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 نابراس

 ار اھنآ ات درب یم رگید یاج ھب ییاج زا شیاھرتش اب ار شسانجا ھک دوب یرجات ،دوب یراگزور یزور

 نانزھار ھلمحدروم شناواراک رفس نیا رد یلو .درب رفس ھب دوخ اب ار شکچوک رسپ راب کی .دشورفب

 اب ھلباقم ھب عورش و دنکیم یفخم رتش یاھ نیجروخ زا یکی رد ار شرسپ عیرس وا .دریگیم رارق

 و .دندرب امغی ھب دوخ اب ار دنمشزرا سانجا ھمھ و اھرتش ھمھ و دندوب رت یوق اھنآ اما .دنکیم نانزھار

  .دندرک اھر ھتسب ناتسد اب ار رجات

 ادیپ ار رجات ھچب رسپ و دندینش ار یا ھیرگ یادص ناھگان ،دندرک یم تکرح نانزھار ھک یلاح رد

 یھار ،دوب نادزد هاگ یفخم ھک یراغ تمس ھب و دندرک راوس رادراب رتش یور ار ھچب رسپ اھنآ .دندرک

 یرگید ھب نادزد زا یکی ؟دندرک یم ھچ دیاب ھچب اب اما ،دندرک ادج ار اھ رتش و اھ ھلومحم اھنآ .دندش

 ار ھچب مود دزد ھک دش روطنیا و ".یوشیم ھچب کی بحاص تیاھن رد ،یربب تدوخ اب ار ھچب رکا " :تفگ

  .درب دوخ اب

 .دندیمان یم نابراس ار وا نیمھ یارب و ،درک یم تبقارم اھرتش زا زوررھ ھچبرسپ دعب ھب زورنآ زا

  .تشذگ یدیدم تدم .درک یم تبقارم شا هرک زا یراکادف اب و تشاد تسود رایسب ار هدام رتش نابراس

 یزور .درک یم ین نتخاون ھب عورش و تسشن یم تخرد ریز و درب یم ارحص ھب ار اھرتش زوررھ وا

  "؟یزاون یم ینیگیمغ گنھآ نینچ ارچ " :دیسرپ وا زا و تشذگ یم اجنآ زا یشیورد

 ".متسھ مناردارب و رھاوخ و ردام ،ردپ گنت لد نم ،هآ ":رسپ

 ".یورب اھنآ ندید ھب یناوت یم وت " :شیورد

 ".دنتسھ اجک اھنآ ، مناد یمن نم " :رسپ " :رسپ

 وت ھب نم " :تفگ و تفر ورف رکف ھب شیورد .درک فیرعت شیورد یارب ار شناتساد و دیشک یھآ نابراس

 سپس ".درب دھاوخ ھناخ ھب ار وت وا .نک اھر ار وا راسفا و وش رتش راوس .ینک راک ھچ دیاب ھک ،میوکیم

 .تفر یم نانچمھ زور ھنابش دنچ رتش .درپس رتش ھب ار شدوخ و دش رتش راوس نابراس .تفر شیورد

 رانک و دش هدایپ نابراس .دشونب بآ ات دز وناز رتش .دندیسر یا ھمشچ ھب ھکنیا ات ،تشذگ زور ھنابش نیدنچ

 ھمشچ ھب شنادنفسوگ ھک دید ار یناوج درم ،دش رادیب ھک یماگنھ .دنک تحارتسا یمک ات دیشک زارد ھمشچ

 دایرف ناجیھ زا ناھگان .درک دیجمت و نیسحت ار ایبز رتش ناپوچ و دندرک مالس رگیدمھ ھب اھنآ .دوب هدروآ
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 "؟یدیدزد ارنآ وت .تسا ام ھلیبق تمالع اجنیا !نک هاگن .تسا ام لام رتش نیا یلو " :دز

 ".مدش ادج مردپ زا ھک ینامز زا ،تسا نم هارمھ و مدمھ نیرنگرزب رتش نیا .ما ھیدزدن نم ،ھن ": نابراس

 نادزد ھلمح زا ھچنآ رھ نابراس و دنتسشن اھنآ .دنک فیرعت ئا یارب ار شناتساد تساوخ نابراس زا ناپوچ

  اب و تفرگ شوغآ رد ار نابراس و دیرپ اج زا ناپوچ .درک فیرعت ار دوب داتفا قافتا شردپ و ناوراک ھب

 ھناخ ھب ودرھ سپس .دندرک یم ھیرگ یلاحشوخ زا اھنآ ".یتسھ نم هدشمگ ردارب وت " :تفک یلاحشوخ

 ، دوب ھتشگرب ھناخ ھب هرابود ھکنیا زا مھ رتش یتح ،تفرگ شوغآ رد ار شردام ور دپ نابراس و دنتشگرب

 ییابطابط ھشفنب یسراف زا ھمجرت ،١٣٩٢وب لاحشوخ


