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دھد یم شرازگ زويناکسيا

دش هتسب نيوا رد راکتيانج 4 یگدنز هدنورپ
یگدنز هدنورپ ندش هتسب دھاش نارھت »نیوا« نادنز زورما : زويناکسیا یرازگربخ - نارھت
بلج یارب رگید رفن شش اما دندوب هدش موکحم تازاجم دشا هب هک دوب یراکتیانج راھچ
.دنتفرگ تلھم تیاضر

شکرسمھ ؛ یمادعا نيتسخن*
ثداوح هورگ راگنربخ هبنشراھچ زور شرازگ هب
رھش دابآ نيما 173 یرتنالک نفلت گنز : زويناکسیا
ادص هب 1386 رویرھش موس دادماب هقيقد 30 یر
مان هب یدرم ديسر ربخ نابھگن رسفا هب و دمآرد
یاتسور »هيبنیز« مراھچ یوک رد »یسوم«
و سيلپ نیاربانب.تسا هدش هتشک ،دابآ قشع
یليخ ،تختیاپ ییانج یارسداد کيشک سرپزاب
نينوخ هزانج ندید اب و دنتفر رظن دروم هطقن هب دوز
.دندرک زاغآ ار تیانج هب یگديسر دوب هدش هديشاپ نيمز یور شزغم هک »یسوم«
فالتخا »ن - بنیز« شرسمھ اب تخب نوگن درم داد یم ناشن یلحم یاھ ییوجزاب
.دوب »شکمدآ« نز نيمھ ناوارف لامتحا هب و تشاد هنھک
نتشک هب ، دش ريگتسد تیانج زا سپ یقیاقد طقف »یسوم« نز ، هيضرف نیا حرط اب
.درک ناونع وا یراتفردب ار شا هزيگنا و فارتعا هسنارف راچآ اب شرھوش
نارھت یرفيک هاگداد هب تساوخرفيک رودص اب هدنورپ ، مرج هنحص یزاسزاب لابند هب
روضح اب و »یدمحمزیزع ...ا رون« یضاق تسایر هب 71 هبعش رد شکرھوش و هداتسرف
.دش ینلع همکاحم ، راشتسم راھچ
تازاجم دشا و دناوخ ار تساوخرفيک ، ناتسداد هدنیامن ادتبا ، تسشن نیا رد
رودص یاضاقت شسورع یارب و تفرگ رارق هژیو هاگیاج رد ینابرق ردام سپس.تساوخ
.درک صاصق مکح
: تفگ تخیر یم کشا هک یلاح رد و تفرگ ندرگ ار تیانج هلاس 30 »بنیز« نينچمھ
وا .درک یمن یھجوت نم هب و تشاد دايتعا »یسوم«.مدوب هدرک جاودزا هک دوب لاس هس
کتک داب هب ارم مدرک یم ضارتعا یتقو.ديباوخ یم رھظ ات و ديشک یم داوم حبص ات بش
.درک یم نوريب هناخ زا و تفرگ یم
هناخ هب »یسوم« رارصا اب اما متفر مردپ شيپ و مدرک رھق مامت هام جنپ : داد همادا یو
دیاب تفگ یم.تفرگ یم هناھب زاب و دشن ضوع مرھوش قالخا دوجو نیا اب.متشرگرب شا
یمن رب شچرخ هدھع زا تفگ یم یسوم اما مدوب هچب قشاع نم .مريگب قالط رتدوز
.دیآ
؟دوب هچ رس رب یسوم و وت فالتخا : یضاق *
کتک ارم و درک یم یريگ هناھب مادم هک دوب رطاخ نیا هب دیاش ؛ مناد یمن : »بنیز« *
یب ات.متفر »یسوم« قاتا هب و مدش راديب هک مدوب هديباوخ قاتا رد بش همين.دز یم
هک ار هسنارف راچآ. متفر قاتا هب.دز میاپ هب دگل اب اما مدرک ضارتعا.دوب هراوھام یاپ تقو
.مديبوک مرھوش رس هب هبرض راھچ و مدروآ رد مدوب هدرک ناھنپ مشلاب ریز
؟یدرک ناھنپ باوختخر ریز ار راچآ هچ یارب : یضاق *
.مسرت زا : »بنیز« *
یراد لوبق ؛ یتشک ار وا دوب باوخ ترھوش یتقو دھد یم ناشن اھ یسررب : یضاق *
؟
زا ار ملرتنک هک دش روط هچ مناد یمن.درک یم اشامت هراوھام و دوب راديب ، هن :»بنیز«*
نیا یاھ فرح نایاپ اب ، دیازفا یم زويناکسیا شرازگ.مداتفا شناج هب راچآ اب و مداد تسد
27 هبعش رد یار.درک موکحم گرم هب ار »بنیز« و دندش روش دراو ییاضق تئيھ ، نز
.دش ارجا »نیوا« نادنز رد زورما و ديئات روشک یلاع ناوید

هیاسمھ لتاق ؛ یمادعا نيمود*
و وقاچ اب ار شردپ لاسنھک هیاسمھ هک دوب یدرم ، هبنشراھچ دادماب یمادعا نيمود
.تشک نکشدنق
و دروآرد اپ زا ـ نارھت زکرم ـ شا هناخ رد نمھب 27 »فراع مدآ زیزع« مان هب یا هلاس 80 درم
.دش هدوشگ بالقنا 148 یرتنالک رد تیانج هدنورپ
مان هب یا هلاس 25 درم ، ینابرق ناگیاسمھ زا رفن دنچ داد یم ناشن یتامدقم قيقحت
 هدید وا هناخ زا جورخ ماگنھ ، تیانج زا سپ یقیاقد ار »نارماک« هب فورعم »ع - نيسح«
.دندوب
رطاخ هب و دوب »زیزع« هیاسمھ داتعم رسپ ، مھتم دش صخشم هلئسم نیا یاشفا اب
.دش هدولآ نوخ هب شتسد ، لاسنھک درم یتميق لاوما و لوپ ندیدزد
تسب نب رد نيمک تعاس جنپ زا سپ ار وا و تخادرپ نارماک یبایدر هب سيلپ ، نيب نآ رد
هب اھ ییوجزاب یط شکمدآ.درک ريگتسد ـ ملعم نابايخ ـ ماظن هجاوخ نابايخ »عناق«
.دش موکحم تازاجم دشا هب تختیاپ یرفيک هاگداد رد و درک فارتعا تیانج
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داماد هزات لتاق ؛ یمادعا نيموس*
نیرخآ رد.دوب داماد هزات کی لتاق دش مادعا »نیوا« رد هبنشراھچ هک یمرجم نيموس
هب نارھت یرفيک هاگداد 74 هبعش رد 1385 ید 30 هک هدنورپ نیا هب یگديسر تسشن
.دناوخ ار تساوخرفيک ، ناتسداد هدنیامن ادتبا ،دش رازگرب »یا هرمک هوک« یضاق تسایر
26 »یلعرفص« دھد یم ناشن دوجوم یاھ کردم : درک مالعا »رفناوضر ليعامسا ريما«
راوس 85 تشھبیدرا 17 هاگماش »نيسح« شتسدمھ و »شونايک« هب فورعم هلاس
،تیانج زادعب و دندناشک نارھت فارطا یاھ نابايب هب ار وا ، دندش هلاس 26 »ديمح« ناکيپ
.دنتخیرگ و دندز شتآ نھآ طخ رانک ار هزانج
درک یفرعم سيلپ هب ار شدوخ ، نادجو باذع رثا رب »نيسح« دعب هام کی : داد همادا یو
یاضاقت »شونايک« یارب هاگداد رضحم زا نونکا.دش ريگتسد تشر رد زين »شونايک« و
.مراد تازاجم دشا

گرم مکح ناشرسپ لتاق یارب و دنتفرگ رارق هاگیاج رد ديمح ردام و ردپ سپس
یسورع زا هام 9 طقف : تشاد راھظا »یا هرمک هوک« یضاق هب ینابرق ردپ.دنتساوخ
.دربب شا هناخ هب لالح یزور ات دنکراک نآ اب ات دوب هدیرخ ناکيپ کی و تشذگ یم مرسپ
هزانج هک نیا ات دشن وا زا یربخ رگید تفر نوريب هناخ زا یتقو رخآ بش : دوزفا یو
.دندرک اديپ راطق لیر رانک توت تخرد ریز ار شا هتخوس
و یتشک هانگ مادک هب ار مداماد هزات رسپ : تفگ مرجم هب باطخ هیرگ اب رادغاد درم
!؟ یدنازوس
.دنک عافد دوخ زا ات داد »شونايک« هب ار تبون یضاق »ديمح« ردپ یاھ فرح نایاپ اب
ميتفرگ ميمصت »نيسح« اب تیانج زا شيپ زور دنچ : درک ناونع تسخن فیدر مرجم
هب نتفر هناھب هب اما نم.تشگرب هناخ هب و دش فرصنم متسود هک میدزدب نيشام
زا مدرک شدیدھت همق اب هار نيب و مدش »ديمح« ناکيپ راوس یتسبرد ، ناتسراميب
... و مديچيپ شندرگ رود لامتسد ، درک تمواقم نوچ.دوش هدايپ نيشام
راھچ نتخیر اب بش همين و متشاذگ ناکيپ بقع قودنص رد ار هزانج : داد همادا »شونايک«
دوب اجنآ و دنک مکمک نيشام شورف یارب متساوخ »نيسح« زا دعب.مدز شتآ ، نیزنب رتيل
.مدرک المرب ار تیانج زار هک
؟تشاد تسد یشکمدآ رد »نيسح« : یضاق *
.مدوب اھنت نم هن : شونايک
ار تدوخ ارچ سپ یتشادن تسد تیانج رد وت رگا : تفگ »نيسح« هب نينچمھ یضاق
؟یتخادرپ ارجام تايیزج حیرشت هب و یدرک یفرعم
دينک رواب.متخورف ار نيشام طقف نم و تشک مدآ ییاھنت هب »شونايک« : مود فیدر مرجم
، دیازفا یم زويناکسیا شرازگ.مدوب شونايک هارمھ هک مدرک فارتعا یھاگآ رد راشف تحت
راھچ و »یا هرمک هوک« یضاق »نيسح« و »شونايک« ضيقن و دض یاھ هتفگ نایاپ اب
.دندش روش دراو راشتسم
ديئات هب مکح و دش موکحم نادنز لاس 15 هب شتسدمھ و گرم هب تسخن فیدر مرجم
.ديسر روشک یلاع  ناوید 42 هبعش

هناتسم تیانج لماع ؛ یمادعا نيمراھچ*
نیرخآ و نيمراھچ ، دروآرد ازا رھشمالسا رد ار یرسپ ، هناتسم یريگرد لابند هب هک یدرم
.دوب »نیوا« رد هبنشراھچ یمادعا
»ضيف غاب« ناديم رد ینابايخ یاوعد لابند هب 1384 دادرم 9 رصع ، هلاس 28 »ديمح«
رھم 13 اما یناج.تخیرگ و تشک هليم اب ار »ربکا یلع« یتسم تلاح رد ، رھشمالسا

71 هبعش رد هدنورپ و دش ريگتسد تشاد هارمھ هب شيشح و کایرت هک یلاح رد 86
راھچ روضحاب و »یدمحمزیزع ...ارون« یضاق تسایر هب نارھت ناتسا یرفيک هاگداد
.تفرگ رارق یگديسر تحت راشتسم
نايب دنا هدید ار هچنآ کی هب کی تساوخ نادھاش زا یضاق ، تسشن نآ رد
»ضيف غاب« ناديم هب »ربکا یلع« هارمھ زور نآ : تشاد راھظا هلاس 20 »نسحم«.دننک
»دماح« و درک ضارتعا »ربکا یلع«.ديبوک ام هب روتوم اب )ديمح ردارب( دماح هک میدوب هتفر
تشگرب شناتسود هارمھ اما دعب هقيقد دنچ »تفر و تسام هلحم اجنیا« تفگ یردلق اب
یگتسکش رطاخ هب دعب زور راھچ »ربکا یلع«.دز »ربکا یلع« رس هب هليم اب »ديمح« و
.تخاب ناج ناتسراميب تخت یور همجمج
، هدز »ربکا یلع« رس هب یکيتسالپ هليم اب هدرک اعدا اھ ییوجزاب رد »ديمح« : یضاق*
؟تسا تسرد
! هن ای دوب ینھآ هليم هک مدید نم : نسحم*
.تسا تیانج لماع »ديمح« هک دنداد تداھش »حلاص« و »داوج« سپس
و دوب هداتفا نيمز یور »ربکا یلع«.میدينش دایرف هک میدوب دیرخ لاحرد : تفگ »داوج«
.دیود یم تشاد تسد رد ینھآ هليم هک »ديمح«
اب و متخانش یمن ار ربکا یلع دينک رواب« : تفریذپ ار تیانج ديسر هک مرجم عافد تبون
».دوب هتساوخان و خلت قافتا کی وا گرم ؛ متشادن ینمشد وا
مھ ما هداوناخ و نم راگزور و ما هديشوپ هايس سابل هک تسا لاس هس : داد همادا یو
زا و دنک محر نم هب مدنزرف رطاخ هب مھاوخ یم رادغاد هداوناخ زا .تسا هدش هريت
.درذگب یھاوخنوخ
مدوب مگردرس مرسمھ و مردام یاھ فالتخا رطاخ هب هک دوب یتدم : داد حيضوت ، درم نیا
هداتسیا ما هزاغم یولج زور نآ.منک شومارف ار میاھ مغ ات مدروخ یم صرق و بورشم.
ارم وا تفگ »ربکا یلع« هب هراشا اب و دمآ مغارس نينوخ ناھد اب مکچوک ردارب هک مدوب
»ربکا یلع«. متفر شتسود و »ربکا یلع« لابند هب و مداد تسد زا ار ملرتنک.تسا هدز
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ار یوش فک یکيتسالپ هليم.مديسرت دوب رت تشرد نم زا شلکيھ نوچ و تشگرب
رس هب هليم و ديشک ار شتسد »نسحم« اما منزب »ربکا یلع« تسد هب ات متشادرب
.دروخ تخب نوگن رسپ
یکيتسالپ ، هليم یتسھ یعدم وت و تسا هدشن فشک هنحصرد هلاتق تلآ : یضاق*
و هتسکش ار ینابرق همجمج ، هدراو هبرض هدرک ديئات ینوناق یکشزپ ، لاح نیا اب.هدوب
؟ییوگ یم هچ هراب نیا رد .تسا هدربورف لخاد هب ار ناوختسا
هبرض اب »ربکا یلع« هک منک یمن رواب زونھ نم.دوب یکيتسالپ ، هليم دينک رواب : مرجم*
.دشاب هدرم نم
یار و درک موکحم )گرم( سفن صاصق هب ار »ديمح« ییاضق تئيھ تسشن نیا نایاپ رد
.ديسر روشک یلاع  ناوید ديئات هب
رادغاد یاھ هداوناخ زا راد هبوچ یاپ اما دنوش مادعا »نیوا« رد رگید یناج 6 دوب رارق زورما
525/120.دنتشگرب لولس هب و دنتفرگ تلھم هام شش تیاضر بلج یارب

544:راگنربخ
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