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 درب باوخ ار شسناش ھک یردارب ناتساد
 
 تمسق دوخ نیب یواسم تروص ھب ار نیمز ،تفر ایند زا ھک یماگنھ .تشاد رسپ ود ھک دوب یردپ ،دوبن یکی دوب یکی
 .دوشب ریس ھک تشادن ردقنآ یتح رتگرزب ردارب اما ،تشاد یبوخ و دایز تالوصحم ھشیمھ رتناوج ردارب .دندرک
 یلو ،دوب قفاوم رتناوج ردارب ".مینک ضوع ار نامیاھ نیمز مھ اب ایب " :داد داھنشیپ رتکچوک ردارب ھب رتگرزبردارب
 رتگرزب ردارب تالوصحم اما ،تشاد یبوخ رایسب تالوصحم رتناوج رادارب .دشن لصاح یتوافت لاس کی زا سپ
  .دوب دب نانچمھ
 اب سپس و دوش کیرات اوھ ات دش رظتنم وا .ددزدب شرتناوج ردارب یاھرزب زا ،تفرگ میمصت رتگرزب ردارب زور کی
 فرط ھب دمآ یدرم ناھگان ،ددزدب ار اھ ھناد و دورب دمآ ھک نیمھ .شردارب ھعرزم ھب تفر یلاخ ینوگ کی و رخ کی
  "؟ینکیم راکچ اجنیا و یتسھ یک وت " :درک لاوس و وا
  "؟یتسھ یک وت ،بجع " :درک لاوس و دمآ دوخ ھب عیرس یلو ،دیسرت ردارب
  ".ددزدن ار شیاھ ھناد زا یسک ات مبقارم  .متسھ تردارب سناش نم " :انشآان درم
  "؟تساجک نم سناش سپ " :درک لاوس رتگرزب ردارب
 ھتشاد یبوخ یگدنز یھاوخیم رگا .تسا هدیباوخ هوک یلو ،تسا هوک نیا ی ھلق یور رب وت سناش " :داد باوج درم
  ".ینک رادیب ارنآ و یورب اجنآ دیاب ،یشاب
 رفس مزاع و داد شردارب ھب ار شرادن و راد مامت سپس .تفر ھناخ ھب شرخ اب دوب رکف رد ھک روطنامھرتگرزب ردارب

  .دش
 ارم افطل":درک شھاوخ ھلان و زجا اب ریش زا ردارب .درک یم  دیدھت ار وا ھک دیسر ھنسرگ ریش کی ھب ات تفر و تفر وا

  "؟ارچ و یور یم اجک وگب نم ھب یلو ،تفرگ مھاوخن ار وت یولج نم ":درک لاوس ریش "!رازب هدنز
 ".منک رادیب ار مسناش و مورب مھاوخ یم الاح ":تفگ و درک فیرعت ار شیگدنز ناتساد ردارب

 ".موش یمن ریس زگرھ ارچ ،نک لاوس مھ نم فرط زا ،یدرک رادیب ار تسناش رگا ":تفگ ریش
 اجک ":درک لاوس وا .درک ییاریذپ وا زا یریپ درم کی و دیسر اتسور کی ھب وا .داد ھمادا شھار ھب و داد لوقردارب
  "؟ارچ و یور یم
 ".منک رادیب ار مسناش ات مور یم الاح ":تفگ و درک فیرعت ار زیچ ھمھ ردارب
 یزیچ نم نیمز رد ارچ ،نک لاوس مھ نم فرط زا ،یدرک رادیب ار تسناش رگا ":دنک لاوس ات تساوخ وا زا درم ریپ
 "؟دنک یمن دشر
 تفرگ ار وا نابھگن ناھگان ھک دوب هدیسرن رھش هزاورد ھب زونھ .دیسر یرھش ھب ات داد ھمادا شھار ھب و داد لوق ردارب
 "؟ارچ و یور یم اجک ،ھبیرغ نک فیرعت میارب ":درک لاوس هاشداپ .دروآ هاشداپ دزن ھب و
 ".منک رادیب ار مسناش ات مور یم الاح ":تفگ و درک فیرعت ار شناتساد ردارب
 و ترھش زا نم نیمزرس ارچ ،نک لاوس نم فرط زا ،یدرک ادیپ ار سناش رگا ":تشاد یتساوخرد وا زا هاشداپ
 "؟تسین رادروخرب،دشاب دیاب شروخر د ھک یشمارآ
 .داد ھمادا شھار ھب و داد لوق ردارب
 مامت شفپ و روخ یادص .دید ار گرزب درم کی الاب نآ و تفر الاب هوک زا وا .دیسر هوک ھب ات داد ھمادا شھار ھب ردارب
 " :دز داد و دز یا ھبرض وا ھب شیاپ اب و دوب باوخ ھک یدرم فرط ھب تفر ردارب .دنازرل یم ار فارطا یاھگرب
  ".یا هدیباوخ یفاک هزادنا ھب وت !وش رادیب
 "؟یدرک رادیب ارم ارچ ":درک لاوس بجعت اب و دیلام ار شنامشچ تماق گرزب درم
 ار شتلااوس مامت باوج وا ھب شسناش .دیسرپ مھ ار نارگید تالاوس وا زا و درک فیرعت ار شیگدنز ناتساد مامت ردارب
  .تفرگ شیپ ار تشگرب هار ردارب بیترت نیدب و .داد
 سپس ،نوریب نیسرفب ار نانابھگن ":تفگ هاشداپ ھب .دنک تبحص هاشداپ اب ات تفر ،دیسر رھش ھب ردارب ھک یماگنھ
 ".داد مھاوخ ار ناتالاوس باوج
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 جاودزا وت ھک دسر یم شمارآ و ترھش ھب یتروص رد وت رھش ":داد حیضوت ردارب ،دندش اھنت هاشداپ و ردارب ھک یتقو
 ".یتسھ نز کی ھکلب درم کی ھن وت ،دیوگ یم سناش ھک ارچ .ینک
 ".شاب هاشداپ نم رانک رد و نک جاودزا نم اب سپ " :تفگ باوج رد ھکلم
 ار رصق وا و ".مدرگ یمرب ھناخ ھب الاح و مدرک رادیب ار مسناش نم ھک ارچ تسین شناکما ":تفگ باوجر د ردارب یلو
 ار تسناش ایآ ":درک لاوس ریپ درم .دوب وا رظتنم ریپ درم ھک دیسر یا هدکھد ھب ات .داد ھمادا شھار ھب و درک کرت
 نوریب نیمز زا ارنآ .تسا هدش نفد یجنگ وت نیمز رد " :تفگ وت هرابرد سناش و ھلب  " :تفگ ردارب "؟یدرک رادیب
 جنگ و دندنک ار نیمز شرتخد کمک اب و تفر نیمز فرط ھب تفرریپ درم ".دش دھاوخ بوخ هرابود زیچ ھمھ و ،روایب
 ".نک جاودزا مرتخد اب و وت لام جنگ مامت .ام شیپ اجنیا نامب افطل ":تساوخ ردارب زا ریپ درم .دندرک ادیپ ار
 ".منک تشادرب ار یبوخ لوصحم و مدرگرب ھناخ ھب مھاوخ یم و مدرک رادیب ار مسناش نم .مفساتم ":تفگ ردارب یلو
 یباوج ھچ ":دیسرپ وا .دیسرریش ھب ات .داد ھمادا شریسم ھب ردارب .تشادن یا هدیاف ،درک شھاوخ ریپ درم ردقچرھ
  "؟یراد ملاوس یارب
 ".دش یھاوخ ریس سپس ،یروخب ار  ینیب یم ھک یقمحا نیرتگرزب ھک یوشیم ریس یتقو وت ":داد باوج ردارب

  نم ھک یتسھ یقمحا نیرتگرزب وت مرظن ھب ،مدینش ار تناتساد ھکنیا زا سپ ":تفگ سپس ،درک رکف ھظحل کی ریش
 .دروخ ندز مھ ھب مشچ کیر د ار ردارب و درک زاب ار شگرزب ناھد سپس و ".ما هدید
 
 زا یسراف نتم ،١١٣ ص ،١٩١٩ ندنل .یناریا یاھناتساد ،رمیرول وا .یا و رآ .لا .ید :ساسارب ، ھکینئ ھلیمج :عبنم
 ییابطابط ھشفنب


