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دھد یم شرازگ زويناکسيا

موکحم 3 هب یگدنز دنخبل
و خلت یاھ هنحص دھاش ، زورما هاگرحس »نارھت« نیوا نادنز:زويناکسیا یرازگربخ - نارھت
.دنتفای هرابود یگدنز تصرف ، ناموکحم یخرب و دوب نیريش

سيئر ، زويناکسیا ثداوح هورگ راگنربخ شرازگ هب
مالعا نارھت ییانج یارسداد ماکحا یارجا هبعش
هتسد یريگرد لابند هب هلاس 18 »دونھب«:درک
رسپ ،کراپ کنو رد 1384 دادرم 27 هاگماش یعمج

.تشک دراک اب ار »ناسحا« مان هب یا هلاس 17
اب »دونھب« :داد همادا »یرباج...ا تمصع« یضاق
دش موکحم تازاجم دشا هب مد یايلوا تساوخرد
اما دوش هتخیوآ راد هب هبنشراھچ دادماب دوب رارق و
تلھم رگید هام کی هيیاضق هوق سيئر روتسد هب
.دنک بلج ار رادغاد هداوناخ تیاضر ات تفای
موکحم مادعا هب یشکمدآ مرج هب هک زين »ف . دمحم« مان هب موکحم نيمود:دوزفا یو
دننام ، تسا هدش
.دنام مد یايلوا تشذگ راظتنا مشچ »دونھب«
ار »ن – یلع« وا.دراد مان »م – دوواد« دوش مادعا »نیوا« رد دوب رارق هک موکحم نيموس
شرھاوخ اب رسپ نآ هک دش یعدم تیانج تايیزج حیرشت اب و درک دوخ مشخ ینابرق
.دز تیانج هب تسد ، سومان زا عافد رد و تشاد یناطيش هطبار
یلاع ناوید ديیات هب مکح و دش موکحم گرم هب نارھت ناتسا یرفيک هاگداد رد »دوواد«
.داد هیدھ وا هب هرابود یگدنز ، یھاوخنوخ زا تشذگ اب ینابرق هداوناخ اما ديسر روشک
86 رھم مراھچ وا.دوب هلاس 31 »اضريلع« تفر راد هبوچ یاپ هبنشراھچ هک یرگید یناج
ندیدزد رطاخ هب بش همين اما تفر نارھت بونج رد شا همع هناخ هب نامھم ناونع هب
.تشک دراک هبرض 9 اب ار »...ا حور« شا همع رسپ وا یاھالط
هب یرفيک هاگداد 71 هبعش رد 85 ید 30 هک هدنورپ نیا هب یگديسر تسشن نیرخآ رد
مالعا ، تیانج تايیزج نايب اب ناتسداد هدنیامن دش رازگرب یدمحمزیزع یضاق تسایر
اب دوب هدش تیانج هجوتم هاگنابرق رد هک ار ليعامسا شیومع رسپ نينچمھ اضريلع :درک
.درک یمخز تدش هب هبرض تفھ
نينچمھ و مرجم حیرص فارتعا ،مد یايلوا تیاکش هب هجوت اب:داد همادا ناتسداد هدنیامن
.مراد تازاجم دشا یاضاقت وا یارب نادھاش تداھش
.دنتساوخ گرم مکح ناشرسپ لتاق یارب و دنتفرگ رارق هاگیاج رد رادغاد ردام و ردپ سپس
هب رفس دصق هب دعب .دروخ ماش و دمآ ام هناخ هب اضريلع بش نآ :تفگ ...ا حور ردپ
مرسپ ناج هب هنامحر یب و تشگرب هرابود بش همين اما تفر و درک یظفاحادخ ناھفصا
.داتفا
هب تساوخ دراد شا هدنورپ رد یرفيک هنيشيپ 11 هک اضريلع زا یدمحمزیزع یضاق
.دزادرپب ارجام حیرشت
صرق بش نآ .منک کرت متساوخ یم و مدوب نيیورھ هب داتعم لاس 11 :داد حيضوت مرجم
اما متشگرب ما همع هناخ هب هرابود حبص 2 تعاس متشادن یعيبط لاح و مدوب هدروخ
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.دوبن یدزد ما هزيگنا
؟یتشک دوب باوخ هک ار ...ا حور یا هزيگنا هچ اب سپ :یضاق*
.تسين مرطاخ یزيچ و متشادن یعيبط لاح نم :اضريلع*
؟یدرب تھارمھ هب ارچ ار دراک نیا :داد همادا و ناشن ار هلاتق تلآ ،یدمحم زیزع یضاق
هک مناد یم اما مرادن دای هب تیانج زا یزيچ نم .متشاد مبيج رد ار نآ هشيمھ: اضريلع*
.مسرب شمارآ هب ات موش صاصق دیاب و دوب هانگ یب ...ا حور
جنپ یور هب ور دنام هدنز ،تیانج نایرج رد هک هلاس 22 ليعامسا ،تسشن نیا همادا رد
اما ...ا حور و نم .تفر ماش زا دعب و دمآ ما همع هناخ هب بورغ اضريلع«:داتسیا یضاق
حور هب تسا داتعم متسناد یم نوچ.تشگرب هرابود اضريلع ميباوخب ميتساوخ یم یتقو
هک دراک هبرض اب بش همين.درکن شوگ مفرح هب و تخوس شلد هک دنکن زاب ار رد متفگ ...ا
و تشک ار وا ،تفر ...ا حور غارس هنامحر یب مدید و مدیرپ باوخ زا دز مندرگ هب اضريلع
ارم درک یم لايخ هک یلاح رد و دز نم هب رگید هبرض شش ،یناج.درک هلمح نم هب هرابود
هفاضا یگداوناخ تیانج دھاش ،دیازفا یم زويناکسیا شرازگ ».درک رارف تسا هتشک مھ
... و دش راديب »...ا حور« دوب ما همع هناخ هب دربتسد لاح رد اضريلع یتقو:درک
دراو راشتسم راھچ و نارھت یرفيک هاگداد 71 هبعش سيیر ،ليعامسا یاھ فرح نایاپ اب
یلاع ناوید 40 هبعش تاضق.دندرک رداص اضريلع یارب گرم مکح و دندش روش
.دمآرد ارجا هب نیوا نادنز رد زورما و دندرک ديیات ار مکح،روشک
یم مشچ هب نیوا نادنز 86 دادرخ 22 نايمادعا تسرھف رد شمان هک راکھبت نيمجنپ
ید 19 هاگماش ،نارھت یھاگآ هرادا تشگ نارسفا.تشاد مان »داھرف« دروخ

کوکشم دوب فقوتم نابايخ رانک هک یا هرقن یاميسکام هب ییاوھ یورين نابايخرد1384
.دندش
ناشن شبيج لخاد ییاسانش تراک هک یا هلاس 29 درم هزانج وردوخ نیا زا یسرزاب رد
.دش اديپ تشاد مان »دوعسم« داد یم
زا سپ و تفر رظن دروم نابايخ هب نارھت ییانج یارسداد کيشک سرپزاب بيترت نیدب
ینوناق یکشزپ هب دوب نایامن نآ همجمج یور هلولگ یاج هک هزانج ،مزال یاھ یسررب
.دش هداتسرف
مادم هک ینز زا و تفر یتالحم یارسداد هب »داھرف« مان هب یا هلاس 34 درم دعب هام جنپ
.درک تیاکش دناوخ یم شکمدآ ار وا و دش یم شمحازم
تفگ زیر تسرھف و دش یا هزات هلحرم دراو سيلپ یاھ قيقحت ،هدنورپ نیا ندش حرطم اب
سامت »دوعسم« اب تیانج زا شيپ زور دنچ داد یم ناشن هک »داھرف« ینفلت یاھوگ و
.درکور ار وا تسد تشاد
فارتعا هب بل 85 دادرخ 9 تشادن ور شيپ تقيقح ندرک ناھنپ یارب یھار چيھ هک مھتم
.تشادرب تیانج زا هدرپ و دوشگ
نيشام هاگشیامن بحاص هک »دوعسم« هب ار مدوخ یوژپ :تفگ شا هزيگنا هرابرد »داھرف«
لخاد یتقو زور نآ.میدرک اديپ فالتخا مھ اب اما هلماعم ماگنھ.دشورفب ات مداد دوب
هب هلولگ کی و مدروآ رد متشاد هارمھ هک یتلک ،تفرگ الاب ام یريگرد ،نيشام
.مدرک کيلش »دوعسم«رس
تساوخرفيک رودص اب هدنورپ ،تیانج هنحص یزاسزاب و شکريت تفھ یاھ فارتعا یپ رد
.دش هداتسرف نارھت یرفيک هاگداد هب
دش رازگرب نارھت یرفيک هاگداد رد 86 ريت 30 هک هدنورپ نیا هب یگديسر تسشن رد
و دناوخ راکھانگ ار داھرف ، تخادرپ تساوخرفيک حیرشت هب )ناتسداد هدنیامن( یرادلد
.درک تازاجم دشا یاضاقت شیارب
یارب و دنداتسیا راشتسم راھچ و یدمحمزیزع یضاق یور هب ور رادغاد ردام و ردپ سپس
.دنتساوخ گرم مکح ناشرسپ لتاق
یشقن چيھ ارجام نیا رد« :تفرگن ندرگ ار تیانج ديسر هک »داھرف« هب عافد تبون
».مدوب هدرک فارتعا راشف تحت و متشادن
نآ و دشورفب ار منيشام دوب رارق .متشادن »دوعسم« اب یلکشم چيھ:داد همادا مرجم
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.تسا هدش هتشک تفگ هاگشیامن درگاش ،مريگب سپ ار وژپ ات متفر شغارس یتقو بش
؟ییوگ یم هچ هراب نیا رد ؛یا هدرک یزاسزاب ار تیانج هنحص:یدمحمزیزع یضاق*
».مرادن لوبق مھ ار یزاسزاب«:داھرف*
و دندش روش دراو 71 هبعش راشتسم راھچ و یدمحمزیزع یضاق ،مرجم یاھفرح نایاپ اب
یلاع ناوید 11 هبعش ديیات هب مکح.دندرک رداص گرم مکح،دوجوم یاھ کردم هب هجوت اب
.دمآ رد ارجا هب زورما و ديسر روشک
154 یرتنالک نابھگن رسفا.دش مادعا نیوا رد هک دوب یرگید لتاق ، هلاس 28 »ربکا یلع«
روحم 14 رتموليک – یصوصخ تکرش کی رد تیانج نایرج رد 86 نیدرورف 16 نارھت رگتيچ
هاگنابرق هب سيلپ هارمھ هب ییانج کيشک سرپزاب سپس.تفرگ رارق – جرک صوصخم
ینوناق یکشزپ هب دوب تکرش کی یامرفراک هک هلاس 40 کمايس نيجآدراک هزانج،تفر
.تفرگ رارق راک روتسد رد یشکمدآ زار یاشفا یارب سسجت و دش هداتسرف
هب دوخ یاپ اب نادجو باذع رثا رب دوب »کمايس« نيشيپ رگراک هک »ربکا یلع« نايم نآ رد
.دش ميلست و تفر یرتنالک
یفاصنا یب اب اما متشاذگ هیام مناج زا و مدرک یم یرگراک ،کمايس تکرش رد:تفگ یو
.درادن ار دیدج لاس هدش نييعت قوقح تخادرپ ناوت هک دوب نیا شا هناھب و درک مجارخا
هب هناخزپشآ دراک اب و دمآ شوج هب منوخ هکنیا ات دوب یشاپورف هناتسآ رد ما یگدنز
و مدرک هلمح وا هب ،درک زاب ار رد یتقو .مدرک نيمک ،تکرش راظتنا قاتا ردو متفر شغارس
.مداتفا شناج هب
یوس زا تساوخرفيک رودص و تيمرجم رارق اب شا هدنورپ ، یناج یاھ فارتعا لابند هب
هبعش رد ربکا یلع و دش هداتسرف نارھت یرفيک هاگداد هب – ناتسداد هدنیامن – یرایرھش
.تسشن همکاحم زيم یاپ یدمحم زیزع یضاق تسایر هب نارھت یرفيک هاگداد71
گرم مکح شرسپ لتاق یارب تخیر یم کشا هک ینابرق ردپ ، تسشن نیا رد
کمايس اب متساوخ یم«:درک ديیات ار شنيشيپ یاھ هتفگ ربکا یلع سپس.تساوخ
هب نوچ و دناودرس ارم زور دنچ .دز یم ار شدوخ فرح نم هب انتعا یب اما منک تبحص
».مدز نکمم راک نیرت هناقمحا هب تسد مدوب هدش ینابصع تدش
تساوخرد هب هجوت اب راشتسم راھچ و یدمحم زیزع یضاق ، مرجم یاھفرح نایاپ اب
یلاع ناوید 33 هبعش ديیات هب مکح.دندرک موکحم گرم هب ار شکمدآ ،رادغاد هداوناخ
.دمآرد ارجا هب نیوا رد هبنشراھچ دادماب و ديسر روشک
دادماب وا.دش هتسب نادنز نيمھ رد زورما »شرايک« مان هب یرگید شکمدآ یگدنز هدنورپ

زيم یاپ ، یدمحمزیزع یضاق تسایر هب نارھت یرفيک هاگداد 71 هبعش رد 1385 دادرم 23
حيضوت ، تساوخرفيک نايب اب ـ ناتسداد هدنیامن ـ یکاخرفص.تسشن همکاحم
دوب عیانص سدنھم هک »ن ـ  دومحم« شتسود 1384 نابآ 22 هلاس 32 »ص ـ شرايک«:داد
.تشک اوھ لوپمآ و نيفروم قیرزت اب ار
ندش دیدپان زا ،تفر کھلق 124 یرتنالک هب دومحم رسمھ زور نامھ« :داد همادا یو
دنز یم سدحو هدينش ار یدرم یديلقت یادص تفگ نز نیا.داد ربخ شا هلاس 48 رھوش
».تسا هدش هدوبر دومحم
راگدای لپ ریز یدرم هزانج سيلپ قيقحت عورش زا سپ زور کی« :دوزفا ییاضق ماقم نیا
اب.تفرگ رارق تیانج نایرج رد نارھت ییانج یارسداد کيشک سرپزاب و دش اديپ ماما
اپ زا اوھ لوپمآ و نيفروم قیرزت اب دومحم دش صخشم ینوناق یکشزپ هب هزانج لاقتنا
».تسا هدمآرد
داد ناشن ینابرق هارمھ نفلت یا هنایار تسرھف یسررب«:درک هفاضا ناتسداد هدنیامن
زا هک شرايک بيترت نیدب .تسا هدز گنز سانشان کی هناخ هب طخ نیا اب تیانج لماع
هنوگرھ یتامدقم یاھ ییوجزاب یط مھتم نیا .دش ريگتسد و یبایدر دوب دومحم ناتسود
و دش وربور دنسپ هاگداد یاھکردم اب یتقو اما درک در ار شتسود ندش هتشک رد تلاخد
».تشادرب تیانج زار زا هدرپ دنديشک نوريب ار دومحم کچ هعطق هس وا بيج زا نارومام
یکشزپ هکنیا هب هجوت اب و شرايک حیرص یاھ فارتعا هب رظن«:درک ديکات یکاخرفص
وا هدرک مالعا اوھ و نيفروم قیرزت زا یشان یسفنت ییاسران ار دومحم گرم تلع ینوناق
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».متسھ تازاجم دشا راتساوخ شیارب و تسا مرجم ارسداد رظن زا
.دنتفرگ رارق مد یايلوا هاگیاج رد هک دندوب یدعب یاھرفن ، شدنزرف هس و دومحم رسمھ
مکح یاضاقت شکمدآ یارب »اشوين« شرتخد و هلاس 6 نيسحريما فرط زا ینابرق رسمھ
ار شناما هیرگ هک مھ ـ دومحم هلاس 18 رتخد ـ اسيکن ،زويناکسیا شرازگ هب.درک گرم
مردپ یمحر یب اب درم نیا«:درک ناونع و هراشا شرايک هب دیزرل یم تدش هب و دوب هدیرب
».دوش هتشک دیاب و تشک ار
.دزادرپب دوخ زا عافد هب ات داد شرايک هب ار تبون ، تختیاپ یرفيک هاگداد 71 هبعش سيیر
وا اجک رھ و میدوب قيفر مھ اب اھتدم دومحم و نم«:دش شتسود نتشک رکنم اما درم نیا
رد نيشام لخاد و ميتشاذگ رارق مھ اب زور نآ متفر یم شکمک هب عیرس تشاد یراتفرگ
نم دروخ مھ هب دومحم لاح هک دوب عقوم نآ میدش ردخم داوم فرصم مرگرس دابآ تداعس
نيفروم دیاب عقوم نیا رد متسناد یم و مدوب هدش شوھيب هشيش فرصم زا دعب راب دنچ
وا هب متشاد هارمھ هک ار ینيفروم دومحم ناج تاجن رطاخ هب طقف نیاربانب منک قیرزت
ديسرپ یدمحمزیزع یضاق ، ماگنھ نآ رد »!دوب هتشذگ راک زا راک رگید اما ؛مدرک قیرزت
اديپ ار شگر«:داد خساپ شرايک ؟یدرک قیرزت وا ندب زا اج 20 دودح ار گنرس ارچ
لپ ریز سنالوبمآ کی رانک ار شا هزانج تسا هدرم مدش نئمطم هکنآ زا دعب و مدرک یمن
ار دومحم ارچ :درک لاوس هاگداد سيیر ، زويناکسیا شرازگ هب ».مدرک رارف و متشاذگ ردص
رگا .مدوب میوربآ رکف هب طقف طیارش نآ رد نم« :دينش خساپ هک ؟یدربن ناتسراميب هب
».تفر یم نامیوربآ مينک یم فرصم هشيش دومحم و نم هک دنديمھف یم نامیاھ هداوناخ
دومحم زا لبق لاس هس ار اھنآ« :داد حيضوت زين شبيج زا هفوشکم یاھ کچ هرابرد شرايک
و میدوب قيفر مھ اب دومحم و نم میوگ یم مھ زاب .تشادن زور نآ هب یطبر و مدوب هتفرگ
».متشادن وا نتشک یارب یا هزيگنا چيھ
هب روشک یلاع ناوید 33 هبعش رد مکح نیا.دش رداص شگرم مکح مرجم عافد نایاپ اب
.دش هدیرب شک قيفر یاھ سفن بيترت نیدب و ديسر ديیات
»نيسح دمحم« شتسود یمیدق فالتخا رس رب هک تشاد مان »دمحم« یناج نيمتشھ
ناوید 16 هبعش و دش موکحم گرم هب تقو ییانج هاگداد 1157 هبعش رد وا .تشک ار
.درک ديیات ار نآ روشک یلاع
مرج هب وا. تشاد مان »ديجملادبع« تفر راد هبوچ یاپ »نیوا« رد زورما هک موکحم نيمھن
موکحم گرم هب نارھت ناتسا یرفيک هاگداد 79 هبعش رد و تشادزاب یناطيش یاھرازآ

.درک ديیات ار مکح زين روشک یلاع ناوید 39 هبعش .دوب هدش
هب زواجت مرج هب هک دنتشاد مان »اضريلع« و »یلع« بيترت هب یناج نيمھدزای و نيمھد
هبعش ديیات اب اھمکح.دندش موکحم گرم هب نارھت یرفيک یاھ هاگداد 77 هبعش رد فنع
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