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 لالج ات کاخ زا

 نایناربع -٢٣ سرد ،دیدجدهع

 

 ،مـشاب هتـشاد باتک کی طقف متماقا لوط رد متـشاد هزاجا و مدوب یدارفنا سبح رد و مدـشیم ینادنز هگا متفگ هـشیمه نم

 زا باب کی متـسنوتیم طقف هگا ،متفگ همادا رد دعب .دوب سدقم باتک ،مـشاب هتـشاد مدوخ اب متـساوخیم هک یباتک ً اـصخـشم

 باب زا هیآ کی ،منوخب ور سدقم باتک زا هیآ کی طقف متـسنوتیم هگا .مدنوخیم ور ایعـشا شـش باب ،منوخب ور سدقم باتک

  .مدنوخیم ور شیادیپ هدزناپ

 زا یلیخ ،هنک انب ونم و هدب یرادلد و یلـست نم هب هک مـشاب هتـشاد هارمه هب ور سدقم باتک زا باتک کی متـسنوتیم هگا اما

 ».یدرکیم باختنا ور نایمورً lتح وت میدرک رکف ام« ،نگیم مدرم .هنایناربع باتک ،نم بختنم باتک هک دننکیم بجعت دارفا

 ».منودیم ونوا یاوتحم نم ،هن ،بُخ« ،مگیم نم

 هنیا ،مراد تــسود نایناربع رد هک یزیچ اما .مرایب دای هب ،هــشاب مولج باتک نیا هکنیا نودب ور شبلاطم qکا منوتیم مرظن هب

 زا ادـخ شخب تاـجن لـمع ِنداد طاـبترا رد نیا .هـباـتک نومه نیا ،هـنک مالعا اـجکی ور ادـخ رظن لـک هـنوتب باـتک کـی هـگا هـک

 ،نایناربع باتک هب هک تـسه یلیالد زا یکی نیا سپ .تـسه ینغ یلیخ ،دیدجدهع رد ادخ یهفـشاکم اب شقیفلت و قیتعدهع

 .مراد هقالع ردقنیا

 و حیــسم یلاعت .هدیم ام هب ور سدقم باتک لک رد حیــسم ریواــصت نیرتهوکــشاب زا یکی ،نایناربع باتک هک هنیا هگید لیلد

 .هدش هدیمد نایناربع باتک تاحفص یهمه رد ،یتسه {اع رد وا هاگیاج و راک یرترب

 هک ادخ« ،کی یهیآ ،مینوخیم ور تlلک نیا نایناربع یهلاــسر زا کی باب رد .هــشیم عورش یروطچ باتک نیا مینیبب دییایب

 ـرسپ تطاـسوب ام هب رخآ مایا نیا رد ،دو� ملکت ام ناردپ هب ایبنا تطاـسوب فلتخم یاهقیرط و ددعتم ماـسقا هب فلـس نامز رد

 و هدوب شرهوج متاخ و شلالج غورف هک ؛دیرفآ ار اه{اع وا یهلیـسوب و داد رارق تادوجوم عیمج ثراو ار وا هک دـش ملکتم دوخ

 رد اـیربک تــــسار تــــسد هـب ،دـیناــــسر ماـ�ا هـب ار ناـهاـنگ تراـهط نوچ ،هدوب تادوجوم یهـمه لـماـح دوخ توق یهـملک هـب

 ».دوب هتفای ثاریم هب ناشیا زا رتگرزب یمسا هکنآ رادق� ،دیدرگ لاضفا ناگتشرف زا و ،تسشنب نییلعیلعا

 هب هکلب ،هیمالعا نیا راوـشد تیهام و ندوب ینالوط رطاخ هب هن ،منوخب ور هلمج نیا ،�فرگ سفن نودب منوتیم یتخـس هب نم

 یهــصخــشم تفــص ،�م نیا نایب زرط .هدــش نایب هدــرشف روط هب نایناربع یهمان نیزاغآ یهینایب رد هک یبلاطم یانغ رطاخ

 ،نایناربع یهیلوا یبدا بلاق هک دندرک داهنـــشیپ یـــضعب نوچ ،هنکیم هفخ ونم ،همان یهملک ،عقاو رد .تـــسه همان نیا ِلک

 رایـسب یهظعوم کی اجنیا هک دننکیم لالدتـسا یـضعب هکلب ،دوب لوـسر سلوپ یارب یموـسرم زیچ نیا هکنانچ ،تـسین هلاـسر

  .هحیسم تمظع و هوکش رب شیلصا زکر� هک یاهظعوم ،میراد یمیدق

 داجیا شَدنـــسیون دروم رد ور لاؤـــس نیا هلـــصافالب و ،هراد دیدجدهع رد ور تیفیک نیرتالاب ًالومعم ،باتک نیا یبدا تیفیک و

 هدـش هتـشون نالوـسر نارود رد هک درکیم کیکفت ور ینوگانوگ یاهباتک اـسیلک یتقو ،هیلوا یاـسیلک رد مینودیم ام .هنکیم

 تیناقح یهرابرد یتارظانم ،هناونع نیا یعدم نوشمودک و هنالوسر زا و یتسرد هب نوشمودک هک درکیم نییعت تیاهن رد و دوب

  .تشاد دوجو نایناربع باتک

 هک دوب داقتعا نیا ،درب نیب زا اــسیلک رد ور هرجاــشم نیا هــشیمه یارب رابکی هک یزیچ میــشیم هجوتم خیرات تاــشرازگ زا و

 باتک سلوپ هک هرادن ار داقتعا نیا متــسیب نرق رد یرظنبحاــص چیهً ابیرقت یلو ؛هدــش هتــشون لوــسر سلوپ طــسوت نایناربع

 یلیخ وا موـسرم کبـس اب ،تاعوـضوم زا یـضعب یهدنامزاـس یتح و ،اهزیچ نیا و تاغل ،یبدا کبـس نوچ ،هتـشون ور نایناربع

 یماـسا .هنودی� سک چیه ؟هتـشون یک سپ ،هتـشونن ونوا سلوپ هگا هک هنکیم داجیا ور لاؤـس نیا ،لاحره هب اما .هراد قرف

  ؟اقول ،ابانرب ،سولوَپا :هدش داهنشیپ یفلتخم

  .هنومیم باوج یب لاؤس نیا اما ،هتشون ور باتک نیا هلِکسرپ هک دندرک لالدتسا یتح یضعب
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 رد وریمهم تالکـشم نیا الاح .دوب یطیارش هچ رد و دـش هتـشون یناـسک هچ یاربً اقیقد مینودی� ام ،لاؤـس نیا رب هوالع الاح

 یهرابرد هک هنایناربع مـشـش باب کرد یهوحن ،نایناربع باتک یهرابرد گرزب تاثحابم زا یکی .هنکیم داجیا باتک نیا ریـسفت

 ور اهنوا هک هنکمم ریغ ،دندـش رود نوا زا هکیناـسک و ،رخآ یلا و دندیـشچ ور ینlـسآ یهیطع معط هک هنکیم تبحـص یناـسک

 هطبار رد مه هیلوا یاـسیلک رد هکلب ،هدرک داجیا ور یتاثحابم ام نامز رد اهنت هن ً،افداـصت ،ترابع نیا .مینک ایحا هبوت اب هرابود

 و ندب تـسد زا ور نوـشتاجن دننوتیم مدرم هک هنکیم مالعا حوـضو هبً ارهاظ نوچ ،درک داجیا ور یتاثحابم نوا ینعم و ماغیپ اب

 هچ تحت و یناـــسک هچ هب هراـــشا رد نیا مینودی� ام اما .دوب داـــضت رد لوـــسر سلوپ میلعت ابً ارهاظ نیا و ،دنداد تـــسد زا

 .هیطیارش

 هجاوم یتوافتم رایــسب تالکــشم اب و دوب توافتم رایــسب یاهتعدب یهلمح تحت تاهج یلیخ زا هیلوا یاــسیلک مینودیم ام

 نرق نایارگیدوهی نیغورد میلعت هب هنکیم یعــس نایناربع یهدنــسیون ،هآ« :نگیم و دننکیم هاگن نایناربع هب یــضعب و ،دــش

  ».هدب خساپ مکی

 نوــشرظن هگید یاهدع و ».هراکتعدب یاهکیتــسان ریثأت ،هنکیم هاگن شهب هدنــسیون هک یلکــشم ،هن ،هآ« ،نگیم هگید یــضعب

 هجاوم شاهاب هک یلکــشم و ،دندوب دیدــش یافج تحت هک تــشونیم یدوهی نایحیــسم هب نایناربع یهدنــسیون ،هن« هک هنیا

 تــسد نوــشنlیا زا اهافج راــشف تحت هک دندوب ینادترم ،اهیــسپال .دوب »مکی نرق یــسپال« شمــسا هک دوب یلکــشم ،دندــش

 غاب رد .دندرک میدقت حیـسم هب ینابرق ناونع هب ور نوـشیگدنز هک میدینـش یناـسک لالجرپ یاهتداهـش یهرابرد ام .ندیـشک

 اهروتایدالگ یهچیزاب و دندش اهریش ِکاروخ و دنتشاد یدایز تیباذج سومیسکام کریس رد ،دندش یناسنا یاهلعشم ،نورن

 ».تساسیلک رذب ،نادیهش نوخ« ،میگیم ام و دندوب

 دیهــش ادخ توکلم رطاخ هب هکیناــسک ،تــسه هیلوا نایحیــسم یهنانامرهق تعاجــش هب یتاراــشا زا ولمم هیلوا یاــسیلک خیرات

 هک دندـش حیـسم ِرکنم و دندرک راکنا ور نوـشفارتعا یعیبط روط هب ،اهافج راـشف تحت یـضعب .دندـشن دیهـش همه اما .دندـش

 .دندش دترم هکیناسک ،دندرک طوقس هکیناسک ؛دنتفگیم یسپال اهنوا هب تهج نیا زا ،داد تاجن ور اهنوا

 و دننک ظفح ور نوـشنlیا هک هنک قیوـشت اهافج رد ور نیـسدقم هک دوب نیا ،هظعوم نیا شراگن تلع یارب تارظن زا یکی سپ

 ،تـسوا رب ادتبا نومه زا یلـصا زکر� هرابود سپ .تـشاد ور زیچ همه ِشزرا هک دننک یوریپ حیـسم زا و دننک یرادیاپ رخآ هب ات

 هب فلـس نامز رد هک ادخ« ،هنکیم لـصتم مه هب ور شخب تاجن خیرات یهمه هک میدنوخ ور یعوـضوم یهینایب نیا ام هکنانچ

 ،هداتـسرف هک تـسین ییایبنا قیرط زا طقف نالا یلو »،دو� ملکت ام ناردپ هب ایبنا تطاـسوب فلتخم یاهقیرط و ددعتم ماـسقا

 »شلالج غورف هک ؛دیرفآ ار اه{اع وا یهلیـسوب و داد رارق تادوجوم عیمج ثراو ار وا هک دـش ملکتم دوخ ـرسپ تطاـسوب هکلب«

 .دوب

 ادخ لالج هب یتقو نوچ .هنک لوغـشم زور دنچ ور ام هنوتیم هک منئمطم ،دینک یـسررب یلـصا نابز رد ور هاتوک ترابع نیا هگا

 هدید انیکـش ربا قیرط زا ،نوریب رد ،یئرمان یادخ تمظع و هوکـش هک مینکیم رکف قیتعدهع تایلجت یهمه هب ،مینکیم رکف

  .هشاب هدننکروک هنوتیم هک دش عطاس یششخرد و تدش نانچ اب و دش

 نایناربع یهدنــسیون و .هرتکانبات مه دیــشروخ زا ،هــشیم رهاظ یهلا لالج نیا شــشخرد یتقو دنتفگ ام هب اهراب و اهراب و

 .تسادخ لالج غورف ،حیسم ؛هثیلثت مود صخش ،هنکیم رّونم ادخ لالج رد ور ششخرد نیا هک یزیچ هگیم

 دوبن یزیچ یهزادنا هب ،اهناـسنا نایم رد یئرمان یادخ روهظ زا رتهدنز و رتحـضاو و رتگرزب ،یایلجت چیه ،خیرات رسارس رد و

 تیهام ریوـصت طقف هن ؛دوب وا صخـش زا ینایا� ریوـصت هکلب ،تـسوا لالج غورف اهنت هن هک یـسک .دـش هدید ـرسپ مـسجت رد هک

 و هدـش یفرعم هینایب نیا رد نایناربع باتک یالاو یـسانـش حیـسم سپ ،تـسام نایم رد ادخ نیا .وا صخـش ریوـصت هکلب ،ادخ

 .هتفر شیپ باتک نیا رسارس رد دعب

 ای تاقولخم زا یکی حطـس رد ور یـسیع و درک ذوفن یکیتـسان تعدب هکنیا ات ،هرترب ناگتـشرف زا حیـسم ،همه زا لوا ،دنتفگ ام هب

 .هناگتشرف دنوادخ و ،هناگتشرف قلاخ وا .تسین هتشرف ،حیسم .تفرگ رظن رد ،دنتاقولخم ماظن زا یشخب هک یناگتشرف
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 ود ناونع هب ،یـسیع و ،یـسوم ،قیتعدهع یلـصا تیـصخـش نیب هک هدـش هداد ام هب باتک نیا رد یـسایق لیلحت و هیزجت دعب و

 یهـسیاقمً اعقاو هکلب ،تـسین یدب و یبوخ نیب داـضت نیا هتبلا و .هنکیم هـسیاقم ور نوـشاهتوافت و تاهباـشت هک ،تـسه دهع

 .هرتهب و ،بوخ زیچ کی نیب

 یهنوخ هب وا ،دوب »وا هناخ رب ــرسپ لثم حیــسم اما ...دوب نیما وا هناخ ما� رد مداخ لثم یــسوم و« ،هگیم ام هب هدنــسیون نیا

ـــرسپ وا .دموا شردپ  ددعتم یاهباب رد حیـــسم تناهک یرترب هب دعب و .هنوخ نیا یهدـــش مادختـــسا مداخ هن ،تـــسه هنوخ ِ

 هرافک زور رد هک دوب یـسک ،قیتعدهع رد مظعا نهاک هک هنومدای ،ًالوا .هراد ور یـساـسا تیـصوـصخ ود نیا و ،هنکیم یگدیـسر

 هب ،دـشیم هتفریذپ ادخ طـسوت هک ییاهینابرق ،هکنیا مود و ؛دـشیم رارکت لاـس ره دیاب ینابرق نیا و دادیم ینابرق موق یارب

 و اهواگ نوخ ،عقاو رد ،هگیم ام هب نایناربع یهدنــسیون هک روطنومه نوچ ،دــشیم هتفریذپ نوــشنیدا� یگژیو زا یگدنیا�

 .هرادرب ور هانگ هنوتی� اهزب

 ،هیاس ِلثم یگمه ،دندرکیم زکر� ینابرق و هرافک رب هک قیتعدهع یاهنییآ و اهمسارم یهمه هگیم ام هب اجنیا هدنسیون سپ

 یارب رابکی ،لماک و مظعا نهاک طـــسوت هک دـــشیم زکرمتم یلماک ینابرق رد نیا ،دمویم هک دندوب یتیعقاو یهدنهدنوـــشن

 هنوتی� اهزب و اهواگ نوخ هک هنک میدقت ردپ هب ور یزیچ هک تـسه هتـسیاـشً اتاذ هک دـش ماجنا حیـسم ینابرق قیرط زا هـشیمه

  .هدب ماجنا ونوا زا یاهرذ یتح

 تناهک ،تناهک ،قیتعدهع تنـس رد .هدب خـساپ قیتعدهع تنـس اب طابترا رد حیـسم تناهک لاؤـس هب دیاب هدنـسیون نیا ً،امود و

 صخــش ،تناهک تمدخ یارب سپ ؛دوب یوال یهلیبق زا و مظعا نهاک نیلوا نوراه هک دــشیم هدیمان نایوال تناهک ای ینوراه

 هاـشداپ ناونع هب حیـسم ،نایناربع باتک رد اجنیا یلو .هدـش هدیمان نایوال تناهک لیلد نیمه هب و دوبیم یوال یهلیبق زا دیاب

 هگا .هشیم هدوتس رترب مظعا نهاک ناونع هب وا اجنیا الاح .دایم ادوهی یهلیبق زا هک یسک ،هتفای یلاعت ادخ توکلم رد دوعوم

 وا نوچ ؟هنوـسرب ققحت هب ور اهنیا یود ره هنوتیم یروطچ حیـسم سپ ،نایوال زا تناهک لـسن و دایم ادوهی زا ناهاـشداپ لـسن

  .هدواد رسپ نوچ ،تسادوهی یهلیبق زا وا هک مینودیم ام و هشاب هلیبق ود ره زا هنوتی�

 ،حیـــسم هگیم ام هب هدنـــسیون و میراد قدـــصیکلم تناهک یهرابرد نایناربع رد ور ینالوط یهثحابم نیا لیلد نیمه هب ،بُخ

 یزیچً ابیرقت ،قیتعدهع رد هک ،دوب قدـــصیکلم لـــسن زا هکلب ،نایوال تناهک قباطم هن و ،نوراه تناهک قباطم هن ،دوب نهاک

 تناهک ،عقاو رد هکلب ،تـسین نایوال ای نوراه تناهک زا رتمک ،قدـصیکلم تناهک هگیم همادا رد دعب و ،میونـشی� وا یهرابرد

  .هرترب

 نیا اـب میهاربا هـک هـنکیم تـبحـــص یاهـعقاو یهراـبرد و هدرگیمرب قیتعدـهع هـب ناـیناربع یهدـنـــسیون ،هـتکن نیا تاـبثا یارب و

 هاـشداپ ای میلاـس هاـشداپ ناونع هب و »هتلادع هاـشداپ« شمـسا ینعم هک یـسک ،هنکیم تبحـص قدـصیکلم اب ،زومرم تیـصخـش

 رد و .هدیم تکرب ور میهاربا ،قدـصیکلم و هدیم کی هد قدـصیکلم هب میهاربا ،ییورایور نیا رد .هدـش فیـصوت یتمالـس و حلـص

 .هدیم تکرب رتکچوک هب ،هرتگرزب هک یسک و ،هدیم کی هد رتگرزب هب هرتکچوک هک یسک ،دوهی تنس

 هک هــشیم تباث سپ ،همیهاربا لــسن زا یوال نوچ و ،هدــش هتفرگ رظن رد میهاربا زا رترب قدــصیکلم ،هلدابم نیا رد نوچ سپ

 زا رترب هک یـــسک ،هناگتـــشرف زا رترب هک یـــسک ،تـــسایبنا زا رترب هک میراد ور یـــسک اجنیا سپ .هرترب نایوال زا قدـــصیکلم

 .هنکیم عمج مه رانک ور اهنیا یهمه حیسم ؛هنوراه مظعا تناهک زا رترب ،لمع و لالج رد هک یسک ،تساسوم

 عناـق ییادـتبا یاـهزیچ هـب دـیاـبن هـک هدـیم میلعت ار اـم یدـج یلیخ ،حیـــسم راـک یرترب نداد نوـــشن زا دـعب ،ناـیناربع باـتک سپ

 تقیقح تـشوگ و میـشاب هتـشاد ادخ روما زا یلماک کرد دیاب هکلب ،نـشیم ریـس ریـش اب هک میـشاب یناکدوک ِلثم دیابن ،میـشاب

 رب هک ییاهافج ای اهجنر هب هجوت نودب ،مینو� رادافو حیـسم تمدخ هب ،مینو� رادیاپ رخآ هب ات ساـسا نیا رب و میـشچب ور ادخ

  .»همیظع رایسب تاجن« ،اجنیا عوضوم نوچ .هشیم دراو ام

 نوچ ،درک نوــشیرواد ادخ هکیناــسک ،هنکیم یروآدای شناگدنناوخ هب ور قیتعدهع رد لیئارسا موق تاروــصق ،هدنــسیون نیا

 سپ ،هریغ و دـندرک تـیاـکـــش ناـباـیب رد وا هـیلعرب .دـندرمـــش کـبـــس ،درک مهارف نوـــشارب جورخ رد ادـخ هـک ور ییاـهر و تاـجن
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 شوگ رطاـخ هـب ور لـیئارسا ادـخ هـگا ،دـینک ربـــص هـقیقد کـی الاـح« ،هـگیم و هـنکیم رورم ور اـهنیا یهـمه ناـیناربع یهدـنـــسیون

 نیا اب وا ».تـسه یدج ،تـسادخ ـرسپ هک یـسک اب ییورایور هب ام ییانتعا یب ردقچ سپ ،درک یرواد یـسوم فرح هب ندرکن

 »؟میشاب لفاغ میظع یتاجن نینچ زا رگا میدرگ راگتسر هنوگچ ام سپ« :هنکیم هصالخ رادشه و تحیصن

 ،هگن نم هب رفن کی هک تـسین یزور چیهً ابیرقت مگب ،دننکیم اـشا� ور سدقم باتک لماک یهمدقم نیا هکیناـسک هب ماوخیم

 کی طقف و هرظن گنت یلیخ هک ییادخ هب نم ؟مـشاب هتـشاد یبوخ یگدنز یـسیع نودب منوتیم نم ؟هراد یتیمها هچ یـسیع«

  .مرادن داقتعا ،داوخیم تاجن یارب هار

 تــسه یعدم هک یزیچ ره و هییارگراــصحنا یعدم هک یزیچ ره هیلعرب ام گنهرف رد و »؟هیچ ام بهذم هک هنکیم یقرف هچ

 نیب طساو کی طقف مینک ضرف هک هیسارکومدریغ و ییاکیرمآریغ ًالماک .تسه یراجزنا کی ،هراد دوجو تسرد هار کی طقف هک

 .هنک ارجا ور ادخ تلادع هنوتیم هدنهد تاجن کی طقف و تسه ناسنا و ادخ

 ،دننکیم تبحـص ادوب و دمحم و یـسیع یهرابرد مدرم مونـشیم یتقو ،هنکیم هنووید ونم ،هتفیم قافتا اجنیا هک یزیچ سپ

 ؟داد هرافک نوتاهانگ یارب دمحم ایآ ؟دیرایب نوبز هب دمحم اب نامزمه ور یرصان یــسیع مــسا دینوتیم روطچ« ،مگب ماوخیم

 هداد lــش هب حیــسم یــسیع رد ادخ هک ور یتاجن تمظع ایآ ؟دوب ادخ مــسجت ،سویــسوفنک ایآ ؟دوب ادخ لالج غورف ادوب ایآ

 »؟دینکی� ساسحا

 تـسین رکفنـشور یفاک یهزادنا هب و هرظن گنت یلیخ وا و دوبن یفاک ادخ راک هک مینک ضارتعا هگا ،هنکن یـضار ور ام نیا هگا و

 ور یهیدب لاؤــس نیا نایناربع یهدنــسیون ،دیریگیم هدیدان ور ادخ یدنمتلود سپ ،هــشب راگزاــس ام تاحیجرت یهمه اب هک

 ادخ یرواد زا روطچ ،میــشاب لفاغ میظع یتاجن نینچ زا رگا ؟میدرگ راگتــسر یچ زا »؟میدرگ راگتــسر هنوگچ ام« ،هــسرپیم

 ».دینوتی�« ،هنیا شباوج .همولعم شباوج نوچ ،تسه یهیدب نیا ؟دیشب اهر دینوتیم

 نوـشیگدنز اب ،دراوم زا یرایـسب رد و دندوب ادخ قیاقح یهدرپـسرس هک هـشکیم ریوـصت هب ور یناـسک یهچخیرات ،هدنـسیون دعب و

 نlیا نانامرهق یماـسا دعب و دندـش دیهـش هنوگنیا و دندـش راـسگنـس و دندـش مین ود طـسو زا و دندـش اهریـش کاروخ ،دنداد اهب

 ِلـثم ،دواد ِلـثم ،فـــسوی ِلـثم ،باـحار ِلـثم ،میهاربا ِلـثم یدارفا ؛دـندرک یگدـنز نlیا اـب ،نlیا یب یاـیند رد هـک هـگیم ور

  .هریغ و نوعدج

 ،»میراد دوخ درگادرگ ار نادهاـش ربا نینچ زین ام هکنوچ« ،دایم گرزب تحیـصن نیا شدعب هک میراد ور نیـسدقم تـسرهف ام و

 ».مینک یگدنز نlیا اب دیاب و ،میاهدرکن تمواقم نوخ دح هب ات هانگ اب داهج رد زونه« هک یرادیاپ هب توعد دعب


