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 هقذهِ

 
 كِ جبى را فكزت آهَخت ًبم آى ثِ 

  

 گفتن                   ضيز ضيز است گز چِ پيز ثَد درجَاًي ثِ خَيص هي

 چَى كِ پيزي رسيذ داًستن                    پيز پيز است گز چِ ضيز ثَد

 

در ًَجَاًي پس اس گذراًذى يك دٍرُ هطبلؼبت سٌتي )كهِ ضهزآ آى در   

در ّوههيي ٍجيههشُ هٌههذر  اسههتف ضههذيذ  فزيفتههِ   داسههتبى پههر پيههزٍسي

ّبي كَتبُ چخَف ضذم، هذتي در ايي راُ قلن سدم تَجهِ يهبفتن كهِ     داستبى

ًن در سطح ًَيسهٌذگبى كطهَري هطهزآ     تَا ويثذٍى آهَسش سثبى خبرجي ً

  تحهت    زي كهِ ههزا ضهذيذ   اثه ع ثِ آهَختي سثبى اًگليسي كزدم. ثطَم. ضزٍ

ٍ گٌجطك ثَد كِ ثبالي ًَرگيز سًهذاى لهزد ثهبيزٍى          تأتْيز قزار داد داستبى د

 ٍرسيذًذ . ّوِ رٍسُ ثب ّن ػطق هي

داستبى ديگز قصِ اًگطت ضست پبيي ثَد كِ اس سَراخ جهَراة ثيهزٍى   

را پزداختِ ثَد هتهَجْن كهزد    سدُ ثَد. سزگذضت ايي اًگطت ٍ قلوي كِ آى

 كِ در قلن سًي چيشي ًيستن.

سًي خيلهي   لي هزا هتَجِ كزد كِ ثب سهيٌِ قلنداستبى ديگزي ثِ سثبى اص

داًسهت ضهَّزش را چهِ كسهي كطهتِ       فبصلِ دارم، داستبى سًي ثَد كِ هي

اي ضجيِ آى هزد سبختِ ثهَد ٍ  ُ  است، ٍلي قذرت اًتقبم گيزي ًذاضت. پيكز

 Tearگفت:  سگص هي ثست ٍ ثِ ّز رٍس جگز گَسفٌذي ثِ گلَي پيكزُ هي

him  ثب قبتر ضَّزش رٍثزٍ   ًجب اداهِ يبفت كِ رٍسيايي ثبستبة ضزطي تب آ
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سگ ثب ّجَم خَد گلَي قبتهر را اس ّهن    Tear himضذ ٍ ثِ سگص گفت: 

ام ثز ايي ضهذ كهِ فلسهفِ     سؼيدريذ ٍ اًتقبم سى را اس قبتر ضَّزش گزفت. 

اي داستبًْبي خبرجي را ثيبثن ٍ هكبتهت ادثهي را در ًهَع هؼيطهت ادٍار      پبيِ

ًتيجِ گزفتن كِ سجك كالسيسيسن ثز اسهب  دٍراى  تبريخي جستجَ كٌن. 

َداليتههِ ٍ ئداليتههِ ٍ هكتههت رٍهبًتيسههن ثزاسههب  دٍراى ف َئداري ٍ ف ثههزدُ

ّبي ثَرصٍاسي ٍ سَسيبليسهتي   ثَرصٍاسي ٍ ادثيبت رآليستي ثزاسب  حكَهت

ثٌب ضذُ است. ايي ًتيجِ گيزي راُ ثِ جبيي ًجزد، ثِ سَررآليسهن رٍ آٍردم.  

تهز اس آى   جهَد. ّزچهِ جلهَتز هتهزفتن خهَد را كَچهك      ايي ّن پبسهخگَ ً 

 يبفتن كِ دست ثِ قلن ثزم.  هي

كزدم. كليِ   ّبيي سزّن ثٌذي هي اهب آرسٍ ثز جَاًبى ػيت ًيست. داستبى

جب گن كزدم. ٍقتي هتَجِ ايهي هطلهت    ّبي ًَجَاًي ٍ جَاًي را يك داستبى

ام  ّبي جَاًي ىّبيي اس داستب ضذم كِ پسزم ثشرگ ضذُ ثَد ٍ جستِ گزيختِ

ّبين را در  اش ٌّزي است ٍ هزا ٍادار كزد كِ قصِ را هطبلؼِ كزدُ ثَد. رضتِ

يهبثي   اختيبرش ثگذارم تب چبح كٌذ. اهب كَْلهت سهي حتهي اجهبسُ اسهكلت     

داد. ثٌبثزايي ٍ ثِ ًبچبر ثزاي تزضيِ خبطز فزسًهذم   ّبي سبثقن را ًوي داستبى

س اس گذضهت سهبليبى دراس اس ػوهز    )آدهي په   Bawdeleireثٌب ثِ گفتِ ثَدلز 

ضَد، آدهي ثِ گذضتِ تؼلهق دارد ٍ ثهب آًْهب     تجذير ثِ اًجبري اس خبطزات هي

ِ   گَيذ ً ثؼضي اس لحظبت سًهذگي  اٍ هي ،كٌذ سًذگي هي ام.  ام را دٍثهبرُ سيسهت

ام ٍ ثِ يقيي  ّب را ًَ ضتِ گبُ كِ آى ام، ديگز آى ّب را سيستِ گبُ كِ آى يكي آى

 . امً تز سيستِ گبم ًَضتي ػويقّب را ٌّ آى

اي  ثِ ّز حبل ػطَفت پذر فزسًذي جبي خَد را ػَض كزدُ ثهَد. چهبرُ  

كِ اًجبر خبطزات را تقطيغ كٌن ٍ كتبة حبضز را در اختيبر قهزار   ًجَد جش ايي

ّفتويي دِّ سي، اجبسُ ثيص اس ايي رطت ٍ يهبثس ثهبفتي ثهِ ّهن را     دّن. 

 دّذ. ًوي
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 حبفظ اس هيكذُ ثيزٍى ضَ     چَى پيز ضذي

 رًذي ٍ َّ  ثبسي در ػْذ ضجبة اٍلي                                       

  

                                                                                                        

 8731خزداد هبُ   

                                         

 سيذهيزسا رضَيبى
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هايزيربازارچهنظربيگداستان

اكبربلندداستاناول:

 

 
گشت(كاشكودكيبازميعيد)اييُُلَيتَالصَباو

 

ثبصاسچ٠ ٛظشثيَ يٌي اص ثبصاسچ٠ ١بي هذي٘ي ض٢ش ١٘ذاٙ است ٠ً دس 

ٗح٠ٔ جٞالٙ ٝاهغ است ٝ سٝصُبسي ٗشًض خشيذ ا١بٓي ٗح٠ٔ ١بي جٞالٙ، 

 .ثٞدٟ است …ضبٓجبكبٙ ٝ 

  

 ْ ٗـشة؛اٝاي

 آي يخ ثٔٞسيخ، آي يخ ثٔٞسيخ. -

 ٛؼٜب ٝ پ٠ٛٞ ٛؼٜب ٝ پ٠ٛٞ، ُْ پ٠ٛٞ ٛؼٜب پ٠ٛٞ. -

 ُْ ث٠ سش داسٟ خيبس، ًبًْ ث٠ سش داسٟ خيبس، صيچ٠ خيبس. -

 ٛ٘بص ٛخٞسدت ًجبة تلت. ثي -

 آي حسشت آ٘ٔٞى، حسشت آ٘ٔٞى.  -

آخشي، سيشاثي كشٝش صيش ثبصاسچ٠ ثٞد ٠ً ديَ ثضسٍ خٞد سا ٠ً دٝسش 

٠ خبًستشي  ٝ سيبٟ سِٛي پٞضيذٟ ضذٟ ثٞد، ًٜج دس ٝسٝدي دًابٙ  ثب پبسچ

ُزاضت. ثٞي سيشاثي، سجضي ٝ ٛؼٜب، پ٠ٛٞ ٝ ُشٗي  دالى ٗي اٝسب سٗضبٛؼٔي

صيش ثبصاسچ٠، ثٞي ٗغجٞع ًجبة، ثاب  ثاٞي آة پبضاي سٝي ًب١ِاْ جٔاٞي      

 ضذ ٝ چ٠ ػبٓ٘ي داضت. ١ب ٗخٔٞط ٗي دًبٙ
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اًجاش  خشياذيٖ ٝ   يشاثي ٗاي س 1ُب١ي اٝهبت ٠ً پّٞ داضتيٖ، يي ضب١ي
ًبس٠ سلبٓي  سا داخْ دست ثشيذ ٝ آٙ ١بي سيشاثي سا ثب هيچي ٗي ت٠ٌ ٠ًٔ س٠

اش  سيخت، ًابسد خشدًٜٜاذٟ سايشاثي    ُزاضت ٝ اٛذًي سش٠ً سٝيص ٗي ٗي

١اب اًراشا    صد ٝ ت٠ٌ چشخبٛذ ٝ ًبسد ٗي ثبثت ثٞد ٝ دستٌبس٠ سا ثب سشػت ٗي

 ٕ.ثشد ٓزت ٗيًبس  ايٚديذٙ اص  ٚآٗذ ٝ ٗ اٛذاصٟ ١ٖ دس ٗي

آٝسدٛذ ٝ اًرشاً ثب ُْ ٝ خبى، داخاْ ٝ   ١ب سا اص يخچبّ عجيؼي ًٟٞ ٗي يخ

اكتابد ٝ   ١ب ٗاي  ثب تيط٠ ث٠ جبٙ يخ 2اصّٞ پيس خبسج هبٓت يخ ٗخٔٞط ثٞد.

اٛذاخت  ١بي ًٞچي سا پس اص صدٝدٙ ُْ ٝ خبى، داخْ ًبس٠ دٝؽ ٗي ت٠ٌ

صياش ثبصاسچا٠    3  خضّي تشيٚ جٞاٙ اصّٞ پيسًشد.  ٝ اص ٗشاجؼيٚ پزيشايي ٗي

ّ ضاذ.   ١ب ثاشدٟ ٗاي   ١بي ثضسٍ يخ اص اٝ خشيذاسي ٝ ث٠ خب٠ٛ ثٞد ٝ ت٠ٌ  اصاٞ

ُشكات،   ٗاي  ؿامٕ ػامف  ١بي تبصٟ ٠ً اص دًابٙ   ١بي خٞد سا سٝي يٞٛج٠ يخ

 ثٞد. داثبهش سجضي كشٝشسيخت ٝ ٗشًضش جٔٞي دًبٙ  ٗي

 ًشد.ً ٠، صذا ٗيْ پ٠ٛٞ ٛؼٜب پ٠ٛٞ، ٛؼٜب پ٠ٛٞ، ٛؼٜب پُٞٛ   داثبهش:پسش  هبسٖ 

 سش داسٟ خيبس، صيچ٠ خيبس.٠ً سش داسٟ خيبس، ًبًْ ث٠ ْ ثًُ ضبٗذ ثوبّ: 

 ًتخٖ ٗشؽ جلتي س٠ ضب١ي.ً حسيٚ حٌيٖ: 

يي ٗٚ، ساَِٜ ثيابت    4ًٛبٙ ثيبت چ٢بس ػجبسي :ٗيشصا اثشايٖ ٛبٛٞاپيطٌبس 

 چ٢بس ػجبسي يي ٗٚ.ً

 ثٔٞس يخ، آي يخ ثٔٞس يخ.ًيخ  ًآي :اصّٞ پيس 

 ًحسشت آ٘ٔٞى، حسشت آ٘ٔٞى، ثب جيِش سليذٟ.ً اًجش س٠ ٠ًٔ: 

١بي صجحص ث٠ هّٞ خٞدش ثبد ًشدٟ ثٞد: ًآهب  ٠ً حٔيٖ اٝسب اصـش آضپض 

اس  جبٙ حٔيٖ، حٔيٖ، حٔيٖ، ثبثب جبٙ حٔايٖ، حٔايٖ، حٔايٖ، ٗاش١ٖ ساي٠ٜ     

 حٔيٖ.ً 5اي صٜبس حٔيٖ، ثيب ث٠ حٔيٖ، دستٌبس٠
شؽ داسٟ، خشٝسٖ داسٟ.ً ُشكت: ًحٔي٠٘ ٗب، ٗ اش ٗي ُب١ي اٝهبت ٠ً ضٞخي

 ًشد. دختشش ٗشؽ ٝ خشٝس خبِٛي ٢ِٛذاسي ٗي حٔي٠٘. 
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١بسٗٞٛي صيجبيي سا  صذا١ب دس اختمط ثب ١ٖ ٝ ثب تٌي٠ ثش صٞتي ٠ً داضت،

داد ًا٠ اص ت٘ابٕ تنابٛيلي ًا٠ تاب ًٜاٞٙ اص سادياٞ ٝ تٔٞيضياٞٙ          تطٌيْ ٗي

 إ، صيجبتش ثٞد.  ضٜيذٟ

 

 گشت(دكيبازميكاشكوعيد)اييُُلَيتَالصَباو

 

ٞ   ًص ٝ ختٜا٠  سٔ٘بٛي، دٛذاٙ اٝسب سٗضبٛؼٔي،دًبٙ  اٛاذاص صياش    ُاش ٝ صآا

ضاذ ٝ هسا٘ت    ثبصاسچ٠، س٠ ٛجص ثاٞد. دس ٝسٝدي آٙ سٝ ثا٠ هجٔا٠ ثابص ٗاي     

آكتبثِيشش سٝثشٝي ًٞچ٠ ًب١جبس ثٞد. اٗتذاد سٝ ث٠ آكتبثص پس اص پطت سش 

ٗ  ؿامٕ ػامف  ٝ  ٗجٜٞٙ ًْ ١ٝبة ػغبس،ُزاضتٚ دًبٙ  ٙ حٔا٠  ثا٠   6جاٞال

پيٞست ٝ پطت ث٠ آكتبثص ٗح٠ٔ چ٢ْ پ٠ٔ ٝ ضبٓجبكبٙ سا ث٠ صيش ثبصاسچا٠   ٗي

ًشد. ًق دًبٙ ٝ جٔٞي دس ٝسٝديص آجش كشش ثاٞد ٝ ثاش خامف     ٝصْ ٗي

اي دستي ثاب دٝ چشخذٛاذٟ    ١ب ٗيض ٝ صٜذٓي ٝ آي٠ٜ داضت، پ٠ٌٜ سبيش دًبٙ

ٞد ٝ ٗاب  اي چٞثي ثشاي چشخبٛذٙ پٌٜا٠ تا٠ دًابٛص ثا     سٞاس ثش ١ٖ ٝ دست٠

ٗبٙ ايٚ ثٞد ٠ً ١ش يي ثيطتش اص ديِشي پطت پ٠ٌٜ ثٜطيٜيٖ ٝ  ١ب سؼي ثچ٠

 دست٠ سا ثچشخبٛيٖ. 

ًشدٛاذ،   ٗشداٙ ًٔي٘ي دٝسٟ ُشد ٠ً اثتذاي اًرش ٓـبت سا ثب ًسشٟ ادا ٗاي 

١ب ٝٓٞ ثٞدٛذ: ًسوض ضَٜ داسيٖ، دٝاي جبٛٞس سش داسيٖ، دٝاي چطٖ  دس ًٞچ٠

 دسد داسيٖ.ً

ضذٛذ ٝ تشضا    بٙ ثم استرٜبء ث٠ چطٖ دسد ٗجتم ٗيت٘بٕ ًٞدًبٙ آٙ صٗ

ضاذ ًا٠    ثبػث ٗي چسجبٛذ ٠ً پٔي سا ث٠ ١ٖ ٗيث٠ ٛبٕ هي اي  چسجٜذٟ  ٗبدٟ

اش سش  ٠ً اسٜٗي ثٞد ٝ خب٠ٛ ٗشيٖ داسًٝٚثضسُتش١ب دست٘بٙ سا ُشكت٠ پيص 

 ٖ ١ابي ثسات٠ اص هاي سا ثابص      هٔؼ٠ هشاس داضت، ثجشٛذ. اٝ اثتذا ثب آة ُشٕ چطا

ُلتٜذ اص ُٞضات ثچا٠    اي، ٠ً ٗي د ٝ ثؼذ داسٝي هشٗض سَٛ سٞصاٜٛذًٟش ٗي
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سيخت. داسٝ ث٠ صٞست پٞدس ثاٞد   ضٞد، داخْ چط٘٘بٙ ٗي ٗٞش دسست ٗي

ضذ، چطٖ ٗب  ٝ ثب اِٛطت٢بي ٠ٛ چٜذاٙ ث٢ذاضتي داخْ چط٘٘بٙ سيخت٠ ٗي

 ُطتيٖ. ًشديٖ ٝ ث٠ خب٠ٛ ثش ٗي سٞخت، ُشي٠ ٗي ضذيذاً ٗي

١بي ًٔي٘ي ثٞد ٠ً ث٠ آ٢ٛاب ٗطاتشي    ػ٢ذٟ صٙ  ث٠ ١بي صٛب٠ٛ كشٝش پبسچ٠

ثٞد، ثب ٗبدسٕ اخت ضاذٟ ثاٞد ٝ    سبسا١ب ٠ً ٛبٗص  ُلتيٖ، يٌي اص ٗطتشي ٗي

ًطيذ، ٗبدسٕ پس اص پي صدٙ سابسا،   آٗذ ٝ ثب ٗبدسٕ هٔيبٙ ٗي ث٠ خب٠ٛ ٗب ٗي

آٝسد ٝ آٛجب سا ٠ً سبسا ٗي صدٟ ثٞد، ث٠ ت٠ هٔيبٙ ٝصْ  ٛىؤيبٙ سا ثيشٝٙ ٗي

 ًطيذ ٠ً د١بٛص ٛجس ٛطٞد. د ٝ ثب سش ديِشش هٔيبٙ ٗيًش ٗي

١ابي ساش سايبٟ سٛاَ ثٞدٛاذ ٝ       ١ب اؿٔت پش ضپص ثاٞد، ضاپص   سش ثچ٠

ُزاضاتٜذ ٝ   ١ب سا سٝي صاٛاٞ ٗاي   ١بي ثذٙ سليذ سَٛ. ٗبدس١ب سش ثچ٠ ضپص

ضبٙ تاٞكيوي ثاٞد، چٜبٛچا٠     يبكتٚ ٝ ًطتٚ ضپص ثب دٝ ٛبخٚ ضنت، ثشاي

١اب ُشكتا٠ ثٞدٛاذ ٝ     داسٝي جبٛٞس سش اص ي٢ٞدي ١ب ح٘بٕ سكت٠ ثٞدٛذ ٝ يب ثچ٠

 بضٞ.ًپُلتٜذ: ً ًٞكت٠، ٗي ١ب  ضذ، ثب ٗطت ث٠ سشثچ٠ چيضي ػبيذضبٙ ٛ٘ي

ٗياشصا  ٝ  اٝساب سٗضابٛؼٔي  ١بي صيش ثبصاسچ٠، جض دًابٙ   ثشُشديٖ ث٠ دًبٙ
١ب اص سغ  صٗيٚ ثبالتش ثٞدٛذ ٝ دًبٛذاس١ب پطت تاشاصٝ   ثوي٠ دًبٙ اثشايٖ ٛبٛٞا،

١ب ثشاي دادٙ پّٞ ٝ ُاشكتٚ ًابالي ٗاٞسد ٛيابص      صدٛذ ٝ ٗب ثچ٠ چ٘جبت٠٘ ٗي

 ٗججٞس ثٞديٖ پب ثٜٔذي ًٜيٖ.

داٖٛ اص ٛظش صيِ٘ٞٛذ كشٝيذ دس  ُشكت، ٛ٘ي پّٞ سا ٠ً ٗي ًْ ١ٝبة ػغبس

١اب سا ثا٠ د١ابٙ     ًذإ ٗشح٠ٔ تٞهق ًشدٟ ثٞد ٠ً ٛشٗي دست ٗب پساش ثچا٠  

دس ػٞض دس ٗوبثْ  ُشكت، صد ٝ ُبص١بي ًٞچٌي ٗي ُشكت ٝ آٛشا ٗي ٗي ٗي

 پٜج تب. ًْ ٗيشصا ٗح٘ذ ػغبسداد ٝ  يٌطب١ي ، ضص تب آة ٛجبت ٗي

اٝ  7ٛ٘بص ٗسجذ حبج صيْٜ ٝ ٗٚ  چشاؽ ًص پذسٕ ا١ْ ػ٘ب٠ٗ ثٞد ٝ پيص

پٞضيذ ٝ ًمٟ پ٢ٔاٞي   ثٞدٕ، ثشادس ثضسُٖ ثش خمف ٗيْ پذس ًت ٝ ضٔٞاس ٗي

ٞ   ُزاضت، ًمٟ پ٢ٔٞي تؤياذي اص ًامٟ   ث٠ سش ٗي ي ثاٞد، ًا٠   ١ابي كشاٛسا
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ًاشد، تجبستخبٛا٠    چ ٗاي سضبخبٙ ثبة ًشدٟ ثٞد. اعٞي ضأٞاسش خشثاضٟ هاب   

١اب ١٘اذاٙ    ٝهت ًشد. آٙ داضت ٝ ثب ثشٝجشد ٝ ٢ٛبٝٛذ ٝ ت٢شاٙ داد ٝ ستذ ٗي

چاشاؽ    آٗذٛاذ، ضات،   اش ٠ً ث٠ ١٘ذاٙ ٗاي  ١بي ٗؼب٠ٔٗ ثشم ٛذاضت ٝ عشف

يٖ تجْ٘ ثٞد. ًشد ٝ ايٚ اص ػم سٞخت، سٝضٚ ٗي صٛجٞسي سا ٠ً ثب ثٜضيٚ ٗي

ٛطست، هشآٙ ٝ صادآ٘ؼابد   دس اعبم ًٞچي ٗي 7پذسٕ ثب چشاؽ الٗپبي ٛ٘شٟ 

 ُلت.  ا هل آي ا٢ٓي  ثش سجيْ ؿضت ٗيالخٞاٛذ ٝ ُب١ي اٝهبت ً ٗي

١ابي پايد دس پايد ًا٠ ساغ  آٙ خابًي ٝ        اي داضتيٖ ثاب پٔا٠   ثبال خب٠ٛ

ذ. ٗحْ ض ص١ٞاس١بيص چٞثي ثٞد، دسي چٞثي داضت ٠ً ث٠ پطت ثبٕ ثبص ٗي

 ظشف ثٜضيٚ ثشادسٕ عبهچ٠ ثبال خب٠ٛ ثٞد.

داٖٛ چ٠ سبػتي اص صاج    سٝصي ٠ً ضجص ٢ٗ٘بٛي اص ٢ٛبٝٛذ داضتيٖ، ٛ٘ي

 ٚ  ثٞد ٠ً ث٠ ثبال خب٠ٛ سكتٖ، ثٜضيٚ سا هغشٟ هغشٟ دس كٞاصْ ٗؼيٚ سٝي صٗاي

ًابس سا   خبًي ثبال خب٠ٛ سيختٖ ٝ ثشاي آٝسدٙ ًجشيت ث٠ آضپضخب٠ٛ سكتٖ، ايٚ

١ابي ثٜاضيٚ سٝي صٗايٚ سا     د ُشكتا٠ ثاٞدٕ ًا٠ يٌاي اص هغاشٟ     اص ثشادسٕ ياب 

ُشكات. ًجشيات    ١ب ١ٖ آتص ٗي اكشٝخت ٝ ثب كٞت ًشدٙ آٙ، ديِش هغشٟ ٗي

١بي صيش ديَ ٢ٗ٘بٛي ضات ثشداضاتٖ ٝ ١اش چا٠ كاٞت       ُيشٕ ٛيبٗذ اص آتص

ًشدٕ ثٜضيٚ سٝضٚ ٛطذ، خٞا١ش ثضسُتشٕ ثبال آٗذ ٝ ًجشيت ثشايٖ آٝسد، اٝٓي 

ٚ  سا سٝضٚ ًشد ٝ  داٙ ُياش ًاشد، ظاشف     ثٜٔذ ضذ. پش چبدسش ث٠ ٓٞٓا٠ ثٜاضي

ثٜضيٚ ٝاطُٞٙ ضذ، سٝي چبدس ٝ ٓجبسص سيخت ٝ ث٠ صٗايٚ ثابال خبٛا٠ ًا٠     

١اب سا دٝ تاب    ًٜبٙ پ٠ٔ سسيذ، ٓجبس ٝ چبدسش آتص ُشكت.  كشيبدصٛبٙ ٝ ُشي٠

دٝ  ١8ابي  ٗبٙ ٠ً اُسُساي  ًبسثيٚ خب٠ٛ ص١شا ثبجييٌي ًشد ٝ ث٠ ٢ٗتبثي آٗذ، 

ًشد، ثب سشػت كشش  ١ب سا جبسٝ ٗي بم ثضسٍ سا ثبال صدٟ ثٞد ٝ كششجذاسٟ اع

اي سا ثشداضت ٝ دٝس ثذٙ خٞا١شٕ پيچيذٟ، ٗحٌاٖ ثاب دسات ِٛابٟ      دٝ صسػي

داضت، آتص خبٗٞش ضذ ٝ ث٠ خٞا١شٕ آسايجي ٛشسايذ، كواظ سٝي پب١ابي     

سٞخت ٝ ١ش اٛاذاصٟ آة   صد، ٝٓي ثبالخب٠ٛ چٞثي ٗي ٓختص تب ٗذتي تبّٝ ٗي
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١بي ٗختٔلي اص هجياْ صسد ٝ   ًشد، كوظ سَٛ آتص سا خبٗٞش ٛ٘ي ثشديٖ ٗي

آثي ٝ ثٜلص ٝ سيبٟ ٝ هٞس هضحي، جٔٞي دس سٝ ث٠ پطت ثبٕ دس ١ٖ ًِٜشٟ 

ثستٜذ ٝ ث٠ هذسي ت٘بضبيي ثٞد ٠ً ج٢ٜٖ ١ٖ اُاش چٜايٚ ثبضاذ ت٘بضاب      ٗي

 داسد.

 ُلت:  ًٞكت ٝ ٗي ٗبدسٕ اص ساٟ سسيذ، ٗشتت ث٠ سا٢ٛبيص ٗي

سا ٗذسس٠ ثضاسيٚ ًسي ث٠ خاشجص   9ٚ جبٛ٘شٍ ضذُٟٖ اي ٗي ١ش چي"

  "ٛ٘يشٟ.

كتحؼٔاي  ٗٚ اص تشس كشاس ًشدٕ. پٜب١ِب١ٖ صيش ثبصاسچا٠ ثاٞد. ثا٠ دًابٙ     
سكتٖ ٠ً دس ثشيذٙ دٛج٠ ث٠ ٛبصًي ًبؿز سيِبس ٢ٗبستي ث٠ سضا داضت،  هنبة

١اب سا ثاب سٝؿاٚ دٛجا٠ ساشر       ١ب سٝؿٚ ٛجابتي ٛجاٞد ٝ ساشر ًشدٛاي     ٝهت آٙ

پٞضبٛذ ٝ ث٠ دسات   ١بي ٛبصى ٗي سٝي ُٞضت سا ثب دٛج٠ يكتحؼًٔشدٛذ.  ٗي

 اٝساب سٗضابٛؼٔي  اي دس ج٢ت دًبٙ  ثب كبص٠ٔ كتحؼٔيداد. دًبٙ  ٗطتشي ٗي

ُلتٜاذ، ِٛابٟ    ٗاي   هل١بي ٛسي٠ سا ثب چاٞة خاظ، ًا٠     حسبة كتحؼٔيثٞد، 

 داضت ٝ اٛذًي ١ٖ حسبة سيبم ثٔذ ثٞد. ٗي

 ٗـض ٗتلٌش صيش ثبصاسچ٠ ثٞد، ُلت:  كتحؼٔي،

  "١٘يٚ جب ثبش تب پذست اص ٗسجذ ثشُشدٟ."

ٞ ه٢ٟٞ خب٠ٛ  كتحؼٔي،ث٠ اٝ اع٘يٜبٙ داضتٖ، ثبالتش اص دًبٙ  هاشاس   ػٔي ؿ٘ا

اش اياٚ ٓوات سا ثاشايص اسٗـابٙ آٝسدٟ ثاٞد.       ١اٖ سكتا٠    داضت ٠ً هيبك٠ ث٠

اصـش ، ٗيشصا اثشايٖ سٌِٜي١بي  ٝ دس اٗتذاد آٙ دًبٙ كتحؼٔيسٝثشٝي دًبٙ 
 هشاس داضت. ػغبس ًْ ٗيشصا ٗ٘ذٝ  آضپض

اي صيش ثبصاسچ٠ پيچياذ، دًبٛاذاس١ب دس ُاٞش ١اٖ پاد پاد        ٛب٢ُبٙ ٠ٓٞٓٝ

اػٔااٖ ػٔ٘اابي  آهااب ٗيااشصا ٗح٘ااذ جااٞالٛي،ًشدٛااذ، ٗؼٔاإٞ ضااذ آهاابي  ٗااي

داسآ٘ااٜٞٗيٚ جااٞالٙ، ثاا٠ ٗااشض ضاايشپٜج٠  سااشعبٙس دس ُزضاات٠ اساات، 

١اب   ١ب سا ثست٠ ث٠ سٞي ٗح٠ٔ جٞالٙ سشاصيش ضذٛذ، ٗب ثچا٠  دًبٛذاس١ب، دًبٙ
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اص  اهاب ٗياشصا ٗح٘اذ   ١ٖ ٠ً چٜذ ٛلش ضذٟ ثٞديٖ ١٘يٜغٞس. دٝس خب٠ٛ آهابي  

 اي ٗحشٕ داخْ حيبط خب٠ٛ ثٞدٛذ. صد ٝ ػذٟ ج٘ؼيت ٗٞج ٗي

ػٔاي ؿ٘اٞ، اصاّٞ پايس،     ١بي صيش ثبصاسچ٠ ١شًذإ ٓوجي داضتٜذ،  يخضّ
ٝ  11، ؿمٕ ػ٘ا٠، ٗاشاد ٓيطا٠٘    10جين ٗيشصا ػٔي سمر، حسٚ ػجذا... جيٚ

خب٠ٛ ثٞدٛذ ٝ ًبسضبٙ ضبٟ ٝصيش ثبصي ثاب هاٞعي    ٠ً ٗطتشي ه٢ٟٞ  اًجش ثبٓؾ،

ًجشيت ثٞد، دٛجبّ ج٘ؼيت ساٟ اكتبدٛذ. ٗشداٙ داخْ حيابط ُٞياب ٗطاٞست    

ًشدٛذ ٠ً دست٠ سي٠ٜ صٛي ساٟ ثيبٛذاصٛذ يب خيش؟ ٝ ثبالخشٟ ث٠ ٗب ًٞدًبٙ  ٗي

دستٞس دادٛذ ٠ً دس ٗسجذ ٛظشثيَ ج٘غ ضٞيٖ ٝ آهبٕ ٝاي ثضٛيٖ، ٗاٚ ثا٠   

١ب، ثب ًق دسات ساسات    ي جشيبٙ خب٠ٛ اص يبدٕ سكت ٝ دس صق ٗوذٕ ثچ٠ًٔ

 ُلتٖ:  ١ب ٗي ًٞثيذٕ ٝ ١٘شاٟ سبيش ثچ٠ إ ٗي خٞد ث٠ سش تشاضيذٟ

 "آهبٕ ٝاي ... آهبٕ ٝاي."

٠ً ج٘ؼيت تن٘يٖ خٞد سا ُشكت، اص جٞالٙ ث٠ صيش ثبصاسچا٠ ساٟ   ٗرْ ايٚ

ذٓي تابصٟ سابصش سا،   ٠ً صذاي جيـي داضت، صاٜ  اٝسب سٗضبٛؼٔياكتبدٛذ ٝ 

سٝي آجش كشش دس ٝسٝدي دًبٙ ُزاضات ٝ ثابالي آٙ سكات. عجان ػابدت      

 سا ثبالي دست ُشكت ٝ ُلت:  12ثيبضص

 ."حج٠ االسمٕ ٗب سكت ... ص داس كٜب"

ُلت، ج٘ؼيت اثتذا آ١ست٠ ٝ ثؼذ ٠ً ديذٛذ اص  آجت٠ ثب تٌي٠ ثش صٞت ٗي 

١ب ١ٖ  ش دادٛذ، ٗب ثچ١٠بي سضب خبٙ خجشي ٛيست، ثٜٔذتش ٛٞح٠ سا س پبسجبٙ

 صديٖ:  ثب ت٘بٕ هٞت حٜجشٟ كشيبد ٗي

 ."آهبٕ ٝاي ... آهبٕ ٝاي"

ج٘ؼيت پس اص ٗطبٝسٟ اص ًٞچ٠ كشػي ًب١جبس، ثا٠ جبُٔا٠ ًا٠ ٗياذاٛي     

ٝ ج٘ؼيات ثاب    اٝسب سٗضابٛؼٔي ثضسٍ ٝ دس خٞس ج٘ؼيت داضت ٝاسد ضذٛذ، 

 ًشدٛذ:  صذاي ثٜٔذ تٌشاس ٗي

 ."س كٜبحج٠ االسمٕ ٗب ... سكت ص دا"
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١ب ثيٚ حج٠ االسمٕ ٝ آيت ا هل چٜاذاٙ تلابٝتي ٛجاٞد، اص ٝهتاي      ٝهت آٙ

ا... سا ثشُضيذٛاذ. ٗاب    ا... ٛبٗياذ، ٗخبٓلابٙ ٗاز١جي آيات     سضبخبٙ خٞد سا ظْ

، اًجش ثٜٔذصديٖ، ٠ً ٛبُبٟ سش ٝ ٠ًٔ  ١ب ً٘بًبٙ ًآهبٕ ٝاي ... آهبٕ ٝاي  ٗي ثچ٠

ٞج٠ ٛطاذٟ ثاٞد، پياذا    ٠ً هذست ج٘ؼيت سا ٗت سٔغبٙ حسيٚ خبٙ 13آسدّ

١ب كشاس ًشديٖ، اٝ ثاب چاٞة هابٛٞٙ ًا٠      ضذ ٝ ث٠ ج٘ؼيت ح٠ٔ٘ ًشد. ٗب ثچ٠

ٗياشصا ػٔاي   ًٞثيذ ٝ تاب ٛضدياي    ُٞيٜذ، ٗشدٕ سا دس ١ٖ ٗي اٗشٝصٟ ثبتٕٞ ٗي
اي دس  پيص سكت. ج٘ؼيت ٗتمعٖ، ػاذٟ  سمر ٝ حسٚ ػجذا هل جيٚ جين،

ٗيشصا ػٔاي  ذ ، ٛبُبٟ دست ًشدٛ اي ٗشدد صح٠ٜ سا ت٘بضب ٗي حبّ كشاس ٝ ػذٟ
ُلات ٝ دٝ   ٢ِذ ٗيضثبال سكت ٝ چٞٙ ٜٗطبء سٝستبيي داضت ض٢يذ سا َ سمر

 ًٞثيذ ٝ ُلت:  اًجش ثٜٔذتٞي ًمٟ  14ث٘جي

 ."٢ِذض٢ِذ، ضبٟ َض٢ِذ، اصـش َض٢ِذ، ضبٟ َضاًجش َ"

سسيذ ٗشتجابً   ٗي اًجش ثٜٔذ١ب ٠ً دستطبٙ ث٠  ٝ سبيش جب١ْ حسٚ ػجذا هل

 ُلتٜذ:  ذٛذ ٝ ٗيًٞثي تٞي سشش ٗي

 ."اًجش َض٢ِذ، ضبٟ َض٢ِذ، اصـش َض٢ِذ، ضبٟ َض٢ِذ"

، جاض ٓجابس ضا٢شثبٛي، اص    جيٚ جيان  حسٚ ػجذا هلٝ  ٗيشصا ػٔي سمر 

اًجاش  ثب چبثٌي ثسيبس،  اًجش ثبٓؾًٖ ٛذاضتٜذ.  اًجش ثٜٔذٓحبػ اٛذإ چيضي اص 
ًم١اص، دس   ٢َٔٞيپ٠ً َ اًجش ثٜٔذداد،  سا اص پ١ٞٔ٢ب، ثب ٗطت ٛٞاصش ٗي ثٜٔذ

٢َٔٞي سا پاثش ضشثبت ٗحٌٖ سٝي چط٘ص سا ُشكت٠ ثٞد، دس كشصتي ٜٗبست، َ

اٛذًي ثبالتش داد ٝ ثب چٞة هبٛٞٙ، ساٟ سا ثشاي ُشيض ثبص ًاشد، اص ٗاشدٕ جاذا    

ًاشديٖ ٝ اٝ   ١ب دٛجبٓص ساَٜ پشتابة ٗاي    ضذ ٝ ث٠ دٝيذٙ پشداخت. ٗب ثچ٠

ٙ سأغبٙ حسايٚ   اِٛبس ػج٠ٔ داضات ًا٠ خاٞد سا صٝدتاش ثا٠       يس ئا س خاب

ثشسبٛذ ٝ هضبيب سا الثذ ثاذٝٙ رًاش ًتاي خاٞسدٙ خاٞد، ثاشاي        2ًمٛتشي

 ثبصُٞ ًٜذ.  سٔغبٙ
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ٛب٢ُبٙ صذايي ١٘چٞٙ صذاي ػضاداساٙ اص دٝس ث٠ ُٞض٘بٙ سسايذ، صاذا   

١ب ثٞد، ٠ً اص تاشس ٗسأ٘بٛبٙ ياب جاٞ      سكت٠ سكت٠ ٛضديي ضذ، دست٠ ي٢ٞدي

 ٠ ضبٙ ايٚ ثٞد: ث٠ ٗسٔ٘بٛبٙ پيٞست٠ ثٞدٛذ ٝ ٛٞح 20سٕٞ ض٢شيٞس 

 ."ٝاٝيم، ٝاٝيم ... ستٞٙ ديٚ ضذ ٛبپيذا"

جٜبصٟ ث٠ ُٞسستبٙ ٗتنْ ث٠ ض٢ش ٜٗتوْ ٝ ثشاي كشساتبدٙ ثا٠ هاٖ ثا٠      

 اٗبٛت ُزاضت٠ ضذ.

ثٞدٛذ، اص سش خابى   حبج ٗحسٚ كطَٜ سبصج٘ؼيت ٠ً ٛب١بس سا ٢ٗ٘بٙ 

ٗاب  اش سا ًا٠   ي ثـٔاي ئسبػت ث٘ج اٝسب سٗضبٛؼٔيث٠ صيش ثبصاسچ٠ ثشُطتٜذ. 

كشٝخت، اص جيت جٔيو٠ ثيشٝٙ  ١ب ثبس١ب ديذٟ ثٞديٖ ٝ ثب آٙ خئي ٛبص ٗي ثچ٠

 آٝسد، ث٠ صلح٠ آٙ ِٛشيست ٝ ُلت: 

 ."دي٠ ٝهت سكت٠ٜ"

َ   ١ب سا ثستٜذ ٝ ج٘ؼيت ث٠ عاشف خبٛا٠    دًبٙ  سابص  حابج ٗحساٚ كطاٜ

اي ثاٞد ًا٠    ثاٞسطٝاي تابصٟ ثا٠ دٝساٙ سسايذٟ     حابج ٗحساٚ،  ١جٕٞ ثشدٛذ، 

ب دسآٝسد ٝ ثب خٞاٛيٚ جٞالٙ پ٢ٔٞ صٛذ، پاس ثا٠   خٞاست سشي تٞي سش١ ٗي

١اب سا   ٜٗبسجت كٞت ػبٖٓ ثضسُٞاس، ٗشدٕ سا ث٠ ٛب١بس دػٞت ًشدٟ ثٞد. ٗب ثچا٠ 

ث٠ داخْ عٜجي ٠ً چبيخب٠ٛ ١ٖ دس آٛجب هشاس داضت، كشساتبدٛذ ٝ ثضسُتش١اب   

١بي ٗساي پٔاٞ    ث٠ دٝ اعبم س٘ت ساست ٝ چپ عٜجي ٝاسد ضذٛذ. ٗج٘ٞػ٠

١ابي خاٞسش هي٘ا٠ ٝ ًاذ١ٝبي      يٖ ٝ صػلشاٛاي ٝ ًبسا٠  ١بي ضخ  ديَ ثب ت٠

آٝسدٛاذ ٝ   ١بي سة اِٛٞس سا اص صيش صٗيٚ ث٠ ثبال ٗي اسؿٞاٛي سشر ًشدٟ ٝ تَٜ

چيذٛاذ. آجتا٠ عٜجاي اص     اص جٔٞ عٜجي سد ضذٟ، داخْ اعبم سٝي سلشٟ ٗاي 

ضذ ٝ ايٞاٛي جٔاٞيص ثاٞد.    تش سبخت٠ ٗي ١ب ػوت ٓحبػ ٌٗبٛي اص ديِش اعبم

ضذ ٝ دٝ عشف اياٞاٙ ثاب دٝ دس ثا٠     ١بيي ث٠ حيبط ٝصْ ٗي پ٠ٔايٚ ايٞاٙ ثب 

 ًشد.  ١بي ثضسٍ ساٟ پيذا ٗي اعبم
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ثٞي پٔٞ ثب سٝؿٚ حيٞاٛي ٝ صػلشاٙ سٝي پٔٞ ٝ ػغش خٞسش هي٠٘، ًا٠ ثاب   

ًاشد، تاب    خٞد ٗاي  ٓي٘ٞ ػ٘بٛي خٞضجٞتش ضذٟ ثٞد، ٗب ًٞدًبٙ سا اص خٞد ثي 

 ًي ٛٞثت ٗب ضٞد. 

ِٛبٟ ًشدٕ، پذسٕ دػٞت ضاذٟ ثاٞد ٝ ًٜابس    اص عٜجي ث٠ اعبم س٘ت چپ 

اُسُسي ٛطست٠ ثٞد، ٗشا صذا ًشد ٠ً ث٠ اعبم ثشٕٝ، جاٞاٛي ضسات٠ سكتا٠، ثاب     

 ضٔٞاس اعٞداس، جٔٞي دس ٝسٝدي اعبم ايستبدٟ ثٞد ٝ ُلت: 

 . "آهبصادٟ ض٘ب ثشيٚ عٜجي"

١ش ًس ٛب١بس ٛخاٞسدٟ ثا٠ اعابم    "ثشُطتٖ، ٗذت صٗبٛي ُزضت، ُلتٜذ: 

. ٗٚ ٠ً عشف خغبة ٗساتويٖ ٛجاٞدٕ، اص جابيٖ تٌابٙ     "دست ساستي ثيبد

سياض سٝ ثا٠ ٗاٚ ًاشد ٝ      چابي  اٝسب اثّٞسيض.  ٛخٞسدٕ، ٗٚ ٗبٛذٕ ٝ ٗشد چبي

 ُلت: 

 ."اي؟ ِٗش ٛب١بس خٞسدٟ"

 ُلتٖ:  

"٠ٛ". 

 ُلت:  

 ."ثشٝ آضپضخب٠ٛ"

١ابي   خٞسدٟ پٔٞ ثاب ًاذٝ حٔاٞايي    ١بي ٛيٖ ١ب پبييٚ سكتٖ، ٗج٘ٞػ٠ اص پ٠ٔ 

 ُطت. ١ب ثش ٗي ش هي٠٘ ثذٝٙ ُٞضت، اص اعبمدست خٞسدٟ ٝ خٞس

 ٙ ١ابي ًابسثيٚ ًا٠     ٗٚ ٗطـّٞ ثٔغ پس ٗبٛذٟ ؿزا١ب ثٞدٕ ٠ً يٌاي اص ص

 ٗطـّٞ ضستٚ ظشٝف دس ٗغجخ ثٞد، ُلت: 

  "ٝاي خذا ٗشُٖ ثذٟ ايٚ پسش آهب است چشا ثشاش ؿزا ٛجشدٙ ثبال؟"

ثشاي اٝٓيٚ ثبس ٗؼٜاي ا١بٛات ٝ عؼاٖ آٙ سا حاس ًاشدٕ. هاٞتٖ ثسات.        

بست٠، داخْ عٜجي ضذٕ، پس اص صشف چبي ثب پذسٕ ػبصٕ ٜٗضّ ضاذيٖ،  ثشخ
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داٛستٖ ٠ً پذسٕ تٌي٠ ُب١ي است ٝٓذىبٓٞسٝد ث٠ ٜٗضّ، ضيغٜت ٗشا ث٠  ٗي

 ١بي ٜٗضّ، پذسٕ ٠ً خئي ًٖ حشف ثٞد ُلت:  اٝ ٛخٞا١ٜذ ُلت. ٛضديٌي

 . "! ٛب١بس ًجب خٞسدي؟ ٗيشصا"

 ُلتٖ: 

 . "دس عٜجي ثشايٖ سلشٟ اٛذاختٜذ"

ٚ  ص آٙ پس ديِش پذسٕ ث٠ خب٠ٛ ا پاب ِٛزاضات حتاي ثاشاي      حابج ٗحسا

اش. اًٜٞٙ ٠ً ثيص اص ٛيٖ هشٙ است ٠ً پاذسٕ دس ثوياغ    ١بي ١لتِي سٝض٠

ًٜٖ ٠ً چشا اصاْ جشيابٙ سا ثا٠     هٖ، آسٗيذٟ است، ثبص ١ٖ احسبس ؿجٚ ٗي

 تش ثبضذ.  ٗٞج٠ حبج ٗحسٚپذسٕ ِٛلتٖ ٠ً ه٢شش اص 

 

 
                                                           

 ضب١ي; يي ثيستٖ سيبّ. -1
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 هاي زير بازارچه نظربيگ داستان

 داستان دوم: حجامت

 
 هاًِ ٍسط گردُ "تاج عصوت"ًجاي الگَي 

 1  كرد.ً اٍسا اللين تراي ختٌِ تيغص تيذاد هي                          
 

تاادكص اٍ  اا كاردُ تاَد ٍ تيال اٍ  اا  دُب ًَتات       "تاج عصوت"

ِ   تادكص دٍم ٍ تيل دٍم كِ تساياا داد وٍا تاَد ضاذ    اي الياك   كاِ خًَاتا

ِ    ٍكورًگ داضت. تفي غليظ تِ گردُ اي  هاى اًذاخت ٍ تا لٌگاِ كفاص كٌْا

خَاسات تاادكص ساَم اا كاِ تساياا       هحكن تِ جاي حجاهت كَتيذ ٍ هاي 

تااج  ام كِ ّر دٍ  يردسات   ّوثا ي هحوذطالت فرسا تَد تِ پاياى ترساًذب 
 تَدينب يَاضكي گفت:عصوت 

  "يا فراا كٌين تً

 ن؟ كجا ترين؟ جَاب تزاگترّا اا چِ تذّين؟ً راا كٌيًف

 اٍساا اهاااًيلي  كَچِ كاّثاا اا تِ حا  فراا طي كردينب تِ دكااى  

كاِ دياذ كااا     اٍساا پٌاُ تردينب تذٍى پيراّي تا ضاا  حجاهات تاِ گاردُ.     

كاِ دا حميمات الياثص تاَدب دادُ تَدًاذ       تااج عصاوت  تخصصي اٍ اا تِ 

 دعَايواى كرد ٍگفت:

 ًترگرديذ خاًِ.ً

 

 ٍااد دكاى ضذ ٍ گفت: فتحيلي لصاب
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ايي دٍتا جَجِ خرٍس هگر چمذا خَى دااى؟ خَدت كااضاى  ًاٍسا

 اا داست كي.ً

داًان چاي اٍي    هكيٌِ ضا  اا كٌذب ضا  اا جاذا كارد ٍ ًواي    اٍسا

غامم  هاى هاليذ كِ احساس ااحتي كردين ٍ ا  دكاًص تيرٍى وهاذينب   گردُ
ترايواى وٍاد كِ تاِ   علي غوَخاًِ  َُْدٍ پيراّي كٌِْ ٍ كثيف اا ا  ل عوِ

اٍساا  تي كٌين. ًاگْاى پاذام تاا عصاثاًيت سار اسايذ ٍ هاا اا تاِ دكااى         
 گفت: اٍساترد ٍ تِ تمفي ايي خَدسري تِ  اهااًيلي

 ًفردا صثح تراي ختٌِ دا خاًِ هٌتظرت ّستن.ً

 تا صذاي جيغص گفت: اٍسا 

 ًچطن ولا.ً

 گَيااى ٍااد حياا. ضاذ.    تيذ ا  ًواا  ٍ صارص صاثحاًِ يااا      اٍسا

 خَاتيذُ تَدينب پذام هرا ا  اختخَاب ترخيزاًذ. گفت:

 ًاٍ  ًوا  تيذ تيا تاال. ً

حرفص حجت تَد. تِ اتاق افتنب يكي ا  هريذاىِ پذام هرا تغل كارد  

 تا صذاي جيل ٍ هليحص گفت:  اٍساًطستب  اٍسا اهااًيليٍ جلَي 

 ًولا جاًن هيليچِ اا تپا. ً

گٌجطكي دا كاا ًيست ٍلي تِ سمف ًگاُ كاردمب تاا    داًستن كِ هي

سرعت  ياد لذ ى للن تراش خَد اا  ير پَست اًذاختب پَسات اااافي اا   

تريذ ٍ تا چَب كثريتي تاالي سارم تاِ دياَاا وٍيازاى كارد ٍ تياذ تَصايِ        

 ّويطگيص كِ: 

 ً تا پَست ًخطكيذُب ضلَاا ًپَضِ ٍ تا لٌگ تاضِ.ً

گردّااي    ادص تاَد تاا حركات دٍاُ   ّفتِ اٍ  ايي ختٌِ سَااى هصا 

 دًذ سمز ضاٌگ داايانب دٍاي جااًَا سار      ّا فرياد هي يَْدي كِ دا كَچِ

ّا َسمز اا سٍمز ٍ َدٍا اا دٍِا ٍ َسر اا  دااين. الثتِ تا كسرُ خاظ لْجِ يَْدي
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گفتٌذ. خَاّراًن تِ تاخت افتٌاذ ٍ ّار يايب يكذاًاِ سامز ضاٌگ        ِسر هي

ّاا   د يي ّفتِ دا دّااى تاا فطااا دًاذاى    خريذًذ. سمز ضٌگ اا تايذ حذٍ

كردًذ تا سافيذ ٍ ًارم ٍ لاتال جَياذى      اا تف هي جَيذًذ ٍ وب سياُ وى هي

كردًاذ   ضذ دا الاتت تا ّن سيي هاي  ّا كِ تلٌذ هي ضَد. ترق ٍ تَاٍق سمز

كِ سمز دا داخل دّاًطاى تيطتر صذا كٌذ. سمز اا پس ا  جَيذى دا ٍلت 

چساثاًذًذ تاا    تِ ديَاا گچي داخل اتاق هيغذا خَادى يا استراحت فكيي 

اا تِ دّاى گذاضاتِ تجًَاذ. سامز اٍي     دا فرصت هٌاسة تيذي هجذداً وى

گرايياذ ٍ پاس ا  جَياذى دٍتاااُ ًارم ٍ       ديَاا اًگص اًذكي تِ تيرگي هي

ضذ. خَاّر تزاگن ٍ دخترش كِ كوكي ا  هي تزاگتار تاَد تاراي     سفيذ هي

لاذ   ّا كاِ ّان   اّرّا تا ديذى خَاّر ادُاحَا  پرسي تِ خاًِ ها وهذًذ. خَ

خَدضاى تَد تِ ياد سمزّا افتادًذب وًْا اا ا  ديَاا كٌاذُ هطاغَ  جَياذى    

ام ّن سمزي ا  ديَاا كٌذ ٍ تِ دّاى گذاضت ٍ هاذت دٍ   ضذًذ. خَاّر  ادُ

اا جَيذ. ًِ سفيذ ضذ ٍ ًِ صذايي ا  وى ترخاست. كطاف هَااَ     ّفتِ وى

اش گرفات. اياي عوال     ضذ خَدش ّن خٌذُتاعث ضليي خٌذُ خَاّراًن 

خَاّر ادُ تاعث ضذ كِ لٌگ دٍ هاُ تيطتر تِ كورم تواًذب  يارا هييااا تاِ    

 ام تَد. هَلع پَضيذى ضلَااب  ير لثِ ّاي خَاّر ادُ

 

 ًصارت ا  "تيتي ا  هجوَعِ ضاير دٍسات گراًماذاهاى ولااي      -1

ًاذ. ياادش تاِ    ا تْااي كِ ًين لرى پيص ّوذاى اا تِ اضتِ ًظان داوٍادُ "

 خير تاد.
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گهنظربيچهايزيربازارداستان

داستانسوم:عساداري


بش خالف اًذام ًحيف ٍ صذاي خيغص، هذيشيتي عديب    اٍسا سهضاًعلي

ِ      داضت. دستِ ّبا،   صى ّاي خَالى كِ ضباه  دسبتِ سباداس، سب،اّا، سبيٌ

ّا ببَد، اص سبوت سٍ ببِ ابتباكا دكباى       صى ّا ٍ قوِ ّا ٍ صًديشصى خَاى ًَحِ

ّبا   ّاي عضاداس سايش هحلِ ِ، هح  تدوع دستِچِ صيش باصاسب اٍسا سهضاًعلي،

ِ   ِ، حيذس حيبذس هبي  چاهذًذ ٍ تا صيشباصاس هي ّباي ضباافاباى ٍ    صدًبذ. دسبت

طت بِ ابتاكا دكاى، ببِ  پلِ كِ داساي ّويي تشكيفاس بَدًذ، اص سوت پ  چ

َ  ِ سشاصيش هيچصيش باصاس لبِ، ًضديبز صيبشا    پ  چب  يِ چب ضذًذ ٍ تا اًتْباي ك

حيبذس  ّباي ه،بين ّوبذاى ببِ سّفبشي       كِ هح  تدوبع تفشيبضي  ِ، چباصاس
 ، بَد."اين، دعَا داسين ها ًعوتي "سسيذًذ، ضعاسضاى بَد،هي بشضفاف

سٍي دكبباى  ِ سٍبببِچببلببِ ٍ كاّفبباس اص كَگّبباي اكا دٍببباسُ ٍ خا دسببتِ

دس ايي بَد كِ با بياضص باالي صبٌذاي   اٍسا سهضاًعلياهذًذ. هذيشيت  هي

ِ  سبت ٍ ًَحِ هي ِ   اي كب ِ   توبام دسبت كبشد،   ّبا سا يدذسبت هبي    ّباي هحلب

 داد:  سشهي

 شا اص صيٌ  خذا بَدي ؟ ًچسيي خاى ديط  كدا بَدي؟        حً

يشاّي سياُ بشتي پّا كِ  صى كشدًذ، سيٌِ ّا، ًَحِ سا تدشاس هي توام دستِ

صدًبذ.   يبِ سبيٌِ هبي   ثيشاّي ببَد، ببا هش  پداضتٌذ ٍ خلَ سيٌِ اًْا خااي اص 

يشاٌّي بلٌذ ٍ سبياُ ٍ ضبااي سبفض    پّاي ساداس سا كِ  دستِ اٍساسهضاًعلي

طت سبش اًْبا   پاًذاخت ٍ  كشد ٍ خلَ هي شدى داضتٌذ، يدذست هيگحواي  

ضاًِ داضبتٌذ،   تي ٍ كطدَاي با صًديش اٍيختِ بِ  يشاّي سياُ بِپس،اّا كِ 
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ِ  بِ دًفال دستِ ساداس بِ ساُ هي ّباي خبَالى ٍ ضباافاباى ٍ     اًذاخت دسبت

ّبا سا  ِ چب ّبا كبِ ً بش هبا ب     ضذًذ.  دستِ تفشيضي لِ يدي هيپ  چٍ  كاّفاس

كشد، داساي اسفي اغطتِ بِ خبَى ببَد كبِ تيشّباي تيبض       تش خل  هي بيص

َبي هست،يواً بِ بذًص ٍص  ضذُ بَد ٍ عالهت تيش خَسدى اس  بَد، ببا  چ

حيبذس   ببِ سّفبشي   گٍ قشهبض سًب   گز سبفض سًب  چَش كَگّاي سِ  نچشپ
ِ  دستِ خوعي بِ سَي اس  هي، تفشيضي بشضفاف ضباى ايبي    اهذًذ ٍ ًَحب

 بَد:

 صحشاي كشبال دى، سي قشباى رٍاادٌاحً             ً ااذٍسداشحسيٌيي    

طت سش دستِ ساداس ٍ س،اّا، عالهت خَالى كِ داساي ّطبت ضباخِ   پ

ٍ  حسبي عفبذاج خبيي خيب     شاغ بغذادي بِ اى اٍيضاى، تَسط چبَد ٍ دُ 

ي خاي خبَد سا ببا   گس اص خستپضذ كِ بِ ًَبت  هيحو   هيشصاعلي سالخ

ّاي هختلف، هدوَعاً بِ دستِ خَالى  ّاي هحلِ كشدًذ. دستِ ّن عَض هي

ًشاتَسي خشيبذُ  طاص هالكيي ساكي خَالى،  حاج ًاصشااوواازهطَْس بَد ٍ 

هَتبَس ،يدٌبَاختي ًَحبِ     پتب  پاًذاختٌذ ٍ ت بَد كِ دًفال دستِ بِ ساُ هي

ٌبذ  چَضبخشاش ببَد،  ٍابي دس عبَض     گصد ٍ تا حذي  يخَاًاى سا بِ ّن ه

ِ    پاله ِ     باالي سش سباداس ٍ سب،اّا ٍ دسبت صًبي ٍ   ّباي سبيٌِ صًبي ٍ قوب

سا  حباج ًاصبش  ٍقبت ببشن ًذيبذُ ببَدين.       صًديشصًي سٍضي بَد ٍ ها تبا اى 

داًسبتٌذ.   يطبشٍ هبي  پتشيي هبشدم هسبلواًي    ّا خاسج اص ديي ٍ بيص بعضي

تِ ضْشستاى  ّوذاى بَد، ضفْاي تاسَعا ٍ تشيي دس گدستِ خَالى كِ بضس

اسبذ  هحلبِ    بٌبي اهبذ. سٍص سبَم عاضبَسا دسبتِ      سٍصّاي عاضَسا بيشٍى هي
با ضتش ٍ كداٍُ ٍ دٍ طفالى هسبلن كبِ دس كدباٍُ ًطسبتِ      صادُ يحيي اهام

كطبيذًذ   ًطستٌذ ٍ كواى هي ٍ تيشاًذاصاى صّي كِ هي گبَدًذ ٍ بي  ٍ كلٌ

اهذًبذ ٍ   ابتادًذ، بِ باصديبذ دسبتِ خبَالى هبي     خاستٌذ ٍ بِ ساُ هي ٍ بشهي

 ضاى ايي بَد: ًَحِ
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 سسذً اسذ هي شاي دبي خسذ اٍايا                    طايفِ بٌيبً

شسبيذُ ببَد كبذام دسبتِ سا     پيشصًي پكٌٌذ كِ اص  َيي هيگ ً،  اص هطايفِ

تش دٍست داسي. خَاك دادُ بَد دستِ خَالى كِ ّن دساص است ٍ ّبن   بيص

 سٍد .  اش هييَاش يَ

ببِ ّضيٌبِ دسبتِ     اهام صادُ يحييدستِ خَالى ضام تاسَعا سا دس صحي 

س عباصم  پكشدًبذ ٍ سب   اهام صادُ با ًاى ٍ خشها ٍ هاست ٍ ضشبت صشف هبي 

داد.  ًاّباس هبي   حباج ًاصبشااووااز  ضبذًذ. سٍص عاضبَسا    هحلِ بيا بباصاس هبي  

 شبتٌذ.گ هي ًاصشحاج اكاسّاي دّاس پِ، عٌاى كاس سا اص چّاي صيش باصاس يخضّ
ِ  خَاد حاج اج هشادداد ٍ  اي هيچ علي غوَ اس يبا   با ًذاي ّ بذاي ا  تطبٌ

اهام حسيي ّ خوعيت سا كِ خستِ ٍ تطٌِ بَدًذ، ببِ ًَضبيذى اك دعبَس    

لَ ٍ خَسش ٍ سايش پّاي  ، هدوَعِهيشصاعلي سالخٍ حسيا عفذاج كشد.  هي

دادًذ. ٍسبعت بباغ ٍ      هيسا تشتي حاج ًاصشااوواازهخلفاس سفشُ اعياًي 

زيشايي، پب داد.كوفَد ًيشٍي  يش سا هيثهٌضل حاج ًاصش خَاك ايي خوعيت ك

ٌذاى هتٌاسفي با هدلس اعيباًي  چسا ّن كِ افاس  يسپاصَل ٍ  غالم عوِ

اي، چس اص صشف ًاّاس ٍ پ حاج ًاصشااوواازًذاضتٌذ، بِ كاس ٍاداضتِ بَد. 

ّببش يبز اص سبباداس  ضبباّي كبف دسبت    هَقبع خبذاحاب ي يببز سبدِ دُ   

 فت:گ علي غوَ زاضت.گ هي

 سيذُ.ًّن اقا سش پيي اً

طتن گزاضت. بِ خاًِ كِ باص گٌح ضاّي كف دستن پ اي حاج ًاصش، سدِ

حباج  ياهي بشاي پشبت ٍضوي گٌح ضاّي سا اص هي پذسم با خفش ضذ. سدِ پ
 فت:گ ًاصشااووااز

 ّ ها ساداس صذقِ خَس ًيستين ّ 

 س بشستاد.پيام پ ٍ سدِ سا تَسط حاه 
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زاضاٴ ٸ ٢اَثٻ ٲطزٰ، تهٻ   تا ٞكاض ضياذاٴ ، تا ٸخٹز ٲ٣اٸٲت ٲٷٟي ٲ٧تة

قهس  تهٻ خهاص رههمط، ٲمهع ٸ       ټا تٻ زتؿتاٴ تثهسي٭ ٲهي   ذاٶٻ تسضيح ٲ٧تة

 قسٶس  ټا اظ ټٱ ت٧ٟم٥ ٲي آٲس ٸ ٦الؼ ٲينٷسٮي 

زاض قطي٥ِ ټٱ، ٦ٻ اظ ٮحهاِ   ٸ ٲ٧تة، زٲمطظا ٚالٲحؿمٵٸ  آقمد ضٲًاٴ

 قاٴ قطٸٔ قس  ٽطٺ تٹزٶس، ٶٹاص ٶاټٳرٹاٶيزاضاص ق ٲ٧تة

، رماَي زض٦ٹچهٻ ٦اټثهاض، تهٵ تؿهت ٮُهٝ ٦طايهٻ ٦هطز         آقمد ضٲًاٴ

زاٶٱ چُٹض تٹز، ٸٮي ٸ٢تي پسضٰ ٲطا تٻ ٲسضؾٻ ٦ٳا٬ ٪صاقت،  اتتسايف ٶٳي

زٸ اتها٠  ٢ؿٳت ضٸ تٻ ٢ثٯٻ اـ زض َطٜ چپ، زٸ اتها٠ ٸ زض َهطٜ ضاؾهت    

زي٫ط تٹز ٸ ٞانٯٻ آٶٽا ايٹاٶي ذا٦ي تٹز ٦ٻ تها پهٷح پٯهٻ تهٻ رمهاٌ ٸنه٭       

اـ، ٦هالؼ ؾهٹٰ ٸ    قس  اتا٠ اٸ٬ ؾٳت ضاؾت، ٦الؼ اٸ٬ ٸ اتا٠ تااليي ٲي

چٽاضٰ ٸ اتا٠ ټاص ؾٳت چپ ٸ اتا٠ ظيطـ ٦الؼ زٸٰ ٸ تاالص آٴ ٦هالؼ  

 ٪ٯي تٹز  ټا ټٳ٫ي ٦اٺ پٷدٱ ٸ قكٱ ٢طاض زاقت  زيٹاض اتا٠

ضٸص ٦هالؼ   ټاص آٴ ضٸتهٻ  ٲسيط زتؿتاٴ پكت تٻ ٢ثٯٻ ٸ زض ٸ پٷدطٺزٞتط 

ټايي رماٌ ضا تٻ ايٹاٴ آخط ٞطـ  تٹز ٸ پٯٻ 1زٸٰ تٹز  ظيط اتا٠ ٲسيط، ؾِمعاٴ

٦اضص ٸ ؾٟمس تهٹز    ٦طز  زيٹاضټاص اتا٠ ٲسيط ٪چ ٲيخٯٹص اتا٠ ٲسيط ٸن٭ 

ايهٹاٴ   تعض٨ ٸ زض اتا٠ ضٸص ٲٽتاتي تٻ ټٳاٴ "ټاص ٶؿثتا اص تا قمكٻ پٷدطٺ

 قس  تاظ ٲي

اص زض خٽهت اتها٠ ٲهسيط زتؿهتاٴ، اٶثهاض       ضٸص ٦الؼ اٸ٬ تها ٞانهٯٻ   ضٸتٻ

ص تا تٯي اظ ذا٤ ٢طاض زاقت ٦ٻ اظ آٴ تٻ ٖٷٹاٴ ظٶهساٴ تههٻ ټهاص     ا ٲرطٸتٻ
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قس  تسٸٴ زض ٸ پٷدطٺ تٹز ٸ ٣ٞهٍ زض  چهٹتي  يه٥ ٮٷ٫هٻ      ذاَي اؾتٟازٺ ٲي

 تعض٨ ٸ ؾٷ٫مٷي زاقت 

تٻ ٦ت ٸ قٯٹاض تثسي٭ ٦طز  ٦الٺ قاپٹص ؾماٺ ٢ثا ٸ ٮثازٺ ضا  آقمد ضٲًاٴ

اص تٹض ٸ چكٳاٶي ؾثع ٸ ٶاٞص  ٪صاقت  پٹؾتي ؾٟمس ٸ چٽطٺ ضٶ٩ تٻ ؾط ٲي

ټهاص   ٺػزاقت  اتطٸ ٸ چكٳاٶف ٶعزي٥ تٻ ټٱ ٸ ٶ٫اټف اظ زاذ٭ اتهطٸ ٸ ٲه  

٦هطزيٱ تهٻ چكهٳاٶف ٶ٫هاٺ      تٯٷس، چٷاٴ ٶاٞص تٹز ٦ٻ ٲا تهٻ ټا خطأت ٶٳهي 

تطؾمسٶس ٸ ٲكٽٹض تٹز ٦ٻ ٲٹص ذطؼ تٻ تٵ  ٲي٦ٷمٱ  ټٳٻ اټ٭ ٲح٭ اظ اٸ 

آقهمد  ت٫هصاضز يها    آٲمطظا ٚالٲحؿهمٵ زاضز  پسضٰ زضتطزيس تٹز ٦ٻ ٲطا پمف 
  ضٲًاٴ

٦ٻ ٢ثا ٸ ٮثازٺ ضا رّٟ ٦طزٺ تٹز، زض تٗٯمٱ ذٍ تؿماض  آٲمطظا ٚالٲحؿمٵ

ظز  اٸ، خهع تٗٯهمٱ  رؿهٵ     ٲهي ٪مط تٹز ٸ تٻ قا٪طزاٶف چٹب ٞهطاٸاٴ   ؾرت

ذٹاؾت تٻ يطب چهٹب ٸ ٦ته٥،    ٲياص ٸاٞط زاقت ٸ  ٢ٻذٍ، تٻ ازتمات ٖال

ايٵ قٗط ٞطزٸؾي ضا زازٺ تٹز ٦ٻ اظ  "الثازتمات ضا تٻ ٦ٹز٦اٴ تعضي١ ٦ٷس  ٲ

 ضا تٷٹيؿمٱ: تط ٦ٷمٱ ٸ ٲٗٷي آٴ

 تٻ تمٙ ٸ تٻ تمط ٸ تٻ ٪طظ ٸ ٦ٳٷس      ٻ ضٸظ ٶثطز آٴ ي٭ اضخٳٷستً

 ٻ ٸ پا ٸ زؾتًيالٴ ضا ؾط ٸ ؾمٷ      تطيس ٸ زضيس ٸ ق٧ؿت ٸ تثؿت

 ٪ٟت:  ٲيٸ 

 ضا تٷٹيؿمس ٸ ٞطزا تطايٱ تماٸضيس ً يٵ ٮٝ ٸ ٶكط اؾت  ٲٗٷي آٴاً

ټا ٢ازض تٻ ايٵ ٦هاض ٶثٹزٶهس، رتهي رٟهّ قهٗط تطايٳهاٴ        ي٥ اظ تهٻ ټمچ

زاز  ي٥ ټٟتٻ ٪صقهت ٸ   ٳيټا ضا تكرمم ٶ ٲك٧٭ تٹز  اٸ تٹاٴ ضٸري تهٻ

 ٦ؿي ٶتٹاٶؿت  زٮف تٻ ضرٱ آٲس ٸ ٪ٟت: 

٪ٹيٱ  تٻ تمٙ ؾط يالٴ ضا تطيهس، تهٻ تمهط ؾهمٷٻ آٶٽها ضا       تاٴ ٲيٹزٰ تطايذً

 زضيس، تٻ ٪طظ پاص آٶٽا ضا ق٧ؿت ٸ تا ٦ٳٷس تاظٸص يالٴ ضا تؿت ً
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٦طزيٱ  ٲٗٯٳي زٮؿهٹظ تهٹز،    ٲيرّٟ  "تسٸٴ زض٤ ٲٗٷي، تماٶف ضا ٖمٷا

رتي پؽ اظ ٶمٱ ٢طٴ ټٷٹظ پمطٲطزاٴ ذهٹـ ذهٍ تهاظاضص ټٳهساٴ اٞترهاض      

اٶهس  تهٻ ٢هسضص ٖدهٹ٬ تهٹز ٦هٻ        تٹزٺ ا ٚالٲحؿمٵٲمطظ٦ٷٷس ٦ٻ قا٪طز  ٲي

 ضٸظٺ زض شټٵ ٲا ذاٮي ٦ٷس  ذٹاؾت تحط ازتمات ضا ي٥ ٲي

 اص ضٸظٺ اص                 چٷس ٪ٷدس ٢ؿٳت ي٥ ٪ط تطيعص تحط ضا زض ٦ٹظٺ

تٹاٶؿهت زض ذهٹز     ٳهي ضٸظٺ ضا ٶ ٦ٹظٺ شټٵ ٲا ٦ٹز٦اٴ رتي ٢ؿهٳت يه٥  

 ت٫ٷداٶس 

ٶٳهاظ   خٳٯٻ پسض ٲطا ٦ٻ آ٢ا ٸ پمف ، ٲٗتٳسيٵ ٲح٭ اظآقمد ضٲًاٴضٸظص 

ټا ټطي٥ ٲٗٯٳهي زاقهت ٸ    ٲؿدس ٲحٯٻ تٹز، تٻ زتؿتاٴ زٖٹت ٦طز  ٦الؼ

٦هطز  رؿهاب  زٺ زټهي تهٻ      ضا ازاضٺ ٶٳي زاض آٴ ٣ٍٞ ي٥ ٶٟط تٻ ٖٷٹاٴ ٲ٧تة

قهس ٸ   خاص ؾما٠ ٸ ٦مٯٹ تٻ خاص چاض٤ ٸ ٮمتط تٻ خاص پمٳاٶٻ تسضيؽ ٲهي 

اص  ت ٲٗاضٜ تٻ خاص ٲُاٮهة ؾهٯم٣ٻ  ټاص ٸظاض ٲُاٮة خاٮة ٸ تاظٺ اظ ٦تاب

 زاض زض آٲسٺ تٹز:  ٲ٧تة

 ٪ٟت تا خٹخٻ ٲط٧ٚي ټكماض                 ٦ٻ ظ پٽٯٹص ٲٵ ٲطٸ تٻ ٦ٷاض

 ٪ٹقٽا تمع ٸ پكت ذٱ ٦طزٺ           ٪طتٻ ضا تمٵ ٦ٻ زٰ ٖٯٱ ٦طزٺ 

 تا ٦ٯٻ چطخ زټي ذٹضزت              چكٱ ذٹز تا تٻ ټٱ ظٶي تطزت

 زضٰ تطؾٹؾت          تٻ ذماٮف ٦ٻ ٪طتٻ ټٱ ٮٹٮٹؾتخٹخٻ ٪ٟتا ٦ٻ ٲا

 ؾت         ٧ٞط آظاض خٹخٻ ټط٪ع ٶمؿت ٪طتٻ رمٹاٴ ذٹـ ذٍ ٸ ذاٮي

 ؾٻ ٢سٰ زٸضتط قس اظ ٲازض                    آٲسـ آٶهٻ ٪ٟتٻ تٹز تٻ ؾط

 ٪طتٻ ٶا٪اٺ اظ ٦ٳمٵ تطخؿت               ٪ٯٹص خٹخٻ ضا تٻ زٶساٴ ذؿت

 ٘ اظ زٶثا٬               ٶاٮٻ ټا ٦طز ٸ ظز تؿي پط ٸ تا٬٪طتٻ اظ پمف ٸ ٲط

 ٪ط تًطٔ ٦ٷي ٸ ٪ط ٞطياز                  خٹخٻ ضا ٪طتٻ پؽ ٶرٹاټس زاز

تهٹيط ٪طتٻ تا خٹخٻ تٻ زټاٴ ٪طٞتٻ زض را٬ ٞطاض ٸ ٲط٘ آقهٟتٻ ٦هٻ تها    

٦طز، تهٻ   ټاص پٝ ٦طزٺ ٸ پطټاص ؾمد قسٺ ٪طزٴ زٶثاٮف ٲي ٶٹ٤ تاظ ٸ تا٬
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٦طزيٱ، ٸٮي اظ  طاص ٲا خاٮة تٹز ٦ٻ تاضټا قٗط ضا تا تهٹيط تُثم١ ٲي٢سضص ت

 ٪طٞت ٸ ټٳسضز ٲط٘ تٹزيٱ  ٲاٴ ٲي ٮحاِ ٖاَٟي تطاص خٹخٻ ٪طيٻ

 ت٥ ت٥ ؾاٖت چٻ ٪ٹيس ٪ٹـ زاض        ٪ٹيست تمساض تاـ اص ټٹقماض

 زټس پٷس قمطيٵ تط ظ ٢ٷست ٲي        زټس ٣ٖطت٥ آټؿتٻ پٷست ٲي

قمطيٵ تهط اظ ٢ٷهس ضا چٷهس    ايٵ ٲاٴ ضا تٛ٭ ٦طزٰ ٸ  ٶٻزاض ذا ؾاٖت قٳاتٻ

 قة زاذ٭ ضذترٹاتٱ خا زازٰ 

 "ٲحٳس ؾتٹزٺ اٲمٵ اؾهتٹاض "ايٵ قٗط تا قٗط ٶهاب اٮهثماٴ ٲ٧تثراٶٻ: 

 ٢ات٭ ٲ٣ايؿٻ ٶثٹز  "آيس ز٪ط ٳي٪٭ تما ٸ ٪س تطٸ ٪ٯٳع ٶ"ٸ يا ٶهاب تط٦ي: 

زاقهت،   اټ٭ ٖٳاٲٻ تٹز، ٸٮي ٲطتدهٕ ٶثهٹز ٸ شټٷهي تهاظ ٸ ضٸقهٵ     پسضٰ 

ٲسضؾٻ ضا تط ٲ٧تة تطخمح زاز ٸ ٲطا تٻ ٲسضؾٻ ٪صاقت  زض ٦الؼ اٸ٬ خعء 

زتؿهتاٴ  "قا٪طزاٴ خا ٪طٞتٱ تاتٯٹيي تط ؾط زتؿتاٴ ٶهة قسٺ تٹز تٻ ٶهاٰ  

   "٦ٳا٬

  ض٢مهٻ َاليهي  تطؾهمسٶس، خهع    ٲي آقمد ضٲًاٴتعض٨ ٸ ٦ٹچ٥ِ ٲحٯٻ اظ 

ٹچهٻ زٸ  اص ٲٟطٸـ تا ٢ٯٹٺ ؾهٷ٩ تهٹز ٦هٻ زض ايهٵ ٦     ٲسضؾٻ، زاذ٭ ٦ٹچٻ

رماٌ ٸخٹز زاقت  رماٌ اٸ٬ ؾٳت چهپ، ٲسضؾهٻ ٦ٳها٬ تهٹز ٸ رمهاٌ      

رهاج  ټٳؿهط ٲطرهٹٰ    ذهاٶٱ  راج ض٢مٻ  ض٢مٻ َالييضٸص ٲسضؾٻ، ٲٷع٬  ضٸتٻ
٦ٻ اظ تداض تؿماض ٲٗتثط ٸ ٲطٞٻ ټٳساٴ تٹز، رمهاَي تهعض٨    ٮُٝ اهلل ٮُٝ

٦هطز    تؿهت ٲهي   زاقت ٦ٻ اٶتٽايف تا اٶحطاٜ  تٻ ؾٳت چپ، ٦ٹچٻ ضا تهٵ 

٦ٻ تٻ ؾط ٸ ٪طزٴ ٸ زؾت ٸ اٶ٫كهتاٴ آٸيهعاٴ    ض٢مٻ َالييٞطاٸاٴ  َالټاص

تٹز، ظتاٶعز ذال ٸ ٖاٰ تٹز ٸ تٻ ټٳمٵ زٮم٭ اٸ ٮ٣ة َاليهي ضا اظ آٴ ذهٹز   

ض٢مهٻ  ٦هطز،   ټا ضا تٷثمهٻ ٲهي   ؾط نٝ تهٻ آقمد ضٲًاٴ٦طزٺ تٹز  ټط ٸ٢ت 
 :  ٪ٟت قس ٸ ٲي تاالص زيٹاض ٖطيى ٲسضؾٻ ْاټطٲي َاليي 

 "ټاص ٲطزٰ ضاچٹب ٲمعٶي؟ تك٧ٷٻ، چ٣سضتهٻآقمد اٮٽي زؾتت "
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تطؾمسيٱ ٦ٻ ٮح ٦ٷهس   ټا، ٲي ٦طز، ٸٮي ٲا تهٻ اٖتٷايي ٶٳي آقمد ضٲًاٴ 

تط تعٶس ٸ ټٱ ذٹقحا٬ تٹزيٱ ٦ٻ ٦ؿي رهطٜ زٮٳهاٴ ضا ظزٺ اؾهت      ٸ تمف

ٞطاـ ٲسضؾٻ تٹز، تٗهس ٦هٻ     ٶاٰ زاقت ٦ٻ اتتسا رؿمٵ تماتٲٗٯٱ ٲا آ٢اص 

 قس  ؾٹازص پمسا٦طز، ٲٗٯٱ ٦الؼ اٸ٬

اص ٦ٹچ٥ تٻ ٲسضؾٻ تطزٺ تهٹزٰ ٸ تها آٴ ٶٹضذٹضقهمس ضا تهٻ      ضٸظص آيمٷٻ

آيمٷٻ ضا اظ ٲهٵ   آرؿمٵ٦طزٰ   تاتاٶسٰ ٸ ٶٹض ضا خا تٻ خا ٲي ؾ٣ٝ ٦الؼ ٲي

٪طٞت  چٷس ضٸظ تٗهس اٶ٧ٗهاؼ ٶٹضذٹضقهمس ضا زضپٽٯٹټهاص زيهٹاض ٸ ؾه٣ٝ       

٦هٻ   ټها  ي٧ي اظ ټٳ٧الؾي-َاټطاٰ ضاتٻ  ٦الؼ زيسٰ ٸ ٲتٹخٻ قسٰ ٦ٻ آيمٷٻ

 زازٺ اؾت  -اظ ظيثايي تي تٽطٺ ٶثٹز

٦طزيٱ ٸ ٶ٫اټٳاٴ تا ټٱ تال٢ي ٦طز   ټطزٸ ٶٹض ضا ت٣ٗمة ٲي آرؿمٵٲٵ ٸ 

اٸ تا چكٳاٶي تٽسيس ٦ٷٷسٺ، زضٖمٵ را٬ ذايٝ، ٲطا ٶ٫طيؿت  زض پي ياٞتٵ 

ٸ ر٭ ايٵ ٲؿأٮٻ تٹزٰ ٦ٻ ا٪هط آٸضزٴ آيمٷهٻ ذهالٜ اؾهت، چهطا آٴ ضا تهٻ       

اٰ ٢ازض تٻ پاؾد ٪هٹيي ٶثهٹز     ٻ شټٵ ٦ٹز٦اٶٻزي٫طص زازٺ ٸ چطاټاص زي٫ط٦

 ٸاضز ٦الؼ قس ٸ ٪ٟت: ضٲًاٴ آقمدزض ايٵ ٦ٷ٧اـ شټٷي 

 "زؾتتٹ ت٫مط  آرؿمٵ "

 اـ تطذاؾت ٸ ٪ٟت: اظنٷسٮي آرؿمٵ

 "آ٢اص ٲسيطچي ٦طزٰ؟"

آ٢هاص  يٳٵ اٖتطاو تانساص ٦ٯٟتف، ٦هٻ ً  آرؿمٵٸ زؾتف ضا تاظ ٦طز، 

پهٷح چهٹب    آقمد ضٲًاٴ٦طز،  تاظ ٲي " زؾتٽا ضا ٲتٷاٸتا اٰ؟ً ٲسيط چي ٦طزٺ

اص  ٲح٧ٱ تٻ زؾت ضاؾت ٸ چٽاضچٹب تٻ زؾهت چه ف ظز ٸ تهسٸٴ ٦ٯٳهٻ    

ټهايف ضا  اظ آضٶهح ذهٱ ٦هطز ٸ      زؾت آرؿمٵرطٜ، اظ ٦الؼ تمطٸٴ ضٞت  

اـ ٶكؿههت ٸ ؾههطـ ضا ضٸص   ضٸص ٲمههع ٢ههطاضزاز ٸ ذههٹز ضٸص نههٷسٮي   

ټايف ٪صاقت  ؾ٧ٹت ٦اٲ٭ زض٦الؼ ر٧ٳٟطٲها تهٹز  ٲهست ظٲهاٶي      زؾت
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 آرؿمٵټا تٻ پچ پچ اٞتازٶس ٸ يٹاـ، يٹاـ نساټا تٯٷستط قس،  ٪صقت  تهٻ

 ؾط ضا اظ ضٸص زؾتٽايف تٯٷس ٦طز ٸ تا نساص ٦ٯٟتف ٪ٟت: 

"چٻ ذٹ ض ٺ؟"
2 

٦ٷس، زيهسيٱ ٣ٞهٍ    ټا ٪طيٻ ٲي ٭ ٲا تهٻث٦طزيٱ اظ زضز ٲ ٲا ٦ٻ ذما٬ ٲي

 ضٶ٫ف پطيسٺ، ٸٮي چكٳاٶف ذك٥ تٹز  تٗسټا ٦اقٝ تٻ ٖٳ٭ آٲس ٦هٻ تهٻ  

٪ٹٴ  ٦ٻ زض ظيثايي ٲكٽٹض ٸ پٹؾتي ٪ٷسٰ ض٢مٻ َالييرؿٵ آ٢ا ٮُٝ، پؿط 

تمهات ضا   آرؿهمٵ زاقت، پمكٷٽازص زازٺ ٸ ٲٗٯهٹٰ ٶكهس رؿهٵ آ٢هاٮُٝ،     

٦ٷس، زيسٺ يا ٶهٻ؟   ا٤ ضٸؾٹ زضاٖتطاٞات تماٴ ٲيغاٴ غټٳهٹٴ ٦كمكي ٦ٻ 

 قسٺ تٹز  آرؿمٵ٦ت٥ ذٹضزٴ  ثټٳمٵ پمكٷٽاز ٸ زي٫ط ٢ًايا تاٖ

ٲٹ٢ٕ ٲطذهي اظٲسضؾٻ، تهٻ ټها ضا تهٻ    آقمد ضٲًاٴثٻ، ضٸظټاص پٷدكٷ

٦هٻ آذهط    ظز ٸ آٴ ٦طز ٸ تٻ ټٳٻ، ٶٟطص زٸ چٹب اظ ٦ٝ زؾهت ٲهي   نٝ ٲي

ق٧ؿهتٷس ٸ خٯهٹ    ذهٹضز  تههٻ ټها نهٝ ضا ٲهي      ٲاٶس، ؾٻ چٹب ٲي ټٳٻ ٲي

ټا تطاص ايٵ تٹز ٦هٻ رٳهاٰ    اٞتازٶس ٦ٻ ٣ٍٞ زٸ چٹب ترٹضٶس، ايٵ چٹب ٲي

اٴ ٶطٸز  ضٸظټاص قٷثٻ تا زؾتٳاٮي تٳمهع ٦هٻ   ضٞتٵ ٸ ٶٓاٞت ضٸظخٳٗٻ يازٲ

٦هطز،   ټا ضا ٶ٫اٺ ٲي ٸؾٍ زٸ ٦ٝ زؾت ٪طٞتٻ تٹزيٱ، ي٧ي ي٧ي پكت زؾت

مٝ تٹز، تاذٹضزٴ قف چٹب تطاص اٶداٰ ٶٓاٞت تهٻ  ثا٪ط ٲحهٯي زؾتف ٦

 ٪كت  ذاٶٻ تطٲي

 آ٢ها  رؿهٵ ذهٹاټط  ٲحتهطٰ ذهاٶٱ  تطيٵ تطازضٰ ٦ٻ زٮي زض٪طٸ  ضٸظص تعض٨

ټهاص تهطا٠ ؾهماټي ٦هٻ      ٲكه٧ي اَهٹزاض ٸ ٦ٟهف    زاقت، تا ٦هت ٸ قهٯٹاض  

  آقمد ضٲًهاٴ ضٞت   آقمد ضٲًاٴ٦طز، تٻ ٲسضؾٻ آٲس ٸ تٻ زٞتط خمطخمطٲي

٦ٻ ټٱ قا٪طز٦الؼ قكٱ ٸ ټٱ ٞطاـ ٲسضؾهٻ تهٹز،    ؾتاض ٪ٹزضظصتٹؾٍ 

 ٲطا نسا ٦طز تٻ زٞتط ضٞتٱ  ٪ٟت: 

 "تطٸ ٞٯ٥ ضا تماٸض "
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سٸٴ اخهاظٺ ٲٗٯهٱ،   ٞٯ٥، زض اٶثاض اٶتٽاص ٦الؼ ذٹزٲاٴ ٢هطاض زاقهت  ته   

زضراٮي ٦ٻ تٛى ؾرت ٪ٯٹيٱ ضا ټٱ اظ تطؼ ٸ ټٱ اظذداٮهت ٪طٞتهٻ تهٹز،    

ٸاضز ٦الؼ قسٰ ٸ تٻ اٶثاضضٞتٱ ٸ ٞٯ٥ ضا ٦ٻ زاضاص چٹتي تؿماضؾٷ٫مٵ تٹز 

تٻ ظرٳت اظ٦الؼ تٻ زٞتط ٦كاٶسٰ ٸ ټٳهٹٴ ٖمؿي ٲؿمح، نٯمثٱ ضا ذٹز 

ٯتهي ٦هٻ   تٻ زٸـ ٦كمسٰ  اٲا رٳ٭ ٞٯ٥ ٸچٹب ؾٷ٫مٵ آٴ زضٲ٣اته٭ ذد 

اص ٶاچمع قسٺ  ټايٱ ٢ُطٺ چكمسٰ ٸ پمف ټٳ٧الؾي اٸٮمٵ تاض َٗٱ آٴ ضا ٲي

 تٹزٰ، ټٳؿٷ٫ي ٶساقت 

زاٶٱ ؾط ٞٯ٥ ضا چٻ ٦ؿي ٪طٞت، چٽاضچٹب ٲح٧ٱ تٻ پايٱ ذهٹضز ٸ   ٶٳي

اص ٦ٳتط ٶٹاذتٻ قس  پؽ اظ ضٞهتٵ   تا اقاضٺ تطازضٰ پٷح چٹب تٗسص تا يطتٻ

ضا ض٢مٻ ذاٶٱ زذتط  ٲحتطٰت تا قايس تطازضٰ ٦ٻ ٶ٫اټي تٻ تاالص زيٹاض اٶساذ

تٻ ٖٷٹاٴ ٲ٧ٳ٭  تٷثمٻ، ٦الٺ تٹ٢ي ؾطٰ ٪صاقت ٸ ٲهطا   آقمد ضٲًاٴتثمٷس، 

خٯٹى  زض  ٲؿتطاح  ٲٷحهط تٻ ٞطزِ زتؿتاٴ، ٦هٻ خهٹاب آٴ ټٳهٻ قها٪طز ضا     

 اٞت تٹز، تٻ ٶ٫ٽثاٶي ٪ٳاقت ثزاز ٸ اَطاٜ چاٮٻ آٴ پط اظ ٦ ٶٳي

تهطيٵ   تهاٴ اظ تهعض٨    تمٱ، زٸ زيهسٺ تؿه  ٸ٢تي ٲا نٝ ضٞتٵ تٻ ذاٶٻ ضا ٲهي 

قهها٪طزاٴ ٲسضؾههٻ تهها زٸ ٦ههالٺِ ٲرطٸَههي قهه٧٭  ؾههماٺ تطؾههط، زٸ َههطٜ  

٦طزٶهس    ټا ضا تطاص ضٞتٵ تٻ ذاٶٻ ټسايت ٲهي  ايؿتازٶس ٸ نٝ زضذطٸخي ٲي

تهطيٵ نهٝ    تهطيٵ نهٝ ٸ نهٝ خهٹالٴ، تهعض٨      نٝ   ظيط تاظاضچٻ، ٦ٹچ٥

 ٲسضؾٻ تٹز 

ي ظيطتاظاضچهٻ ضا تهٻ ٲسضؾهٻ    چه  ، ٢ٽٹٺ3٪ٹضٸاٶي ٖٯيضٸظص  آقمد ضٲًاٴ 

آٲس  ٖٯهي ضا٦هٻ ٲهطزص     ٪ٹضٸاٶي ٖٯيٞطاذٹاٶس  نٝ ْٽط ضا تؿتٻ تٹزيٱ ٦ٻ 

ٶؿثتأ زضقت اٶساٰ تٹز، ٸؾٍ رماٌ ٲسضؾهٻ، ظيهط تهٹض ٸاٮمثها٬ ذٹاتاٶهس ٸ      

٦ٻ نساص ٦ٯٟتف تا  ٪ٹضٸاٶي ٖٯيپايف ضاتٻ ٞٯ٥ تؿت  اظچٹب ٶٽٱ تٻ تٗس 

 :  ٪ٟت ٪طيٻ ٲرٯٹٌ تٹز، ٲي
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ثهت اظ ٢هسضت   ث) ٮّٟ ٲسيط تهاضص ٲ  "٪ٻ ذٹضزٰ، ٚٯٍ ٦طزٰآ٢اص ٲسيط،"

 ٦كمس (  ٲيضياذاٶي ضا يس٤ 

پاټهايف ضا   ٪هٹضٸاٶي  ٖٯيپؽ اظ ټدسٺ چٹب پايف ضا اظ ٞٯ٥ تاظ ٦طزٶس  

ټايف ٦طز ٸ ٮٷ٩  ٦ٻ خٹضاب ٶساقت ٸ ٸضٰ ٦طزٺ تٹز، تٻ ظرٳت زاذ٭ ٪مٹٺ

تهٻ ي٧هي اظ    ٪هٹضٸاٶي  ٖٯهي ٮٷ٫اٴ اظ ٲسضؾٻ تمطٸٴ ضٞت، تٗسأ ٲٗٯٹٰ قهس٦ٻ  

آقهمد  ټاص  ټاص ٲسضؾٻ ٲتٯ٧ي پطاٶسٺ تٹز، اٲا ٲٗٯٹٰ ٶكس ٦ٻ چطا چٹب تهٻ
ټا ٦ٻ تطاص ٶٓاٞهت   ټاص پٷدكٷثٻ ټٳٻ ٲًطتي اظ ؾٻ تٹز، خع چٹب ضٲًاٴ

 ظز  ٲي

زض ايٵ اياٰ تٹز ٦ٻ پسضٰ ٸٞات ياٞت  ٲازض ٸ تطازضاٶٱ تهٹية ٦طزٶس ٦هٻ   

تٹز  ٲطا پصيطٞت ٸ  4ٸتاضٺز آب ٦ٻ ٶعزي٥  ارٳس ٦٭تٻ ٲ٧تة تط٪طزٰ  ٲ٧تة 

 زاذ٭ زي٫طقا٪طزاٴ ٶكاٶس 

ضيرهت  ضٸظص تاؾهٻ ٶٟهط اظ     آقمد ضٲًاٴٲست ظٲاٶي ٪صقت ٸ تطؾٱ اظ 

خٳٕ قهسيٱ ٸ قهٗطص ضا ٦هٻ     آقمد ضٲًاٴټا، خٯٹص  زض  ٲسضؾٻ  ٲ٧تثي ټٱ

 تطايف ؾاذتٻ تٹزٶس، تا نساص خمٙ ٪ٹقرطاـ ذٹاٶسيٱ ٸ ٞطاض٦طزيٱ 

 ٻ تٻ ترتٻ    ظٶ اذتٻ، چٹب ٲي آقمد ضٲًاٴً

  ٻچٻ ٸ٢تٻ، ٪طتٻ ؾط زضذت 5ٸذي تمٹيٵ                                        

 زٲثٯٻ ٢عاٴ اٸ اٸً                                          اٸ اٸ   آقمد ضٲًاٴ

اص ٲح٧هٱ پكهت    ټاص ظيط تاظاضچٻ ٶٓطتم٩ ٦هٻ ضؾهمسيٱ، پٷدهٻ    ٶعزي٧ي

٪طزاٶهس  آٶ٣هسض ٲح٧هٱ ٪طٞتهٻ تهٹز ٦هٻ       ٪طزٶٱ ضا چؿثمس ٸ ٲطا تٻ ٦ٹچٻ تط

تٹاٶؿتٱ ؾطٰ ضا تط٪طزاٶٱ ٸ تثمٷٱ ٦مؿت  ٲطا تهٻ ٲسضؾهٻ ٦ٳها٬ آٸضز      ٶٳي

ظٶسٺ تازا پايس تهٻ  "ټاص ٲسضؾٻ تٹز  تهٻ ټاؾطنٝ تٹزٶس ٸ ؾطٸز  تاٴ اظزيسٺ

 ٦طزٶس  ضا تٳطيٵ ٲي "٦كٹض ٞطّـ خاٸزاٴ

ټدهسٺ   ٖٯهي ٪هٹضٸاٶي  ٭ ثه ٲٵ ٦ٻ ؾرت تطؾمسٺ تٹزٰ، ٧ٞط٦طزٰ ٲهطا ٲ 

 ضٸيف ضا تٻ ٲٵ ٦طز ٸ ٪ٟت:  آقمد ضٲًاٴچٹب ذٹاټسظز  اٲا 
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 "تٹزص  تهٻ ټا تٻ ايٵ ترٷسيٵ ٲي پؿط، تٹ پؿط ي٥ آز"

اٰ، ي٥ ٢هسٰ   تاظص ، ټٱ٦اْٱټٳٻ پط نسا تا ټٱ قطٸٔ تٻ ذٷسيسٴ ٦طزٶس  

 ذٷسيس  ټٱ اظ نٝ خٯٹتط ٪صاقتٻ تٹز ٸ تا نساص تٯٷس ٲي

ٰ ٸ ذمٯي پطتاضتط اظ ٶٹتت اٸ٬  ضايي قس ايٵ زٸٲمٵ تاض تٹز ٦ٻ تح٣مط ٲي

 ٦اض ضا ٶ٧ٷس  ٲطا تمؿت ٸ ټٟت چٹب تعٶس ٸٮي ايٵ آقمد ضٲًاٴتٹزٰ 

خا ٸ ټٳمٵ راال تٻ ياز اؾتازٲاٴ ز٦تط ا٦ِطاٲي اٞتازٰ ٦هٻ تهٻ ٲها     زض ايٵ 

 ٪ٟت:  زاز ٸ ٲي زضزاٶكؿطاص ٖاٮي، زضؼ تٗٯمٱ ٸتطتمت ٲي

زضقهطايُي ايهُطاضص    زض اٲطي٧ا ٦ٻ تٷثمٻ تسٶي ٲُٯ٣هأ ٢هسٚٵ اؾهت،   "

 "٦ٷٷس   ٪اٺ ٲحه٭ ضا تح٣مطٶٳي زټٷس ٸ ټمچ تٷثمٻ ضا تط تح٣مط تطخمح ٲي

تح٣مطآٴ ضٸظ ٲٵ پؽ اظرسٸز چٽ٭ ؾا٬، تا تماٴ ز٦تط ا٦طاٲي زضذاَطٰ 

 ظٶسٺ قس 
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گيهنظربچهايزيربازارتانسدا

جم:عروسينداستانپ
 

طخ ٚصُ چٟاض تا چٛبي، چاي  ٔاٖ، ظيط خؼبٝ سط ٕٞسايٝپ، ػباسزٚستٓ 

اضي ساذتٝ بٛز. ػصطٞا آٖ ضا با ٘ري وٝ بٝ ٌوطزٜ بٛز ٚ بطاي ذٛزش يه 

اٜ ٍد اش ضا ٘ اضيٌد زٚا٘دس ٚ ٔدٗ بدا حسدط       آٖ آٚيعاٖ بٛز، تٛي حياط ٔي

 وطزْ. ٔي

ٟداض ػدسز ٘داٖ ضيدعٜ ضا     چضفدتٓ ٚ   ٔيطظا ابطاٞيٓ ٘ا٘ٛابٝ زواٖ ي بؼس ٙسچ

اٚسدا  ضس، بٝ ذا٘ٝ آٚضزْ. زٚ لطاٖ ضا بٝ  َٛ آٖ، وٝ زٚ لطاٖ ٔيپبسٖٚ زازٖ 
ٞا ضا با زٚ ٔحدٛض   اضي بطيس ٚ آٌٖطخ چٟاضحّمٝ چزازْ. اٚ بطايٓ  لطباٖ ٘داض

اي وٝ اظ ذا٘ٝ آٚضزٜ بٛزْ، ٚصُ وطز. صاحب  ه ٔيٜٛچوٛٛبي ظيط خؼبٝ چ

، ٚلتي وٝ وسي ذا٘ٝ ٘بٛز، آٖ ضا تٛي ػباسع زازٖ بٝ پس اظ پاضي ضسْ. ٌ

ٟٙدا٘ص  پآٚضزْ ٚ زض باالذا٘دٝ   ايٛاٖ وٝ آخط فطش بدٛز بدٝ حطودر زض ٔدي    

وطزْ. ذطيس ٚ ساذر ايٗ واِسىٝ ٔصازف بٛز با ػطٚس ٚ زأداز بداظي    ٔي

 طْ وٝ لبال اٚ ضا آتص ظزٜ بٛزْ.ٞاي ذٛاٞ ػطٚسه

ٝ ٚ ٘د سياٜ بٝ ا٘ساظٜ ٔٛي سط ٘ٛخٛا٘اٖ، خدٛا٘ىي  چاضپٙبٝ ٚ پذٛاٞطْ با 

با ٔٛٞاي سياٜ زضسر وطزٜ بٛز ٚ سبيّي سياٜ ٞٓ باالي ِبص زٚذتٝ بدٛز  

ٞايص ضا لطٔع وطزٜ بٛز ٚ لطاض بٛز وٝ با ػطٚسه زذتدط   پطا ِچزا٘ٓ  ٚ ٕ٘ي

 فر: ٌاي ٔصّي بٛز، اظزٚاج وٙٙس. ذٛاٞطْ پٝ چضاْ وٝ ٔٙعِطاٖ ظيط باظا ػٕٝ

 بياٚضيس.ً  ػباسطٚس ضا با واِسىٝ ًػ

 فتٓ: ٌ

 ٛزْ واِسىٝ زاضًْذً
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 ٚ واِسىٝ ضا ضٚ وطزْ.

 فر:  ٌذٛاٞطْ 

ٝ بٟتط، ػطٚس ضا با واِسىٝ ذٛز  بياض ٚ خٟاظ ػدطٚس ضا بدا واِسدىٝ    چً

 ػباس.ً

اْ بدٛزْ، بدٝ    اضيٌد ٞداي   طخچبٙس با ػباس ضاٜ افتازيٓ، ٔٗ وٝ ذيّي زض 

طفتٓ، ِٚدي ػبداس بدا    ٌد اضي ضا ظيط بغُ ٌٝ چٞاي ظيط باظاضً سٙ ذاعط لّٜٛ

ضدس. ذدٛاٞطْ    طتدا  ٔدي  پاييٗ پد اضي بدٝ بداال ٚ   ٌضفر ٚ  اش تٙس ٔي اضيٌ

يطٟٙاز وطزٜ بٛز وٝ زأاز تا ٔٙعَ ػطٚس بٝ اسدتمباَ بدطٚز. زأداز ضا زض    پ

يٓ. خٟداظ ػدطٚس ػبداض  بدٛز اظ زٚ     اْ ضدس  صاضتٓ ٚ ٚاضز ذا٘ٝ ػٌٕٝخيب 

اض اضدٙٛي ٔمدٛايي، ودٝ    ٍسدي   زاٖ( سداذتٝ ضدسٜ اظ لدٛعي    يرساٖ )ضذدر 

اي ٚ سدٝ ٔتىداي    اي لٟدٜٛ ٝ چد اضپط ضسٜ بٛز ٚ ضٚي آٖ پٙبٝ پضاٖ با  زاذُ

سدا٘ر ٚ ِحداف ٚ تطدىي ٔتٙاسدب بدا ٔتىاٞدا ٚ        4×1ٞداي   طز زض ا٘ساظٌٜ

ظ ٘صف ضسٜ زٚ عدطف  ه ٚ ضٕؼي ٔٛٔي وٝ اظ ٚسچاي وٛ ٙيٗ آييٙٝچٕٞ

 يسيٓ.چصاضتٝ ضسٜ بٛز.  ِٛاظْ خٟاظ ضا تٛي واِسىٝ ػباس ٌآييٙٝ 

زض  ػبداس ، واِسىٝ زبيط لصا اي ٔصّي، حٛاِي زواٖ پٝ چ٘عزيه باظاض

ٖٛ ضس. خٟاظٞا ضٚي ٞدٓ ضيرتٙدس ٚ ٔرّدٛط ضدس٘س.     ٍط سطػر ظياز سط٘ثا

طه ٚ ٔتىا يسيٓ، ِحاف ٚ تچ ػباسخٟاظي ضا با احتياط تٕاْ تٛي واِسىٝ 

صاضدتٓ. ػدطٚس   ٌٚ آييٙٝ ٚ ضٕؼساٖ ٚ ػطٚس زأاز ضا تٛي واِسىٝ ذدٛزْ  

ي ودطزٜ بدٛز ٚ   چد اْ اظ ٔٛٞاي ذطٔايي سط ذٛزش لي ظيبا بٛز ٚ زذتط ػٕٝ

ص پيسٛيي ٔٙاسب بطاي ػطٚس بافتٝ بٛز. ػطٚس ضا ٚسٕٝ وطيسٜ بٛز ٚ ٌِ

ذدٓ ودطز،    ضدس  ضا سطخ ٚ ِبص ضا لطٔع وطزٜ بٛز. ػطٚس ٚ زأاز ضا وٝ ٕ٘ي

ٝ چد ايطاٖ ِحاف ٚ تطه بٛز. تا ظيدط باظاض پضاسر بٝ ٔتىاٞا تىيٝ زازْ. ظيط 

ٞا ضا با احتياط ضا٘سيٓ. يؼٙي با ٘دد آٟ٘دا ضا وطديسيٓ. ظيدط      واِسىٝ ً٘ظطبي
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تدط ذٛضدحاَ ودٙٓ، بدا      ٝ فىطي بٝ ذاعطْ ضسيس وٝ ذٛاٞطْ ضا بيصچباظاض

 فتٓ: ٌ ػغاض ضفتيٓ ٚ ٚٞا  وُواِسىٝ ػطٚس ٚ زأاز بٝ زواٖ 

 زاضي ؟ ً 1ماٖچبً

 فر:ٌ

 ٙس تا ؟ ً چً

 فتٓ: ٌ

 ىي. سطيص ٞٓ زاضي؟ ًًيً

طفدر ٚ زوٕدٝ فطداضي ضا ظيدط     ٌٔغّب ضا ّٔتفر ضس. ا٘سوي سطيص آ  

سبا٘س ٚ خاْ زوٕدٝ ضا ظيدط ٘داف ػدطٚس. ػدطٚس ضا بدٝ ذا٘دٝ        چ٘اف زأاز 

ِٛه لطٔعي بٛز وٝ بدٝ ٘داف ػدطٚس    پٝ حٛاسص ٔتٛخٝ آٚضزيٓ. ذٛاٞطْ و

 فر: ٌزٚذتٝ ضسٜ بٛز، يىباضٜ ضٚيص ضا بٝ ٔٗ وطز ٚ 

 يٝ؟ ًچٝ يٗ زياً

 فتٓ: ٌ

 طفتٓ.ً ٌٚٞا   ظ وُاً

 فر: ٌبا ا٘سوي اذٓ ٚ ذٙسٜ  

 .ًٜذٛض طيص وٝ بٝ زضز ايٗ واض ٕ٘يسً

ف ٔدطا  ٚ ضطٚع بٝ زٚذتٗ زوٕٝ فطاضي وطز وٝ ٔازضْ سطضسيس ٚ ذدال  

ٔحىٓ بٝ صٛضتٓ وٛفر، آذط ٔدٗ   2الليپفر. ضٍ٘ چفٟٕيس. بٝ ذٛاٞطْ ٞي

 فر: ٌطزاٖ ٕٞٝ بٛزْ، ٚ ٌبال

 ط حك ٘ساضي با زذتطٞا باظي وٙي.ًٍيًز

ٔٗ وٝ ٔٙتظط وته ذٛضزٖ ضب بٛزْ ٚ بٝ ايٗ وداض ػدازتٓ زازٜ بٛز٘دس،    

آٖ ٞدٓ  اضش تٕاْ ضسٜ باضس، اظوتده ٘ردٛضزٖ،   ٍوٝ سي  اضيٍُ آزِْ سيثٔ

 ازاضي بستط ضا زاضتٓ.پٙيٗ ٔٛضز حساسي ٔستي ذٛابٓ ٘بطز ٚ ا٘تظاض چزض 

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


 هاي زير بازارچه نظربيگ داستان

24 

ايٗ لضيٝ ظٔا٘ي بٛز وٝ ٔطا اظ ٔسضسٝ وٕاَ بيدطٖٚ آٚضزٜ بٛز٘دس ٚ بدٝ      

ُ ذا٘دٝ   صاضدتٝ بٛز٘دس،  ٔىتدب   ٌ احٕدس  وُذا٘ٝ  ٔىتب ، زضٔحّدٝ  احٕدس  ود

ٝ ٍد يه ِٙٛبيِ چزاضر با زضِ  ٔستغيُ ضىُٚ  يزٚباضٜ بٛز ٚ اتالي بعض آ ِ

ُ ٛبي وٝ چاييٗ پاي ٚ لسٕر  ٙدطٜ، ٘يٕٝ باال ضيطٝپٚ زٚ  يبعض  احٕدس  ود

ددطي، ٔحدُ   ٔ٘طسر. ضٚي ِ اش ٔي طيدٔطر ِپٙدطٜ، پابتساي اتاق، خٙب 

طزاٖ بدٛز. بغدُ زسدتص    ٌيده ضدا   طفتٗ اظ يده ٌس پزضس زازٖ ٚ زضس 

ضسيس، ضٚي حصيط  سضضاٖ بٝ زٞا٘طاٖ ٔيپٞايي وٝ زسر ٝ چٞاي بٝ چتطى

ٞا ضٚي حصيطي ودٝ تٕداْ ودف ذداوي اتداق ضا      ٝ چٗ بٛز. ٔٗ ٚ ٔابمي بٟپ

ٞدا ٚ  ٝ چد احٕس بدطاي زسدر بدٝ آ  ضفدتٗ ب     ٘طستيٓ. وُ ٛضا٘سٜ بٛز، ٔيپ

ٝ   اضٜچطتٗ آٟ٘ا ٌبط  ًاي ٔطبدغ ضدىُ بدا ض٘د     اي ا٘سيطيسٜ بدٛز، ضٚي ترتد

سطش بدٝ ٔديد ٚ     اي بٝ ا٘ساظٜ زٚ وف زسر، با ضيسٕا٘ي وٛتاٜ وٝ يه لٟٜٛ

طر ترتٝ پطش بٝ سٛضاخ باالي ترتٝ ٚصُ بٛز ٘ٛضتٝ بٛز ّ ضفر ّ ٚ ٍسط زي

ضس. بدٝ ذيداَ    طر ٚ ضٚ ٔيپذٛضز، اِبتٝ ٚلتي وٝ ترتٝ  طٓ ٔيچّ آٔس ّ بٝ 

فٟٕٙس وٝ وسي بٝ ٔستطاح ضفتدٝ   بيٙٙس، ٔي ضا وٝ ٔي "ضفر"ٞا ٝ چايٗ وٝ ب

طر ٚ پضا ط ترتٝ ٌوطز٘س ا ٞا ذياَ ٔيٝ چطر بٛز. أا بٌػالٔر بط "آٔس"ٚ 

ذٛاسدر اظ   ضٚ وٙٙس بٝ ٔؼٙي اخاظٜ بطاي ضفتٗ اسر. ٞطوس وٝ زِدص ٔدي  

ُ ضفر.  طزا٘س ٚ بيطٖٚ ٔيٌ ضس ٚ تابّٛ ضا بطٔي خا بّٙس ٔي اي  اضٜچد  احٕدس  ود

طر اضاضٜ ضا بدٝ عدطف بيدطٖٚ ظيدط     ٍا٘سيطيس. ػىس باظٚ با وف زسر ٚ ا٘

 س بٛز.طر بٝ زاذُ والٍلسٕر ضفر وطيس ٚ ضٚي لسٕر آٔس، اضاضٜ ا٘

ٞا ٔٛلغ بيطٖٚ ضفتٗ تابّٛ ضا بدطػىس  ٝ چايٗ واض ٞٓ زضزي ضا زٚا ٘ىطز. ب

طدر ٚ ضٚ  پطدتٙس، بدٝ ٕٞديٗ تطتيدب تدابّٛ ضا      ٌ وطز٘دس ٚ ٚلتدي بطٔدي    ٔي

 وطز٘س . ٔي

ّستاٖ ٚ حسا  سياق بدٛز. ذّيفدٝ ودٝ    ٌخع،  ٔاٖ ػٕٝ ٞاي زضسي وتا 

ضس ودٝ   را  ٔيٞايي ا٘تٝ چ٘طسر، اظ ب ٝ ٔيچضٚي تطى احٕس وُزسر  زْ
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اٞي اٚلا  بطاي استاز اظ ضداْ ضدب   ٌزاز ٚ ٞٓ  اش ضا ٔطتب ٔي ٞٓ ضٟطيٝ

اي زضس ٚ ٔطمص بٟتط اظ سدايطيٗ   آٚضز٘س ٚ ٞٓ تا ا٘ساظٜ اي ٔي ٔا٘سٜ لابّٕٝ

 بٛز.

افتداز،   ضاٖ ػمدب ٔدي   ٞا وٝ ضٟطيٝ ضٟطيٝ، ٔاٞي يه تٛٔاٖ بٛز ٚ بؼضي

ٙيٗ بٛز وٝ ٞطيده  چتٗ طفٌذٛضز٘س.  تطتيب زضس زازٖ ٚ زضس  ٛ  ٔيچ

ّسدتاٖ ٚ زفتدط ٔطدك ضدبص ضا زض زسدر      ٌخدع  ٚ   طزاٖ وتا  ػٌٕٝاظ ضا

اٜ ٍد ٘طسدر. اسدتاز ذدظ ضا ٘    طر ٔدطي ٔدي پضٚي استاز  طفر ٚ ضٚبٌٝ ٔي

ذٛاٞدس ٚ تدٛ زٚ    زٞا٘ٝ ٖ سٝ ٘مغٝ ٔي"ال،ً ثفر. ٌٔ وطز ٚ ايطازٞا ضا ٔي ٔي

طاضديس ٚ سطٔطدك تداظٜ    ت س لّدٓ ضا ٔدي  پٚ س "اي صاضتٌٝ٘مغٝ خا بطايص 

خع ضا  فٟٕيسيٓ. ػٕٝ ضا ٕ٘ي  ذٛا٘سيٓ ٚ ٔؼٙي آٖ ّستاٖ ضا اظ ضٚ ٔيٌزاز.  ٔي

 ٞٓ ٕٞيٗ عٛض.

ضسيس وٝ سطٔطك خسيس ٚ زضس خسيس ٚ  ط ٔيٍطزاٖ زيٌس ٘ٛبر ضاپس

ٞدايي ودٝ   ٝ چطتٙس. ٔا بٌ طفتٙس ٚ سطخايطاٖ بطٔيٌ سياق خسيس ضا ياز ٔي

ٞدا   سٍد طفتٗ ٌٔد واضي ٘ساضدتيٓ ٚ ٔطدغَٛ    طٍزازيٓ، زي س ٔيپزضس ضا 

ٔ  اي ٔي ايٕاٖ ٘طٔٝپضسيٓ ٚ اظ حصيط ظيط  ٔي س ضز ٍد وٙسيٓ ٚ بٝ ٔاتحدر 

يٕاٞايي وٝ أطٚظٞدا زض فاصدّٝ   پٖٛ ٞٛاچي ٍٕٞس بٝ آٞستٍوطزيٓ. ٔ ٔي

 ظز. طٔيپوٙٙس، بٝ وٙسي زض ٞٛا  ظياز با ظٔيٗ حطور ٔي

ّٝ ودطزٜ بدٛزْ، بدا حصديطي     ثٔٞايي ضا وٝ ٔٗ  سٍاتفالاً ضٚظي يىي اظ ٔ

ُ والٜ  طتص آٚيعاٖ بٛز، ضٚي ضبپبّٙس وٝ بٝ  ٘طسدر ٚ ز٘باِدٝ    احٕدس  ود

يدعي ضا ودٝ   چآٚيعاٖ ضس ٚ ذٛاسدر   احٕس وُطٓ چيطا٘ي ٚ پحصيط ضٚي 

ط ٍفىطش خاي زي احٕس وُطٝ فطاض وطز ٚ پيطز وٝ ٍيسر، بچزا ٘سر  ٕ٘ي

طفتٗ، ٌد زضس خسيدس   س اظ زضس زازٖ ٚپد بٛز ٚ ٔٛضٛع ضا تؼميب ٘ىدطز.  

ذاسدتٙس ٚ زاذدُ اتداق ضٚي     ٞا اظ خدا بطٔدي  ٝ چضس. تٕاْ ب ٘ٛبر تٕطيٗ ٔي

ظز٘س ٚ زٚ٘فط، زٚ٘فط زضس ضا  ٟٗ بٛز، لسْ ٔيپحصيطي وٝ وف ذاوي اتاق 
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ٙح ٘فدط بدٛزيٓ ٚ آٔدس ٚ ضدس ضٚي     پد وطز٘س. حسٚز بيسدر ٚ   با ٞٓ ضٚاٖ ٔي

ودطزٜ بدٛزيٓ ٚ فىدط     طاوٙس. ٔدا ػداز   پ طز وف اتاق ضا زض فضا ٔيٌحصيط، 

 عٛض باضس . وطزيٓ وٝ بايس ايٗ ٔي

ٛبي ودٝ زض زسدر   چبا  احٕس وُطزي تٙبيٝ ضٛز، ٌضٚظي وٝ لطاض بٛز ضا

ٜ   ًظز. ٚلتي وٝ ض٘د  ٞا لسْ ٔيٝ چزاضر، بيٗ ب ضدس،   تدط ٔدي   سدياٞص سديا

زا٘ستيٓ وٝ ٔٛلدغ فّده    زاضر ٔي تطي بطٔي طٕاٖ تا  زاضش تا  بيصچ

س اظ ا٘داْ واض ػطٚسي وتده  پضٚظي وٝ ضبص  ٞاسر .ٝ چوطزٖ يىي اظ ب

٘طسدر ٚ   احٕس وُ٘رٛضزٜ بٛزْ، بطازضْ بٝ ٔىتب آٔس ٚ ٔستي وٙاض ٔدطي 

 فر:ٌٔطا صسا ظز ٚ  احٕس وُباٞٓ ٘دٛا وطز٘س. 

 اضي ضا اظ ودا آٚضزي؟ ًٌَٛ ًپ

 فتٓ: ٌٔٗ وٝ سرر خاذٛضزٜ بٛزْ، بسٖٚ ا٘سيطٝ 

 طفتٓ.ً  ٌظ غالٔطضا اً

سيس طز والس بٛز ٚبٝ ٔٗ، وٝ زض ٔىتب بٝ ٘اْ ٌتطيٗ ضا رٕٝپ غالٔطضا
ضا صسا وطز ٚ  احٕس غالٔطضا وُفر. ٌ ٔي اِٝپتتٛ سيضٙاذتٙس،  ٔي ابٛعاِب

 فر: ٌ

 زٚ لطاٖ لطض زازي؟ ً سيس ابٛعاِبٛ بٝ تً

 فر:ٌطيس ٚ پص ٍض٘ طضاغالٔ 

 اِٝ ضا ٘سيسْ. ًپتتٛ ٝ ٚاهلل، ٔٗ سيً٘

 فر:ٌطز ٚ ضٚيص ضا بٝ ٔٗ و احٕس وُ

ٖ   يا  تمي زباؽٛيي اظ ٍذٛاستي ب ئً )ودٝ ٞدط زٚ اظ    يٛسدف حداج ضٔضدا

 ؟ ًغالٔطضافتي اظ ٌطا چطفتي. ٌٞاي والس بٛز٘س(  طزٖ وّفرٌ

 فتٗ ٘ساضتٓ . بطازضْ ٔىتب ضا تطن وطز.ٌيعي بطاي چ

ٛبص  بديٗ  چد با  احٕس وُطفتٗ ٚ زازٖ زضس خسيس، ٌس پس اظ زضس پ

تا ضس، زا٘ستٓ وٝ ٔٛلغ فّده ودطزٖ     بٝ طٕا٘ص وٝ تاچ ٞا ضاٜ افتاز ٚٝ چب
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اي زظز وصا  ضا ببٙسيس ٚ با سط پفر وٝ ٌ يٛسفٚ  تمي زباؽٔٗ اسر.  بٝ 

فتدٝ بدٛزْ. ٔدطا    ٌبٝ ٔٗ اضاضٜ وطز وٝ ٞٓ زظزي ودطزٜ بدٛزْ ٚ ٞدٓ زضٚؽ    

ُ ايٓ ضا ٔحىٓ بٝ فّه بسدتٙس.  پذٛابا٘س٘س ٚ  اػتمدازي ػٕيدك بدٝ     احٕدس  ود

طي بدطاي  ٍد بدطز، أدا ٚسديّٝ زي    فّه وطزٖ ٔٗ ض٘ح ٔيسازا  زاضر ٚ اظ 

 ضسيس ٚ ضؼاضش ايٗ بٛز: تٙبيٝ بٝ ٘ظطش ٕ٘ي

 اٚ ٚ ذط   ٌٛ  تط                       فطٔاٖ ٘بط٘س چتا ٘باضس   

طيٝ ٚ اِتٕاس ٔٗ سدطش ضا بداال   ٌايٓ ظز ٚ ضٕٗ پٛ  ٔفصّي بٝ وف چ

وٝ ٔدبٛضضدسٜ بدٛز    ذٛاسر وٙٓ اظ خسْ ٔؼصض  ٔي ٕاٖ ٔيٌطفر ٚ ٌ ٔي

ٛ بٛزْ ٚ ٞٓ زظز، اظ آٖ ضٚظبٝ بؼس ٍاش ضا فّه وٙس. آذط ٔٗ، ٞٓ زضٚغ شضيٝ

ٝ پتتٛ سدي ، طضاغالٔيا بٝ لَٛ  سيس ابٛعاِب٘اْ ٔٗ ػٛض ضس ٚ بٝ خاي  ، اِد

  بٝ زظز وصا  ٔؼطٚف ضسْ.                                                                               

 
                                                           

 اي. ماٖ= زوٕٝ لابّٕٝچب 1

 ط سط ٚ صسا.پالؽ= سيّي پض 2
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اي تاج تازأي، ضيشي ا٘سن زاض، ذطٚسي الضي زاشت وٝ ـتحعّي لصاب

شااس   ٚ ٔٙمااضي وٛتااٜ تاٛز ٚ اياٗ ٕٞاٝ، أتبااظي تاطاي اٚ ٔح اٛب ٔاي         

وطز٘س ٚ ٌاٞي اٚلات اياٗ   تٙسي ٔي آٖ شطط  تاظاٖ ظيط تاظاضچٝ، ضٚي طٚسذ

ضسابس  اٌاط    ٔاي تٛٔاٖ آتي ضً٘ واؼاصي ضااا شااٞي    شطط تٙسي، تا يه 

تااظاٖ شاطط تٙاسي ضا ضز ٚ     شس، ذطٚس تط٘سٜ يا تاظ٘سٜ ٔي ـتحعّيذطٚس 

ضيٗ، تاظاضچاٝ ٘رطتباً تاا    ِٛش ا وطز٘س  لثُ اظ ساذتٝ شسٖ ذباتاٖ  تسَ ٔي

شاس ٚ ذّاك ا ، ظياط زٚ     وٛچٝ ٞايي تًٙ تٝ تاظاضچٝ پاي ٔصّي ٚصُ ٔي

ذباتاٖ شٛضيٗ زست زٚ تاظاضچٝ اظ  ث  تا احساوطز٘س تاظاضچٝ ضـت ٚ آٔس ٔي

  ٓ ٖ       ٞٓ تطيس ٚ ضـت ٚ آٔاس وا ٞااي   تاط شاس، ظياطا زض افاطاؾ ذباتااٖ زواا

ٚخٛز آٔس وٝ زيٍط ٘باظ ظيازي تطاي تٟبٝ وٕثٛز واالٞاي   ي تٝثخسيساالحسا

 شس  ظيط تاظاضچٝ ٘رطتبً تٝ ظيط تاظاضچٝ پاي ٔصّي اح اس ٕ٘ي

ُ  زتباط لصااب  ٘اْ   تٛز تٝ ظيط تاظاضچٝ پاي ٔصّي لصاتي ٞااي   ، واٝ ساثب

اش زض آٖ ظٔاٖ  تطاشبس  لباـٝ ٔيوّفت ٚ پط پشتي زاشت ٚ ضيشش ضا اظ تٝ 

زاضٞا ضيش زاشتٙس، لاتُ تأُٔ تاٛز  ٔاٗ واٝ شاسيساش  اشاك       ط زواٖثوٝ او

ٝ      ذطٚس الضي ضٚي  اش تٛزْ، ضٚظي حسٚز ٘بٓ ساا ت تاا ياه ساا ت ضٚتا

اش اـؽا٘ي تٛز  وطزْ  ذطٚس الضي ٔي اي تازْ ٚ ذطٚس ضا تٕاشا ٔيزوا٘ش 

، ايٗ تٛز وٝ تاج تازأي ٘ساشت  تااخش  ـتحعّيٚ تفاٚتش تا ذطٚس الضي 

اش ذٛاتبسٜ تٛز ٚ ضيش ت باض واٛچىي   يى طٜ تاالي ٘ٛن وٛتاٜ ٚ تطخ تٝ

زاشت وٝ زٚ أتباظ تطاي خًٙ تٛز، ظيطا تاج وٛچه ٚ ضيش وٛتااٞش تاٝ   
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ٕاٖ ذاطٚس اـؽاا٘ي زض ٌاٛزي لاطاض     زاز  چش حطيؿ اخاظٜ ٌاظ ٌطـتٗ ٕ٘ي

زاشت  ٍ٘اٞش چٖٛ ٍ٘اٜ  ماب تٛز ٚ تا ٕٞٝ ساط خٙاً زاشات  چشإاٖ     

ٌٛزاـتازٜ ذطٚس اـؽا٘ي أتباظي زيٍط تٛز وٝ زض خًٙ تٗ تٝ تٗ تا ساايط  

زا٘ٓ زض ٔٛالعي وٝ ٔاٗ ٔشاؽَٛ    ٞا اظ ِحاظ چشٓ زض أاٖ تٛز  ٕ٘ي ذطٚس

تٛز؟ ضٚظي ٔطا صسا وطز ٚ  ٞٓ ٔٛاظة ٔٗ زتبطتٕاشاي ذطٚس الضي تٛزْ، 

 ٌفت:

   "ـطٚشٓ ٔيتٝ تٛ  اٚ٘ٝ اٌط ذبّي  اشك ايٗ ذطٚسي، "

  "لبٕت ؟"ٌفتٓ:  

 "چٟاضلطاٖ"ٌفت: 

 وٝ پَٛ ٘ساشتٓ  اضظيس، أا ٔٗ ٌفت، ٔي ٞٓ ٔي 1وٝ اٌط چٟاض تٛٔٗ

 "ْ آ ٔيتعساش سطاؼت "ٌفتٓ:  

اذتبااض   تٝ ظيط تاظاضچٝ ٘رطتبً تطٌشتٓ  زٚ لاطاٖ پاَٛ ٘ااٖ ظٟاط ضا زض    

شس  چاضوي، زٚضي ٚ ضيعٜ   ٔٛلع سٝ ٘ٛع ٘اٖ سٍٙه پرتٝ ٔي زاشتٓ  زض آٖ

شس ٚ زٚضي شش تايش يه ٔاٗ، أاا ٘ااٖ     چاضوي چٟاض تايش يه ٔٗ ٔي

ٝ   ٔيضيعٜ  سزي تٛز، ضٚي آٖ وٙدس  لبٕات   2اي زٞشااٞي  پاشابس٘س ٚ زا٘ا

ٞاي ضيعٜ ضا تطاي ذٙه شسٖ تٝ چاٛتي ٔابد واٛتي شاسٜ، واٝ       زاشت  ٘اٖ

وطز٘اس، چٟااض    تٛز، آٚياعاٖ ٔاي   وُ ٔبطظا ٔحٕسٚ  ٔبطظا اتطايٓٝ زواٖ ـاصّ

ٓ  سز ٘اٖ ضيعٜ ٌطـتٓ ٚ تٝ ٔبد آٚيعاٖ وطزْ  ٔبطظا  واٝ ساطش ٌاطْ     اتاطاي

ٞاا خاسا    شس، چٟاض تا ٘اٖ ضا وٝ احتباج تٝ وشبسٖ تا تطاظٚ ٘ساشت، اظ ٔابد 

سزاض تاٝ  ٞاي تطشتٝ ٚ وٙد وطزْ ٚ ضٚا٘ٝ ٔٙعَ شسْ  ٔازضْ اظ زيسٖ ايٗ ٘اٖ

 ٚخس آٔس ٚ ٌفت:

 "ٕٞبشٝ اظ ايٗ ٘اٖ ٞا ترط"

آذط اظ ِحاظ لبٕت تا ٘اٖ وشبٕا٘ي يه ٔٗ  چٟاض لطاٖ ٌطا٘تاط  "ٌفتٓ: 

   " ٝش تٕاْ ٔي
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زازْ،  ٔاي  ٔبطظا اتطايٓزيٍط چبعي ٍ٘فت  زٚ لطاٖ پَٛ ٘ا٘ي ضا وٝ تايس تٝ 

 خباثٓ ضا ساٍٙبٗ واطزٜ تاٛز،     زتبط لصاب،اوٖٙٛ ٕٞچٖٛ ٘بٕي اظ ذطٚس 

 ضا ترطْ  زتبطِٚي زٚ ضياَ زيٍط الظْ زاشتٓ تا تتٛا٘ٓ ذطٚس 

شة تطؾ سٍٙبٙي تاضيسٜ تٛز  تطازضْ ٔطا تاالي پشت تاْ واٍّٞي ـطستاز 

اْ تااالتط   ٔٗ زاز تا پاضٚ وٙٓ وٝ اظ تٛا٘ايي خ ٕي  ذا٘ٝ ضا تٝ ٚ پشت تاْ ٕ٘اظ

ضْ وٝ ٞا شس  ضـتاض تطاز تطؾ تمبٝ پشت تاْ پاضٚ وطزٖتٛز ٚ ذٛزش ٔشؽَٛ 

زض  طٛـت يس فٛاليي زاشت ٚ زض آٖ شة ايٗ واض سٍٙبٗ ضا تٝ ٔاٗ زازٜ  

وطزْ ٚ  وطز  يا ٔٗ چٙبٗ تصٛض ٔي تٛز، حىايت اظ پي تطزٖ تٝ وّه ٔٗ ٔي

ٓ  ضٚي  وٝ زوا٘ش ضٚتٝ زاتالط سثعي ـطٚشتعسٞا ٔعّْٛ شس وٝ   ٔباطظا اتاطاي

ٔباطظا  پاَٛ   ،ٚضزٜتٛز، خطياٖ ضا تٝ تطازضْ ٌفتٝ تٛز ٚ تطازضْ تٝ ضٚي ٔٗ ٘با
 ضا زازٜ تٛز  اتطايٓ

ٖ پشت تاْ زاشتٓ، صثح  ّي اِطّٛع وطزضٚپاـطزا تا تٕاْ ذ تٍي وٝ اظ 

ضـتٓ  پس اظ ٔستي ا٘تراض اٚ تٝ زواٖ آٔس   زتبط لصابتبساض شسْ ٚ تٝ سطاغ 

 تا  دّٝ زٚ لطاٖ ضا تٝ  ٙٛاٖ زشت صثحا٘ٝ تٝ اٚ زازْ ٚ ٌفتٓ:

 "ضْآ ت ٔيتمبٝ اش ضا ـطزا تطا" 

 زتباط ٞا ٚ ذطٚس تا تاظ شسٖ زواٖ، ظيط تاظاضچاٝ ِٚاٛ شاسٜ تٛز٘اس،      ٔطغ

ٞا تٝ ساٛي ٌٛشات    ا٘سوي آشؽاَ ٌٛشت خّٛ زواٖ ضيرت، ذطٚس ٚ ٔطغ

ٖ  زتبطٞدْٛ تطز٘س،  ضا تاٝ ٔاٗ زاز  تاٝ     پاي پط حدٓ ذطٚس ضا چ اثبس ٚ آ

سٕت ذا٘ٝ ضٚاٖ شسْ  تٟٙا زواٖ وٛچٝ واٞثاض،  طااضي تاٛز ٚ زض تّٙاسي    

تٛز ٚ صثح ٞا چطاغ ٌطزساٛظش    ٕٛاؼّي ٞازيزاشت، ٘اْ صاحة آٖ  لطاض

ٌصشاتٓ،   ٔاي وطز  اظ وٛچٝ واٞثااض واٝ    ضا تٝ  ّت تاضيىي زواٖ ضٚشٗ ٔي

 ٌفتٓ:

"چالق تشبٗ! ٕٛ اؼّي ٞازي ش 
3 
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  ٕٛ اؼّي ٞازيزاز،  شازي ذطيس ذطٚس ٔدٛظ ايٗ شٛذي ضا تٝ ٔٗ ٔي

 "اغ ضٚشبٗ چط"ٌٛيٓ  ٔيوٝ ٌٛشش وٕي سٍٙبٗ تٛز، ـىط وطز 

4پ ط آلا زيساض ضٚشبٗ "ٌفت: 
" 

ذطٚس ضا تٝ ذا٘ٝ آٚضزْ  پس اظ تٕاشاي سابط ٘اا شاس٘ي، اٚ ضا تاٝ ظياط      

لصااب تاٝ خٙاً تبٙاساظْ  اياٗ ضا       ـتحعّاي تاظاضچٝ تطزْ تاا تاا ذاطٚس    

زا٘ تٓ وٝ ذطٚس تاياس ٔاستي ظياط تاظاضچاٝ تٛلاؿ وٙاس تاا تاٝ لاَٛ           ٔي

اس ٘اسبٛ٘اِب تي تٝ اٚ زسات  يعٙي ٘ٛ ي اح  "ٚفٗ تٍبطز"تاظٞا  ذطٚس

 زٞس  شعطي ضا وٝ اظ تطازضْ شٙبسٜ تٛزْ تٝ ياز آٚضزْ: 

 
 ٞٙٛظْ ظ ذطزي تٝ ذافط زضست

 ساٖ تٝ سرتي ٌعيس تٝ ٔٙماضْ آٖ

 اْ ظز وٝ ٞاٖ پسض ذٙسٜ تط ٌطيٝ 

 

 وٝ زض ال٘ٝ ٔاوباٖ تطزٜ زست

 زْ چىبس وٝ ذٛ٘ٓ چٛ اشه اظ ِة آٖ

 ٚفٗ زاضي آٔٛظ اظ ٔاوباٖ 

 

خاٛالٖ زاز، تاا    اٚساا ضٔااا٘عّي  اظ ٔستي وٝ ذطٚسٓ خّٛي زوااٖ   پس

 ـتحعّاي ضا سط زاز  ذطٚس  ـتحعّيصساي ٔرصٛص، ـطاذٛا٘سٖ ٔطغ ٞاي 

  َ ٞاايش تاٝ    وٝ ٔتٛخٝ ضلبثي ٌطزٖ وّفت شسٜ تٛز، تا ٔحىٓ وٛتباسٖ تاا

ٔٛلع سط زاز ٚ ايٗ تٝ ٔٙعِٝ شبپٛض ا الٖ خًٙ تٛز  ذطٚس  پّٟٛ، اشا٘ي تي

ٞاي ٔحىٕاش تاٝ تاسٖ تاا اشا٘اي       زٖ صساي تٓ ٚ وٛتبسٖ تأَٗ تا سط زا

خٛاب اٚ ضا زاز  خٛاب ٘اذسا تا ٘اذاسا تاٛج اسات زض زضياا   ٞاط زٚ ٌااضز       

     ٗ واٝ   ٌطـتٙس ٚ تا تأ٘ي ٚ احتباط تٝ سٛي ٞآ لاسْ تطزاشاتٙس  پاس اظ ايا

ي ٌاطزٖ يىاسيٍط ضا    ضٚي ٞٓ لطاض ٌطـتٙس، ٔستي تا پطٞاي سبد شاسٜ  ضٚتٝ

وٝ ـاُ تمسْ ٔحّي زاشات، شاطٚع    ـتحعّيٝ ضا ذطٚس ٍ٘طي تٙس ٚ حّٕ

ٞاي پاا ضا ٔحىآ    پٙدٝ ـتحعّيوطز  ٞط زٚ ا٘سوي تٝ ٞٛا پطيس٘س ٚ ذطٚس 

ط اطتٝ وٕاي تاٝ  ماة ضـات، ِٚاي      ثتٝ سبٙٝ ذطٚسٓ وٛتبس  ذطٚسٓ زض ا
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ٖ  زٚتاضٜ آٔازٜ ٘ثطز شس ٚ ايٗ چٙااٖ ااطتٝ اي تاا     زـعٝ پبشسستي واطز ٚ آ

پاس اظ   ـتحعّيوٛتبس وٝ ذطٚس  ـتحعّيذطٚس ٞاي ذٛز تٝ سبٙٝ  پٙدٝ

پطتاج شسٖ تٝ  مة ضٚي سااق ٞااي پاايش ٘ش ات  حّٕاٝ اظ زٚ فاطؾ       

خا وشبس وٝ ٞط زٚ ذطٚس ذ اتٝ   خطياٖ زاشت ٚ خًٙ تٗ تٝ تٗ تا تساٖ

شس٘س ٚ ٞط يه سط ذٛز ضا ضٚي تاَ زيٍاطي ٌصاشاتٝ تاٛز ٚ زٚض يىاسيٍط     

، ٌاٞي اٚلات ساطش ضا  تط ذ تٝ شسٜ تٛز چطذبس٘س  ذطٚس ٔٗ وٝ وٓ ٔي

زاشت ٚ ٘ٛوي ٘ٝ چٙساٖ وااضي، تاط ساط     تط ٔي ـتحعّياظ ضٚي تاَ ذطٚس 

ظز  پس اظ ضـع ذ اتٍي اظ يىاسيٍط ـاصاّٝ ٌطـتٙاس ٚ      ٔي ـتحعّيذطٚس 

ضا تاٝ ٘اٛن    ـتحعّاي زـعٝ ٘ٛتت ذطٚس ٔٗ تٛز  تااج تاازأي ذاطٚس     ايٗ

ضا ضٞاا   آٖ فطؾ وشبس   الثات  فطؾ، آٖ ٌطـت ٚ آٖ ضا ٔستي تا ذٛز تٝ ايٗ

وطز ٚ ٞط زٚ ذطٚس تاال پطيس٘اس ٚ ذاطٚس ٔاٗ تاا پٙداٝ ٞااي ظٔراتش        

ظز وٝ ٘مش ظٔبٗ شس ٚ ذطٚسٓ ضٚي  ـتحعّياي تٝ ذطٚس  چٙاٖ اطتٝ آٖ

 ٞا ضا اظ ٞٓ خسا وطز ٚ ٌفت:  ذطٚسـتحعّي اٚ پطيس  حاال ٘عٖ وي تعٖ؟   

 "پ ط آلا ذطٚس تٛ تطز "

بؿ ٔازضْ ضا ٌشتٓ، زٞشااٞي  ذطٚس ضا تؽُ وطزْ ٚ تٝ ذا٘ٝ تطٌشتٓ، و

 ضـتٓ ٚ زٞشاٞي ضا تٝ اٚ زازْ ٚ ٌفتٓ:  زتبطزض آٖ تٛز، تا  دّٝ تٝ زواٖ 

 "سي شاٞي فّة شٕا  ٝٔا٘ ٔي"

اش ا٘ساذتٝ، پَٛ ضا  زيسْ يه ذطٚس ضسٕي ذطيسٜ ٚ زاذُ ٔطؼاٖ الضي

زازْ  ذاطٚس   ٔاي پس  ٝاٌط ذطٚس ٘رطيسٜ تٛزْ زٚ لطا٘ت"ٍ٘طـت ٚ ٌفت: 

تٝ ٔاٗ   ٝـمط تٝ ٔٗ لَٛ تسٜ وٝ زض تٟاضاٖ چٙس ضٚظي ذطٚست لاتّي ٘ساضٜ،

 "ايٗ الضي خٛخٝ ٞايي زاشتٝ تاشٓ 5ي تا اظ ترٓ ٚ تٛضْٚ أا٘ت تس

تٝ اٚ لَٛ زازْ ِٚي ٘ٝ ذطٚس ضا تطزْ ٚ ٘ٝ سي شاٞي فّثش ضا  تعاسٞا  

ضا خاع    زتبط لصااب ضـتٓ،  ٔيوٝ تعضي شسْ ٚ تٝ ا٘دٕٗ ازتي تٛ ّي سبٙا 
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ٌصشت، ٔطا شاٙاذت   ٔيزيسْ، تعس اظ چٙس ساَ وٝ اظ لاايا  شٛضاي ا٘دٕٗ

 ٚ ٌفت: 

تٝ لِٛت ٚـا ٘ىطزي؟ تبا ٟٔٓ ٘ب ت  ٔطزٜ ٞاي زياطٚظ ضا ش اتٗ، تباا    "

 "ترٛا٘ٓاز ٕٞسا٘ي ظاظ آتطايت شعطي 

ياازْ ٔا٘اسٜ   واٝ تاٝ   ش زٚ تبات  ،شعطي ذٛا٘سٔطا پبش ذٛزش ٘شا٘س ٚ 

 چٙبٗ تٛز:
 

 ـطٔٛز تٕبطز  شك، شاٞٙشٝ ّٔه ح ٗ 

زض ؼاضت ّٔه زَ ذباُ، اظ تاٛ ساپاٜ اظ                                                  

ٗٔ 

 اي ٔاِه تي ا٘صاؾ ايٗ شطط ٔ ّٕا٘ي است  

 ض٘ح اظ ٔٗ ٚ ٌٙح اظ تٛ، ٌٙسْ ظ تٛ واٜ اظ ٔٗ                                          

 

شاٙاذتٓ، ذبّاي تعداة واطزْ ٚ      ٔاي تاظ  اظ زتبط وٝ اٚ ضا لصاتي ذطٚس

اسات   حىبٓ سبس ح ٗ ٔس٘ي )صفا  اِحك(ّْٛ شس وٝ اظ ٔطيساٖ تعسٞا ٔع

ٌفتٙاس    ٔيوٝ ضٚشٗ إبطي ز٘با فالق زازٜ تٛز ٚ تٝ زٚ زِبُ اٚ ضا حىبٓ 

يىي تٝ ٔٙاسثت ت ّطش تٝ اشعاض ٔٛال٘اا ٚ ا٘طثااق آٖ تاا آيااتي اظ لاطآٖ      

وٝ پعشىي ٌباٞي تٛز ٚ زض ٘ٛز ساٍِي تا  ٕأٝ اي سباٜ تط  وطيٓ، زيٍط ايٗ

ٞاي وٜٛ اِٛ٘س، تطاي ياـتٗ ٌباٞاٖ شافاترش   ٚ لسي ذٕبسٜ زض حاشبٝ سط

چبس ٚ  ٔيوطز، ٌُ ٌاٚظتاٖ ٚ پٛست ٘ٛضس زضذت تبس ٚ تاتٛ٘ٝ  خ تدٛ ٔي

 وطز: ٙٛي ٔٛال٘ا ضا ظٔعٔٝ ٔيثتا آٍٞٙي ذٛش تا صساي آٞ تٝ اشعاضي اظ ٔ

 زز واض ظاضتبػ چٛتبٗ ضا ٔثط زض واضظاض                     تٍٙط آذط تا ٍ٘ط 

شعطي اظ اشعاض ذٛزش تطايٓ  ،تٛزْ صفا اِحك يه ضٚظ وٝ زض وٜٛ ٕٞطاٜ

 ذٛا٘س وٝ زٚ تبتش ضا وٝ يازْ ٔا٘سٜ ايٗ تٛز:
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ٚيٗ تازٜ ٘ثٙسز ِة ذٕبااظٜ وشااٖ               شوط ِة ِعّش ٘سٞس واْ زٞاٖ ضا

 ضا 

اظ تس وٝ وشبسيٓ شى اتبٓ وٕااٖ           اظ لأت ذٓ ٌشتٝ ٔا ٞبچ ٔپطسبس

 ضا

 

تٕاْ ايٟأي ضا وٝ سثه ٞٙسي زاضز زض ٔصطع )اظ ت ىٝ وشابسيٓ   تعسٞا

، خ ٕشااٖ  زتبط لصاباش  شى تبٓ وٕاٖ ضا( ٔتثّٛض زيسْ  اٚ ٚ سطسپطزٜ

اي شفاؾ تٛز وٝ ا٘ اٖ تٕاْ ضٚحشاٖ ضا اظ پشت ايٗ شبشٝ  ٕٞچٖٛ شبشٝ

 وطز  شفاؾ ٘راضٜ ٔي

 

 ٞاي ظيط تاظاضچٝ: تٍصضيٓ  تطٌطزيٓ تٝ زاستاٖ

ٌصاشاات ٚ  ٔاايازٜ االؼااي زاشاات ٚ ٔشااىي زٚغ ضٚي آٖ ٔاا ؼااالْ  ٕااٝ

ٞاي ٔحّٝ خٛالٖ ٚ شاِثاـاٖ ٚ ظيط تاظاضچٝ ٘رطتبً ٚ تاظاضچٝ  ٌاٚزٚش تماَ

وطز   صطٞا پس اظ ـطٚذتٗ زٚغ، ٔستي تاا االؼاش زض    پاي ٔصّي ضا پط ٔي

ٌشاتٓ، اٚ ضا زض   ٔاي تط زتباط ظز  ضٚظي واٝ اظ زوااٖ    ٔيذباتاٖ شٛضيٗ لسْ 

 ، ٌفتٓ: ذباتاٖ شٛضيٗ زيسْ

 "وٙي؟ ٔيواض   چٝ"

 ٌفت: 

 "وٙٓ  ٔيوٙٓ ٚ  صطٞا تا  بآِ ٌطزش  ٔيٞا واض  صثح"

 باِش وٙايٝ اظ ٔازٜ االؼش تٛز  تعس زٚ پشاتي ساٛاض  بااِش شاسيٓ ٚ     

 ٌفتبٓ:  ٕٛ اؼّي ٞازيفثك ٔعَٕٛ تٝ 

  "چالق تشبٗ "

 اٚ ٞٓ خٛاب زاز: 
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  "زيساض ضٚشبٗ"

 ٚ ذطاب تٝ ٔٗ ٌفت: 

 "ي، ظشتٝ! پبازٜ شٛ، پبازٜ شٛشتاالغ ؼالْ سٛاض پ ط آلا تٛ پشت "

 ٌفت:   ٕٛ اؼّي ٞازيتا االؼش تٝ ضاٜ اـتاز،  ؼالْ

زا٘ٓ چٝ ذثطٜ، چٙا٘چٝ ضـتي ذثطي ٞٓ تطاي  ٕيظيط تاظاضچٝ ٘رطتبً ٘"

 "ٔٗ تباض

ضسا٘سْ  پشت االؼش سٛاض شسْ ٚ ظياط تاظاضچاٝ    ؼالْتا  دّٝ ذٛز ضا تٝ 

ضا تباطٖٚ زوااٖ چباسٜ، ضٚي آٖ     ٔااا٘عّي اٚساضٞاي زوااٖ   ضـتبٓ  ٘بٕىت

آٔس٘اس، ضٚي ٘بٕىات    ـطش ا٘ساذتٝ تٛز٘س  زوا٘ساضٞاي ٔحُ يىي يىي ٔاي 

٘ش تٙس ٚ چٖٛ  ازت تاٝ ٘بٕىات ٘ساشاتٙس، پاٞاا ضا ظياط ذاٛز خٕاع         ٔي

 ضٚ تٝ ٔٗ وطز ٚ ٌفت:  اٚسا ضٔاا٘عّيوطز٘س،  ٔي

 "زٜ پ ط آلا تٛ لٟٜٛ تسٜ،  ّي ؼٕٛ چاي ٔي"

واٝ   ـتحعّي لصابيىي يىي خّٛ  "صطؾ چاي ٚ لٟٜٛزوا٘ساضٞا پس اظ 

٘ش تٝ تاٛز ٚ اياٗ زٚ    اٚسا ضٔاا٘عّيضٚي صٙسِي زيٍطي ٘عزيه صٙسِي 

 ـتحعّاي آٔس٘اس ٚ تاٝ    ٔاي صٙسِي ضا خّٛ زض ٚضٚزي زواٖ ٌصاشاتٝ تٛز٘اس   

واٝ  ثاايي    ـتحعّاي ٌفتٙس  تا ا٘ساظٜ اي تا ذٙسٜ ٚ استٟعا  ِٚي  ٔيت ّبت 

ٜ شاپٛيش ٘ساشت، تاٝ زٚش ا٘ساذتاٝ تاٛز ٚ    سباٜ وٝ ٞبچ ٕٞرٛا٘ي تا وال

ذبّي خسي زست ضاستش ضا وٝ اظ آستبٗ  ثا تبطٖٚ آٚضزٜ تٛز ضٚي سبٙٝ 

 ٌفت:  ٔيٌصاشت ٚ  ٔي

 "ٔشطؾ ـطٔٛزيٗ ذسا أٛات شٕا ضا ضحٕت وٙس "

 ٕٝ حبطاٖ وٝ وي ٔطزٜ؟ پاسد ايٗ سٛاَ تاٝ ظٚزي ضٚشاٗ    ؼالْٔٗ ٚ 

الخ، خٛاز حاج ا  ٔطاز، ح ٗ اصَٛ پبس، ٔطاز ِبشٕٝ، ٔبطظا  ّي سشس  
ياه   ٚ چٙس ٘فطي زيٍط اظ لٟٜٛ ذا٘ٝ تبطٖٚ آٔس٘س،  ٞبچ  ثسا  خبٗ خبك

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


هايزيربازارچهنظربيگداستان

04 

تاالي  اٚساخٕع شس٘س   اٚسا ضٔاا٘عّيپبطاٞٗ تٝ تٗ ٘ساشتٙس خّٛي زواٖ 

 صٙسِي ضـت ٚ فثك ٔعَٕٛ تبااش ضا تاالي زست ٌطـت ٚ چٙبٗ ذٛا٘س:

 ٌطـتٝ ظاضي ،لصاب ٌطـتٝ ظاضي يـتحعّضـتٝ اظ ز٘با ذطٚس الضي        

 تٍبطٜ ٞاضي ،ذطٚس سبس تٍبطٜ ٞاضيِخعيسٜ اظايٗ ٔطزٖ        ـتحعّي

اي ظز٘س وٝ سطذي سبٙٝ شاٖ تاا تاسٖ چطوٕاطزٜ ٚ     ٞا چٙاٖ سبٙٝ يذعّ

ٞا  ٔٙترط آٍٞٙي تٙستط تٛز٘س وٝ تٙاستط   ظٖ سباٞشاٖ تىتٙاسة تٛز  سبٙٝ

 از:چٙبٗ ازأٝ ز اٚسا ضٔاا٘عّيسبٙٝ تع٘ٙس، 

 اِٟي اي ذطٚس تاِت تطيعٜ،  تاِت تطيعٜ 

 ضيعٜ ضيعٜ، ذٖٛ ٔي ٞٙٛظ اظ تاج الضي ذٖٛ ٔي                               

ظ٘ي تٙستطي ضا شطٚع وطز٘س ٚ ٔٗ تااظٜ   ٞا تا آًٞٙ خسيس، سبٙٝ ظٖ سبٙٝ

زض ٘تبدٝ ٘ثطز زيطٚظ تا ذطٚسآ وشاتٝ شاسٜ     ـتحعّيـٟٕبسْ وٝ ذطٚس 

شاٛز  ٚلتاي زياسْ     وشس يا وشتٝ ٔاي  طاض ٘ساضز، يا ٔياست  ذطٚس الضي ـ

ٞا ٔتٛخٝ ذطٚس ٔٗ است، تطاي خٌّٛبطي اظ چشٓ ظذٓ ايٗ آياٝ ضا   ٘فطيٗ

 ٔاٖ وٝ ذطٚس زض آ٘دا تٛز ـٛت وطزْ:  سٝ تاض تىطاض وطزْ ٚ تٝ فطؾ ذا٘ٝ

ٚ خعّٙا ٔٗ تبٗ ايسيٟٓ سساش ٚ ٔاٗ ذّفٟآ ساسا ـاؼشابٙاٞٓ ـٟآ ال      "

  "يثصطٖٚ 

ٞايشاٖ تطٌشاتٙس،   پس اظ ٔطاسٓ سبٙٝ ظ٘ي يىي يىي تٝ زواٖ زوا٘ساضٞا

 ثايش ضا زض آٚضز ٚ زاذُ زواٖ ا٘اساذت ٚ ٔطؼاي ضا واٝ ذاإ٘ي      ـتحعّي

چازضي تطاي سط تطيسٖ تٝ زستش زازٜ تٛز، سط تطيس  ٔاطغ پطپاطي واطز ٚ    

 ظيط ِة ٌفت:  ـتحعّي

 "پطيس  ٔياٌط ذطٚسٓ ظ٘سٜ تٛز، تاالي ايٗ ٔطغ "

 اٖ اح اسي تباٖ وطز وٝ چشٕا٘ٓ پط اظ اشه شس  خّٕٝ ضا تا چٙ
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استاز چطا  :احٕس زاشتٓ  ٌفتٓ ياز خالَ آَ ي تا ظ٘سٜثتٛٔٗ= تٛٔاٖ  تح - 1

لبٕت چٟاض تٛٔٗ  ٌفت: حاطت!  الشث٘ٛي ي ٔ ٔيپشت خّس وتاتٟايت 

 ذٛاٞس  ٔيتٛٔاٖ ِؽت ٔؽِٛي است  تصوطٜ ٚضٚز تٝ ظتاٖ ـاضسي 

 زٞشاٞي= ٘بٓ ضياَ  - 2

 تشبٗ= تشٛيس  - 3

 ضٚشبٗ= ٕٞاٖ ضٚشٗ تٝ ٌٛيش ٔحّي است  - 4

 ترٓ ٚ تٛضْٚ= ٘ ُ  - 5
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هايزيربازارچهنظربيگداستان

داستانهفتم:پلپيروزي
 

 

ش ثّاي دسؿت بذٍى پـتَاًِ، خيب اك با ٍسٍد هتفقيي ٍ چاپ اػكٌاع

صد.  هيي ّاي صذ تَهٌي بَػِ  ّاي صيش باصاسچِ سا اػكٌاع هشدم حتي خضّي

آّي ٍ كاهيًَْاي فشػيَدُ   ساُ ي ّاي اص كاس افتادُ بؼذّا هؼلَم ؿذ كِ ٍاگي

ّاي چاپ ؿيذُ، پيغ اص    ايي ٍ اًگليؼي سا بِ ػٌَاى پـتَاًِ اػكٌاعآهشيك

اًذ ٍ ياصدُ تي طالي پـتَاًِ هحفَظ دس  خاتوِ خٌگ بِ ايشاى ٍاگزاس كشدُ

هشداد تَػي  صاّيذي كَدتياگش، بيِ      22ّاي ؿَسٍي، بؼذ اص كَدتاي  باًك

خضاًِ ايشاى ٍاسيض ؿذُ اػت. )دس ايي هَسد دكتش كياًَسي ؿيشحي هؼيتذ    

  كٌذ.( با چاپ اػكٌاع هيًظش خَدؽ، بشاي ايي ديشكشد باصپشداخت ركش  اص

بذٍى پـتَاًِ، هايحتاج ػوَهي كوييا  ٍ ًاييا  ؿيذ ٍ ٌِيذ  ييك هيي دٍ       

تَهي، بِ ّفتاد تيَهي سػييذ ٍ ؿيكشّاي ػيش  كيِ هيالد  چرٌيذسؽ سا        

كاسخاًِ ّاي خاسخي بِ هٌاػبت خٌگ ًتَاًؼتِ بَدًذ خَ  بگيشًيذ، ٍاسد  

هـَْس بَد كِ اييي ؿيكشّا بيِ هٌاػيبت سطَبيت صيياد  هيالد         باصاس ؿذ ٍ

گيشًيذ ٍ هيذام خيا بيِ خيا ؿيذُ،        ويچرٌذس، داخل ظشف ؿكش يكدا ِشاس ً

ّا چاي سا  ّا بِ ِذسي باال سفت كِ خاًَادُ ؿًَذ. ِيوت هيتبذيل بِ ػقش  

خَسدًذ. البتِ اگش كؼي ِيذس  خشييذ ٌِيذ ييا ؿيكش       هيبا كـوؾ ٍ هَيض 

، باييذ  -ؿيذ  هيكيلَگشم  250/2كِ هؼاد   -ت ػباػييافت، بِ هيِ ّـ هي

تش، كوييابي   پشداخت. اص ٌِذ ٍ ؿكش هْن هٌي بيي ؿصت تا ّفتاد تَهي هي

سػياًذًذ ٍ   هيي بشدًيذ ٍ بيِ هصيشف     هيي ًاى بَد. آسد داخليي سا  هتفقييي   
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ًگْباًاى ٍ صاحباى اصلي ايي پل پيشٍصي دس حالت ًين گشػيٌگي بيِ ػيش    

 بشدًذ. هي

ّا ًيِ  سػين    ٍِت خاي ػَصى اًذاختي ًبَد. آى ن ًاًَاهيشصا ابشايدكاى 

داد.  هيي صف ايؼتادى ٍخَد داؿت ٍ ًِ ػيل خوؼيت اخاصُ صيف بؼيتي   

گشفتٌيذ ٍ ًياى ييك هيي      هيّا سا  ّا ًاى كلفت صٍسي بَد. گشدى يصٍسداس ٍ ب

خشيذًذ ٍ هٌيي   هيچْاس ِشاى سا كِ با تَسم خذيذ بِ ػِ تَهي سػيذُ بَد، 

ػباػي بَد ٍ يك هيي آى هؼياد     9ًاى بِ ػٌگ  فشٍختٌذ. هيّفت تَهي 

 ؿذ. هيكيلَ گشم  050/3

سػياًذين ٍ   هي 1ّا اص داخل خوؼيت خَد سا بِ باالي ِبش خَاخِ ها بچِ

 :   كـيذين هيّوِ با ّن فشياد 

 ؿاطش آِا چْاس تا ًاى... ؿاطش آِا ؿؾ تا ًاى... ؿاطش آِا دٍ تا ًاى.ً"

داد ٍ هشتبياً   ويي يك سا ً چكِ خَيي ًشم داؿت، خَا  ّي ؿاطشحؼيي

هـرَ  چًَِ گشفتي بَد. پغ اص خذا كشدى چًَِ اص تراس، كف پاسٍ سا با آ  

كشد ٍ با ػشػت چًَِ سا سٍي پياسٍ   هيكِ دم دػتؾ بَد، خيغ  2الًديٌي

 فشػتاد. هيكشد ٍ داخل تٌَس  پْي هي

بشاي ظْش ٍ چْاس تا  3هصشف ًاى خاًَادگي ها سٍصي چْاس تا ًاىِ دٍسي

 ؿياطش حؼيييي ؿيذم ٍ   هيي دٍسي بيشاي ؿيب بيَد. تيا ظْيش هؼ يل       ًياىِ  

ّاي خَسٍاخيَس بيَد،    ّاي ظْش كِ حَاػؾ تا حذي خوغ هـتشي ًضديكي

 گفت:  هي

 "پؼش آِا خيلي ٍِتِ ايٌداػت."

ّيا سا   داد. خاي گفتگَ ًبَد. ًياى  هيبِ دػتن  4ٍ پيـكاس دٍ تا ًاىِ سيضُ

 ؿٌيذم كِ: هيبشدم ٍ دػَا  هيبِ خاًِ 

 آهذي ٍ چشا دٍ تا ًاى آٍسدي؟.ً ً چشا ديش  
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فاخؼِ بِ ِذسي بضسگ بَد كِ چيضي بشاي گفتي ًذاؿتن. هادسم بِ هي 

 داد:  هيگفت ٍ اداهِ  هي "هيشصا دٍ لب بِ ّن"

 "چيضي اص اٍ ًپشػيذ"

تَاًؼيتن بگيَين كيِ هيشا بيِ خياي        هيي اها چيضي بشاي گفتي داؿتن. 

ذ ٍ بؼيذ اص ظْشّيا   كٌيي  هيفشػتادى بِ دبيشػتاى، صبح تا ظْش هؼ ل ًاى 

 طَس بشاي دٍ تا ًاى ؿب. ّن ّويي

ايي ؿلَغي ٍ دس ّن بش ّوي دٍ ػا  طيَ  كـييذ. ػيا  اٍ  بؼيياس     

تَاًؼيتين   هيي تش ؿذ. ها بچيِ ّيا    هـكل بَد ٍ ػا  دٍم تا حذي فـاس كن

خايي پـت پاسٍ بشاي خَدهاى بياص كٌيين ٍ داخيل خوؼييت ٍ فـياس آًْيا       

ّا بَدًذ. ػيا  دٍم ػيِ چْياس صى     پؼش بچِ گيشّا ػوَهاً هشد ٍ ًباؿين. ًاى

ايؼيتادًذ. هٌبيش    هيآهذًذ ٍ خلَي هٌبش  هيّن بشاي ًاى گشفتي بِ ًاًَايي 

ّيا سا   گفتٌذ كِ ؿيب داؿيت ٍ ًياى   هيدس كٌاس تشاصٍ ِشاس داؿت ٍ خايي سا 

كشدًذ ٍ ييا دس اييام ٍفيَس ًؼويت، بيشاي       هيبشاي خٌك ؿذى سٍي آى ٍلَ 

 فشٍؽ ًاى.

كِ ؿاّيٌؾ بِ طشف كفيِ هحيل كـييذى     -پـت تشاصٍ هيشصا ابشاين، 

گشفت. تشاصٍيؾ اص آى ًَع بَد كيِ هؼويا گيَيي     هيِشاس  -ًاى هتوايل بَد 

 اؽ گفتِ بَد: كاس دسباسُ تاصُ

 ػدايب صٌؼتي ديذم كِ ؿؾ پا ٍ دٍ ػش داسد"

 "ػدايب تش اص آى ديذم كِ دهبي بش كوش داسد                             

 ص دٍ ػش، كفِ ّاي تشاصٍ ٍ دهبي بِ كوش، ؿاّييِ تشاصٍ بَد.هٌظَسؽ ا

دس ٍ پٌدشُ دكاى ًاًَايي خلَي هٌبش ٍ تشاصٍ ِشاس داؿت ٍ ايي ِؼيوت  

كشد كِ هيا بچيِ ّيا ٍ هشدّيا دس آى      هيسا دسي بِ داخل هحل پخت ٍصل 

 كشد:  هيّا هشتباً اص كٌاس هٌبش فشياد  خوغ بَدين. سٍصي يكي اص صى

 ".5ا ًاىِ چاسكيؿاطش آِا دٍ ت"
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، ؿياطش ِبليي سا   ؿاطشحؼييي ؿاطش كِ ػيَ  ؿيذُ بيَد ٍ حَصيلِ     

 ًذاؿت، با صذاي بلٌذ كِ بِ گَؽ صى بشػذ گفت: 

 "صى ،تَ كِ ها سا بيچاسُ كشدي"

 صى با گَيؾ هحلي گفت : 

 "ٍا ؿيضم؟ ٍِي مَ"

ّا بَد خٌذُ بش آى  ّايي ؿذ كِ هذ  بشٍص خٌذُ بِ لب ثپاػخ صى باػ 

 خـكيذُ بَد.

تَاًؼتن پـت پاسٍي ؿاطش بايؼيتن، بيشاي پيش كيشدى      هيػا  دٍم كِ 

سا اص  ِصي  االًبييا   لحظا  اًتظاس، بِ ًظشم سػيذ كِ كتا  بخَاًن. كتا  

ؿيذ،   هيي ّاين  اىكتابخاًِ پذسم پٌْاًي بشداؿتن ٍ تا ظْش كِ هَِغ گشفتي ً

سا كِ بشداؿتي اص كتيا  بيضسگ    خاٍسًاهِكتا  سا بِ پاياى بشدم. فشدا كتا  

سا  هْتشًؼين ػيياس ٍ دسباسُ حضش  ػلي ٍ ِذس  اٍ بَد ٍ ًقؾ  اػكٌذسًاهِ

دس ايي كتا  ػوشٍ ًاهي بِ ػْذُ داؿت، اص كتابخاًِ پذسم بشداؿتن ٍ آى سا 

سا خليَي ػييٌِ ٍ    اػكٌذسًاهِ ّن تا ظْش توام كشدم. سٍص بؼذ كتا  بضسگ

صيش كوشبٌذم هخفي كشدم ٍ كوشبٌذم سا سٍي آى بؼتن ٍ بِ ًياًَايي سفيتن.   

بيِ اتويام ًشػييذُ، ًيَبتن ؿيذ. دلين        هْتشًؼيين ػيياس  ّياي   كياسي  ؿيشيي

ِ  افتاد تا ِصِ سا بِ پاياى بشم. كتيا   هيخَاػت ًَبتن ػقب  هي  اػيكٌذسًاه

حؼييي كيشد   اد. ًَبيت بيِ كتيا     پٌح سٍص هشا اص اًتظاس ًَبت ًاى ًديا  د 
 ِ ّياي اخييش سا اص    سػييذ. كتيا    ؿبؼتشي، اهيش اسػالى ًاهذاس ٍ سػتن ًاهي

كيشدم. سػيتن بيشاين ّوياى      هيي ؿياّي كشاييِ    15با هاّي  هشٍجكتابخاًِ 

 ِْشهاًي بَد كِ فشدٍػي اًتظاس آى سا اص خَاًٌذُ داؿت.

ِ   تا ايي كِ ؿبي هياى فْشػت كتا  دييَاس   ّاي كتابخاًِ هشٍج كيِ بي

. سػتن ٍ "خاًكاع سػتن ِشى بيؼتن"آٍيضاى بَد، كتابي ديذم تحت ػٌَاى 

ٍ هَتَسؽ كَسع گزاؿيتِ بَدًيذ. هَتَسػييكلت تٌيذ      خاًكاعسخـؾ با 
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ؿيذ ٍ ػكيغ سػيتن سا     هيي سفت تا خايي كِ سخؾ اص خؼيتگي ػيق     هي

بشػذ.  خاًكاعدٍيذ كِ بِ  هيكـيذُ بَد كِ با سيؾ دٍ ؿاخؾ بِ ػشػت 

سػييذ. بيا    هيي خَسد. ًَبت بِ تيشاًيذاصي   هيقِ سػتن ؿكؼت دس ايي هؼاب

كـيذ ٍ هي اًتظاس داؿتن كيِ بيا تييش ػيِ      هياي هؼيي، سػتن صُ سا  فاصلِ

صٍدتش اص سػيتن بيا ّفيت     خاًكاعسا دسبياٍسد كِ ديذم خاًكاع ؿؼبِ پذسِ 

اؽ ػ ؼِ آٍس بَد، بِ طشف سػتن ؿليك كيشد، سػيتن كيِ     تيشي كِ گلَلِ

داد.  ويي افتياد ٍ ػ ؼيِ اهياًؾ ً    هيي ّا كٌذ بِ ػ ؼِ خَاػت تيش سا س هي

چيضي دس ٍخَدم فشٍ سيخت. دس ػيي پشػتيذى پْلَاًي سػتن، بشاي اٍلييي  

چِ كيِ تيا    باس سفتاس اٍ سا با ػْشا ، ًاخَاًوشداًِ ديذم ٍ ِلوشٍ ًگاّن دس آى

سٍص خَاًذُ بَدم دسّن ؿكؼت. ؿب بِ كتابخاًيِ هيشٍج سفيتن ٍ اٍلييي      آى

َ  فْشػت سا كِ كتا  تٌظيوي  ًيام داؿيت، بشگضييذم.     كٌت هًَيت كشيؼيت

ّايي سا كِ  پاًضدُ سٍص هشا هـرَ  كشد ٍ ٍاسد دًيايي ديگش ؿذم. توام كتا 

ّياي   دس فْشػت بَد، يكي يكي گشفتن ٍ پـت پاسٍي ًاًَايي خَاًذم، كتا 

اكَاى ديَ، هادس فَالد صسُ،  ّا ؿلَؽ بَد. كتابخاًِ توام ؿذ ٍلي ٌَّص ًاًَايي
اى، كيَص ،  ظاى ٍالي طٍ ػيايشيي خياي خيَد سا بيِ      هْتشًؼين ػياس، فش  لقا

هصادف ؿذ بيا خليَ    بيٌَاياى دادًذ. توام ؿذى كتا   تٌاسديِ ٍ هاسيَع

 ّاي ًاًَايي. ؿذى دكاى

سا دس دػت ه الؼِ داؿيتن كيِ ؿياطش ًياًَايي      چگًَِ اًؼاى غَ  ؿذ

كـييذ ٍ   هيػزا  ػَادي خَدؽ  يكِ اص ه الؼِ هي بِ هٌاػبت ب ل اييثه

ػتٌايي بِ هقاهؾ كِ تا آى هَِغ ٌّيَص سفييغ   ا ييا ايي ه الؼِ سا حول بش ب

آًقيذس ًخيَاى   "داًؼت، بِ هي سٍ كشد بيا خٌيذُ ٍ توؼيخش گفيت:      بَد هي

  "ؿِ. هيػَاد  توام 

اي اص بيشٍى آٍسدًذ ٍ دم دػت ؿاطش  ّويي سٍصّا بَد كِ ديذم لگٌچِ

 اطش ّوكالم ؿذم ٍ گفتن: خذيذ گزاؿتٌذ. بشاي اٍليي باس با ؿ
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 "ؿاطش آِا ايي چيِ؟"

 ".ّاي خَالى ؿشيفي خويش ًاىِ خاصِ اػت، ها "گفت: 

بَدًذ. چًَِ ّايي اص خويش لگٌچِ  خَالىًامِ  ّا اص هالكييِ بِ ؿشيفييي 

بشداؿت ٍ سٍي پاسٍ پْي كشدُ، داخل تٌَس گزاؿت. ًاى پختِ ؿذُ تَػي   

ِبش خَاخِ اًذاخت. اص ديذى سًگ ًاى پيـكاس اص خا كٌذُ ؿذ ٍ آى سا سٍي 

حيش  كشدم.، ها بِ ًاى ػياّي كِ هخلَطي اص آسد گٌذم، آسد رس ، چاٍداس 

ّيياي خاصييِ سًگـيياى ّوچييَى   ٍ بلييَد بييَد ػيياد  كييشدُ بييَدين. ًيياى 

ّاي ها ػشباصاى ٌّيذي سا   ّاي ػفيذ پَػت ٍلَ دس ؿْش بَد ٍ ًاى آهشيكايي

َ   هيًوايؾ  ّيايي سا   اًيي كيِ چٌييي ًياى   داد. احؼاع كيٌِ ًؼبت بيِ خي

َ   خَسدًذ چٌاى دس صًذگي خَاًي هي ش بيَد كيِ   ثام ٍ ؿكل گيشي افكياسم هي

ؿيذ.   هيچِ كِ بايذ  ام سا ترييش داد ٍ ؿذ آىيسٍؽ تفكش ٍ هٌؾ ؿخصيت

 گشدد . هيچٌاًچِ ػوشي باِي بَد، دس خاي خَد باصگَ 

              يي ػخي بگزاس تا ٍِت دگشاً
                                                           

ِبش خَاخِ; هشبغ هؼت يلي دس ٍػ  ًاًَايي ػٌگكي كِ خاي اًذاختي  -1

 ّاي داؽ اص تٌَس اػت. ًاى

 الًديي; تراس كَچك. -2

كي، ؿذ. چاس پختِ هيدس آى صهاى ػِ ًَع ًاى ػٌگك كِ  - 5ٍ 4ٍ  3

ؿذ ٍ دٍسي ؿؾ تايؾ يك  دٍسي ٍ سيضُ. چاسكي چْاس تايؾ يك هي هي

اي دّـاّي  هي، اها ًاى سيضُ ػذدي بَد، سٍي آى كٌدذ هىپاؿيذًذ ٍ داًِ

 ِيوت داؿت.
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 هاي زير بازارچه نظربيگ  داستان

  سلطان حسين خان داستان هشتم:
 

ُييش  ييذ اليٞ ي      ، دس سضيٟٞ 2، سييي  ًنٛريش    سٔطاٙ حسيٚ خاٙ

ٙ داضت. ٌٗ٘ٚ ٛثٞد ًس  ًاسش تي٠ ًنٛريش  تيلريذ ٝ     اٝ سا تٌٔي٠   سئطا

تشيٚ دسآٗيذش ػػيش١ا  خ٘ؼي٠ تيٞد ًي٠ ٗسيراٛ  سا ًي٠ تي٠          ٌٜٛذ. تيص

، تا ديٜياس آخيش خيثطياٙ    اًثش تٜٔذٞسط آسدٓص ضذٛذ، ت ٗ ًنٛرش  خٔة 

 : ًشد. سٝص  ت٠ آسدٓص ُلر٠ تٞد ٗ ت٠ٌٔ 

 "حر  ًثشيت ١ٖ دس خيثص ٛثٞد؟"

داسا  ٓح ١ا  اكرادٟ ٝ ؿثـث  ٛاصى تٞد ٠ً حٌايت  سٔطاٙ حسيٚ خاٙ

سا ٠ً دس ١٘يٚ داسراٙ خيذٗرص   حسٚ خًٞاسًشد. حر   ٗ اص ًثش سٜص 

 تٞد. سسيٖ، چٜذ تاس ت٠ٌٔ ًشدٟ ٗ 

داٛسرٜذ ٠ً ٝهر  ت٠ صيش تاصاسچ٠ ٛظشتيَ، يؼٜي    ١ا خٞب ٗ  چ  دسض٠ٌ

سسٜذ، خٜداٟ تٜٞٗ  )دسضت تشيٚ اسٌٜاس آٙ صٗاٙ( سا  ٗ ٗحْ سٌٞٛرص 

 ُٞيذ:  ٗ د١ذ ٝ سٞسچ  ٠ً خّٞ خشد ٛذاسد،  ٗ 

 ".خّٞ خشد ٛذاسٕ سٔطاٙتلشٗاييذ "

ٝ سا سيٞاس  ١يا خيش ن ٛذاضيرٜذ ا    چي   ٠٘١ سٝصٟ ًاسش ايٚ تٞد ٝ دسضي٠ٌ 

 ٌٜٜٛذ.

اش تيٞد ٝ خيذسٕ سٝ     ٗاٙ ٗطيشف تي٠ خاٛي٠    ا  داضريٖ ٠ً خا٠ٛ ١٘ساي٠

٢ٗرات  ديٞاس  ٛسثراً تٜٔذ ًطيذٟ تٞد ٠ً خا٠ٛ آ٢ٛا صيش خا ٛثاضذ. ايٚ ديٞاس 

تٞاٛسيرٖ سٝ  الاهچي٠ ١يا تيشٕٝ ٝ اص تيا         ٗي  ١اي  داضت ٠ً ٗٚ  الاهچ٠

ًي٠ تي٠    حسيٚ خًٞياس  . ٗاٙ سا ت٘اضا ًٜٖ ١٘ساي٠ حسٚ خًٞاسديٞاس، خا٠ٛ 
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١ٖ ٗط٢ٞس تٞد، خٔٞ  اتاهص تخت تضسُ  تا خاي٠ ١ا  تٜٔذ  حسٚ تذ ٗست

ٛػة ًشدٟ تيٞد. سٝ  تخيت ١يٖ ٗحيْ ؿيزا خيٞس  تيٞد ٝ ١يٖ خيٞاب ٝ          

آٗيذ ٝ اييٚ تييت سا     ٗي  تي٠ خاٛي٠    حسيٚ خًٞياس  ١اي  ٠ً  اسرشاحت. ضة

 داٛسريٖ ٠ً دٗ  ت٠ خ٘شٟ صدٟ است: ٗ ١ا  خٞاٛذ، ٠٘١ ٗا ١٘ساي٠ ٗ 
حيق ٠ً ٗشد                     سٝٛن ٗٔي ػديٖ حييق ًي٠     آ٘ٔي ػٖٔ ضًٞت

 ٗشد 

ٜان ٝ تيشخٜذ تٞد ٝ اضيؼاس  اص  ئُٞيا دس خٞاٛ  خاًاس ضًٞت آ٘ٔي دس ها

 ًشد. ٗ آٙ صٗاٙ ت٠ ياد داضت ٝ دس حآت ؿيش ٗرؼاسف تياٙ 

 ٛإ صٛص تٞد.  كض٠ّ  "خاٙ ضإ چ  داسيٖ ؟ كض٠ّ "-

 ديض  ت٠ صتاٙ ٗحٔ  تٞد. ٠ً ١٘اٙ "د٠ُٓٞٝ."-

ا  ضاضيذٕ تٞ  د٠ُٓٞٝ، تاص ١ٖ ٠ً تٞ دُٝٞٓي٠ تياس ًيشد ، تيياس تيا      "-

 "خاٙ. كض٠ّتخٞسيٖ 

 ًٜ  ٘ ًٜ         داٛ  ٠ً ػاضوٖ ِٛا١ٖ ٛ ٘ اص دس دسآٗذ  ٝ سنٖٗ ٛ

 ٛذاسيٖ اسثاب خَٜ                        ٛذاسيٖ اسثاب خَٜ 

خٞاست  ٗ اخاصٟ  كض٠ّ  تٜٜٞٗذ. اص هذ  ًٞتاٟ داضت ٝ تذٛ حسٚ خًٞاس

ضيذ تشاٛي٠ ١يا      ٗ تش  ٠ً دٝ س٠ خاٗ  ١ٖ تا ضإ تخٞسد. ٝهر  سشش ُشٕ

 ١ٖ سشا خا ُٞش تٞد:    كض٠ّخٞاٛذ.  ٗ ُشكت ٝ تا غٞن  ٗ ٜ  سا اص سش ئها

 داس  صًان حسٚ ٝ ٛذاٛ  ت٠ ً  د١  

 ٗٚ ٗسرحوٖ ا  ٠ٗ خٞتاٙ ت٠ ٗٚ ت٠ ٗٚ         

 ٛذاسيٖ اسثاب خَٜ           ٛذاسيٖ اسثاب خَٜ   

٠ً اص ايٚ تؼشيق ت٠ ٝخذ آٗذٟ  كض٠ّٜٗظٞسش اص اسثاب خَٜ، خّٞ تٞد.  

 ُلت :  ٗ تٞد، 

 "خٞب تاهيص ..."
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 صٛ      ٗ تي٢ٞدٟ سَٜ تش دّ آصسدٟ 

 اّٝ ت٠ ضيط٠ تيٚ ٠ً چ٠ ٗوذاس ٛاصى است                 

 َٜٛذاسيٖ اسثاب خَٜ              ٛذاسيٖ اسثاب خ

 كضّي٠ چشخاٛيذ.   ٗي  ٝ سش ٝ ُشدٛص سا تا آ١َٜ ضؼش تي٠ چيح ٝ ساسيت    

 ُلت :  ٗ 

 "خٞب تاهيص..."

خٞا١  اص دٝ تير  ١يا  تاتيا اليا١ش تيشخٜيذ       ٗ ديِش يادٕ ٛيست.  "-

 "تشايت تخٞاٖٛ.

 "خٞب تخٞاٙ."-

 ًشد:  ٗ ١ا  دٝ تير  تاتا الا١ش ػشياٙ ضشٝع  تا آ١َٜ -

 ٕ ٕ                سش خش ؿٖ دّ تىراب داسُ داسُص ػطن تٞ ٠ٛ خٞس ٠ٛ خٞاب 

 ٕ داسُ 6ًِطراب 5حا  تِشِص ٠٘١4            3سِخ 2آخش تِخِ  1 تٞ ٠ً خِٞٙ ٗيُشِ

ُشكيت ٝ تي٠    ٗي  خاست، ٝضٞ  ٗ ضذ، تش ٗ اش ٠ً ت٘إ  ضإ ٝ تذ ٗسر 

  دس ٛ٘ياصش تيٞد ًي٠ خيذسٕ      ا چٜياٙ اخينظ ٝ ُشيي٠    ايسراد ٝ آٙ ٗ ٛ٘اص 

 ُلت: ٗ 

، ًاش حآت ايٚ ٗيشد  "ٝ  توشب آػٟٔٞ ٝ اٛرٖ سٌاسا"ٝخٞد آٙ ٠ً  تا "

اٝ سا داد، ٝٓي  حين اا اسيت، ضيايذ خيذا       ٗ ٗٞهغ ٛ٘اص ت٠ ٗٚ ١ٖ دست 

 "تثخطذ ٝ ٛ٘اصش ٛداتص د١ذ.

داد ٝ اييٚ ضيؼش سا    ٗ ا  ٗلػْ سش  خ  اص ٛ٘اص تشا  ض٢ادن اٗإ ُشي٠ 

 خٞاٛذ: ٗ 

 صدٕ ٠ً خشُاٟ حسيٜ  سا صد  آت كٔي آٙ

 دٝ اللْ اص ٗػطل  ُٖ ضذ، تِشد ا  چشخ خيذا ًٚ                       

ًشد ٠ً خذسٕ ١ٖ تي٠   ٗ ٝ چٜاٙ ت٠ ٜٗاسثت ُٖ ضذٙ ايٚ دٝ اللْ ُشي٠ 

 ُلت : ٗ اكراد ٝ  ٗ ُشي٠ 
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 ""اسرـلش اا ست  ٝ اتٞب آي٠""

الٞس ٠ً ت٠ خطير  تٌيي٠ دادٟ تيٞد، خيٞس خيٞس ٝ ٛلييش        خ  اص آٙ، ١٘اٙ

 آٗذٕ.  ٗ ضذ ٝ ٗٚ اص ٢ٗرات  خاييٚ  ٗ خٞاتص تٜٔذ 

ًشدٕ ٝ خ  اص ٛ٘اص  ٗ الثن ٗؼّ٘ٞ غثح صٝد خذسٕ سا تا ٗسدذ ١٘شا١  

سكيت تي٠ ٗيؼادُيا١ٖ صييش      ٗي  ُطرٖ. خذسٕ ٠ً اص خا٠ٛ تيشٝٙ  ٗ ت٠ خا٠ٛ تش

 سكرٖ. ٗ تاصاسچ٠ 

١ا سا ٗرٞخ٠ آسي٘اٙ     ت٘إ چطٖ ا ١ا  ظ٢ش تٞد٠ً غذا  الياسٟ ٛضديٌ 

١ا اص تيشس اخرشاػيان خذييذ     ا  س١ا ًشد. ٗا تچ٠ تسر٠  ًشد ٝ ٛا٢ُاٙ الياسٟ

  اٝسيا سٗضياٛؼٔ   ُلرٜذ اص آكراب ت٘ة ساخر٠ است، ت٠ دًاٙ   ٗ آٓ٘اٙ ٠ً 

١ياي    خٜاٟ تشديٖ. آ٢ٛا ٠ً تيشٝٙ تٞدٛذ، ديذٛذ ٠ً ت٘ة ٛيسيت. ًاؿيز خياسٟ   

است ٠ً تاد آ٢ٛا سا ت٠ الشف هػاب خا٠ٛ ٠ً دس كاغ٠ٔ ً٘  اص صيش تاصاسچي٠،  

تا خا  تش٠ٜ١  خي  . اغّٞتشد ٗ ٙ هشاس داضت ٝ ت٠ ض٢ش ٗرػْ ٛثٞد، دس تياتا

ٝ ًنٟ ٛ٘ذ  ت٠ سشػت ت٠ الشف هػاب خا٠ٛ ت٠ ساٟ اكراد ٝ اٝٓيٚ ًس  تيٞد  

ت٢ٜيا تيا سيٞاد صييش      اٝسيا سٗضياٛؼٔ    ٠ً يي ٛسخ٠ اص اػنٗي٠ سا ت٠ دسيت 

تيا   تا   چ٢اس خاي٠ سكت ٝ ضشٝع ت٠ خٞاٛذٙ اػنٗي٠ ًيشد  اٝساتاصاسچ٠ داد. 

 : ُلت ٗ خا سسيذ ٠ً اػنٗي٠  ت٠ آٙ

 "١ا  ٗٔؼٞٙ سا تيشٝٙ ًٜيذ . ٓ٘اٙتضٛيذ آ "

 7ضياٗدذ ١ا ٝ تا الياسٟ اِٛٔيس  سيخر٠ ضذٟ تيٞد.  اػنٗي٠ اص الشف اِٛٔيس 
 داضت، كشياد ًشد:  ٗ سَٜ تشٟ ْ تشاصٝيص اٛذً  خاسث٠ً ػؤص ٗ تواّ

 "١ا  ٗٔؼٞٙ خذس سٞخر٠ سا تيشٝٙ ًٜيٖ. تضٛيٖ آٓ٘اٙ"

ا  آسإ، ١٘چيٞٙ خيذس     ، ٗـض ٗرلٌش صيش تاصاسچ٠، تا هياك٠هػاب كرحؼٔ 

 ًشد ٝ ُلت: ضاٗدذ٠ً خسشش سا ٛػيحت ًٜذ، سٝ ت٠ 

 "! آهإ ١يرٔش.ضاٗدذ "
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ايٚ ًنٕ ت٠ غٞسن سير٘يي تٞسط ًٔي٠ دًاٛذاس١ا  صيش تاصاسچي٠ تٌيشاس   

 ضذ: 

 "... آهإ ١يرٔشآهإ ١يرٔش ... آهإ ١يرٔش ...ً٘ش تسر٠ اٗإ صٗا٠ٛ "

١ا، ٗشدد ٠ً تا ٗٞهيغ ٛا١ياس چي٠ ًياس ًٜٜيذ؟ٝآيا تياص ١يٖ         ا  صيش تاصاسچ٠

ٞ  ا  خٞا١ذ آٗذ؟ ًي٠ ٗياخشا  ه٢يٟٞ خاٛي٠      الياسٟ آ٢ٛيا سا اص اييٚ    ػٔي  ؿ٘ي

ؿ٘ٞ، ٗشاد ٓيط٠٘، ٗيشصا ػٔ  سنخ، حسٚ ػثذاا  ػٔ تنتٌٔيل  ٛدان داد. 
خٞد سا ًي٠ ٗياّ تؼضي      تاص١ٝا  ساست خيٜدين، اغّٞ خي  ٝ اًثش تآؾ،

ًٞت  ضيذٟ تيٞد، تيا آسٛيح تيا  صدٟ ٝ       ١اضاٙ خئ  هٞ  ٝ خش ػض٠ٔ ٝ خاّ

سيٞاد   ت تٞد ٠ً  اًثش تآؾضؼش  سا ٠ً دس ه٢ٟٞ خا٠ٛ ساخر٠ تٞدٛذ )ُٞيا اص 

 خٞاٛذٛذ: ٗ ٝٓ  الثؼ  داضت(، تا ١ٖ  تٞد

 ٜذٙسٟ ً 8آٓ٘اٙ سسيذ ت٠ ٜٓذٙ                   تٜثاٙ خٞدا             

 چشچيْ سكر٠ تٞد ُشدش               ١يرٔش ُشكت ٝ تشدش            

١ا  ُشٟ ًشدٟ خيٞد   ًٞتيذٟ ٝ ٗطت ١ا  خاّ ٝ تا تٌشاس ٠ً٘ٔ آخش دست 

تشدٛذ ٝ تا ايٚ حشًت،ػْ٘ ١يرٔش سا  سا اص ٗحار  ٛاف ت٠ خٔٞ دس ١ٞا كشٝ ٗ 

تٌيشاس    اٛؼٔ اٝسيا سٗضي  ًشدٛذ. ايٚ اضؼاس اص ه٢ٟٞ خا٠ٛ تا دًياٙ    ٗ تأييذ 

 تا   چ٢اسخاي٠ سكت ٝ ُلت: اٝساضذ.

 "تي يا اا!"

 تا غذا  خيـص ُلت: اٝساخ٘ؼيت ساًت ضذ.  

 "آٙ، ًٞتاٟ تيايٚ . تاصاسچ٠ ٗ  آخش صٙ ٝ تچ٠ صيش "

اش  توياّ تيشا  خثيشاٙ خطيا  اٝٓيي٠      ضياٗدذ خ٘ؼيت خاٗٞش ضذ، ٝٓ  

 ُلت: ٗ خٔٞ  دًاٛص ايسرادٟ تٞد ٝ ٗشتة 

 "كر٠ تٞد ُشدش         ١يرٔش ُشكت ٝ ... چشچيْ س"

t.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYEBUF


 داستانهشتم:سلطانحسينخان

56 

 ٢ٗيذ  تيشد.   ٗي  اش سا تيص اصحذ ٗؼّ٘ٞ دس ١ٞا كشٝ  ٝ ٗطت ُشٟ ًشدٟ

سا دسٝٙ دًاٙ تشد ٝ تا خٞساٛيذٙ   ضاٗدذ -٠ً تؼذ١ا داٗادش ضذ  -ضاُشدش

 اٛذً  ًشٟ ٝ ػسْ ت٠ اٝ، خاٗٞضص ًشد.

ٝهري   چٜذ  ُزضت ٝ ٗرلويٚ ٝاسد ١٘ذاٙ ضذٛذ. يي سٝص تؼذ اص ٛا١اس 

خذسٕ خٞاتيذٟ تٞد، صيش تاصاسچ٠ سكرٖ. دٝ سشتاص آٗشيٌاي  ٜٓذ١ٞس ٗسيت، تي٠   

اح٘ذ ُياًٝص ٝ اتيشا١يٖ   صيش تاصاسچ٠ آٗذٟ تٞدٛذ. ت٠ خ٘ؼيت ٛظش اٛذاخرٖ. 
تيَ تٞدٛذ، تيٚ خ٘ؼيت دييذٕ.   ١ا  ٗح٠ٔ آهاخاٛ   سا ٠ً اص خضّ حاج ػ٘ٞ

آٞ سياسخيٚ    "  ٠ٔ٘ضػرٖ خثشداس ضذ ٠ً هضي٠ اص چ٠ هشاس است. آ٢ٛا تا خ

ٝ تا اضاسان سش ٝ دست ، سشتاصاٙ آٗشيٌاي ِ ًٖ ضؼٞس سا صيش  "خيي  خيي

خا٠ٛ ١ا تثشٛذ، ٝٓ  ٛيرطاٙ خيض اييٚ    آٝسدٛذ تا آ٢ٛا سا ت٠ ٗؼشٝك٠ ٗ تاصاسچ٠ 

 تٞد.

ُشكت، آسإ آسإ  ٗ ا٢ٜٓشيٚ ٠ً اص دا٠ٜٗ ًٟٞ آٞٛذ سشچط٠٘  سٝدخا٠ٛ تيٚ

خيٞست ٝ  ٗ ضذ ٝ سٝد١ا  ديِش  ت٠ آٙ  ٗ  ت٠ سٞ  ٗح٠ٔ ضآثاكاٙ سا١ 

دس ضآثاكاٙ ٠ً تسرش سٝدخا٠ٛ ضية تٜذ  داضت، سٝدخا٠ٛ تىآسإ ٝهشاس تيا  

ُلرٜذ ًي٠ تي٠    ٗ سكت.  ٗ ًق ٝ سشػت ٝ سش ٝ غذا  صياد ت٠ خاسج ض٢ش 

١يا   تشٛذ ٝ سش آٗشيٌاي  ٗ ت٢ا٠ٛ تشدٙ ت٠ ٗؼشٝك٠ خا٠ٛ، آ٢ٛا سا ًٜاس سٝدخا٠ٛ 

شداضرٚ ٗحرٞيان خية ٝ ساػت ٝ ٓثاس ٝ خٞتيٚ آ٢ٛا، تشٛذ ٝ خ  اص ت سا ٗ 

 اٛذاصٛذ، تا ًدا آكرات  ضٞٛذ؟ ٗ اخساد سا ت٠ سٝدخا٠ٛ 

١ا  ٗسيت تيٞد، دسير٘اّ     ١ٖ ٠ً ١٘يط٠ دٛثاّ آٗشيٌاي  سيل  خآثاص

چياس  ًيشدٟ تيٞد ٝ سٝ  آخشكيشش       اٝسا سٗضياٛؼٔ  خٞد سا خٔٞ  دًاٙ  

ًشد. ضشًاي  داضت ٠ً خاّ  ٗ تاص   خاّ سياٟ، خاّ سليذُزاضر٠ تٞد ٝ 

دادٟ تٞدٛيذ، خي     سييل  داضرٜذ ٝ س٠ تشاتش خٞٓ  سا ًي٠ تي٠    ٗ سياٟ سا تش 

١ا  غذ تٜٞٗ  تاصٟ چاج ضذٟ تٞد ٝ خية ػوة ضٔٞاس  ُشكرٜذ. اسٌٜاس ٗ 

سشتاصاٙ آٗشيٌاي  خش اص غذ تٜٞٗ  تٞد. يٌ  اص آ٢ٛا چ٢ياس تيا غيذ تيٜٞٗ      
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ت. ػٞض  تٞد. ديِيش  خي    ُزاضت ٝ ًاسن سا تشداض سيل سٝ  دسر٘اّ 

يي تٞٗٚ ت٠ غيذ  ""ُلت:  ٗ ٠ً  سيل ١ا تٞسط  اص خا ت٠ خا ًشدٙ ًاسن

ًيشد خياّ    ٗي  ١ا ٠ً خياّ  اش سا سٝ  يٌ  اص ًاسن ، خٞتيٚ ُٜذٟ""تٞٗٚ 

سياٟ است، ُزاضت. دست ت٠ خية ػوة ضٔٞاسش تشد ٝ خٜح تا غذ تٜٞٗ  

اسن سا تيا  آٝسد،  سٝ  دسر٘اّ اٛذاخت ٝ خايص سا اص سٝ  ًاسن تشداضت. ً

اٗا خاّ سياٟ ٛثٞد. تٔٞ تٔٞ خٞساٙ ٗطر  ت٠ يٌي  اص ت٘اضيا ًٜٜيذُاٙ صد ٝ    

 ُلت:

 "ُذٕ ُشاس٠١، سٜٚ تيچ."

 Sunداٖٛ ١ٜذ  تٞد يا اِٛٔيس . ضيايذ كحيص دٕٝ    ٘ كحط  تٞد ٠ً ٛ

of the Bitch   ُلت. ٗ تاضذ ٠ً خٞيذٟ خٞيذٟ سٜٚ تيچ 

، تا تأٛ  كشاٝاٙ دسر٘اّ سا اص سٝ  ٠ً ٢ٛػذ تٞٗٚ تشدٟ تٞد سيل  خآثاص

١يا سا داخيْ    ١ا ٝ خّٞ صٗيٚ تشداضت ٝ تا خٞٛسشد  ت٘إ خاى ًشد ٝ ًاسن

سٝ   آٙ ٝ تييٞ  خييية تـييْ ُزاضييت ٝ تييا اٛييذإ ٛحيييلص الييٞس  سٝتيي٠  

 ١ا  ؿّٞ خيٌش ايسراد ٠ً كٌش ًشديٖ خياّ خَٜ ٝ خذّ داسد.  آٗشيٌاي 

٘ؼيت خا ت٠ كشاس ُزاضت ٝ دس    خ ايٚ ضِشد ًاسش تٞد .ٛا٢ُاٙ اص  ت٠

خٞضحاّ تٞدٛيذ   اتشا١يٖ حاج ػ٘ٞٝ  اح٘ذ ُاًٝصٗح٠ٔ خٞ ٙ ؿيثص صد. 

ٛثشدٟ است. دس ايٚ حييع ٝ   سيل ٝ ٠٘١ سا   ٠ً چيض  ١ٖ تشا  آ٢ٛا ٗاٛذٟ

داٛسرٜذ چ٠ ًاس تايذ تٌٜٜذ، چط٘طاٙ ت٠  ٘ ١ا  ٗست ٛ تيع ٠ً آٗشيٌاي 

 سٝٛيذ ؟  ٗي  ً  ت٠ خيي خييي  تٞد ٠ً  اح٘ذ ُاٝ ًص ٝ اتشا١يٖ حاج ػ٘ٞ
٠ً تاصٟ ت٠ صيش تاصاسچ٠ سسييذٟ تيٞد تيا خيذسش ًي٠ اص ٗر٘يٞٓيٚ        سضا خٞاٙ

 ساًٚ خٞ ٙ تٞد، سٝتشٝ ضذ. سنٕ ًشد ٝ دسرص سا تٞسيذ ٝ ُلت: 

 "آسٕ  ٗ دس  ٠10تِتِٞا 9خذس تضسُٞاسٕ اُش تشإ صٙ ِٛساٛ "

 خذسش تا ػػثاٛيت ُلت: 

 "تاص ١ٖ ٛدس  خٞسد ؟ "
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٠ً تاصٟ ت٠ صيش تاصاسچ٠ سسييذٟ تيٞد تي٠ خييْ      سضا خٞاٙضذ ٝ  اص اٝ خذا

ًشدٛذ ٝ ١يش ٝهيت    ٗ خ٘ؼيت ت٘اضاچ  خيٞست ٠ً دٝ آٗشيٌاي  سا ت٘اضا 

ًشدٛيذ،   ٗي  ١ا، تٔٞ تٔٞ خٞساٙ تشا  ًري ًاس  ت٠ خ٘ؼيت ح٠ٔ٘  آٗشيٌاي 

 ًشدٛذ. ٗ ا  ديِش تد٘غ  ضذٛذ ٝ دس ُٞض٠ ٗ ٗشدٕ خشاًٜذٟ 

اص دٝس ٛ٘ايياٙ ضيذ ًي٠ تيا تيأٛ  ٝ       خًٞاس حسٚدس ايٚ ٗٞهغ سش ٠ًٔٝ  

١يا   آٗيذ.اٝ سكيت ٝ خٔيٞ  آٗشيٌياي      ٗ خٞٛسشد  ت٘إ ت٠ الشف خ٘ؼيت 

حسيٚ  ًشدٛيذ.   ٗي  ايسراد. ١٘چٞٙ س٠ خشٝس خِٜ  ١٘يذيِش سا ت٘اضيا   
آٗذ. يٌ  اص آٗشيٌياي  ١يا ٗطير      ٘ ْ آ٢ٛا اص ٗثاسصٟ تذش ٛث١ٖ ٗ خًٞاس

ٛطست ٝ تا سشػت ت٘يإ  ػوة  حسٚ خًٞاسًشد.  حسٚ خًٞاسحٞا٠ٓ چا٠ٛ 

ت٠ خٔٞ دٝيذ ٝ ٗطر  ت٠ ضٌٖ آٗشيٌياي  صد. اٛيذً  كاغي٠ٔ ُشكيت ٝ ًٔي٠      

اش سا تا هٞت  ت٘إ ت٠ ضٌٖ آٗشيٌياي  ًٞتييذ. آٗشيٌياي  ًي٠ سيخت       ُٜذٟ

 ٚ ١يا  تيضسٍ تي٠     ػػثاٛ  ضذٟ تٞد، كاغ٠ٔ ُشكت ٝ َٜٓ دساصش سا تا خيٞتي

غاتت خٞتيٚ تي٠  ت٠ خٔٞ خشتاب ًشد. حسٚ هثْ اص ا حسٚ خًٞاسهػذ ضٌٖ 

ضٌ٘ص خٞتيٚ آٗشيٌاي  سا چسثيذ ٝ تا ت٘إ هٞن ت٠ تا  ًطيذ، آٗشيٌياي   

سضيا  ًيق صدٛيذ.    حسٚتا تاسٚ ت٠ صٗيٚ خٞسد ٝ خ٘ؼيت يي خاسچ٠ تشا  
سا ديذ، ًرص سا اص تٚ ت٠ دسآٝسد ٝ ت٠ دست  حسٚ خًٞاس٠ً ض٢اٗت  خٞاٙ

  ت٠ ٗطت صٛي   يٌ  اص ت٘اضاچياٙ داد ٝ تا خيشا١ٚ آت  ًٖ سِٛص تا ديِش

ًيشد ًي٠    ٗي  سا تطٞين  سضاضذ ٝ خ٘ؼيت  ٗ ١ا سد ٝ تذّ  خشداخت. ٗطت

اش  ٠ً خا٠ٛ سٔطاٙ حسيٚ خاٙا  صيش تاصاسچ٠ تٞهق ًشد ٝ  ٛا٢ُاٙ دسض٠ٌ

ٛي٠   اًثيش تٜٔيذ  صيش تاصاسچ٠ ٝ اترذا  ًٞچ٠ ضآثاكاٙ تٞد ٝ ١٘چٞٙ آسدٓيص  

سيٌٜاس  سٞاد حسات  ٝ ٠ٛ ٗـض سياس  داضيت، اص دسضي٠ٌ خييادٟ ضيذ ٝ ا    

چ  داد. سٞسچ  ٠ً تشسص سيخري٠ تيٞد،    خٜداٟ تٜٞٗ  ٗؼ٢ٞد سا ت٠ دسض٠ٌ

ًي٠   سٔطاٙخ  داد.  سٔطاٙدست ت٠ خية تشد ٝ چ٢ْ ٝ ٠ٛ ٝٛيٖ تٞٗٚ ت٠ 

 اٛرظاس چٜيٚ خساست  سا ٛذاضت تا تـيش ٝ تحٌٖ ُلت:
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 "ا ؟  خّٞ خشد سا اص ًدا آٝسدٟ تشُشد تشيٖ ًنٛرش  تثيٜٖ ايٚ ٠٘١"

ا  ٗطيـّٞ ًريي    اش ػيذٟ  ٗرٞخ٠ ضذ ٠ً دس ٛضديٌي  خاٛي٠  ٝٓ  ٝهر  

٠ٔ ٝ خذا ًشدٙ ٗشدٕ اص يٌذيِش ٝاسد ئًاس  ١سرٜذ، تشا  خات٠٘ دادٙ ت٠ ؿا

١يا   ٗرٞخ٠ ضشايط ٛطذٟ تٞد ٠ً يٌي  اص آٗشيٌياي    "ٗؼش٠ً ضذ. ١ٜٞص ًاٗن

صد ٠ً سٝ  صٗيٚ ٝٓٞ ضيذ. ٗيا تچي٠ ١يا اص      سٔطاٙٗطت ٗحٌ٘  ت٠ سي٠ٜ 

تشخاسيير٠ تييا  سيئطاُٜٙديييذيٖ ًيي٠ اًٜييٞٙ  ٘يي ٛخٞضييحآ  دس خٞسييت 

ٙ سسيذ.   ٗ ١ا سا  اش حساب آٗشيٌاي  تؼٔي٘  ًي٠ ًينٟ اص سيشِ تي       سئطا

ٗٞيص سٝ  صٗيٚ اكرادٟ تٞد، تشخاست. ًنٟ سا  تا آسريٚ خاى ًشد ٝ ت٠ سش 

١ا ت٠ ٗشدٕ ح٠ٔ٘ ًشد ٝ آ٢ٛا سا ٗرلشم  ُزاضت ٝ ت٠ خا  ح٠ٔ٘ ت٠ آٗشيٌاي 

 ساخت.

ايٚ ٠٘١ ٛاٗشد  ت٠ سرٟٞ آٗذٟ تيٞد، تي٠ تٜيذ  خٔيٞ       ٠ً اص اًثش تآؾ 

سثض ضذ ٝ تا ١٘اٙ تٜذ ، چاهٞي  سا ًي٠ داخيْ هيات  تي٠ ً٘يشش       سٔطاٙ

سا تشيذ ٝ آٙ سا ت٠ اليشف   سٔطاٙآٝيضاٙ تٞد، تيشٝٙ ًطيذ ٝ ٝاًسيْ سليذ 

ٙ ، ٝاًسييْ سيليذ   خي  اغّٞخشتاب ًشد.  خي  اغّٞ سا تي٠ ُيشدٙ    سئطا

ا ُشدٛ  اٛذى خ٘يذٟ ٝ ؿثـة ٛياصًص ًي٠   ٠ً ت سٔطاٙسيا١ص آٝيخت ٝ 

ّ صد، ت٠ س٘ت خا٠ٛ سشاصيش ضيذ.   ٗ ٗيْ ت٠ صسد   خطيت سيشش ساٟ    اغيٞ

حسيٚ ػثيذاا ٝ   ًشد.  ٗ آٝسد ٝ ُا١  اٝهان ضيطٌ  دس  ٗ اكراد ٝ ادا دس 
 ًشدٛذ. ٗ ا  اٝ سا تا خٜذٟ تطٞين  تا كاغ٠ٔ ٗيشصا ػٔ  سنخ

ِيش ًياس  ٛذاضيرٜذ سٝ تي٠     ١ا ٠ً خض خشداخرٚ ت٠ خاييٚ ت٠ٜ، دي آٗشيٌاي 

 ًشدٛذ ٝ ُلرٜذ :  اتشا١يٖ حاج ػ٘ٞ ٝ اح٘ذ ُاٝ ًص

  "ُذٕ ُشاس٠١ سٜٚ تيچ ... خيي، خيي"

ت٠ الشف سٝدخاٛي٠ ضيآثاكاٙ    اح٘ذ ُاٝ ًص ٝ اتشا١يٖ حاج ػ٘ٞٝ ١٘شاٟ 

 ت٠ ساٟ اكرادٛذ.     
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ٝاا دسٝؽ چشا؟ تا هثش آ  آ  آ  آ  . ٗيا تي٠ چطيٖ خٞدٗياٙ ٛذييذيٖ ٝٓي        

١يا  اٛر٢يا  ٗحٔي٠     ًياس   ١يا سا دس سيثض    ُلرٜذ ٠ً خسيذ آٗشيٌياي    ٗ 

 اٛذ. ضآثاكاٙ اص آب ُشكر٠
                                                           

 شِ ; ٗشا.ٗيُ 1

 تِخِ ; تخٞا١ . 2

 سِخ; سيخت. 3

 ٠٘١ ; ١٘يٚ 4

 تِشِص; تشيض. 5

 ًِطراب; ٠ً ضراب 6

 ; ضاٟ ٗح٘ذ.ضاٗدذ7

 خٞدا; خ٢ٞد١ا 8

 ِٛساٛ  ; ٛسراٛ  9

 تاتايت سا.تِٞات٠ِ ;  10

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


هايزيربازارچهنظربيگداستان

56 

هايزيربازارچهنظربيگداستان

:ازدواجداستاننهم


سٛختٓ. حتي حمٛق سٝ تشج تؼذ سا تٝ غنٙذٚلذاس اداسٜ   دس تة پٛوش ٔي

ٚواِت دادٜ دس پٛوش تاختٝ تٛدْ. ضٙيذْ وٝ دس آتاداٖ تٝ فشٍٞٙياٖ حمنٛق  

دٞٙذ، تٙا تش ايٗ تماضاي ا٘تماَ تٝ آتاداٖ سا ونشدْ. ٔلنُ خناِي     خٛتي ٔي

خٛاست تنٝ ٕٞنذاٖ    ٞايٓ وٝ ٔي اي ضذ جايٓ سا تا يىي اص ٕٞذٚسٜ ٘ثٛد لشاس

تشٌشدد، ػٛؼ وٙٓ. ٔمذٔات واس فشاٞٓ ضذٜ تٛد وٝ جّسنٝ خنا٘ٛادٌي تنٝ    

سشپشستي تضسٌتشيٗ تشادسْ تطنىيُ ضنذ. اٟناس تنشادس ٚ سنٝ خنٛاٞشْ دس       

جّسٝ ضشوت داضتٙذ. لشاس ٌزاضتٙذ تشايٓ صٖ تٍيش٘ذ ٚ اص ايٗ ا٘تماَ غشف 

پننذس ٚ ٔننادسْ ٞننش دٚ دسٌزضننتٝ تٛد٘ننذ ٚ تننشادس تننضسٌٓ دٚساٖ ٘ظننش وننٙٓ. 

ٌزسا٘ذ ٚ دستص اص ٔاَ د٘يا تٟي تنٛد، حناَ ارنٛس     اش سا ٔي ٚسضىستٍي

تشٞنا دس ضنشايآ آٖ    ٞٓ طثك تػٕيٕي وٝ تنضسي  تٛاٖ ػشٚسي وشد؟ آٖ ٔي

 ٌشفتٙذ؟. صٔاٖ ٔي

دس ايٗ حيع ٚ تيع سييس حساتذاسي فشًٞٙ تشايٓ پيغاْ فشستاد ونٝ  

ات حٛاِٝ ضذٜ است. سشاسيٕٝ تٝ اداسٜ سفتٓ. ٞطتػذ ٚ تيست  ٔؼٛلٝديٖٛ 

تٛٔٗ طّثىاس تٛدْ وٝ جضٚ تؼٟذات دِٚت سفتٝ تٛد ٚ احتٕاَ ضؼيفي تشاي 

وٝ ٞٓ تشاي ا٘تماَ تنٝ   سفت. پَٛ سا ٌشفتٓ، خٛضلاَ اص ايٗ پشداخت آٖ ٔي

ٙٓ. آتاداٖ پَٛ داسْ ٚ ٞٓ ٔيتٛا٘ٓ اٙذ ضثي سا تا خياَ ساحت پٛوش تاصي ون 

تنش اص اٚ اٟناسدٜ    تشادس تضسٌٓ تا ٔٗ سي ساَ اختالف سٗ داضت ٚ وٛاه

تش ٚ دتيش دتيشستاٟ٘اي دختشا٘نٝ تنٛد،    ساَ ٚ سٛٔي ٞفت ساَ اص ٔٗ تضسي

آخشي ٞفت ساَ اص ٔٗ وٛاىتش. فاغّٝ ٞش تشادس يه خٛاٞش داضتيٓ وٝ دٚ 
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  ٞ ش اينٗ  تاضاٖ سش صا سفتٝ تٛد٘ذ. دس جّسٝ تا حضٛس اٟاس تشادس ٚ سنٝ خنٛا

 تػٕيٓ ٌشفتٝ ضذ.

ٞا اص سٛي خٛاٞش وٛاىٓ وٝ سٝ ساَ ٚ ٘يٓ اص ٔٗ وٛاىتش تنٛد،   صٔضٔٝ

ضشٚع ضذ ٚ يٛاش يٛاش ٌٛش ٔشا پش وشد٘ذ وٝ تشايت خياَ داسينٓ. تنشادس   

دتيشْ ضاٌشدي داضت وٝ دس لّٕض٘ي ٚ ا٘طاء ٚ صيثايي تٝ حك اص تنشادسْ دَ  

ٔرشح وشد. خنٛاٞشْ تنٝ ديذاسضناٖ    تشدٜ تٛد. پيطٟٙاد اصدٚاج تا ساتؼٝ سا  اٚ 

 1سفت ٚ ٔشا دس جشياٖ ٌزاضتٙذ وٝ فشدا ػػش ٘ضديه سماخا٘ٝ آلاجا٘ي تيً

ػشٚس سا ٘طا٘ٓ خٛاٞٙذ داد. ٔٗ تنٝ دِينُ سٚدستايسنتي خنا٘ٛادٌي تنذٖٚ      

ٌٛ٘ٝ تٕايّي تٝ اصدٚاج، تٝ ايٗ ٔاللات سفتٓ ٚ تٕاْ حٛاسٓ پيص تناصي   ٞيچ

ي ٘ٝ اٙذاٖ تستٝ تٝ خٛاٞشْ سسنيذ ٚ  پٛوش ضثٓ تٛد. دختشي اادسي تا سٚ

   َ پشسني ونشد. خيناَ     تا تيا٘ي صيثا ٚ والٔي ٔٛصٖٚ ضشٚع تنٝ حناَ ٚ احنٛا

دا٘ذ وٝ لشاس است ٔٗ اٚ سا تثيٙٓ. ضنٕٗ   وشدْ وٝ دس جشياٖ است ٚ ٔي ٔي

حاَ ٚ احٛاَ تا خٛاٞشْ ٘ظشش تٝ ٔٗ افتاد. تنا ٍ٘ناٞي تٙنذ ٚ بشيثنٝ ٔنشا      

دٞنذ؟ ا٘نذوي ٞنٓ     ٞاي ٔا ٌنٛش ٔني   ٍ٘شيست وٝ ايٗ ويست وٝ تٝ حشف

سشخ ضذ. ٔتٛجٝ ضذْ وٝ دس جشياٖ ٘يسنت. ٚاسنرٝ اينٗ آضنٙايي خنا٘ٓ      

دٚخت ٚ ٞٓ ٕٞسايٝ ػشٚس  دٚصي تٛد وٝ ٞٓ تشاي خٛاٞشْ ِلاف ٔي ِلاف

تٛد. اِثتٝ ايٗ سا تؼذٞا فٟٕيذْ. تا ايٗ ٍ٘اٜ تٙذ وٝ س٘نً خطنٛ٘ت داضنت،    

. سفت ٚ آٔذٞا ضشٚع ضذ. تنٝ  دَ اص ٔٗ تشد. اٚ سا دختشي پان ديذْ ٚ يىشٚ

خٛاستٍاسي سفتٙذ. ضٕٗ ٌفتٍٛ اص ٟٔشيٝ، تشادس دتيشْ ونٝ طثؼني سنادٜ ٚ    

ٔؼّٕا٘ٝ داضت، ٌفتٝ تٛد ونٝ دٜ ٞنضاس تنٛٔٗ ٔناَ طثمنات تااسنت. اينٗ        

ٔٛضٛع ٚ تلميش ٟ٘فتٝ دس آٖ تا ٚلت سحّنت ٔنادسص٘ٓ اص خناطشش تينشٖٚ     

 سفت. ٕ٘ي

يٝ ٟٔشيٝ پايناٖ يافنت ٚ يىني اص    تٝ ٞش حاَ تا اٟاس ٞضاس تٛٔٗ ٟٔش، لض

پيطا٘ي سفيذٞاي فأيُ ػشٚس، لٙذ سا دٚ تىٝ وشد ٚ سٚي سش ػنشٚس تنٝ   
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ٞٓ ساييذ. فشداي آٖ سٚص وّٝ لٙذ ٚ يه دست ِثاس ٘ذٚختٝ ٔشدا٘نٝ سا تنٝ   

   ٖ ونٝ ٕٞسنشْ فمنآ     خا٘ٝ ٔا آٚسد٘ذ ٚ ٔجّس ػمذ تشٌضاس ضنذ. تنا ٚجنٛد آ

ش ٕٞخٛا٘ي داضت، تنا انشاؽ   ا ٔٛٞاي تّٛطي سً٘ ٚ تّٙذش سا وٝ تا اٟشٜ

ضذ، فش دادٜ تنٛد ٚ ا٘نذوي سٚط تنٝ     اي وٝ سٚي اشاؽ داؽ ٔي ٌشدسٛص ٚ ِِٛٝ

ٞايص ٔاِيذٜ تٛد، ٌّي خٛضثٛ تٝ ٘ظشْ آٔنذ ونٝ جنشنت ٘ىنشدْ تنٝ اٚ       ِة

ٞايص تشيضد. ٘يٓ سناػتي ونٝ پنيص ٞنٓ تنٛديٓ،       دست تض٘ٓ، ٔثادا ٌّثشي

 ٌفتٙذ. ٞايٕاٖ تا ٞٓ سخٗ ٔي حشف خاغي ٘ذاضتيٓ، ٍ٘اٜ

سفنت، دس دوناٖ ٌنُ     پس اص آٖ سٚص، ػػشٞا ٘ضديه دتيشستا٘ي وٝ ٔني 

ايستادْ تا اص دتيشستاٖ تياينذ. اتتنذا اٚ سا فمنآ دٚسادٚس     فشٚضي دٚستٓ ٔي

وشدْ ٚ جشنت اينٗ ونٝ تٍنٛيٓ تنااخشٜ ٔنا ٘نأضديٓ ٚ ٔلنشْ،         تؼمية ٔي

إِّنه تؼمينة    ٘ذاضتٓ. يه سٚص دختشي ديٍش سا تا وٛانٝ ٔسنجذ ضنشي    

شدْ ٚ ٔتٛجٝ ضذْ وٝ اص دٚستاٖ اٚست. فشدايص ػشٚس خا٘ٓ ٔشا ديذ تنا  و

 سش اضاسٜ وشد.

 اص تٛ تٝ يه اضاست، اص ٔا تٝ سش دٚيذٖ

 حيشاٖ اص ٌُ فشٚضي تيشٖٚ آٔذْ، ٌفت:

 ًديشٚص د٘ثاَ ايضدي تٛدي؟ً 

حذش ٔاجشا سا حذس صد پس  دِٓ فشٚ سيخت، ِٚي تا ٞٛش ٚ رواٚت تي

سفتيٓ. ضيشيٙي ٔاٜ ػسُ سا ونٝ   تا ٞٓ تٝ ٌشدش ٔياص آٖ ٕٞٝ سٚصٜ ػػشٞا 

تنٛا٘ٓ تنا ضنيشيٙي لنذْ صدٖ      سٚ٘ذ، ٞيچ ٚلنت ٕ٘ني   أشٚصٜ تٝ  ٔسافشت ٔي

ٕ٘ا ٚ خٛسدٖ تستٙي يا ااي ٔمايسٝ ونٙٓ.   ػػشٞا ٚ ٘طستٗ دس وافٝ جٟاٖ

ٞا لاتنُ تٛغني  ٘يسنتٙذ ٚ     آٖ اٟاس ٔاٜ تسياس ضيشيٗ تٛد. تؼضي ضيشيٙي

ضذ. اص ا٘طاٞايي ونٝ   طاٖ تذٞٙذ. ػشٚسي ٘ضديه ٔيخٛدضاٖ تايذ خٛد سا ٘

 خٛا٘ذ. ٌفت: تشاي تشادسْ خٛا٘ذٜ تٛد تشايٓ ٔي

 ًسٚصي تشادست پشسيذ تٛ دختش غفا ٞستي؟ً
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 ٌفتٓ: ًتّٝ.ً 

 ٌفت: ً٘ٛادٜ سيذ ٔلٕٛد وشدستا٘ي.ً

 ٌفتٓ: ًتّٝ.ً

 ٌفت: ًدختش ػٕٛصادٜ ٔيشصادٜ ػطمي؟ً

 ٌفتٓ: ًتّٝ.ً

 ي اٙيٗ اديثي تؼيذ ٘يست.ًٌفت: ًاص اٙيٗ پذس ٚ جذ

ٞا  ٞاي جٛا٘ي سا دس ٚالؼيت تشادس تضسٌٓ وٝ طثغ ضٛخي داضت ٚ آسٔاٖ 

 ديذ، ٌفت: ٕ٘ي

اي سيٕا٘ي  ًٔيشصا ضايذ ػشٚس ٔا ٔستشاح ...ٖ ٕ٘ا ٘ذيذٜ تاضذ. اَٚ واسٝ

 تشاي تٛاِت تخش.ً

ٞاي ٔستريّي تٛد٘نذ ونٝ ٕٞنٝ اينض دس آٖ      ٞا ٔىؼة ٚلت ٞا تٛاِت آٖ

ٚ ساٞي تٝ اناٜ ٔسنتشاح داضنت. پٙجناٜ تنٛٔٗ اص پنَٛ ٔؼٛلنٝ         ٕ٘اياٖ تٛد

فشًٞٙ خشج واسٝ سيٕا٘ي ضذ. خا٘ٝ داساي دٚ اتناق ٚ ينه طٙثني ٔلنُ     

ٞنا ٚ   ٞنايص تنٛد. سنايش تنشادس     بزاخٛسي ٔطتشن ٔا ٚ تشادسْ ٚ صٖ ٚ تچنٝ  

 خٛاٞشٞا ٕٞٝ جذا ضذٜ تٛد٘ذ ٚ يا تٝ خا٘ٝ تخت سفتٝ تٛد٘ذ. 

 وذس ضذٜ تٛد. تشادسْ ٌفت:ٞاي اٛتي اتاق  دس ٚ پٙجشٜ

 خٛاٞذ.ً ٞا سً٘ ٔي ًايٗ 

سفتٓ سً٘ سثض وٝ ػالٔت سيادت تٛد تٝ خناطش صٖ سنيذْ خشينذْ. دٚ    

ٌشي پٙجنشٜ ٞنا سا س٘نً     ٔٛ سفتٓ ٘ماضي، تا ٘اضي سٚص اص غثح تا ػػش تا لّٓ

وشدْ. وٕي  ٞٓ خٛب اص آب دسآٔنذ ٚ تمينٝ پنَٛ سا تنشاي خنشج ػشٚسني       

ٔاٖ پس اص دٚ سٚص تٛل  اص ٘ٛ ٌشفتٝ ضذ. اٙذ ٝ ٞاي ػػشا٘ ٌزاضتٓ. ٌشدش

سٚص تؼذ تشادس تضسٌٓ سخت حآِ سا ٌشفت. ٔشا تنا ساتؼنٝ دينذٜ تنٛد ونٝ دس      

 ص٘يٓ. ٌفت:  خياتاٖ لذْ ٔي

 ا٘ذاصد؟ً  ًآخش بيشت ٞٓ خٛب ايضي است، آدْ ص٘ص سا تٝ ٍ٘اٜ ٍ٘اٜ ٔي

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


هايزيربازارچهنظربيگداستان

56 

ٔنٗ  دس ٔليآ ٔزٞثي خا٘ٝ ٔا، اص تضٖ ٚ تىٛب خثشي ٘ثٛد. ػنشٚس تنٝ   

پيطٟٙاد وشد وٝ ضة حٙاتٙذاٖ تٝ خا٘نٝ آٟ٘نا تنشْٚ ونٝ فنشٚؽ ٔرنشب تنا        

خٛاست أا خنالف   ٞايص آ٘جا ٞستٙذ. خيّي دِٓ ٔي اش ٚ ٕٞىالسي دستٝ

 ػشف تٛد. 

ٝ       غنفاءاِلك ٔشحْٛ  اي تنٛد، آصاد   پنذسش، تنا ٚجنٛدي ونٝ خنٛد ػٕأن

 اش ايٗ اجاصٜ سا دادٜ تٛد وٝ ضة لثُ اص خشٚج دختشش اص ٔٙضَ تنا  ٔٙطي

جّسنٝ داضنتٝ تاضنٙذ. اِثتنٝ ٌٛضنص وٕني        فشٚؽ ٔرنشب ٞا ٚ  ٕٞىالسي

ضنذ. حنذٚد    ٚ دست پشٚسدٌا٘ص ٔني  فشٚؽ تش ٔتٛجٝ آٚاص سٍٙيٗ تٛد ٚ وٓ

 ٞا سا ٘ذاضت.  ٘ٛد ساَ داضت ٚ اطٕا٘ص تيٙايي ديذٖ تٕاْ ٚ وٕاَ سلع

غثح ٔشا تا سفمايٓ تٝ دأادحٕاْ تشد٘ذ ٚ تشٌطتٗ ٔػادف تٛد تنا آٔنذٖ   

٘ٛجنٛا٘ي   خاٖ خّيُ٘ٛاخت.  تاس ٔي ػضيضخاٖاي ديٍش.  ٍش اص ٔلّٝدأادي دي

سلػيذ،  تسياس صيثا وٝ آسايص ٞٓ وشدٜ تٛد، تا ِثاس افسشي جّٛي دأاد ٔي

ٖ  ٘طسنت،   ضذ ٚ ٔني  وشد، تّٙذ ٔي حشوت ٔي تنا ٚجنٛد ٔرنشب     ػضينض خنا

ٞا ٌناٞي تنشاي    اي تٛدٖ سٚحي تّٙذ ٚ ٞٙشٔٙذا٘ٝ داضت ٚ دس ػشٚسي حشفٝ

ونٝ  ٘ػنشت ا  تٟناسي   دا٘ٓ اشا دٚست ػضيضٔناٖ   صد. )ٕ٘ي ٔيدَ خٛدش 

ػضينض  ٌزضتٝ ٕٞذاٖ سا ضٕٗ ٘ٛاس تا اضؼاس تسياس صيثايي تٛغني  ونشدٜ اص   
جّٛي ٔٗ آٔنذ ٚ  خّيُ وشد.  خاٖ خّيُاي تٝ  ٘أي ٘ثشدٜ است(. اضاسٜ خاٖ

ٞناي ٍِٔٙٛنٝ دٚصي    ٞا سا تا سشدٚضني  ٞا ٚ ٘طستٗ ٚ تشخاستٗ ٕٞاٖ سلع

 اُٞ ٔلّٝ وٝ اص جشياٖ خثش ٘ذاضتٙذ، ٌفتٙذ:ضشٚع وشد. 

 ًپسش آلا ٚ ساص ٚ ٔرشب؟ً 

ٞنا ٌنشدي اص ونذٚست تنش دِنٓ ٘ٙطنا٘ذ، ضنادي تنااتش اص          تؼثيش ٕٞسايٝ

تا غذاي وّفتص وٝ ٞيچ ٔٙاسثتي تا ليافٝ  خاٖ خّيُپشداختٗ تٝ بٓ تٛد، 

 تضن وشدٜ ٚ صيثايص ٘ذاضت، ضشٚع تٝ خٛا٘ذٖ وشد:

 ايطاا ٔثاسن تادا اي ياس ٔثاسن تادا  
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ٖ تشادس تضسٌٓ وٝ اص ٔٙضَ تينشٖٚ آٔنذٜ تنٛد، پنِٛي دس دسنت        ػضيضخنا

 ٌزاضت. ٘پزيشفت ٚ ٌفت:

ًخٛش وشدْ تشاي پسش آلا تض٘ٓ ٚ تخٛا٘ٓ.ً )ٞٙٛص ٔنشا پسنش آلنا خرناب      

 وشد٘ذ.(  ٔي
 جطٗ تضسٌا٘ٝ، ايطاا ٔثاسوص وٗ  ػشٚسي ضاٞا٘ٝ، ايطاا ٔثاسوص وٗ 

خٛسديٓ وٝ جٟاص ػشٚس سا آٚسد٘ذ. اٟاسدٜ  لا٘ٝ ٔيتٝ خا٘ٝ آٔذيٓ ٚ غث

خٛا٘چننٝ تننٛد، سٚي سننش تاستشٞننا ٚ دٚ يخننذاٖ )سختننذاٖ( پطننت دٚ ٘فننش ٚ 

سختخٛاب ٚ وٕذ ٚ فشش ٚ آيٙٝ ٚ ضٕؼذاٖ ٚ ديٍش ٚسايُ وٝ تنٛي حينا    

دا٘ستٓ وٝ اٟناس اِني    تٛجٟي تٝ جٟاص ٘ذاضتٓ، فمآ ٔي "ايذ٘ذ. ٔٗ اغال

تطىش تشادسْ اص ايٗ ٕٞٝ جٟاص ٔشا ٔتٛجٝ وشد. پٙج تا خٛا٘چٝ ٔؼَٕٛ است. 

 اٚ تا طٙض خاظ خٛد ٌفت:

ًاٙذي لثُ جٟاصي سا اص خا٘ٝ ػشٚس آٚسدٜ تٛد٘ذ. پيشص٘ي پس اص ٘ظاسٜ  

اش ونٛ؟ انشا آ٘منذس خنٛد سا تنٝ صحٕنت        جٟاص ٌفت پس اٛب ٌشتٝ ص٘ي

 ا٘ذاختيذ؟ً

سنٛتيٗ  ، سييس پاسٍاٜ تٟناس ٕٞنذاٖ، اص ٔٙ  اوثش خاٖ أٙيٕٝٞشاٜ جٟاص، 

ػشٚس آٔنذٜ تنٛد. اٚ  دسنتص سا تنا دسنتثٙذ تنٝ دسنت ٔنشد ديٍنشي تنا           

ونٝ   تنشصٚ ٞاي اخٕالي تستٝ تٛد. ٔؼّنْٛ ضنذ دصدي اسنت تنٝ ٘ناْ       سثيُ

ٔٛلنغ ا٘تمناَ جٟناص تنٝ اٚ اطنالع       "ا٘نذ ٚ اتفالنا   ٞا دس تؼميثص تنٛدٜ  ٔذت

وٙنذ ٚ ٕٞنشاٜ    دس لٟٜٛ خا٘ٝ ٘طستٝ است. اٚ سا تٛلي  ٔي تشصٚدٞٙذ وٝ  ٔي

ٖ  آٚسد. دصد وٝ دستص تٝ دست  اص تٝ خا٘ٝ ٔا ٔيجٟ ٚغنُ تنٛد،    اوثنش خنا

ٌفنت. اٟناس    خٙذيذ ٚ ػشٚسي سا تثشينه ٔني   ٌفت ٚ ٔي تذٖٚ دِطٛسٜ ٔي

ٞا ِثاسٓ  تؼذاصظٟش ِثاس دأاد سا آٚسد٘ذ دان حٕاْ تا دستياسي سالذٚش

سا ػٛؼ وشد٘ذ. تٝ ٔٙضَ پذس ػشٚس سفتيٓ، تشاي دسنت تٛسني پنذس صٖ ٚ    

ا ٔادسصٖ وٝ حاا ديٍنش ٔلنشْ ضنذٜ تنٛد. پنس اص ػثنٛس اص سٚي       سٚتٛسي ت
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ٞنا ٚاسد ٔٙنضَ ػنشٚس ضنذيٓ. دسنت پنذس        ٌٛسفٙذ رتح ضذٜ تا سالذٚش

ٝ  ػشٚس ٚ سٚي ٔادس ػشٚس سا تٛسيذْ. ٔادس تنا سنش    غنفاء اِلنك  تنٝ   ساتؼن

 ٞا دٞيٕص.ً اي وشد، غفا ٌفت: ًتٝ لَٛ دصفِٛي اضاسٜ

تشاي ديذاس پذس ػنشٚس سفتنٝ    اي طال دس دستٓ ٌزاضت. ٔٛلؼي وٝ سىٝ

تٛديٓ، حٕاْ ٔلُ سا تشاي ػشٚس لشق وشدٜ تٛد٘ذ ٚ سسٓ تٛد وٝ ػالٜٚ تنش  

وساٖ ػشٚس، دٚ دختش ٞٓ اص خا٘ٛادٜ دأاد ٕٞشاٜ ػشٚس تاضٙذ. دس ػشٚس 

ٖ   حٕاْ ٞنا، سنٝ ٘نٛع پنَٛ پشداخنت       ٞا، پس اص تضٖ ٚ تنشلع دختشٞنا ٚ ص

پنَٛ  يطٍي ػنشٚس، ديٍنشي   تشاي دان ٕٞ ٌيس تاا ضذ. يىي تٝ ٘اْ ٔي
ونشد ٚ آخنشي    تشاي استاد حٕاْ وٝ تمچٝ ٚ جأٝ ػشٚس سا تناص ٔني   اسفٙذ

صٖ سا جّٛي دس  ٞٓ حٕاْ سيخ تّٙذ ٚ داؽ تٖٛ تٝ 2تاٖ تٖٛپَٛ سيخ داؽ، وٝ 

ٌزاضت ٚ تا اص دٚ ٘فش ٕٞشاٞاٖ ػشٚس وٝ اص خا٘ٝ دأناد   خشٚجي حٕاْ ٔي

 داضت.  ٌشفت، سيخ سا تش ٕ٘ي آٔذٜ تٛد٘ذ پَٛ ٕ٘ي

ٞا تٝ ٔٙضَ تشٌطتيٓ، حنذٚد سناػت ٞطنت ضنة تنٛد ونٝ        تا سالذٚش

ونٝ   ٞنا 3 يٍٙٝٞاي صيش تاصاساٝ تٛي دسضىٝ ٘طستٝ ٚ  ٌفتٙذ ػشٚس ٘ضديىي

اٟاس ٘فش تٛد٘ذ، ٕٞشاٞص ٞستٙذ. سسنٓ تنش اينٗ تنٛد ونٝ ػنشٚس اص صينش        

تنش   ٞاي وٛاٝ واٞثاس يٛاش يٛاش تيايذ تا دأاد ٞشاٝ تيص تاصاساٝ تا ٘يٕٝ

ٝ استمثاِص تشٚد ٚ ايٗ تنشاي ػنشٚس أتيناصي تنٛد، ٔنٗ ونٝ سنش اص پنا         ت

سفنتٓ ٚ   ٞا سٚا٘ٝ صيش تاصاسانٝ ضنذْ، تٙنذ ٔني     ضٙاختٓ، ٕٞشاٜ سالذٚش ٕ٘ي

ٞاي وٛاٝ واٞثاس تنشادس   خٙذيذ٘ذ، ٘يٕٝ ٞا ػمة ٔا٘ذٜ تٛد٘ذ ٚ ٔي سالذٚش

 ديٍشْ سا ديذْ، ٌفتٓ:

 ًتا ايٙجا تسٝ؟ً 

 ذاخت ٚ ٌفت: ًاص سالذٚضٟا تپشس.ًپٛصخٙذي صد سشش سا پاييٗ ا٘
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وٝ لنذي دساص   تٟشاْ وطيىچيلذْ سا تٙذتش وشدْ ٚ صيش تاصاساٝ سسيذْ. 

ٚ سٍ٘ي صسد ٚ سياٜ داضت، جّٛي دسضىٝ اَٚ سا ٌشفتنٝ تنٛد ٚ ا٘ؼناْ ػثنٛس     

 خٛاست ٚ ايٗ سسٕص تٛد.  ٔي

تشادس وٛاه ػشٚس تغُ دسنت سنٛساي ٘طسنتٝ تنٛد ٚ انشاؽ تنٛسي       

دستص تٛد. اص ٔٛلؼيت تٛل  دسضنىٝ اسنتفادٜ ونشد ٚ    سٚضٗ ٚ آٚيض داسي 

ٔطغَٛ تّٕثٝ صدٖ تٝ اشاؽ تٛسي تٛد وٝ تا حشونت دسضنىٝ اَٚ، دسضنىٝ    

دْٚ تذٖٚ ٞطذاس سٛساي تٝ د٘ثاَ دسضىٝ اَٚ تٝ ساٜ افتاد. تشادس ػشٚس تا 

اشاؽ تٛسي تٝ صٔيٗ افتناد ٚ ِِٛنٝ انشاؽ ٚ آٚيضٞناي آٖ ضىسنت ٚ انشاؽ       

ٌشفت وٝ اشا سٚضٙايي دس اٙيٗ ضثي خنأٛش  خأٛش ضذ. بٕي دِٓ سا 

جٌٛٙذٔي ضذٜ تنٛد، تنا ػجّنٝ اص     "وٝ ٔٛٞايص وأال لػاب فتلؼّيضٛد. 

 دواٖ تيشٖٚ آٔذ ٚ ٌفت:

 ًپسش آلا اشاؽ ٔاَ ضٕا تٛد؟ً 

 ٌفتٓ: ً٘ٝ ٔاَ خا٘ٛادٜ ػشٚس.ً

 ٞا سا تاا تشد ٚ ٌفت:  دست 

وٝ ػنشٚس دينٝ صينش    ًاِلٕذا  سب اِؼإِيٗ اِٟي ضىش. ايٗ ػالٔت ايٙٝ 

 سايٝ اشاؽ پذسش ٘يست ٚ ٕٞيطٝ ٔاَ تٛئٝ.ً 

ونٙٓ.   تٝ لذسي ايٗ تسال أيذتخص تنٛد ونٝ اٚ سا ٞشٌنض فشأنٛش ٕ٘ني     

سا  داتٟشاْ وطنيىچي خا٘ٝ وٝ ٕٞٝ پا تٝ سٗ ٌزاضتٝ تٛد٘ذ،  ٞاي لٟٜٛ خضّي

ٛ  يه سنيٙي اص لٟنٜٛ خا٘نٝ     اغَٛ پيسٞٓ تا خٛد يىي وشد٘ذ،   ػّني بٕن

 تشداضت ٚ ٌفت: 

حسنٗ ػثنذا    شٚسي پسش آلاست.ً ٚ تنا سنيٙي ضنشب ٌشفتنٝ تنٛد ٚ      ًػ
، جناّٞي  اغَٛاي تٝ سش داضت تا دِِْ دِِْ  وٝ ضاپٛي ٔخّٕي تاصٜ جيك جيٗ

ٝ    ٔشاد ِيطٕٝ، ٔيشصا ػّي سالخ، جٛاد حاجسلػيذ.  ٔي ٚ  ا  ٔشاد، بالْ ػٕن

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


هايزيربازارچهنظربيگداستان

67 

ٝ بنال دايشٜ سا تٝ دست  اغَٛ پيس تٝ طشف ٔٙضَ ساٜ افتاد٘ذ. داتٟشاْ  ْ ػٕن

 داد ٚ ٌفت: 

 خٛاْ ضاطشي تشلػٓ.ً ًٔي

 اش سا ا٘جاْ داد.  جٕؼيت سا ٔتٛل  وشد ٚ سلع ضاطشي

دس ايٗ فاغّٝ خٛد سا تااي تاْ سسا٘ذْ ٚ دٚ سوؼت ٕ٘اص وٝ ٘يتص ينادْ  

حسٗ ػثنذا    ٘يست، تٝ جا آٚسدْ. ػشٚس وٝ ٚاسد خا٘ٝ ضذ، والٜ ٔخّٕي
ا٘ذ، اٙذ سية پشتاب ونشدْ  سا سشش ٌزاضتٙذ وٝ پشتاب سية آسيثي ٘شس

خنٛسد ٚ تمينٝ سا دٚستنش پشتناب      حسنٗ ػثنذا   وٝ يىي اص آٟ٘ا تٝ ِثٝ والٜ 

ٞا تشاي جٕغ آٚسي سية اص اطشاف ػشٚس پشاوٙذٜ ضذ٘ذ. ٕٞنٝ   وشدْ. تچٝ

ٝ  خضّي ضناٖ وٕنه    ٞا تشاي غشف ضاْ تٝ خا٘ٝ آٔذ٘ذ. اِلك ٚ اا٘ػاف ٕٞن

٘نٛش جا٘طناٖ تناد. تنشادس     صيادي تٝ ايذٖ سفشٜ ٚ آٚسدٖ بزا وشد٘ذ ونٝ  

تضسٌٓ ٔشا تا ػشٚس دست تٝ دست داد ٚ لشاس ٌزاضنتٝ تنٛديٓ ونٝ پنا سٚي     

اي سا ونٝ   صسٍ٘ي وشد ٚ پايص سا سٚي پايٓ وٛتيذ. سىٝ ساتؼٝپاي ٞٓ ٘ض٘يٓ. 

 ٌشفتٝ تٛدْ، و  دستص ٌزاضتٓ خٙذيذ ٚ ٌفت:غفاءاِلك اص 

ادْ ٘يأنذ،  .ً ايضي ين ٔلٕذ ٔسؼٛدًايٗ وٝ ضذ جٛسابِ دس تالش ٔؼاش 

 ٌفتٓ:

 ًتيطتش تٛضيح تذٜ.ً 

وٝ لشاس تنٛد جنٛساتي    ٔلٕذ ٔسؼٛدٌفت: ًيىي اص آوتٛسٞاي ٕ٘ايطٙأٝ  

تمذيٓ ٕٞثاصي ص٘ص وٙذ ٚلتي سٛفّٛس ٌفت جنٛساب سا تنذٜ، دينذ ينادش     

ٞاي خٛد سا تينشٖٚ آٚسد ٚ   سفتٝ جٛساب سا تياٚسد. تٝ صٔيٗ ٘طست ٚ جٛساب

اي ٞنٓ   ٚ ٞٛ تٕاضااياٖ ضذ تٝ ٘ظش ػنذٜ تٝ دست صٖ داد. ايٗ تاػث خٙذٜ 

 ٝ ٝ    ضايذ اتتىاسي آٔذ. حاا تٛ ٞٓ سنى اي تنٝ ٔنٗ    اي سا ونٝ اص پنذسْ ٌشفتن

 دٞي؟ اٝ خٛب است وٝ تٕاضااي ٘ذاسيٓ.ً ٔي
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دوتنش  ٌفت. خشيذ سىٝ سا فشأٛش وشدٜ تٛدْ تنٝ يناد اصدٚاج    ساست ٔي
ي، افتادْ وٝ ضة ػشٚسي تنٝ جناي ا٘جناْ ٔشاسنٓ ص٘اضنٛي      ٔلٕٛد غٙاػي

ونشد ٚ سنپس تمناء     فشضيٝ ٘سثيت صٔاٖ ا٘يطتيٗ سا اص ٕٞسشش سؤاَ ٔني 

 ا٘سة داسٚيٗ سا. 
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