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 .دوب ھتخاس لدبم حابشا ھب ار ام ۀمھ و منارھاوخ و ناردارب ،دوب هدش گنت ام قلخ ىلیخ

 ى اھفرح و دنک تشز ھیحور  اماب مردپ تیدوجوم مدعرد ھک دشیم ثعاب ام ندز فرح نیرتکچوک

 ،دیدیم ام دروم رد ار وا تینابصع ھکیماگنھ مگرزب ردارب ؛دنک ادا ام لباقم رد ار اور ان و تشز

 ھشیش اب ار شیاھتسد ىور ھتسکش ار شیاھ ىروچ وا و دشیم رو ھلمح شناج ھب هدش لتخم شنھذ

 مردام زا ىراویدراھچ ھکنیا ىارب ھصالخ .تفریم سیلوپ تیرومام ھب و ھتخاس دولآ نوخ نآ ىاھ

 تفونآ ھک مردپ اب لقتسم ىگدنز ھب ھتفر اجنآ ات تفرگ میمصت نز نیا .دوب هدنام اج ھب ھناخریخ رد

 راک نم ھک دناوخیم مردپ شوگب ناھاگ رحس ات اھبش .دزادرپب ،دوب ظفاحم ىخرچلپ عقاو رتوسفا رد

 کی ،منکیم ىزپ گید ھناخ رد نم و بتکم دنوریم زور رھ اھنیا ھک مناوتیمن هدرک ار تنارتخد

 ظافلا نتفگ اب نز نیا و تسا اپرب ھناخ رد ىوھ ایھ مدید متشگرب ھناخ ھب  هاگشناد زا ھکیعقوم زور

 دعب ھظحل دنچ ،دنکیم اجباج نآ رد ار لیاسو و ناماس ھتفرگ ار ىروب ام ۀمھ ھب زیاج ان و تشز

 ھک دایرف و داد اب و دیتفا ام ھمھ ناج ھب ھتفرگ ار پوچ ؛دوبن مولعم سکچیھ هانگ ھکیلاح رد مردپ

 زا ھک ما ىمود ردارب ؛ىیاھنت و میدنام ام .دندش ھناخریخ ھناور دبای ىھاگا نآ زا زین اھ ھیاسمھ

 ىتاریمعت و ىنھر کناب رد و دوب هدش هدنھانپ شا هدناوخ ردارب کی ھناخ رد ر دنیام ملظت

 اھلاس .تخادرپ ام ۀطابا و ھشاعا ھب دروایم تسدب قیرطنآ زا ھک ىشاعم ددم اب ھناھامو درکیمراک

 ىارب ھک منارھاوخ .دمآ ام ۀناخ ىالاب اھ  نایرورکم ھشقن ھکنآ ات دیزرو تردابم راکنیا ھب

  .دنتشگزاب روشک ھب هرابود ناش تالیصحت لیمکت زا سپ دندوب ھتفر ىنوریب ىاھ روشک ھب لیصحت

 ھب ار ام دش ریزگ ان ،تسا لکشم ىیارک ۀناخ رد ناوج نارتخد ىتسرپرس دید ھک ما ىموس ردارب

 ىارب ار نآ ىاھقاتا زا ىکی ،دوب هدرک دابآ قاتا ھس ام ۀناخریخ ۀناخ رد مردپ .دروایب ھناخریخ

 ھب ار ىرینجنا هاگشناد هزات ھک مردارب .دوب ھتشاذگ ورگ ھب درکیم باطخ الم شیارب ھک   ىصخش

 الاح ھک درک میھفت مردپ اب درکیم راک رینجنا ثیحب ىتلود ىاھناگرا زا ىکی رد و دوب هدیناسر نایاپ

 دوخ لوپ وت ىارب و مینکیم راک ام نیشنب ھناخ رد تدوخ ایب دنا هدش ررقم ھفیظو ھب تدالوا راھچ

 مردارب .درک در ار  مردارب داھنشیپ نیا مردناردام ۀراشا ھب مردپ اما ؛مینکیم ىگدنز مھاب میھدیم ار

 ىگدنز ھیاسمھ دننام نامردپ رانک رد ىرتنشور اتبسن قاتا رد ام و هدرک صالخ ىورگ زا ار قاتا

 ىتحار و هدنخ قح ام . شکب ار تیاھ دالوا ھک درکیم ىقلخ جک  مردپ اب نز نآ تقورھ ،میدرکیم

 ام مانشد ود ھب و دوشگیم ار هزاورد رابکی میتسا مارآ ام دیدیم ھک تقو رھ ردناردام میتشادن

 دولآ کشا نامشچ اب ام ۀمھ زور رھ ،درکیم ىلیوح نآ زا ندمآرب ھب دیدھت ار ام و تخادرپیم

 زا مھ نم تقو نآ رد میتخادرپیم تارادا رد راک ھب ناشیرپ رطاخ اب و متیفریم ھفیظو ىوسب
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 ثیحب متشاد ىکیتسیلانروژ راکرد ھک ىقباوس ھب رظن اھ ھناسر زا ىکی رد و مدش غراف هاگشناد

 زا ىکی اب ار کرتشم ىگدنز حرط ات تساوخ تقونآ رد ما ىمود ردارب ؛مدیدرگ ررقم راگنربخ

 يمن  و دشیم ىو ىسورع عنام مردنا ردام اما ؛دزیرب دوب فیرش هداوناخ کی زا ھک نارتخد

 ھب ار شسورع ھتفرگ ھیارک ھب ار ھناخ دش ریزگان مردارب .درایب اج نآ رد ار شسورع تساوخ

 زا ات داد تشادن ىو اب ىلبق تخانش ھک ىدرم جاودزا ھب نت مھ مگرزب رھاوخ .دربب ىیارک ھناخ

 .دوش نوریب ردپ ھناخ

  ىتخبدب زاغآ
 تروص ورس اب ىدرم زور کی ھک دوب هدشن ىرپس ما ھفیظو رد نم ررقت زا ىھام دنچ زونھ 

  ؛دیوارتیم ىدب ىوب شدوجو زا و دوب لیالبوم اب هدولآ شیاھسابل و اھتسد ،دمآ مرتفد ھب ھتفشآرب

 رویرد نیا ،ىوشب بانشت رد ار تیور و اھتسد ورب وت منکیم اضما ار تباتک متفگ شیارب نم

  شزیمآ دیدھت و قیمع ىاھ هاگن اب نم ىوسب رابکی ؛دوب ھتشغآ مھ لمع مادک ھب دیاش ھک ھناوید

  : تفگ هدرک هاگن

 هدرک اضما ار شباتک منک تخادرپ ىو فرح ھب ھکنیا نودب نم !میوشیم وت ىالاب ار میاھسابل نیمھ

   . مدرک تصخر ار ىو

 ام ىنیل رویارد ،دوب  هدش ریوصت شا هرھچ رد ىنویفا کی ىامیس  ھک رویارد نیمھ سپ ىدنچ

 : تفگ میارب زور کی ؛دروایم و دربیم ار ام زوررھ ،دش

 هراکیچ تردارب مدیسرپ ،مدیدنخیم ىو ىگناوید رب مھ زونھ ھکیلاح رد نم ؟ ىریگیم ار مردارب

 دب دنخبل شا هدیشک درز اھنادند اب ھکنآ زا سپ ھتخاس رایع نم لباقم رد ار رتوم ۀنییآ درم ؟ تسا

 ار عوضوم ،تسا ىزاس نوباص تکرش هزاورد نھد رمآ مردارب :تفگ ؛درک نم لیوحت ىیامن

 ؛دیایم نم بقع زا ارد هدید رویارد نیا مدید ،متفر رتفد ھب هدش نایاپ رتوم زا ھتشادنپ ىرسرس

 .متفر الاب ھنیز ىاھ ھلپ زا هدرک اضما ار ىرضاح

 نامھ مدرک هاگن ىتقو مدینش دوخ بقع زا ار اھ اپ ھفرش ىادص ،دوب مراھچ لزنم رد ام رتفد 

 دیوگب ىزیچ ھکنآ ىب اریز ؛درک روھظ مدزن رد الویھ کی دننامھ رویارد نیا رابنیا اما ؛رویارد

 هزرل و دش رت مدوجو  ھمھ تشحو ناراب ریز .دز ىسونامان دنخبل هدیشک میوسب ار شیاھنادند نامھ

 ؟ىنکیم ىچ اجنیا : مدیسرپ ،داتفا ممادنا رب

 رابکی .تسین شیاج اجنیا ورب ھن متفگ ؟ ھن ای ىریگیم ار مردارب ھک ىیوگب میارب مھاوخیم تفگ

 ؛دزیم تدش ھب مبلق .دش نایاپ اھ ھنیز زا و  میایم ھناخ سپ تفگ ھک مدینش ار شسوحنم ىادص
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 زا مھ نم و دشیم زبس مھار رس زور رھ  ھک تبیصم نیا اما منک لورتنک متسناوتیمن ار مشزرل

 ھب متساوخیم ھکیعقوم زور نامھرصع ،دوب ام ىنیل رویارد اریز ،شمریذپب مدوبروبجم ىریزگان

 نم ،دیرخ مھ بیس تکاپ کی ،هدش نییاپ هار رد دیناسر ارم ریخا رد اما دیناسر ار ھمھ میورب ھناخ

 ھب  نم بقع زا بیس زا رپ تکاپ اب دیناسر ا رم ىتقو ،دھاوخیم ىچ فیثک درم نیا ھک  متسنادیمن

 نم  .مدروآ تیارب ار بیس چیھ تفگ ؟ىنکیم ىچ: مدیسرپ ؛مدش هدز تشحو دش لخاد ام ھناخ

 راک بقع ورب مرادن تسود الصا مروخیمن بیس نم  متفگ ؟تسا ىچ رویرد  نیا فدھ ھک  متسنادن

  اھنآ دزن ار بیس مھدب هزاجا شیارب نم ھکنآ ىب ؛تفر مردام و ردپ دزن ھناخ رد ىو اما ،تا

 مردپ و ردناردام . متسا دوخ ردارب ىارب امش رتخد راگتساوخ نم :تفگ  ھلماجم ىب و ھتشاذگ

 ھناخ دراو روطچً اتعفد ،هزاجا ھن ،کت  ـ کت ھن ھک دندرک هاگن ىشحو نیا ىوسب ناریح  ـ ناریح

 هدش خرس تلاجخ زا ھکیلاح رد نم ؟دمآ لخادً اتعفد ھک تسیک نیا تفگ ھتساوخ ارم مردپ ؟ دش

 نیا مدرواین نم  متفگ ؟ىدروآ ارچ ھناخ ھب ار رویرد تفگ تنوشخ اب مردپ ،...ام رویرد متفگ مدوب

 تفگ دیکات ھب مردپ ھب تقامح لامک اب دشکب تلاجخ ھکنیا نودب وررپ و ارد هدید درم !دمآ شدوخ

 ؟ مھاوخیم مردارب ھب ارنات رتخد تسد نم ھک

 رب ھک ىاھسابل ،دنادیم ادخ ھک دوب سان و هایس ردقنآ ؛دیرابیم دود فیثک درم نیا ىور و رس زا

 رد مھ اب نانچ رات ـرات شا ھتفشآرب ىاھوم.دشاب هدشن ھتسش تساھلاس ھک دشیم رکف دوب شنت

 ! ىنکیم ىچ وخ ار نتسش ،هدیدن ار ھناش ىور رمع رد ىدرکیم رکف ھک دندوب ھتخیمآ

 و دیآرب ھناخ زا ات داد روتسد شیارب رھق  اب تخادنا رظن ار درم نیا ىاپارس تقد ھب ىتقو مردپ

 .ددرگ ام ھناخ لخاد ھفایق و دق  نیا اب ھک درادن قحرگید

 دیناسر ار ام ىتقو ادرف ،دمآرب ھناخ زا تفگیم ىزیچ دوخ رس رس راو ھناوید ھکیلاح رد درم

 و بیجعو ھتخوس کرچ شدوخ لثم ھک تشاذگ  میور شیپ ىرضاح ىورب ار شردارب سکع

 ضیرم رویارد کدرم ایوگ دماین  مبقع رتوم نآ شیادرف . مداد سپ شیارب ار سکع ،دوب بیرغ

 هدمآ اھ راگتساوخ ھک  تفگ میارب مردناردام ،متفر ھناخ ھک یعقوم اما ؛مدمآرتفد ىشوخ ھب دوب

 میارب ىگدرسفا بیجع تلاح ،مدش نوخ رگج ىلیخ .دمآ دنھاوخ زین دوب ھعمج ھک ادرف و دندوب

 ھک ارم و دندروآ فیرشت درم ات ود هارمھ نز ات ھس میدیشون ار ىاچ ھکنآ زا سپ ادرف .دمآ شیپ

 ھتسشن ناش لباقم ھتفر ؛مدرک مامت ار مراک منک اھنآ ھب ىیانتعا ھکنآ ىب نم .دندید متشاد ىیوشتخر

 رارصا اھنآ اما ،ما هدرکن مھ رکف جاودزا ھلسم رد زونھ ،منک راک لاس دنچ دیاب زونھ نم ھک متفگ

 ىسک ار وا هدش ثعاب ھک ىلیلد ھناگی ،درادن لمع ،دراد راب و راک ناش ۀچب ھک دندیزرو یم
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 ىمرم ىس شتسار ىاپ رد مھ ىکی و دیایم کرچ شا ھنیس زا دنکیم ھفرس ىتقو ىکی ،دریگن

 اتود تفگیم رویارد نامھ .میریگیمن راک ىارب ارت ام ھک دندرکیم رذع ناش مادک رھ ،هدروخ

 نیشنب اھنت ،نزن تسد درس و مرگ بآ رد  وت دننکیم ار ھناخ ىاھ راک تسا مردام ،مراد رھاوخ

 زا دیما ان ار ام وت اھنت ؛دھدیم نان تیارب مردارب ...مھ ىتفرن رگا تلد مھ ىتفر ھفیظو رگا روخب

 قیوشت ھناخ زا ندمآرب ھب ار اھنآ ،مدوب ھتفر ھناخ ھب نانآ ندیشک ىارب ھک نم اما ،شکن ھناخ

  .مدرکیم

 اما ،منیبن ار محازم کدرم نآ ات متفرن ھفیظو ھب لمکم زور ھس ،دوب ھتفرگ ملد مھ ھفیظو و راک زا

 ھتفر مناردارب رتافد ھب شھارمھ هدش وا محازم هزور ھمھ ھتفایرد ار مرھاوخ راک ىاج درم نآ

 .داد دای زین ار ىرویارد شیارب عقوم زا هدافتسا اب ىتحو

  :تفگ ؛هدیدرگ ھتفشآرب مرھاوخ ،مداد ىفنم باوج اپورس ىب کدرم نیا ھب نم ھک زور کی

 رکچ ھتفر اھلتوھ  ھب شردارب اب نم ھک ارچ ،ىریگب ارنات رویرد ردارب دیاب وت  هدش ھک روط رھ

 ار شردارب نم دریگیمن ارم وا :تفگ ،شریگب تدوخ متفگ هدرک هزیتس مرھاوخ اب مھ نم ...ما هدز

 ىاھغاب مھ مرھاوخ ىارب فیثک ناسنا نیا راگنا  ،مدش هدز تریح ،دیرپ  مرس زا شوھ  مریگیم

 ! دوب هداد ناشن ار خرس و زبس

 اب متساوخ ھک زور کی ،مدوب قاطن ؛متشاد ىراکمھ ژغ ناغفا ىویدار اب زور ود ۀتفھ رد نم

 متفگ ؟ ىوریم اجک :دز ادص هدرک فقوت میاپ شیپ رد شرتوم اتعفد ،ویدار مورب ،ىسکت زا هدافتسا

 رھ رد تدوخ رگا ھک دروخ مسق اما موریم مدوخ : متفگ .تمناسریم نم  ایب تفگ .مراد راک ىاج

  .موشیم ھتشک ای مشکیم ای مھدیم رکت شرتوم اب ار مرتوم،ىتفر ھک ریتوم

 ١٥ کرس ربب ارم  متفگ ؛مدش الاب رتوم رد ،مدوب رواب ىب فیثک درم نیا روعشو لقع ھب نم

 ار وا ردارب دیاب ھک دوب شفرح نیمھ مادم هار رد  هدرک ىط ار فلتخم ىاھکرس ،ناخربکاریزو

 رد سکچیھ ھک ىاھکرس زا ىکی رد تولخ ىانگنت کی رد درب ار رتوم ؛مدرکیم در نم اما مریگب

 دزیریم شرس زغم راگنا ھک دیبوکیم گنرتشا ھب تدش اب نانچ ار شرس هداد فقوت دوبن شفارطا

 مدید !وگب مشکب ار دوخ ھک ىریگیمن رگا ،وگب ؟ىنای ىریگیم ار مردارب :تفگیم نایم نیا رد و

 ىھاگھاگ ،دوب مھ ىنویفا منکیم رکف ،دشکب ار شدوخ دوب بیرق تفریم تماخو ھب ور درم تلاح

  متفگ شیارب  دوب ھتسب رد مدیشک دوخ ىوسب ار هزاورد ریگتسد :مدیدیم شنابز ریز ار راوصن

 ار تا ىن و نآ باوج .تسا ھتسب  هزاورد ُتفگ .موریم هدایپ ار هار ىقاب نم :نک زاب  ار  هزاورد

 ىم نات ىلیوح رد ھتشک ار مرتخد ،موشن ھتشک مدوخ رگا ھک تفگً ادعب و منک ىچ مدوب ناریح !وگب



 

                                                            salamwatanam@gmail.com 
 

 شھاگرد ھب مدوب هدرک هانگ ىچ منادیمن ،مدوب هدش راچد ىتیصخش بجع اب ! تمریگیم لتاق ،مزادنا

 زا اما منک ىشک دوخ متساوخیم ،دوب ھتفرگ ملد ىگدنز زا ؛مدوب هدش راچد  باذع نینچ رد ھک

 رگا ھک دوب نیمھ مھ شرادشوھ نیرخآ مدوب راچان ؛منک لمحت متسناوتیمن ھک متشاد ىھگا شھانگ

 درکیم ىگدنز ھناوید کی لکشب ھک ىدرم نآ زا اما  تمنزیم رتوم اب تمشکیم ىریگن ار مردارب

 تسا تسرد :متفگ ،دزیم تسد ىراک رھ ھب ھک  دوبن ىکش تشادن ار سکچیھ وزیچ چیھ ىاورپ و

 ار شدرز ىاھنادند ؛دوب ھتشک دوبک و هدرک مرو درم نامشچ فارطا نک زاب ار هزاورد ىلاح

 راگنا  دیرپیم میاھ ھقیقش ،دزیم  تدش ھب  مبلق ھکیلاح رد دوشگ ار رد ھتشاذگ شیامنب رگید رابکی

  متلاح مھ اجنآ .مدیسر رتفد ھب ات مدومیپ ار ىدایز ھلصاف هدایپ ىاپ ،دوب هدمآرب میاھتسد و اھاپ زا مد

 ماجنا ار ىراک ھکنیا نودب ؛دوب نوگرگد ما عاضوا ،متسناویمن هداد ماجنا تسرد ار مراک دوب جنشتم

 مردناردام رادشین ىاھفرح مھ و مرھاوخ ىاھ ىشرت ىناشیپ ، ! مدمآ ھناخ ىوسب هدمآربرتفد زا مھد

 بحاص مھ نات ىکی ھک تسیچ شا هدیاف دیوریم ھتخادنا ندرگب ار اھلوکتسد زور رھ تفگیم ھک

 نم دنچرھ مھدب متشادن ھقالع نآ ھب الصا ھک ىسورع نیا ھب نت ات دیدرگ بجوم ؛دیوشیمن رھوش

 دوخ ىگدنز و مسیونب اھباتک متساوخیم ،منک جاودزا ھک متشادن میمصت و مدوب رعاش و هدنسیون کی

  . تخاس مریزگان طیارش ربج اما منک فقو هار نیا رد ار

 ىپ نآ ىاھ ىدنمشزرا و داوس ھب الصا ھک دوب ىسک متخیر تلصاوم حرط شیارمھ نم ھک ىدرم

 نایاپ ھب ىگقالع ىب و بتکم زا رارف هزور رھ اب ١٢ فنص ات ار بتکم شدوخ ،دوب هدربن

 . دروآ گنچ ھب بوخ شاعم نتشاد ببس ھب ارم اما . میتشادن قفاوت چیھ مھ اب ،دوب هدیناسر

  ىناطیش ماد
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