«زاسيخ تيٟمي» سا اص ا٘سطاساذ «خٛاسصٔي» دصديذ ٜتٛد.

کتاب دزد

وسابفشٚضي تضسي تٛد  ٚخسسٞٛايص ٔجاَِ ٔخفي وشدٖ
وساب سا صيشِ خيشأ ٗٞيداد .أا لثّص حسٕاً يادش تٛد وٝ

حسین مرتضائیان آبکنار

تايذ خيشاٙٞص سا تيا٘ذاصد سٚي ضّٛاسش  ٚتعذ ٚاسد ٔغاصٜ
ضٛد.

.

آلاي ٕٞاي٘ٛي سٚصٞا ٌاٞي دسسص سا زىئ ٝيدٞذ تٝ
عصايص  ٚت ٝصٚس ،خٛدش سا اص سٚي ساحسي ٔيوَٙذ ٚ

.

ٔيسٚد زا جّ ٛوسابخا٘ ٚ ،ٝوسابٞا سا يىي يىي ٚاسسي
ٔيوٙذ.

.

اص «ضاٙٞأ»ٝي «فشدٚسي» س٘ ٝسخٝي ٔسفاٚذ داسد.
٘سخٝي زه جّذياش ٔصٛس اسر  ٚخيّي ٘فيس .يه تاس

.

و ٝتيخ َٛضذ ٜتٛد ،زصٕيٓ ٌشفر تفشٚضذش؛ أا فٛساً
ٔٙصشف ضذ.

أيشعثاس ٕٞاي٘ٛي ديٍش ٞفساد  ٚس ٝساِص اسر.
دسرٞايص ٔيِشصد  ٚفمط تا وٕه عصا ٔيزٛا٘ذ سا ٜتشٚد.

«ٙٞش ايشاٖ» «ٌيشضٕٗ» خيّي سٍٙيٗ تٛد ،چ ٖٛواغزش

دوسش ت ٝا ٚزأويذ وشدٞ ٜيجاٖ صد٘ ٜطٛد چ ٖٛتشاي لّثص

ٌالس ٝتٛد .تايذ صثش ٔيوشد زا ٛٞا سشد ضٛد .خّيٛس ٌطادي

اصالً خٛب ٘يسر.

خٛضيذ  ٚسفر زٛي وسابفشٚضي  ٚسشِ تضٍ٘ا ،ٜوساب سا
ٌزاضر زٛي ضىٕصٛٔ .لع تيش ٖٚآٔذٖ اص تس ضىٕص سا

تس و ٝوساب خٛا٘ذ ،ٜعيٙىص  ٓٞوّفر ضذ ٚ ٜاص تس

ز ٛداد ٜتٛد ٘ ٚفسص سا حثس وشد ٜتٛد ،زا ضة دِص دسد

و ٝضيطٞ ٝايص سٍٙيٗ اسرٔ ،ذاْ سُش ٔيخٛسد  ٚزا ٘ٛنِ

ٔي وشد.

دٔاغص خاييٗ ٔيآيذ.

«حافظ» «خاّ٘شي» سا تشاي ايٗ و ٝفشٚضٙذ ٜضه ٘ىٙذ،

آلاي ٕٞاي٘ٛي عاضك وساب اسرٕٝٞ .ي وساب ٞايص

ٔجثٛس ضذ يه تسسٔ ٝذاد  ٓٞتخشد .اِثسٔ ٝذاد  ٓٞالصْ

سا ٔ ٓٞيضٙاسذ .سٚصٞا ٕٞاٖطٛس و ٝسٚي صٙذِيي

داضر ،أا ٘ ٝيه تسس .ٝيه يا د ٚزا تشايص وافي تٛد.

ساحسياش ٘طسس ،ٝت ٝا٘ث ٜٛوسابٞايص ،و ٝزٛي لفسٞٝاي
چٛتي وٙاس  ٓٞچيذ ٜضذٜا٘ذ ،خيشٔ ٜيضٛد  ٚآساْ سش زىاٖ

سشيي آثاس «صادق ٞذاير»« ،چاج أيش وثيش» سا يىي

ٔيدٞذٌ .اٞي چطٕص ت ٝجّذِ سٍ٘ي يا وسابِ لطٛسي وٝ

يىي اص وسابفشٚضيٞاي ٔخسّف دصديذ ٜتٛد« :تٛفِ وٛس»

ٔيافسذِ ،ثخٙذ ٔيص٘ذ  ٚت ٝفىش فشٔ ٚيسٚد .يادش ٔيآيذ

سا اص «خٛاسصٔي» تّٙذ وشد ٜتٛد؛ «س ٝلطش ٜخ »ٖٛسا اص

و ٝچٝطٛس تا اضطشاب  ٚدِٟش ٜآٖ وساب سا اص وسابفشٚضي

«آٌا»ٜ؛ «ساي ٝسٚضٗ» سا اص «سحش»؛ ٕٞ ٚيٗطٛس زا آخش .فمط

تّٙذ وشد ،ٜطٛسي وٛٔ ٝلع تيش ٖٚسفسٙص ٞيچ وس ٔسٛجٝ

«عّٛي ٝخا٘ٓ» ٔا٘ذ ٜتٛد و ٝازفالي ،يه ٘سخٝاش سا دس

٘طذ.ٜ

وسابفشٚضيي «سَص» ديذ ٜتٛد .چ ٖٛجّ ٛچطٓ تٛد ،سخر
ٔيضذ تشداضسص طٛسي و ٝوسي ٔسٛج٘ ٝطٛد .أا ٘مطٝاي تٝ

خازٛلص ساسسٝي «ا٘مالب» تٛد؛ سٚت ٝسٚي دا٘طٍا.ٜ

رٙٞص سسيذ  :اص «فٛايذ ٌياٞخٛاسي»ي «ٞذاير» د ٚجّذ
داضر .يه جّذش سا ٕٞشا ٜخٛدش تُشد ت ٝوسابفشٚضي ٚ
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تا «عّٛي ٝخا٘ٓ» عٛض وشد؛  ٚتشاي ايٗو ٝوسي ضه

س ٝجّذش سا زٛا٘سس ٝتٛد تّٙذ وٙذ .تشاي ٕٞيٗ  ،ٓٞفمط زا

٘ىٙذ ،وسابِ خٛدش سا خطر  ُٚسٌ ٚزاضر جاي آٖ .جّذ

جّذ س ْٛخٛا٘ذ ٜتٛد.

ٞش د ٚزا وساب آتي تٛد  ٚوسي ٔسٛج٘ ٝطذ.

سِشي ي آثاس «آَ احٕذ» سا داضر .لطع جيثي ٕٞيطٝ
تشايص ساحرزش تٛد.

آٖ ٔٛلعٞا جٛاٖ تٛد .ويفي سٚي دٚضص ٔيا٘ذاخر ٚ
دسر دس جيةٔ ،يسفر زٛي وسابفشٚضي  ٚدٚس

 ٚحاال چٙذ ٞفسٝاي اسر و ٝتيش٘ ٖٚشفسٚ .ٝضع ٔضاجاش

ٔيچشخيذ .لثّص حٛاسص تٛد و ٝصيح ويف سا تاص

خشاب اسر  ٚدوسش زاويذ وشد ٜو ٝتايذ اسسشاحر وٙذ.

تٍزاسد.

تٞ ٝش صحٕسي ٞسر تّٙذ ٔيضٛد ٔ ٚيسٚد زا جّ ٛآي.ٝٙ

يه تاس زٛي وساب فشٚضيي «اِٚسسا» تٛد و ٝتشق سفر.

عصايص سا زىئ ٝيدٞذ ت ٝديٛاس  ٚدسسي ت ٝصٛسذِ

ٚلسي و ٝتشق آٔذ ،آلاي ٕٞاي٘ٛي زٛي خياتاٖ تٛد تا خٙج

زشاضيذٜاش ٔيوطذ .تعذ يمٝي خيشا ٗٞسفيذش سا تاال

جّذ «زٟشاِٖ لذيٓ» «جعفش ضٟشي» و ٝسفر تغُضاٖ وشدٜ

ٔيدٞذ  ٚوشاٚازص سا دٚس ٌشدٖ ٔيا٘ذاصد  ٚتا دلر ٌشٜ

تٛد  ٚتا احسياط داضر اص ال ت ٝالي ٔاضيٗٞا سد ٔيضذ.

ٔيص٘ذٔ .ـٞٛايص سا  ٓٞخاسافيٗ ٔئاِذ  ٚخٛب ضا٘ٝ
ٔيوٙذ .چٙذ زاسِ سثيّص سا و ٝسيخ ايسساد ،ٜتا ليچي

«عصياٖ» «فشٚغ» سا ٘ذاضر .دس ت ٝدس د٘ثاِص ٔيٌطر.
يه تاس و ٝزٛي يه وسابفشٚضي ديذش ،دسً٘ ٘ىشد؛

وٛچىص ٔيچيٙذ .تعذ وسص سا اص جاسخسي تشٔيداسد ٚ

ٔسسميٓ سفر طشفص  ٚوساب سا تشداضر ٕٞ ٚاٖ طٛس آٔذ

ِحظـٝاي سـشش سا تشٔيٌشدا٘ـذ  ٚتـ ٝوساب ٞايص ٍ٘اٜ

تيش ٚ ٖٚخطر سشش سا ٍ٘ ٓٞا٘ ٜىشد .زا خا٘ ٓٞ ٝسشش سا

ٔيوٙذ  ٚآٞسس ٝتيشٔ ٖٚيسٚد.

تش ٍ٘شدا٘ذٚ .لسي سسيذ خاٌ٘ ،ٝشد٘ص خطه ضذ ٜتٛد.

ٕٞيط ٝعادذ داسد خياد ٜتشٚد .أ ُٞحُ  ٕٝٞآلاي
ٕٞاي٘ٛي سا ٔيضٙاسٙذٕٞ .سايٝي وٙاسي ٔي ٌٛيذ« :سالْ

د٘ثاَ «سفش ضة» «ت ٕٟٗضعّٚ ٝس» ٔيٌطر .زشجٕٝي
«خطٓ ٞ ٚيا»ٛٞيص سا خٛا٘ذ ٜتٛد  ٚخٛضص آٔذ ٜتٛد.

اسساد ٚ ».ا ٚسشي زىاٖ ٔيدٞذ ٛ٘ ٚنِ عصايص سا تٝ

سشآخش ،آٖ سا ٌ ٓٞزاضر زٛي وساب خا٘ٝاش وٙاسِ «خطٓ

احسشاْ ،وٕي تاال ٔيآٚسد.

ٞ ٚيا.»ٛٞ

دس سا ٜتا خٛدش فىش ٔيوٙذ زاصٌيٞا تاصاس وساب

خيص آٔذ ٜتٛد و ٝوساتي سا و ٝتّٙذ وشد ،ٜتخٛا٘ذ ٚ

چمذس ٌشْ ضذ !ٜسٞ ٝفس ٝخيص زشجٕٝي جذيذ «ٌيُ

خٛضص ٘يايذ .يىي سا يادش آٔذ؛ وساتي اص «دوسش ضشيعسي»

ٌٕص» سا دس ٘طش چطٕ ٝديذ ٜتٛد  ٚدِص ِشصيذ ٜتٛد.

تٛد .فشدايص سفس ٝتٛد تٕٞ ٝاٖ وسابفشٚضي  ٚوساب سا

ٔيسٚد زا ٘طش چطٕ .ٝواسوٙاٖ ٕٝٞ ،ا ٚسا ٔيضٙـاسٙذ ٚ

دسسر ٌزاضس ٝتٛد سش جايص.

يىييىي ت ٝاحسشأص تّٙذ ٔيض٘ٛذ .وسابفشٚضي ضّٛغ
اسر .آلاي ٕٞاي٘ٛي چشخي ٔيص٘ذ ٔ ٚيسٚد سٕر

«ٞطر وساب» سا تا ٔجٕٛع ٝطشحٞا ٘ ٚماضيٞاي
«سدٟشي» ،تاس ا َٚدس ا٘سطاساذ «طٟٛسي» ديذ ٜتٛد  ٚتاس دْٚ

لفسٝايٌ« ٚ ،يُ ٌٕص» سا و ٝزاص ٜچاج ضذ ٜتا زشجٕٝي

دس وسابخا٘ٝي خٛدش.

«ضأّ ٚ »ٛطشحٞاي «ٕٔيض» ،تشٔيداسد  ٚصفحازص سا ٚسق
ٔيص٘ذ زا ايشاد ٘ذاضس ٝتاضذِ .ثٝي وسص سا وٙاس ٔيص٘ذ ٚ

«وّيذس» «دِٚر آتادي» سا ٘سٛا٘سس ٝتٛد تذصدد .د ٜجّذ

وساب سا ٔيٌزاسد صيش تغّص  ٚتا آس٘ج ٍٟ٘ص ٔيداسد.

تٛد .تايذ چ ٝواس ٔيوشد؟ يه ٔا ٜزالش وشد ٜتٛد  ٚفمط

آلاي ٕٞاي٘ٛي زا حاال ٞيچ ٚلر ٌيش ٘يفساد.ٜ
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تاص وٕي دس وسابفشٚضي ٔيچشخذ  ٚوسابٞاي ديٍش
سا ٍ٘أ ٜيوٙذ .تعذ زعظيٕي ٔيوٙذ ٔ ٚيسٚد سٕر دس.
جّ ٛدسٚ ،لسي و ٝديٍش خطسص ت ٕٝٞ ٝاسر  ٚخياتاٖ جّـٛ
سٚيصِ ،ثخٙـذ ٔيص٘ذ ٌٛ ٚضٝي ِثص ٔيخشد .وٕي ٞيجاٖ
صد ٜضذ .ٜلّثص وٕي دسد ٌشفس .ٝتا آس٘جص وساب سا سفر
صيش تغّص ٍ٘ٔ ٝيداسد  ٚسعي ٔيوٙذ زعادِص سا حفظ وٙذ.
يه لذْ ديٍش تشٔيداسد  ٚاص دس تيشٔ ٖٚيسٚد ٚ .ديٍش واس
زٕاْ اسر! أا دسسص ٔيِشصد  ٚعصايص وج ٔيضٛد ٚ
ٕٞاٖ جا جّ ٛدس ٔيافسذ سٚي صٔيٗ.
ٌٛضٝي وساب اص صيش وسص تيش ٖٚصد .ٜدسسص طٛسي
سٚي وساب ٔا٘ذ ٜو ٝاٍ٘اس تغّص وشد ٚ ٜحاضش ٘يسر
وساتص سا ت ٝوسي تذٞذ.
آلاي ٕٞاي٘ٛي ٕٞاٖ جإٞ ،اٖ سٚص ،وساب دس تغُ،
ٔئيشد.
آتاٖ 83

3

