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نایساكوق نواز

.مدو�ب ان�شآ گ�نج ياھ ه�چب و »ناهف�صا گ�نُج« ا�ب نآ زا ل�بق ه�تبلا .مد�یرخ ار يری�شلگ گن�شوھ نات�ساد هعومجم نیلوا »هشیمھ لثم« هك 47 ای دوب 46 لاس

نو�چ و مدو�ب هد�ش ان�شآ ناهف�صا هاگ�شناد رد دازآ يامنی�س يا�ھ ملیف شیا�من تا�سلج رد م�ھ ه�مكارت سنوی اب ؛بدا ناتسریبد رد دوب ام  ءاشنا ریبد يقوقح دمحم

گن�شوھ را�ب  ن�یلوا ي�لو .مد�ناوخ يم و مد�یرخ يم ار هیر�شن ن�یا د�ش يم پا�چ »ناهفصا گنُج« رد ينمرا راعشا زا نایساكوق دنارھ رتكد ،میومع ياھ همجرت

نم طابترا زاغآ دش نیا و ؛مدرك تبحص وا اب »خرس تاوارك اب يدرم« ناتساد دروم رد دوجو زاربا يارب و  مدید دییات يشورفباتك رد كیدزن زا ار يریشلگ

مردار�ب و نم تفر يم كراپ يدانق هفاك هب هوهق ندروخ يارب مگرزبردپ هك هعمج حبص رھ .دوب ام هداوناخ يگنھرف قوتاپ يناوجون زا دییات يشورفباتك .وا اب

ينا�مز ا�ت .مید�یرخ يم با�تك میدو�ب هتفرگ گرزبردپ زا هك يبیجوت لوپ اب و دوب اھ يكیدزن نامھ هك دییات يشورفباتك هب میتفر يم ام و ،درب يم شدوخ اب مھ ار

يرو�ط ،د�ش رت  كیدزن و كیدزن و دوب و دوب گنشوھ اب طابترا .مدیرخ يم اجنآ زا ار میاھ باتك نانچمھ نم تشاد دوجو دییات يشورفباتك و دوب هدنز يدیون هك

)ك�ناو يا�سیلك راو�ج رد( ا�فلج رد م�ھ »ه�كیچوك ناركیت« هفاك .دز يم ام هناخ هب مھ يرس مردام ندید ياربً امتح دمآ يم ناهفصا هب وا تقو رھ رخاوا نیا هك

ينادرگرا�ك ه�ك مدین�ش نویز�یولت يیامنیس همانرب هدنیوگ زا دش پاچ »باجتحا هدزاش« هكنیا زا دعب يتدم .دوب ناتسود ریاس و گنُج يلاھا اب هنابش رادید لحم

و مال�س زا د�عب ،يری�شلگ ا�ب ه�ناھام ا�ی ي�گتفھ ياھراد�ید رد نآ زا د�عب .ت�سا هدر�ك ا�ضما يری�شلگ گن�شوھ ا�ب ار نا�مر ن�یا سا�سا رب يملیف نتخاس دادرارق

هرخالا�ب ه�كنیا ا�ت دننك يمن تقفاوم ،دندركن تقفاوم داد يم باوج هنادیماان هشیمھ وا و مدیسرپ يم »باجتحا هدزاش« يرادربملیف عورش زا ،لومعم يسرپلاوحا

ار مدو�خ دوب روط رھ ربخ ندینش اب .مدنارذگ يم ار ما هفیظو ماظن نارود يقرش ناجیابرذآ دورتشھ رد نم نامز نآ .دش عورش »باجتحا هدزاش« يرادربملیف

لح�م رد مناوار�ف رو�ضح ل�یلد ه�ب م�ھ ژوراو ا�ب .مدو�ب ان�شآ »هم�شچ« م�لیف يرادر�بملیف  ر�س زا ي�قیقح ت�معن دای هد�نز و يخیاشم دیشمج اب .مدناسر ناهفصا هب

وگ�ب نایب�سك نی�سح ه�ب تسین تمحز رگا تفگ نم هب ژوراو ،میتشگرب هك لتھ هب يرادربملیف زا دعب زور كی .مدش انشآ اجنآ رد »باجتحا هدزاش« يرادربملیف

نایب�سك نی�سح دای هد�نز ه�ب سكعرب تسرد ار ماغیپ .دشارتب ار ششیر وگب نایبسك هب دیوگ يم مدرك ركف نم .دشارتن ار ششیر ،میراد راك رگید زور ود وا اب

ما�مت ق�حب ه�صالخ .دند�ش يناب�صع ن�م زا ه�مھ و ه�مھ ،ارآ نا�مرف نمهب ات ژوراو زا .دش يبیجع قرقشق ثعاب نایبسك نیسح شیر ندیشارت هصالخ .مدناسر

ب�ش .مشكب رانك عمج نیا زا ار مدوخ و منك رهق متساوخ يمن اما ،دوب هدنروخرب يلیخ مھ اھ لمعلا سكع ،مدوب رصقم هكنیا اب .دش هتسكش نم رس اھ هزوك هساك

بو�خ ي�لیخ ار�م وا .مدر�ك فیر�عت گن�شوھ يار�ب ار ارجا�م ما�مت .د�ندوب م�ھ يخیا�شم دی�شمج و يمادناری�ش ي�لو .مدید ار گنشوھ و »هكیچوك ناركیت« متفر

.منك ي�م تبح�ص ن�مهب ا�ب ،شا�بن ت�حاران ت�فگ و داد ما يراد�لد .دو�ب هد�ید مھ ارم يرتمیلیم تشھ ياھ ملیف و دوب ربخاب امنیس هب ما هقالع نازیم زا .تخانش يم

ر�س ر�ب دو�ب شورو�خ ير�خف و يخیا�شم دی�شمج شكم�شك ه�ك د�نتفرگ يم ار يندنامدای هب و ابیز لصف نآ .يرادربملیف رس متشگرب گنشوھ هیصوت هب دعب زور

تم�عن دای هد�نز ي�لو د�ندرواین دو�خ يور ه�ب ر�گید ارآ نا�مرف ن�مهب و ژوراو هناتخب�شوخ .)ءا�سنلا رخف د�سج ر�س رب يرخف و هدزاش( يیارسك يرون مناخ هزانج
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گرتس یراک همجرت

اھ باوخ نايم رد نتسیز

ميسرت یم یروئت زا

میوش ناریا رد یزاس همسجم رکنم ميناوت یمن

ینغور هرسرس

مينیازید همھ ام

 خرس اھ یگنرف توت هک تسا هام مادک
دنوش یم

نازاس هتشذگ

نامز یگتفر تسد زا هناتسآ رد

نایز و دوس ای دب و بوخ

مدينش شدوخ یادص اب نم ار ناتساد نیا

تشاذگ نامیارب یناوارف تارطاخ

درک اديپ ناتساد رد ار شیادص یريشلگ

اھدادم بش

دنتسش مھ ار اھ قرو یا هقيقد جنپ هب

ميتخانش ار وا هک دوب ام تخب

ام نھذ رد یريشلگ گنشوھ ژالک

تاعوبطم هصرع رد
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میراد تداع نلآ یدوو هب ام

ديتسھ روهشم مدآ امش

دندش رشتنم اھ لاربيل

تسين یراگتسر دنمزاين ناهج

ینک رارف دیاب

چوپ رسارس

دينک کش هراومھ وکوف رابتعا هب

ییاکیرمآ یایور نایاپ

هدیا تايبدا هب تشگزاب

درک همجرت دیاب نديشیدنا یارب

دنیاشوخ خلت سح کی

ناگرزب رصع هرابود شناوخ

ليجنا یتسيشرانآ یسیونزاب

هدنام اج هب یشیامن یاھ نتم

درب یم دوخ اب داب ار اھ هوزج

درادن دوجو اکیرمآ

ميتسھ رنشوب گروئگ لراک ناگداون ام

تسا هدرک رهق هک متسھ یتخرد

پیرتسا کيمک یليلحت هچخیرات

هبرجت شیاتس رد

زادنيب یھاگن هداتفا ترانک هک یناويح هب

امين زا سپ لسن هفيظو

تسا هزرابم هصرع دقن

دوب هتفگ هچ اهنآ هب گنشوھ رگم :قرش باتك


