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 لالج ات کاخ زا

 هفشاکم رد حیسم -٢٦ سرد ،دیدجدهع

 

 و اوتحم ،تاعوــضوم زا یرایــسب قیفلت یهوحن ،مراد تــسود دیدجدهع رد هفــشاکم باتک یهرابرد یلیخ هک ییاهزیچ زا یکی

 باتک تایآ زا یلماک کرد هکنیا یارب ،میتفگ لالج ات کاخ زا یهعومجم زاغآ رد هک روطنومه .هباتک نیا رد قیتعدهع ریواصت

 ،میــشب انــشآ قیتعدهع اب ،مینک رو هطوغ سدقم باتک یهفــشاکم یهدودحم لک رد ور نومدوخ دیاب ،میــشاب هتــشاد سدقم

  .مینیبیم هفشاکم باتک رد ونیاً اررکم ام و .هسریم ققحت هب دیدجدهع تاحفص رد قیتعدهع نوچ

 یزیچ هی اما ،دیـشاب هتـشاد باتک نیا یهرابرد یهاگدید ره دینوتیم ،نامز رخآ تایبدا رد هک متفگ نومرخآ یهـسلج رد نم و

 .تسایند نیا رد ریرش یاهورین یهمه رب وا توکلم و حیسم یزوریپ ،هتفیم قافتا حوضو هب و دنلب یادص اب هک

 تبحص ییاهزیچ یهرابرد انحوی هک مینک هاگن ود یهیآ زا ،راهچ باب ،هفـشاکم هب هظحل کی دییایب ،عوـضوم نیا ندیـشچ یارب

  .هنیبیم ،داد شهب حیسم هک یفیصوت لباقریغ یایور نیا رد هک هنکیم

 ییاهزیچ نیا هدـش دهعتم حور تردق اب الاح و ،هنک هاگن نvـسآ ینورد یاهرالات هب ،هدرپ تـشپ هب هک هراد ور تـصرف نیا انحوی

 مدید و مدــش حور رد روفلایف« ،هگیم ود یهیآ ،راهچ باب رد وا و .هنک تبث ام تعفنم یارب ،تــشاد ور نوــشندید راختفا هک ور

 سوق و تـسا قیقع و مـشی گنـس دننام ،تروـص رد ،هدننیـشن نآ و .یاهدننیـشن تخت نآ رب و تـسا مئاق نvـسآ رد یتخت هک

 .دراد درمز هب تهابش رظنم هب هک تخت درگ رد یحزق

 و مدید هتـسـشن دنراد رب رد دیفـس یاهماج هک ریپ راهچ و تـسیب اهتخت نآ رب و ؛تـسا تخت راهچ و تـسیب ،تخت درگادرگ و

 حور تفه هک هتخورفا تخت شیپ نیشتآ غارچ تفه و ؛دیآیمرب اهدعر و اهادص و اهقرب ،تخت زا و .نیرز یاهجات ناشیا رسرب

  .دنشابیم ادخ

 رپ نvـــشچ هب سپ و شیپ زا هک ناویح راهچ تخت درگادرگ و تخت نایم رد و رولب دننام هـــشیـــش زا ییایرد ،تخت شیپ رد و

 مراهچ ناویح و ؛تـشاد ناـسنا دننام یتروـص موـس ناویح و ؛هلاـسوگ دننام مود ناویح و ؛دوب ریـش دننام لوا ناویح و .دنتـسه

  ».دنتسه رپ نvشچ هب نورد و درگادرگ ،دراد لاب شش اهنآ زا یکی ره هک ناویح راهچ نآ و .هدنرپ باقع دننام

 تـسه یتارابع هیبـشً ادیدـش ،هنیبیم ایور نیا رد هک هربیم راکب یزیچ فیـصوت رد انحوی هک یریوـصت هب دینک شوگ هگا الاح

 رد هک ادخ تخت یهبارا ،دیــشاب هتــشاد دای هب ور ناخرچ یاباکرِم یهرابرد یبن لایقزح یایور هگا .مینیبیم قیتعدهع رد هک

 ینورد یاهشخب رد انحوی هک تـسه ییایور هیبـشً ابیرقت ،دید روباخ رهن رانک رد لایقزح هک یزیچ فیـصوت ؛دـش رهاظ نvـسآ

 و هدـش هطاحا هـشیـش یایرد اب ادخ تنطلـس تخت یهبارا ،ادخ تنطلـس تخت هک هنیبیم ور یرواد یهنحـص یتقو ،دید نvـسآ

 شیا� هب ناــسنا و هلاــسوگ و رن واگ و ریــش و باقع ریوــصت راهچ و هــشیم عطاــس شطــسو زا اهزیچ نیا یهمه و قرب و دعر

 .دنراد مشچ ،ادخ یاههبارا لثم ریواصت نیا هکلب ،نیا اهنت هن و ؛دایمرد

 زاب زور هنابــش و دنتــسه رپ نvــشچ هب نورد و درگادرگ ،دراد لاب شــش اهنآ زا یکی ره هک ناویح راهچ نآ« ،مینوخیم دعب و

 دنلب یسرک رب ور دنوادخ یتقو ،دید ایعشا هک هیزیچ نیا .تسه شش ایعشا نیا ».سودق سودق سودق« �فگ زا دنتسیای�

 .دوب هدرک ُرپ ور ناکم نوا شلالج و دید یلاع و

 ،دندییارسیم سودق یا هبترم هــس رارکت و بوانتم گنهآ اب ور نوــشــشنکاو و دنتــشاد لاب شــش هک هنیبیم ور ینیفارس وا

 نآ هب ساپـس و میرکت و لالج تاناویح نآ نوچ و ».دیآیم و تـسه و دوب هک قلطم رداق یادخ دنوادخ ،سودق سودق سودق«

 ات هک ار وا و نیـشن تخت نآ روـضح رد دنتفایم ریپ راهچ و تـسیب نآ هاگنآ ،دنناوخیم تـسا هدنز دابالادبا ات هک ینیـشن تخت

 مارکا و لالج هک یقحتسم ،دنوادخ یا« :دنیوگیم ،هتخادنا تخت شیپ ار دوخ یاهجات و دننکیم تدابع تسا هدنز دابالادبا

  ».دندش هدیرفآ و دندوب وت یهدارا ضحم و یاهدیرفآ ار تادوجوم همه وت هک اریز ،یبایب ار توق و

  .هینvسآ هاگشتسرپ رد ینورد سدقم ناکم ،ینورد رالات یهنحص ،هدش میظنت مراهچ باب رد ام یارب هک یاهنحص سپ
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 لـــصو مه هـب ور دـیدـجدـهع و قیتعدـهع ،یهوکـــشاـب زرط هـب مرظن هـب هـک هـنکیم ادـیپ هـمادا یروط شیاـ� نیا ،جنپ باـب رد و

 ،نیـشن تخت تـسار تـسد رب مدید و« .هدیدجدهع رد نم یهقالع دروم تارابع زا یکی نیا .مینک هاگن نیا هب دییایب و هنکیم

 ».رهم تفه هب موتخم و ،نوریب و نورد زا تسا بوتکم هک ار یباتک

 هتـشون تـسوپ ای راموط نوا یور ادخ مالک دینودیم و ،هراد راموط کی و هتـسـشن تنطلـس تخت یور هک هنیبیم ور یـسک سپ

 نارود رد اما .دـــش ادیپ لهچ یههد رد هک هدرم یایرد یاهراموط ِلثم .دندرکیم هلول ور اهنیا ناتـــساب یایند رد ،دوب هدـــش

 ،راموط فرط ود رد هگیم هک تــسه هداعلا قوف نیا و دنــسیونب سدقم یاهراموط ِفرط کی رد طقف هک دوب موــسرم ناتــساب

  .دوب هدش هتشون نوا یولج و تشپ

 هتـشون شفرط ود هک ور یراموط نیا دیاب تفگ شهب و داد لایقزح هب ور یراموط ادخ هک مینیبیم لایقزح رد ور هدیدپ نیا ام

 ،رهُم تفه اب نالا هک یراموط نیا و ؛دوب هلان و هودنا و یثارم و ایالب لماـش راموط نیا هگیم ام هب نینچمه و .هروخب ،دوب هدـش

 ،دوب هدـش هتـشون شولج و تـشپ رب ارچ سپ ؛تـسایند نیا ترارش رب ادخ یرواد یهفـشاکم لماـش یراموط ،هدـش رهُم و یفخم

 تـنطلـــس تـخت یور هـک هـیـــسک تـــسد رد نالا هـک ور یراـموط و دروخ لاـیقزح هـک ور یراـموط طاـبترا اـجنیا اـما .منودی� نم

  .مینیبیم ،هتسشن

 مدید ار یوق یاهتـشرف و« ،هگیم ود یهیآ رد و هـشیم راکـشآ شمـشچ یولج هک تـسه ییاهزیچ نیا یهمه دهاـش انحوی الاح

 »؟درادرب ار شیاهرهم و دیاشگب ار باتک هکنیا قحتسم تسیک« هک دنکیم ادن دنلب زاوآ هب هک

 نیدا� خیرات ،تـسین هظعوم ،تـسین هلاـسر ،هفـشاکم یبدا بلاق هک هنکیم لالدتـسا هفـشاکم باتک ریـسافت زا یکی ،دینودیم

 ،شیا� نیا اب و .هــشیم راکــشآ ددعتم تاکرح اب هک تــسه یــشیا� نیا .هدــش هتــشون رتائت یناتــساب بلاق رد هکلب ،تــسین

 .هشیم داجیا یفیلکتالب و شکمشک یارب یراشف

 ینورد شخب هب انحوی هک روطنومه نوچ ،هریگمــشچً اعطق ــرصنع نیا اما ،هدــش هتــشون بلاق نیا رد هک مدــشن عناق نم الاح

 اجنوا هنیبب هرظتنم هناقاتـشم ،هدـش رهُم ،رهُم تفه اب و ،هدـش هتـشون فرط ود رد هک هنیبیم ور راموط نیا و هنکیم هاگن نvـسآ

 ار سدقم راموط نیا رد یفخم یاهزیچ و درادرب ار اهرهم هکنیا قحتـسم تـسیک« دننکیم مالعا نvـسآ رد هک هونـشیم و هیچ

  »؟دهد ناشن ام هب

 کی هب ًالvتحا وا .دوبن روطنیا اما ،هشاب هتسشن هگا ،هتسشن شیلدنص یهبل یور وا .دینک روصت ور انحوی راظتنا دینوتیم سپ

 ور نvـسآ یا� ما� یهرظنم وا .درکیم هاگن ،دـشیم راکـشآ هک ییایور نیا هب و دوب هدیـشک زارد نوچ ،دوب هدیـشک زارد فرط

 ور راموط و دایب هنحـص یور نامرهق دوب رظتنم و درکیم هاگن اهنیا یهمه و تخت یور رب خیـش راهچ و تـسیب هب ،درکیم اـشا�

 .میراد ور فرگش راشف و راظتنا یهنحص نیا ام سپ .هنک ییاشگزمر ام یارب و هنک زاب ور اهرهُم ،هریگب

 تدـــشب نم و ».دنک رظن نآ رب ای دنک زاب ار باتک نآ تـــسناوتن نیمزریز رد و نیمز رد و نvـــسآ رد سک چیه و« ،هـــس یهیآ

 راـشف نیا لک سپ ».دـشن تفای ،دـشاب نآ رب ندرک رظن ای نآ ندناوخ ای باتک ندوـشگ هتـسیاـش هک سکچیه اریز متـسیرگیم

 .هشیم لیدبت دیدش یدیمون هب راظتنا

 هجوت ناوخیم یتقو ،یِرس یاهناتـساد ناگدنـسیونً اـصوـصخم ،دنربیم راکب اهسیون ناتـساد هک یتاعوـضوم زا یکی ،دینودیم

 ندنوخ لاح رد vـش و ؛نراذیم کانتـشحو یانگنت ای هـصمخم کی رد ور نامرهق ،دنراد هگن ور راـشف نیا و دننک بلج ور vـش

 ».تسین یجورخ هار چیه« ،دینکیم رکف

 روطنیمه و ؛هشیم یرتدیدش لضعم هب رجنم اقب نیا اما ،هربیم ردب �اس ناج انگنت نیا زا نامرهق ،لومرف نیا ساسا رب دعب و

 نهآ هار طخ هب بانط اب نامرهق کـی هک نرتـــسِو یمیدق یاهلاـیرس اـی دناب زمیج ملیف لـثمً ابیرقت ،هـــشیم رتدب و رتدب و رتدب

 نوـشدوخ یروطچ دینیبب هک دیدرکیم ربـص هدنیآ یهتفه ات دیاب و دـشیم هایـس ریوـصت دعب و دیـسریم هار زا راطق و هدـش هتـسب

  .هناتساب تایبدا زا یشخب هک میراد ور شیا� و شکمشک عون نیا ام سپ .دنداد تاجن طیارش نیا زا ور

 روبیلاکسکا ،هاـشداپ ِروترآ ریـشمـش ناتـساد ِلثم ؛دوب اهزیچ روج نیا لماـش هک دینک رکف خیرات گرزب یاهناتـساد زا یـضعب هب

  .هرادرب ور ریشمش تشاد تردق وا طقف هک دوب نامرهق رظتنم و دوب هدرک ریگ هرخص رد هک ،
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 یهمه زا الاح و درک تکرش اورت گنج رد و تفر سـِسیلوا هکنیا زا دعب ،دوب هـسیدوا نvک ،همه زا رتهدنهدناکت دیاـش یتح ای

 هک یناراگتــساوخ اب هپولِنِپ و هدرُم وا دندرکیم رکف همه ،لاح نیع رد .هدرگرب هنوخ هب درکیم یعــس و هدرک روبع اهارجام نیا

 و ؛هپولِنِپ ،شاهدز متام ِنز ،دوب هدنومیقاب شنز طقف وا یهنوخ رد و .دوب هدـــش هرصاحم ،هنک جاودزا نوـــشاهاب دنتـــساوخیم

 هنکیم در ور ناراگتـساوخ نیا اهراب و اهراب وا ،هرخالاب )...لاحره هب .مدرک شومارف ور گـس مـسا( .شگـس و سوکvِِلت ،شـرسپ

 جاودزا رهـش نایوجگنج زا یکی اب هنوتب دیاب وا یعون هب هک دننکیم رارصا و نـشیم هتـسخ ناتـساد نیا زا اهراگتـساوخ هکنیا ات

 نvک هنوتب هک یدرم ندیم لوق و دنراذیم اجنوا ور هـــسیدوا نvک و هـــشیم رازگرب هـــسیدوا یهعلق رد هقباـــسم کی سپ .هنک

 .هنک جاودزا هپولِنِپ ،وا یهویب اب هنوتیم ،هنک مخ ور هسیدوا

 ،دننک مخ ور نvک دننکیم یعـس و نـشیم دنلب یگمه و نایم ورملق نیا نادرم نیرتیوق و هـسریم هار زا ارجامرپ زور نیا سپ

 ور اـهادـگ ساـبل هـک داـیم یدرم ،دـنراـک نیا لوغـــشم اـهنوا یهـمه هـکیلاـحرد و .هـنک مخ ور نvک نیا هـنوتی� سک چیه اـما

 اهدرم نیا یهمه و هزادنیم ور اهریت و هـشکیم بقع یتحار هب و هریگیم ونوا و هرادیمرب مدق نvک فرط هب و دایم و هدیـشوپ

 .هتشگرب وا .تسین سِسیلوا زا ریغ یسک نیا و ،هشُکیم ور

 یهرابرد لاؤس نیا نوچ ،مراد یساسحا نینچ »؟دیاشگب ار باتک هکنیا قحتسم تسیک« ،هگیم هک منیبیم ور انحوی نم یتقو

 نvـسآ ورملق لک« ،هگیم انحوی و »؟هنوخب و هنک زاب ور راموط هقحتـسم یک« هک هلاؤـس نیا .هتقایل یهرابرد لاؤـس ؛تـسین تردق

 ».دوبن هتسیاش سک چیه و دنتشگ ور

 ،هدش سویأم یدیدش یدیمون اب نوچ ،هنکشیم شبلق الاح و هشیم هجاوم اهنارود ما� زار یاوتحم اب هنکیم رکف وا اجنیا و

 نم هب ناریپ نآ زا یکی و« .دوبن هتـــسیاـــش سک چیه اریز متـــسیرگیم تدـــشب نم ،تفگ سپ .دـــشن قفوم سک چیه نوچ

 ار شرهم تفه و باتک ات تــسا هدمآ بلاغ ،تــسا دواد هــشیر و ادوهی طبــس زا هک یریــش نآ کنیا !شابم نایرگ« :دیوگیم

 ».دیاشگب

 ییاــشگزاب ِندید یارب شخب یداــش ِراظتنا ،دوب اهنوا زا یکی انحوی ،دینکیم تبحــص تاــساــسحا ندــش نییاپ و الاب یهرابرد

 ،هنکیم همزمز شـشوگ رد خیاـشم زا یکی الاح و دندرکن ادیپ ور یاهتـسیاـش صخـش یتقو ،دـش لیدبت دیدـش یدیمون هب ،راموط

 یهـشیر زا هک یـسک ،هدمآ بلاغ تـسادوهی طبـس زا هک یریـش نآ کنیا ،تـسه هتـسیاـش رفن کی !وـشن دیمون !شابم نایرگ«

 ».تساَسی

 ریوـصت نیا تـسنودیم وا .دوب انـشآ قیتعدهع اب انحوی اما ،هرادن یموهفم چیه نیا ،دیـشابن انـشآ قیتعدهع اب هگا ،نازیزع الاح

 یهلیبق یارب توکلم یهدعو .داد شناــرسپ هب بوقعی هک هنارالاــسردپ تکرب هب ،دوب شیادیپ باتک هب هراــشا ادوهی طبــس ریــش

 ،هدـش هراـشا شهب اجنیا هک یهاـشداپ اما .دـشیم هاـشداپ وا سپ ،دوب فورعم »ریـش یهلوت« هب ،بوقعی ـرسپ ،ادوهی و ،دوب ادوهی

 هب ،دواد رتگرزب ــرسپ هب اجنیا هک همولعم اما ،دوب فورعم ادوهی ریــش هب دواد و .یــسی تیرذ زا ،هدواد لــسن زا هک هیهاــشداپ

 و دایب هک هـشردپ رظتنم سوکvلت هک هنیا لثم »!هـشاب !هـشاب« ،تفگ انحوی سپ .هنکیم هراـشا ادوهی ریـش ،یـسیع هب ،احیـسم

 اهوزاب و اهاپ اب و دایب هک هنالَصا ِرظتنم الاح وا »؟تساجک ،دش بلاغ هک ادوهی ریش ،هشاب« ،هگیم انحوی الاح .هنک مخ ور نvک

 ور ادـخ یاـهزار اـم هـک هراذـب و هـنک زاـب ور اـهرهُم و هریگب ور راـموط و داـیب دورف هـنحـــص یور شدـن�ردـق یاـههـجنپ و هـنادرم مادـنا و

 .مینیبب

 وا .مینک ثکم اجنیا دییایب .»تـــسا هداتـــسیا هدـــش حبذ نوچ یاهرب ،ناریپ طـــسو رد و ناویح راهچ و تخت نایم رد مدید و«

 هرب کی طقف ،هنیبب ور ریـش هدرگیمرب یتقو اما ،هنک زاب ور راموط و دایب شتردق تیاهن اب ریـش نیا ،ههوکـشاب ِشحو نیا ِرظتنم

  .هنیبیم هدش حبذ یهرب کی هکلب ،هنیبی�

 و ملِح و بئاــصم ،ینتورف رد ور ادخ یهدیدجنر مداخ .هنیبی� ور یلاعت دا� .هنیبی� ور تردق دا� وا .هدــش حبذ هک هرب کی

 تفه و خاــش تفه و تــسا هداتــسیا هدــش حبذ نوچ یاهرب ،ناریپ طــسو رد« .هنیبیم ادخ موق یارب ینابرق ناونع هب شعــضاوت

 هتفرگ نیـشن تخت تـسار تـسد زا ار باتک و دمآ سپ .دنوـشیم هداتـسرف ناهج یما� هب هک دنیادخ حور تفه هک دراد مـشچ
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 یاههـساک و یطبرب ناـشیا زا یکی ره و دنداتفا هرب روـضح هب ریپ راهچ و تـسیب و ناویح راهچ نآ ،تفرگ ار باتک نوچ و .تـسا

 ».دنیارسیم دیدج یدورس و .تسا نیسدقم یاهاعد هک دنراد روخب زا رپ نیرز

 ادخ هک ور یدیدج یزوریپ ات دندشیم فینـصت یروطچ اهدورس قیتعدهع رد هک میدرک تبحـص نیا یهرابرد یتقو هک هنوتدای

 نیــسدقم طــسوت هک میراد ور یدیدج دورس الاح و ،هروبد دورس ،یــسوم دورس ؟دنریگب نــشج ،دوب هدروآ تــسدب شموق یارب

 و دندرکیم هیرگ حبذم تـشپ رد هکیناـسک ،نـشیم رضاح ادخ موق یاعد یاههـساک اب اهنوا هکیلاحرد ،هدـش فینـصت نvـسآ

  .دندوب اهنوا یراگتسر رظتنم

 نیا رد هرب نوچ ،هدیم هرب هب ور راموط ،هتـسـشن تنطلـس تخت یور هک ییادخ و .دننوخیم هرب نیا یارب ور یدیدج دورس الاح

 و توق هک هرب تـسا قحتـسم« :هیچ دیدج دورس نیا مالک لـصا و »؟هقحتـسم یـسک هچ« ،هنوتدای لاؤـس ایآ .دـش قفوم نومزآ

 رد هرب الاح نوچ ،دنیارسیم هرب شیاتـس فـصو رد نvـسآ نایرکـشل یهمه الاح سپ ».دبایب ار لالج و مارکا و ییاناوت و تلود

 هک داد ماجنا ور یراک وا .هداد ماجنا ور شتیرومأم نوچ ،هریگب ور شتنطلــس تخت ،هریگب ور شــشاداپ ات هــشیم رهاظ نvــسآ

 .دنوسر ماجنا هب ور شراک وا .دش هداتسرف ایند هب شماجنا یارب

 و نابز و هلیبق ره زا دوخ نوخ هب ادخ یارب ار نامدرم و یدـش حبذ هک اریز یتـسه شیاهرهم ندوـشگ و باتک �فرگ قحتـسم«

 مدینــش و مدید و ».درک دنهاوخ تنطلــس نیمز رب و یتخاــس هنهک و ناهاــشداپ ام یادخ یارب ار ناــشیا و یدیرخ تما و موق

 زاوآ هب هک ؛دوب رازه نارازه و رورک اهرورک ناــشیا ددع و دندوب ناریپ و تاناویح و تخت درگادرگ هک ار رایــسب ناگتــشرف یادــص

 ».دبایب ار تکرب و لالج و مارکا و ییاناوت و تمکح و تلود و توق هک هدش حبذ هرب تسا قحتسم« :دنیوگیم دنلب

 و نیـشن تخت« :دنیوگیم هک مدینـش ،دـشابیم اهنآ رد هچنآ و تـسایرد رد و نیمزریز و نیمز رب و نvـسآ رد هک یقولخم ره و

 ادیپ تــسد باتک نیا عماج ریــسفت ِلــصا هب مینوتب هک همهم ،دینیبیم ».دابالادبا ات داب ییاناوت و لالج و میرکت و تکرب ار هرب

 رد ور تارظن نیا زا کیره مینوتیم هک هنیا شوخ ربخ اما ؛ارگ نامرآ ای ارگ خیرات ،ارگ هدنیآ ای هـــشاب ارگ هتـــشذگ هاوخ ،مینک

 هدعو شموق یهمه هب و هتفای لالج و هدــش بلاغ هرب هکنیا ،هیعطق یزیچ کی هک میــسرب ماغیپ نیا هب نانچمه و میریگب رظن

 باتک هک تـسه یاهرب نیا .هنک زاب ور باتک هک هدـش هداد رادتقا وا هب نوچ ،دننکیم تکراـشم شروـضح رد مه اهنوا هک هدیم

 .هدیم ور ام لالج یهدعو هک ،تسوا لالج یهفشاکم نیا و هدش رهُم ام تشونرس نوا رد هک یباتک ،هراد تسد رد ور هرب


