحم" داش ناور ۀمجرت. 

 ،مدیسر ھک روطس نیمھ ھب ،مدرک یم هدامآ ندومن نیالنآ تھج ار باتک تمسق نیمھ ھک یھاگنآ

 مرظن رد یسور نارگزواجت ۀناشنمدد زواجت زا دعب رد ناتسناغفا ،متفر ورف رکف ھب ینالوط تاظحل

 شیپ ناتسبات یاسرف تقاط یامرگ و ناتسمز زوسناج یامرس رد ناغفا نینزان لافطا .دش مسجم

 ملظ زا رارف ماگنھ رد هدیکرت و کشخ یاھ تشد رد ،یتعارز یاھ نیمز رد ھک دندش مسجم ممشچ

 بابسا ،...و ناش ۀنابیرغ یاھ ھبلک نامدرابمب زا رارف و ندرب ردب ملاس ناج و تراغ و روچ و

 یم قافتا ھعجاف و دنراد یمرب مامت قوش دص اب ار ھچیزاب و دنود یم یلاحشوخ اب و ھتفای ار یزاب

 نیمز زا نتشادرب درجم ھب ،دنا هدش ھتخاس بوغرم یاھ گنر و فلتخم لاکشا ھب ھک ھچیزاب .دتفا

 و لال و رک و روک مھ ای و دنکیم ادج نت زا وزاب و اپ و تسد ار موصعم لافطا و دنوش یم رجفنم

 ...و دزاس یم گنگ

 ناگدید شیپ زا ؛یئامنیس ملیف کی دننام تسرد ،کانتشحو شیامن کی نوچ شارخلد یاھ ھنحص نیا

 هاگآدوخان اھ کشا و دوش یم ھلولک ولگ رد ضغب ،دیآ یم درد ھب لد ،دنزیم دنت دنت بلق ،درذگ یم

 تھج ھک ینانآ ھب و تسا ایند رد ھتخاب فرش رگزواجت ھچرھ ھب و دنوش یم یراج مشچ ود رھ زا
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 لد ۀت زا ،دنوش یم روای و رای ار یشحو نارگزواجت ،...و ینامزاس ،یبزح ،یلیماف ،یصخش عفانم

 .یتسرف یم نیرفن

 !؟"دش رجفنم گنشق ککشجنگ نآ ارچ"مھ یتسار
 ھتشادرب نیمز زا ار گنشق "ککشجنگ" نآ مامت قوش دص اب ھک ایند زا ربخ یب و موصعم لفط نآ

 و تسا هدش رجفنم وا ۀناکدوک ناتسد رد "ککشجنگ" ھک دنکیم ساسحا یزوسناج درد اب هاگان ،دوب

 موصعم کدوک نآ !؟ارچ رخآ .تسا هایس اج ھمھ رگید و تسا هدش کیرات و هایس شرظن رد ایند

 ۀتخاب فرش تشم کی میقتسم کمک ھب ،یسور زیچ ھمھ یب نارگزواجت ھک تسا ھتشاد یھانگ ھچ

  .دنوش یم ربخ یب ایند زا و موصعم ناکدوک نآ ندش لولعم و بویعم ببسم ،یمچرپ و یقلخ

 یم هدش دای باتک تمسق نامھ رد ،یئ ھچیزاب یاھ بمب زا سور نارگزواجت عیسو ۀدافتسا دروم رد

 :میناوخ

 بحاص ناج رتسب یالاب رواشپ رھش ۀناخافش رد یزور ھک دوش یمن شومارف مرطاخ زا زگرھ..."

 دوب هداد تسد زا ار دوخ تسد کی و نامشچ رون بمب نینچ طسوت لفط نیا ،مدوب هداتسیا ھلاس هد

 ؟درک عطق ارم تسد و "دش رجفنم گنشق ککشجنگ نآ ارچ":ھک دیسرپ یم رتاوتم دوخ ردپ زا و

 ھک تسنادیم وا .دزاس عناق ار دوخ ۀلاس هد لفط ات تشادن یباوج چیھ و درک یم ھیرگ فرص شردپ

 یمن هدید رگید زگرھ شدنزرف

  ".دناوت

 و ناردپ ھچ !ادرد !خوآ !یاو یا

 میظع تیانج نینچ دھاش ھک یناردام

  و هایس یاھلاس رد یرشب دض

                                                

 !؟دشاب هداد باوج ھچ دوخ موصعم ناکدوک ھب ردپ نیا

       یاھ بمب ینابرق زور و بش رھ ھک هانگ یب و مولظم و موصعم ناکلفط ھچ .دندوب زواجت نینوخ    

 ناش فیحن یاھ اپ ،دش یم عطق ناش ۀنالفط و کزان یاھ تسد ،دندش یم فیثک یاھسور یئ ھچیزاب

 هدش هریخ "گنشق"یزاب بابسا ھب ھک ارناش ۀناکدوک نامشچ ،موش ۀظحل کی رد ، دیرپ یم اوھ ھب

 ،...و دندش اپ و تسد یب و روک و رک ،دنداد تسد زا شیمھ یارب ،دندوب

 ادرد و اغیرد اما ،...و دنداد یم ماجنا ار دوخ فیثک ۀفیظو و دوبن یمغ ار یسور نارگزواجت اما

 ھک یمچرپ -یقلخ ِتسپ و دیلپ سوساج و هدرم نادجو ،تخاب فرش ،ربخ یب ادخ زا تشم کی ھک
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 ھقھق ،یسور یاکدو تسم و دندرکیم یئارمھ ار یشحو نارگزواجت نآ ،داب ناش مارح ردام ریش

 یاھ کیپ ناش راوخنوخ و زیرنوخ نالارنج و یسور رگزواجت رکاسع یتمالس ھب و دنداد یم رس

 .دندرک یم الاب ارناش

 دوخ بویعم و یمخز ناکدوک فیحن مسج رب ناردپ و ناردام ،روشک یا ھیرق و هد و رھش رد اما و

 هداد رس ھحون ناش نارھاوخ و ناردارب ،ناردام ،ناردپ مولعمان روگ رب نادنزرف .دنتسیرگ یم نوخ

 ...و دنتخیریم کشا ھناشوماخ و

 ھحتاف تکلمم رس اترس رد ھک نامز نآ رد ،نینوخ و راجنھان لاوحا و عاضوا نینچ رد مھزاب اما و

 نادجو و ھتخاب فرش یاھ یمچرپ و اھ یقلخ ینامزاس و یبزح ِنارتخد و نانز ،دوب اپرب هزانج و

 تلاح رد و دندوب هداتفا تسلا و تسم ،رگید لارنج نآ شوغآ ھب یسور لارنج نیا شوغآ زا ،هدرم

 ...و دندوب هداتفا ربخ یب ابقع و ایند زا و دندش یم تسد ھب تسد ،یسور یاکدو ۀشن

 دروم رد یمچرپ و یقلخ یگتخیرگرادریز کی ھک دوس ھچ لاح

 نوناق یارجا و نوناق زا ،دسیونب "باتک" ناتسناغفا نانز قوقح

 نمجنا" ناش ماخ لایخ ھب مھ ایو ،دراذگب باتفآ رد و ھتشون خی رس

 نوریب یسایس لیلحت و ھلاقم تشھ ۀتفھ مھ ای و دزاسب ،"نانادقوقح

 و دیوگب ھک دشاب ھتشادن ارنیا تماھش و تفارش مھ رابکی اما ،دھد

 تنایخ بکترم و هدرک اطخ ناش "کیتارکومید"بزح ھک دسیونب

 و اطخ و تیانج و مرج ھمھنآ زا مھ یراب لقاال و تسا هدش یلم

 هاگشیپ زا یلاخ و کشُخ ترذعم کی ،یتشلپ و یتسپ و تنایخ

 .دنشاب ھتساوخ ناتسناغفا فیرش مدرم

 یشیاسرف و یشیامرف یاھ تموکح ات ."دوش یمن راوخ سلفم ،تسا ناھج رد قمحا ات"دنا ھتفگ اجب ھچ

 "فرط یب" یاھ تیاس ات .الم نیمھ و تسا بتکم نیمھ ،دنا راوس تردق ۀکیرا رب زیرم و رادجک و

 نآ و دنزپ یم نانآ غاد رونت رد ھچلک داتفھ ۀتفھ تسار و پچ ،خیرات ناگنن یب نیا ،دنراد دوجو

 .دنوش یم مھ رادضرق ھکُنت کی ،اھ تیاس

 تاناکما و ھنیمز ھک میتسھ ام دوخ تمالم ،"داب مدوخ رب تنعل ھک مدرک مدوخ "دنا ھتفگ اجب ھچ مھزاب

  .میزاس یم هدامآ اھ یگتخیرگ رادریز نیا یارب ار

 !؟"دش رجفنم گنشق ککشجنگ نآ ارچ"
 ؟ارچ یتسار
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 رب نیرفن و تسا هدرک عارتخا ناکدوک یارب طقف ار بیھُم ۀلآ نینچ ھک ضیرم زغم نآ رب نیرفن

 ھک ناتولیپ نآ رب نیرفن نارازھ و اھ دص و دنا هدرک ربارب ار اھنآ زا هدافتسا و ھیھت ۀنیمز ھکینانآ

 یئاھاج رد تسرد و اھ قالشق و اھ ھیرق رد ار کانشحو و بیھُم و زیگنا ترفن یاھ "ھچیزاب" نآ

 تارایط اب ھک دش اجک یناسنا نادجو رخآ .تسا دایز اھ اجنآ رد لافطا دمآ و تفر ھک دنشاپ یم

 .تسا یگدنامرد و ینادجو یب زا یناشن دوخ نیا !؟دیور یم لافطا گنج ھب یماظن رکیپلوغ

 نآ ارچ ھک ،دنھدب دیاب باوج ھچ مھً اعقاو ،دوخ مولظم و موصعم ناکلفط ھب ،ناردام نآ و ناردپ نآ

 وناز زا ارناش کچوک یاھاپ ،دنا هدرک ادج وزاب زا ار وا فیحن ناتسد و هدش رجفنم ،"یزاب"بابسا

 ...و ھتخاس روک دبا ات ار ناش ناکمشچ ،تسا هدرک ھچراپ ھچراپ نار یالاب ای و

 ات دنا هدمآ ومآ یوسنآ زا خرس زابرس ھلگ کی ھک درک حیرشت خیرات ناکمولظم نآ ھب دوش یم ایآ

 ناردام و ناردپ ھب ناش روز نوچ و ،دنشک دنبرد هدومن راتشک ار ام مدرم و دننک بصغ ار ام روشک

  .دننز یم امش راتشک ھب تسد ،دسر یمن امش

 و دنناوت یمن هدرک کرد زگرھ ار نانخس نیا ینعم ،ایند زا ربخ یب و مولظم و موصعم ناکلفط نآ

 گنشق ککشجنگ نآ ارچ"ھک دننک تفایرد شخب تعانق خساپ کی دنھاوخ یم شسرپ نیا یارب طقف
 !؟"دش رجفنم
 !؟دننک ھئارا خساپ ،ھناکدوک شسرپ نیا ھب دنناوت یم سور یشحو نارگزواجت ایآ

 نادجو و ھتخاب فرش یاھ یمچرپ و اھ یقلخ ایآ

 و گنن یب و شورف نطو و شورف دوخ و هدرم

 تعانق خساپ کی ،شسرپ نیا ھب دنناوت یم ،راع

 !؟دننک ھئارا شخب

 !!!ھن زگرھ
  ۀناخ ،تسا ردام نیا لد رد ھک یدرد و مغ

 !دنک یم بارخ ناش تشپ تفھ ات ار یمچرپ و یقلخ ناشورف نھیم
 زواجت نآ زا لاس کی و لھچ تسرد ھک ناتسناغفا رب سور زواجت حیبقت رد ار زوسناج درد نیا

 ناتسیداخ زین و یمچرپ -یقلخ ناوداپ و نارکون ،یسور نارگزواجت رب ات ،متشون ،درذگیم نیگنن

 مدرم مامت فت زین و هداتسرف تنعل کی و نیرفن کی ،ناش گنراگنر یاھ ھشیلم و نادجو یب

 .منک ھلاوح نانآ  یایند زا ھتشگرب و رظنملا ھیرک یاھ هرھچ رب ار ناتسناغفا
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  دنا هدیدرگ بویعم شیمھ یارب  مولظم و موصعم ناکلفط نیا                     

 نارگزواجت ۀناشنمدد و ۀنایشحو تایانج لصاح ھک موصعم ناکلفط نیا یاھ سکع مامت یزور رگا

 ھک دوش یم یروطق باتک ،ددرگ یروآ عمج ،تسا ناش یمچرپ و یقلخ رادقم یب نامالغ و  یسور

 .دنک اوتحا ار ھحفص رازھ زا زتشیب دیاش

 یمچرپ - یقلخ راع و گنن یب ناشورف نطو مامت رب داب نیرفن و گنن


