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 اهناسنا و اهگرگ
 
 
 لگنج و اسآ لوغ و هدیشک نامسآ هب رس بونج ياههوک ،تعسو اب و دوب راومه تشد
 .اهتنا یب و هوبنا ،ناتسهوک رب هدیمل
 ،دوب هتشگ دیفس هچراپ کی راسهوک و لگنج و تشد .دیرابیم فرب یلاوتم زور نیدنچ
 ناتخرد کت هک دوب هدیراب فرب ردق نآ .ریش لثم ای و ینیچ لثم ،وق رپ لثم ،دیفس ِدیفس
 .دندرکیم یئامن دوخ تشد يانهپ رد هدیشک راسخر رب باجح ناسورع نوچ يوزنم
 نهپ تعیبط رب کتخب نوچ هام یناهنپ شبات زا هتخاب گنر تملظ و دیسریم نایاپ هب زور
 .دیدرگیم
 هتسشن داب نماد رب قارب کچوک ياههناد نوچ فرب .درکیم خوسر ناوختسا ات امرس زوس
 و موادم ياهزوز اب نافوط و دیرورپیم نافوط داب .دیشکیم كرس یئوس ره هب و دوب
 .دیبوکیم هبرض زیچ همه رب ،زیگنالوه
 نوگنرس عیرس ،تفریم جوا هب نافوط تردق اب جالعال و هدرک مگ هر یغالک یهاگزاره
 .تخاسیم ناهنپ ياهشوگ رد ار دوخ بسانم ياهظحل رد و دشیم
 هب نامسآ زا ای نامسآ هب نیمز زا ،درابیم تمس مادک زا فرب هک دوبن مولعم یتسرد هب
 کچوک ياههناد نوچ ار اهنآ و تفرگیم رب نیمز زا فرب هیال هیال داب دیدش جوم .نیمز
 .دیشاپیم اضف رد قاّرب
 .تشاد رظن ریز ار یتکرح ره ،لگنج رانک رد ياهرخص زارف زا ،یشحو و ناشخرد مشچ ود
 و دنت سفن هارمه مرگ راخب و دوب یلاخ شامکش .دمآیمن شامشچ هب ياهدنبنج چیه
 هتسب و زاب هسلخ تلاح هب شانامشچ .دیشکیم رپ فارطا هب شزاب ناهد زا شاتخاونکی
 هب رس .دوب هدرک عمج شیاپ يال يروخلد اب ار شمد و هدش نازیوآ شیاهشوگ .دیدرگیم
 یب اب ،دنکفا ریز هب رس ،داد رس ار ینمی دب و كاندرد يهزوز و درک زاب ناهد ،درب نامسآ
 .دیدرگزاب ،دوب هدمآ هک یهار نامه زا و دیخرچ دوخ رود یلیم یب و یلاح
 يدتمم توس هب لیدبت ،دیلامیم فرب یب ياهگنس یضعب زیت يهبل رب هک داب يهزوز
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 .دیدرگیم وحم نافوط ياتسار رد هک دشیم
 نافوط مشخ مارآ مارآ و دندیمریم نامسآ زا اهربا .دشیم کیدزن رحس دمجنم يالویه
 شوغآ رد تخس ار رگیدمه تعیبط يازجا يهمه هک دوب نانچ امرس زوس .تسشنیم ورف
 زا ریذپان یئادج يوزج دروخرب يهظحل نامه رد ،داتفایم هک یفرب يهناد نآ .دندوب هدیشک
 نیمز رب یلاح یب اب هام ،نامسآ يهشوگ رد يربا هراپ فاکش زا .دشیم رگید ياههناد
 .تسیرگنیم
 لباق یتخس هب فرب زا ياهدوت ریز رد یکچوک يهبلک ،هوبنا لگنج زرم رد و تشد رانک رد
 رد هک ار نآ يهرجنپ اهنت .هاک و وراج زا شبروم فقس و دوب یبوچ هبلک .دوب صیخشت
 ،هدیمل هرخص رب جوم نوچمه فرب و دندوب هدرک پیک اّوقم اب ،دوب هدش هیبعت یقرش راوید
 داب .دشیمن تفج بوخ و تشاد بات یمک هبلک یبوچ رد .دوب هدیناشک ار دوخ نآ نیئاپ ات
  .دیشاپیم نورد هب هار نیا زا ار هدنیازف يامرس یمحریب اب
 هدیدرگ مسر هناخ رانک تخرد رب ،دیباتیم نوریب هب رد زرد زا هک جاّوم یئانشور زا یطخ
 .دوب
 هب هک نآ زا شیپ و دشیم لح یکدوک يهناموصعم يهیرگ رد یئاههفرس کت يادص
    .دیدرگیم وحم داب تابرض رد دبای هار نوریب
 قاجا .نازیوآ راوید ياهخیم رب يریصح ياهلیبنز و یبوچ اهراوید و دوب یلگهاک هبلک فک
 هدش هیبعت نآ يالاب هک ياهدز گنز يزلف شک دود زا اوه و تشاد رارق ياهشوگ رد یلگ
 فقس زا رتمک بآ هک ياهیواز رد ،رگید يهشوگ رد .دیشاپیم نوریب هب راشف اب ،دوب
 ،دوب هدیوج رتمک ار نآ هنایروم و هدیسرن قاط هب ات نیبوچ راوید من هک یئاج رد ،دیکچیم
 يدرم نآ رب و هدناشوپ یکشت ار نآ يور هک تشاد رارق رجآ هراپ دنچ رب یلمعتسم يهتخت
 ،یباقع ياینیب ،گنر زمرق و هتسجرب یئاههنوگ ،هتسشن يدوگ هب ینامشچ اب راسخر درز
 تصش یلو دوب هلاس یس ًادودح .دیلانیم یسردنم فاحل ریز ،توترف یمسج و زارد یندرگ
 شتآ شاهنیس رب ینوخ ياههفرس کت .دوب هدوبر ار وا تردق و یناوج ،لس .دنایامنیم هلاس
 ياههتخل .تفاکشیم نورد زا ار شاهنیس يرجنخ نوچ و دناکتیم ار شنت ،دیشاپیم
 .دوب هتسب هملد کشت و اکتم ،لامتسد رب نوخ
 هدیرب هدیرب و هتسهآ ،تشاد هگن ناهد ریز ار یکچوک نگل ،دز یتلغ ولهپ هب ترارم اب میدن
 ».موشیم هناوید مراد .نک تکاس ار هچب نیا« :تفگ
 و تشاذگ یبوچ يهبعج کی فک ،درک ات ار ياهنهک يوتپ ،بش یباوخیب زا هتسخ ،سگرن
 ،دورن نیئاپ شیولگ زا اذغ ای ریش و دنیبن امرگ يور هچب نیا یتقو ات« :تفگ شرهوش هب
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 ».میمورحم تمعن ود نیا زا هک مه ام .دش دهاوخن تکاس
 شیور ،دناباوخ هبعج نورد ار ياهلاس کی يهچب ،تشاذگ وتپ يور ار یکچوک شلاب هاگنآ
 یلاحیب اب و درکیم هیرگ عطقنیال هچب .دیشک یسردنم يوتپ سپس و لمعتسم ياهچراپ
 راک هب يراخب ياج هب هک یقاجا نورد شتآ و دوب درس قاطا ياوه .تخیریم کشا
 ار قاطا و دنازوس ار نآ ناوتب هک يزیچ و دوب سیخ هدش درخ ياهبوچ .شوماخ ،تفریم
 شآ يردق هتشذگ زور ،نآ رد هک یفرظ و تشادن ریش ردام ناتسپ .تشادن دوجو ،درک مرگ
 بانط اب ار وا رود سگرن .دیآ نوریب وتپ ریز زا درکیم یعس هچب .دوب یلاخ زین دندوب هتخپ
 .مراپسیم مدرم تسد هب ار هچب و الاب هد موریم« :تفگ شرهوش هب و تسب مکحم یکزان
 ».مروآ تسد هب نامدوخ يارب ینان متسناوت مه دیاش .دوشیم فلت دنامب اجنیا وا رگا
 دوز .ادخ ناما هب« :تفگ و دز رانک شانامشچ يور زا ار شاهدیلوژ و مرن ياهوم میدن
 ».تمایق هب نامرادید مه دیاش .درگرب
 هچب لماح يهبعج و دیشوپ ار شاهنهک يوتلاپ ،درک بترم ار شرهوش يور فاحل سگرن
 تشد يهنهپ رب ياپ و تفرگ تسد رد ار بانط رس ،تسب ار رد .دیشک نوریب هبلک زا ار
 و هدش خاروس یگنهک طرف زا شیاهشفک .تفریم ورف فرب رد چم ات شیاهاپ .تشاذگ
 ار شاناتشگنا و درکیم غاد ار شاتروص درس داب .درکیم ذوفننآ رد یناسآ هب فرب
 یتنعل هار نیا تعرس اب درکیم یعس و تفریم و تفریم .دیزرلیم شفیهن مادنا .سحیب
 دیفس نیمز ،فرب قاّرب و زیر تاّرذ ،دیدیم ولج رد هچ نآ .تشادن ینایاپ هار یلو .دیامیپب ار
 .دوب یبآ نامسآ و
 هرابود و درک مکحم شدعاس هب ار بانط رس شاسحیب ناتشگنا اب .داتسیا يردق سگرن
 .داتفا هار هب
 ،دیبنجیمن شیاج زا و دمآیمن رد شیادص ،عاضوا مهبم كرد اب هبعج لخاد رد ،كدوک
 .درکیم هلان هتسهآ یهاگ هاگ طقف
  .تشاد هبلغ زور رب بش مه زونه
 بلق هب شاسحیب ياهتسد زا هتخانشان يدرد .دوب هدرک هفالک ار سگرن عوهت لاح
 .دهد تاجن ار شدنبلد كدوک تسیابیم وا یلو .دوبن شرایتخا رد رگید شیاهاپ .دیشکیم
 هر نازیخ و ناتفا و .دناسرب امرگ مه و تسه اذغ مه هک ینما ياج هب ار شاهچب دیاب وا
 شیابیز نامشچ .درشفیم ار شاموقلح ياهدنیازف درد .دوب دولآ دود شیولگ .درپسیم
 زغم ات امرس رتشین هارمه ،رقف و یتخبدب ،یگنسرگ ياهکنزوس و تفریم یهایس
 تشپ رد ،کشا بالیس و دزیم قه قه شاهنیس نورد .تفریم ورف شناوختسا
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 يانهپ رد اهنت ياهنت وا .دشیم کشخ یگدنامرد و یهانپیب رازنش رد شانامشچ
 و يرای هب یتسد چیه .تسین یهانپ و اوأم چیه .درپسیم هر امرس و فرب زا ياهنارکیب
 دوخ رد ار وا ياهشیدنا چیه و دیپتیمن شیارب یبلق چیه .دمآیمن شیوس هب يدردمه
  .دیدرگیم هدرشف فرب و امرس لاگنچ رد جالعال ،محریب يایند نیا رد وا .تفرگیمن
 ناکت اهرود رود نآ رد یحور دیاش ای و ياهیاس ،يزیچ .دش بوکخیم شیاج رد ناهگان
 .تخادنا گنچ شناج رب يرتشیب تدش اب امرس و داد ناکت ار شالد سرت .دروخیم
 هب شاتردق .درکیم خی شیولگ رد دایرف اما .دبلطب کمک و دنزب دایرف تساوخیم شالد
 شدوخ هب و شیولج رد نادرگرس حور هب ،امرس هب ،اههظحل هب تبسن مک مک و هدیشک هت
 هک دوب يرطخ ،دنکفایم ررش شناور و حور رد هقعاص نوچ هچ نآ .دشیم توافتیب
 ».دوریم تسد زا لالب ،منک یتسس رکا« :درکیم دیدهت ار شاهچب
 مارآ ،دشیم کیدزن هیاس .تفر شیپ هب یئاهماگ .داد تکرح ار شانازرل ناوناز مه زاب و
 .دروآیم رب رس يرگید يهطقن زا و دیدرگیم رود یهاگ .دمآیم شیپ هب مارآ
 .دروآ گنچ هب ار نآ تیقفوم اب دیاب لاح و دوب هتفای ار شراکش ،ناشخرد یشحو مشچ ود
 .دجنسب بوخ ار راک بناوج دیاب
 .دشیم کیدزن زین ناشخرد مشچ ود و تفریم شیپ هب ورین نیرخآ اب و اباهم یب سگرن
 ،دنمتردق ياهزوپ اب ناشخرد مشچ ود .تخود هار هب مشچ و تشادرب نابیرگ زا رس سگرن
 .دوب هلمح يهدامآ شایمدق دنچ رد ،هدش هداد بات ولج هب شوگ ود
 شریمض رد ياهرطاخ هاتوک تیاهنیب ياهظحل رد .دش هریخ وا هب و درک گنت مشچ سگرن
 :دیشک رپ
 گنراگنر يهماج ناتخرد زونه .دوب هتخیرن نیمز رب اهگرب يهمه زونه .دوب زیئاپ طساوا[
 ار دوخ ،نایرع ياههقاس و دنتسشنیم داب رب اهگرب یمیالم داب ره اب .دنتشاد رب رد
 ،دوب گنر درز ،تشد .دندرکیم ناهنپ هدیکشخ و رغال ياهگرب سپ رد هناراسمرش
 کشخ ياههخاش ،هوک يهنماد رد و لگنج رانک رد سگرن .فربیب اههوک و نیگنر ناتخرد
 زاب راک زا ار وا ریت ود يادص ناهگان .تخیریم ياهدش نهپ روت رد و درکیم دروخ ربت اب ار
 .تخادرپ راک هب هرابود .دشن شریگتسد يزیچ .تسیرگن فارطا هب و درک تسار دق .تشاد
 مشچ و درک تسار دق مه زاب .دیئاس رپ شاشوگ هب رگید ریت ود يادص دعب تعاس مین
 و یقت جاح يهدنخ سپس ،رگید کیلش و یناسنا ندیود يادص ،دعب یتاظحل .دناخرچ
 رد یقت یجاح .تفر ناشزاوشیپ هب .دومن بلج ار شاهجوت اهنآ ندش کیدزن و ورسخ
 لگنج نورد زا ،دندیشکیم ار یناویح دنمونت يهشال هک یلاح رد ،سپ زا ورسخ و شیپ
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 هرخالاب« :تفگ یلاحشوخ اب و داد رس ار هدنخ ،تخود هشال رب مشچ سگرن .دندمآ نوریب
 ناما رد نادنفسوگ دعب هب الاحزا .دیتخادنا ماد هب ار روسج ناویح نیا هرخالاب .دیدش قفوم
 .شمارآ رد امش و دوب دنهاوخ
 هب ار هشال نیا« :تفگ دشیم در سگرن رانک زا و دیشکیم ار هشال هک روط نامه ورسخ
 نیمه ،رگید ياهگرگ يارب ات« :دیدنخ دنلب و ».مینزیم راد هب ار نآ و میربیم هد
 ».دشاب یتربع سرد ،ار دیدج نابابرا نیا ،میوگیم ار اپ ود ياهگرگ
 .هچب وگن نایذه« :تفگ و درک کشخ ار شاندرگ قرع یگرزب لامتسد اب یقت یجاح
 يارب ،دنراذگب نیمز رب تحار رس بش و دننیبب ار گرگ نیا سحن يهشال مدرم هک نیمه
 .دندش رود و دنتشذگ سگرن رانک زا هاگنآ ».تسا یفاک ام
 ای و یباجنس رارف يادص ،اهگرب يور يرام تکرح يادص ،دمآیم یئادص لگنج نورد زا
 .درک تقد یمک وا .تفریم یکیرات هب ور اوه .کشخ ياهگرب يالبال رد ياهدنرپ ندیود
 .دش هریخ ياهطقن هب و تسشن دعب .داتسیا .دش عطق ادص .تفر ولج یماگ .دیدن يزیچ
 ار وا و دوب هداتسیا رود نادنچ هن ياهلصاف رد ناتخرد نیب یگس هلوت ای و یهابور ،یلاغش
 ».خچ .خچ« :درک ترپ شیوس هب و تشادرب یگنس سگرن .درکیم هاگن
 راب نیا .تشگزاب هرابود و درک ثکم یمک .داتسیا و دیود لگنج نورد هب رتمدنچ ناویح
 هس دیاش هک دید ار یگس هلوت .دش کیدزن وا هب و تفر شیپ هب یماگ سگرن .دمآ رتولج
 هب لیامتم يرتسکاخ شاندب يوم .دوب ابیز یلیخ .تشذگیمن شرمع زا رتشیب هتفه
 سگرن .دوب درگ و ناشخرد شانامشچ و ولامشپ و درگ شاکچوک ياهشوگ .دوب یتروص
 .تسشن نیمز رب مارآ و دیپت تدش اب شابلق ».تسین گس ،نیا .هن« :درک شزادنارو بوخ
 يهدروخ ریت گرگ نامه شردام سپ .گرگ هچب کی .تسا گرگ ،کچوک ناویح نیا«
 و مراذگب ار ولوچوک نیا رگا .هانپ یب و تسا هنسرگ کچوک ناویح نیا .دوب هتخاب ناج
 ،دوش گرزب هدرم ردام گرگ هچب نیا رگا یلو .كاندرد و یمتح یگرم ،درم دهاوخ ،مرذگب
 :دناهتفگ میدن و میدق زا .دروآ شردام هک دروآ دهاوخ هد تاناویح رس رب ار یئالب نامه

 دوش گرزب یمدآ اب هچ رگ        دوش گرگ هداز گرگ تبقاع
 نامه ،دنزیم هسرپ یلاوح نیا رد گرگ هچب نیا هک دنمهفب يدابآ لها رگا هتشذگ نآ زا
 .دندرک شردام هب هک دننکیم وا هب ار یتمدخ
 »؟درک دیاب هچ
 يهداج رد ،رهش هب نتفر نیح رد باتفآ عولط ماگنه هک ار یکدوک .دروآ دای هب ار شکدوک
 تفه طقف هک شاهتفر تسد زا هزات دازون ياج هب و دوب هتفای يدبس رد ،سولاچ - نارهت
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 لالب ار شامسا و دوب هتخیر يداش کشا ،دوب هتفرگ ناتسپ هب ،دوب هدنام ایند رد زور
 هنسرگ يزور رگا ؟دنکیم تبظاوم وا زا یسک هچ ،دنامب اهنت يزور لالب رگا :دوب هتشاذگ
 .دروآ راشف شاناتسپ هب ریش لاح نیمه رد ؟دهدیم اذغ وا هب یسک هچ ،میشابن ام و دنامب
 .تفر ،دوب هدرک نهپ کشخ بوچ يروآ عمج يارب نیمز يور هک يروت يوس هب تعرس اب
 .داهن شیپ هب یماگ و تفرگ تسد هب ار راسفا ،تشاذگ رخ نالاپ رب ،تسب ار نآ
 شاکچوک نامشچ .دنابنجیم مد و دوب هدز لز وا هب شایمدق ود رد گرگ هچب
 وا هب بوخ شردام هک دوب مولعم .هدمآرب شامکش و دوب زاب همین شاناهد .دیشخردیم
 .تسا هدیسر
 و تفر بقع هب یماگ دنچ گرگ هچب .درک زارد وا يوس هب ار شاتسد و تسشن سگرن
 ولج و دیشکیم وب بترم .دش کیدزن و دیشک ولج ار شاهزوپ طایتحا اب .تشگرب هرابود
 ار شاتسد فک سگرن .درک ادیپ سامت وا تشگنا اب شاهزوپ هک دیسر ياهظحل .دمآیم
 هب سپس ،داد شزاون ار شاینیب ،ینایم تشگنا اب .دیئوب ار نآ گرگ هچب و تفرگ الاب
 .درک شدنلب نیمز زا و تفرگ ار شرمک طایتحا اب ،دیشک تسد شاتشپ
 .دیسریم ولیک کی هب شنزو یتخس هب .دوب کچوک یلیخ گرگ هچب
 .دش هناخ یهار و دیشک ار راسفا ،تشاذگ شنهاریپ بیج رد ار وا .دوبن ددرم رگید سگرن
 ناتسپ زا دوب هدیمان یگرگ ار وا میدن هک گرگ هچب و پچ ناتسپ زا لالب دعب یتعاس
 .دندروخیم ریش شاتسار
 یگرگ .هرفن راهچ ریقف يهداوناخ نیا يارب ملِا و درد زا ولمم یناتسمز .دیسر ارف ناتسمز
 و تفریم نوریب هبلک قاطا اهنت زا هاگهگ وا .دشیمن ریس سگرن كدنا ریش اب رگید
 هدیرب هناخ زا شیاپ رگید ،درک راکش ار شوم نیلوا هک يزور زا .درکیم لابند ار اهشوم
 .دیدرگیم زاب هناخ هب اهبش و تفریم راکش هب اهزور .دش
 رد ،هتعاس هدراهچ ینالوط تبیغ کی زا سپ یگرگ ،ناتسمز تخس ياهزور زا یکی رد
 دیزخ ياهشوگ هب تسار کی .دش هبلک دراو دوب هتفرگ نادند هب ار یشوگرخ ندرگ هک یلاح
 هب فعش اب سپس .دندنام ياج رب بجعت زا یتاظحل میدن و سگرن .تسشن ندروخ هب و
 رب سگرن تسد شزاون یلو دیرغ یگرگ .دندیرب ار راکش زا یمین وقاچ اب و دنتفر شیوس
 .درک مارآ ار وا شاتشپ
  .دندروخیم شوگرخ تشوگبآ لالب هلمجنم همه ماگنه بش
 .تشذگ زین رگید هام ود
 رد ار هناخ هار هنالس هنالس هد هب تعجارم و دیع بش يارب يرصتخم دیرخ زا سپ سگرن
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 تعرس اب .دید اوجن هب هناخ رانک ار یعمج رود زا .دومیپ ار تشد هدایپ یتعاس .تفرگ شیپ
 ناتیهمه ارچ ؟هدش یچ« :دیسرپ  و دناسر دوب شاهار رس مدآ نیلوا هک ورسخ هب ار دوخ
 »؟دیاهدش عمج اجنیا

 ».دزیم هسرپ اهیکیدزن نیمه يوق و گنرز یلو ولوچوک گرگ کی ،مناخ سگرن«
 »؟داتفا یقافتا هچ هگید ؟یچ دعب ،بوخ« :دیسرپ هرابود باهتلا اب سگرن
 ملاس ًالماک لالب .داتفاین يرگید قافتا« :تفگ ،دنک مارآ ار سگرن درکیم یعس هک ورسخ
 وا و دروخ شیاپ قاس هب یکی .میدرک ترپ هگرگ فرط هب گنس ات دنچ مه ام .تسا
 ».تفر و تشاذگ رارف هب اپ ناشکهزوز
 .دنک هفخ شدوخ ياهتسد اب ار ورسخ تساوخیم شالد .دندز شابلق هب ریت هکنیا لثم
 »؟ارچ ؟ارچ ؟ارچ !دندرکرود تاهناشاک و هناخ زا ار وت مرتخد« :دزیم دایرف شریمض رد
  .دناشوپ ار نورد زار و دنکفا ریز هب ار شرس .درشف ار شیولگ ضغب
 رپ یناهد زا گرگ يهملک .دندرکیم تبحص گرگ هب عجار شرب و رود ياهمدآ يهمه
 گنس اب« .تفریم ورف شاشوگ رد ینزوس نوچ و دیخرچیم شرس رود اوه رد ،دیشکیم
 گنس يهبل« ،»... شاپ ملق هب مدز و متفر ناشن ار هگرگ ياپ قاس« ،»... هگرگ رس وت مدز
 »... هگرگ اقآ یناشیپ هب دروخ نم
 هب هاگنآ .دیدرگ زکرمتم وا يور اههاگن و دش تکاس تیعمج .دز دایرف رایتخایب سگرن
 ياچ یناکتسا ،لخاد دیئایب ای و دیورب  ناتیاههناخ هب ای .تسا کیدزن بش« :تفگ یمارآ
 ».دیشونب
 هب مشچ ،یگرگ تشگزاب دیما هب سگرن دعب هب زور نآ زا .دنتفر و دندرک یظفاح ادخ ناناوج
 ].تخیریم کشا یهاگ هاگ و دیئاسیم هار
 .یگرگ« :دز دایرف ورین مامت اب سگرن .دوب هداتسیا شالباقم رد شرتخد هظحل نیا رد و
 ...مه زاب و »...یگرگ« :دز دایرف مه زاب و »... یگرگ .مزیزع .مرتخد .یگرگ
 .دمآ ولج هرابود و تفر بقع هب یماگ دنچ رارف لاح هب بجعت و سرت زا ياهیام رد ناویح
  .دوب هتشگ لتخم شیرکف زکرمت و تفریم یهایس سگرن نامشچ
 ات دمآ ولج هناواکجنک ردقنآ .کیدزن ِکیدزن ،دش کیدزن طایتحا اب دنمتردق و ناوج گرگ
 .درک ادیپ سامت سگرن يهدش خرک و دمجنم ياهاپ اب شاهزوپ
 ،تاجن يارب يدمآ .يدمآ عقوم هب .مزیزع رتخد .مرتخد« :تفگ و تفرگ ار وا شوگ سگرن
 ».دیشون ریش عبنم کی زا و دش هیذغت ردام کی زا وت اب هک یسک .تردارب تاجن
 ،دش دنلب اپ ود يور ناهگان .داتسیا شیوربور و دیخرچ وا رود .دیئوب ار سگرن یمک یگرگ
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 .دیسیل ار شاتروص و تخادنا شاندرگ رد تسد
 .دیتلغرد فرب يور تشپ اب و دش مخ شاناوناز .دش مامت سگرن يورین
 يامرس یلو .دنک مرگ ار وا شدنت سفن اب درکیم شالت و دیخرچیم سگرن رود یگرگ
 ار وا ،درکیم ذوفن شانورد هب فرب زا هک یتدورب و تخیریم شناج رد داب هک ياهدنشک
 شابلق رد امرگ یلو دوب هدش دمجنم شتالضع .دناشکیم گرم يوس هب هظحل هب هظحل
 تسار رمک و دز وناز ،داهن فرب رب هجنپ ،دز یتلغ .دوش دنلب درک شالت .دیشکیم هلعش
 هب .رات و نشور  ؛دیدیم  مهرد ار  زیچ همه .درک اشامت ار دوخ فارطا يردق .داتسیا .درک
 و داتسیا تسار هرابود .دیئوب و درک شزاون شاسحیب ناتشگنا اب ار نآ ،تفر هبعج يوس
 هاتوک ياهماگ اب ،هدش رحس ياهمدآ نوچ و دوب هدنکارپ تخس شرکف .داهن هار رد مدق
 وا .دیئوبیم ار وا و درکیم زیخ و تسج شرب و رود یگرگ .درشفیم فارطا هب ار اهفرب
  .داد مل اوه رد هداتسیا ،گنم و جیگ .دوبن دوخ اب رگید
 هک نانچ .هدنوش زاب و تام يرون ،دمآیم شیوس هب يرون ،نامسآ رد ،اهرود رود نآ رد
 يادص ،دناوخ ار وا یئادص و دمآرب اضف رعق زا یئاهتسد .تفرگ ار نامسآ ياهظحل زا سپ
  ».ردام ایب .ترسپ ،متسه لالب نم .هدب نم هب ار تتسد .ردام ایب« :انشآ
 هک یئاج هب ،دیشروخ هب ،دیسر امرگ هب و درک دوعص ،تفرگ مارآ لالب ياهتسد رد سگرن
 رد ،ناشخرد دیشروخ لباقم ،لالب شوغآ رد وا .راخب اهبآ و دوب هدش بآ یئاهنت و امرس
 ياناوت شاتسد یلو .دش لوغشم اهتشا اب و تسشن ياهرفس رب .دوب هداتسیا نامسآ
 .دیتلغرد نیمز رب و دیچیپ دوخ رد ار وا خی ياهیال.دش اهر ناهگان .دوبن ياهمقل نتشادرب
 و نیرتیئادتبا راب کی طقف .دیسر شیاهوزرآ هب راب کی طقف شاهاتوک رمع رد سگرن
 يارب ،گرم زا شیپ يایؤر رد مه نآ و درک سمل ار يرشب ياهتساوخ نیرتیتایح
  .یندز مه رب مشچ زا رتهاتوک ،هاتوک ياهظحل
 :تفگ هدیرب هدیرب و نازرل ،دوشگ مشچ ،دیمد شاتروص رب یگرگ مرگ سفن هک مد نآ رد
 یفیفخ شزرل ،دنام زاب شیابیز و هدز مغ نامشچ .تسب ورف مد و ».هدب تاجن ار ماهچب«
 .دش درس مارآ مارآ و درک
 تکرح رگید سگرن یلو .دیمدیم وا رب ار شمرگ سفن و دیلانیم ،دیخرچیم وا رود یگرگ
 ،درک نامسآ هب رس گرگ .دیشکیمن شاشوگ و رس هب تسد و دروخیمن ناکت ،درکیمن
 .دیرغ و دیشک ياهزوز
 هبعج راب دنچ .دروآ دوخ هب ار وا هبعج نورد رد یکدوک يهیرگ اب مأوت يهلان فیفخ يادص
 جییهت و دیشکیم وب بترم وا .درب ورف نآ لخاد هب رس و دیخرچ شرود ،درک یسراو ار
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 .دیشک ورف ار هچب مرگ سفن و تخادرپ وجتسج هب وتپ ریز شکانمن يهزوپ اب .دشیم
 اب و درک ادج سگرن زا ار بانط .دیشک و تفرگ نادند هب ار كزان بانط ،دز یتسج ناهگان
 هتسخ .دیشکیم دوخ لابند ار هبعج و دیودیم تعرس اب یگرگ .دش هناور یئوس هب باتش
 هن ،دوبن تشد يهنهپ رد ياهدنبنج چیه .داتفا هار هب هرابود .درک دنلب رس .داتسیا .دش
 و یخن و دوب یگرگ طقف .ياهدنام هر رد شوگرخ هن و يدازیمدآ هن ،يدنفسوگ هن ،یغالک
 ناگراتس هب اهتنا رد هک يدیفس رخآ هب ات تشد و یکدوک يهلان كاندرد ياوآ و ياهبعج
 .دشیم متخ ياهدنکارپ
  .دیودیم نانچمه یگرگ
 .دروخیم مشچ هب رود زا دوب هدش رابنالت فرب اهنآ يور هک هد ياهنیچ ياهراوید
 و مارآ ،هد ياهیکیدزن .درکیم هدامآ يرطخ ره يارب ار دوخ و درپسیم هر تعرس اب وا
 یگنتً اتبسن يهچوک دراو و تشذگ يراوید رانک زا یتدم زا سپ .تشادیمرب مدق هتسهآ
 و دش یطایح دراو ،درک روبع ياهنیچ راوید ود نیب زا .تفر شیپ هب طایتحا اب و هتسهآ .دش
 ار يدنلب يهزوز ناهگان .دیدرگ کیدزن ،دوب هدرک نشور ار نآ یتفن غارچ هک یقاطا رد هب
 رد هک ناویح اهدص يهدز تشحو يادص و رس و گس اههد وعوع نآ سپ رد هک داد رس
 .دنک اج زا ار هد ،دندشیم اج هب اج ناشياهلغآ
 رارف هب اپ یگرگ .دمآ نوریب ،تسد هب بوچ ،لکیه يوق یناوج و دش زاب تدش اب قاطا رد
 ناباتش و تشذگ کیراب يهچوک زا تعرس اب ،درک روبع ياهنیچ ياهراوید نیب زا و تشاذگ
 رد گرگ يادص زا هک هدز تشحو دنفسوگ يدادعت .تفرگ شیپ رد ار لگنج تمس
 .دندیودیم وس نآ و وس نیا هب شاهار رس رب ،دندوب هدز نوریب اهلغآ زا ، ناشیکیدزن
 شاتشپ رب هک دیشکن یلوط .داتفا شلابند هب و درک باختنا ار دنفسوگ نیرتيوق یگرگ
 هک هلگ ياهگس و هد زا هظحل ره و دیودیم تعرس اب و هدز تشحو ،دنفسوگ .دش راوس
 .دیدن ار وا یسک رگید هک رود ردق نآ ،دیدرگیم رود دندوب هتسب هقلح نادنفسوگ رگید رود

♞ 
 اب و دوب هدیمل ،دولآ نوخ فرب يور ،شراکش يهدنام یقاب رانک رد ،هتشابنا یمکش اب گرگ
 تخادنایم رظن هد تمس هب یهاگزاره وا .درکیم زیمت ار شیاهتسد و هزوپ ،شزارد نابز
 ،سگرن يابیز كدوک هک ياهناخ هب ،دنامیم هریخ ياهطقن هب شاهاگن ياهظحل يارب و
 .دوب هداد لیوحت ار شاکچوک ردارب
 وحم نامسآ قرش زا ناگراتس .دنارذگ يرادیب و باوخ و يریس يهسلخ رد ار یتدم یگرگ
 رد زیچ همه .دزیم روشاه نامسآ رگید بناج رب دیشروخ گنر مک یئانشور و دندوب هدش



12 

 زا یگرگ .دربیم و دروآیم دوخ اب ار يرادزوس يامرس ،میالم داب .دوب هتفر ورف توکس
  و  درک ادج ناوختسا زا ار هدنام ياهتشوگ .دش هناحبص فرص لوغشم و تساخرب ياج
 هب رس .دوب هدنامن اج رب دولآ نوخ یمشپ و هتسکش ياهناوختسا زا ریغ يزیچ رگید .دیعلب
 هر هنالس هنالس شدوخ يارب .داتفا هار هب و دیشک هزوز دنمتردق و دنلب ،درب نامسآ
 شافارطا .تشادیمرب مدق هنارایشوه .دیدرگ تشد دراو و دمآ نیئاپ ياهرخص زا .دومیپیم
 خی يهزانج هب یتدم زا سپ .تفریم یصخشم فده يوس هب و درکیم یسراو بوخ ار
 يهناخ هار نازیوآ ياهشوگ اب هاگنآ .دیشک وب و دیخرچ وا رود .دیسر سگرن يهدز
 اب هبلک رد .دیناسر هبلک تشپ ار دوخ گرزب يرود زا سپ .تفرگ شیپ رد ار شامیدق
 نینط رود نادنچ هن ياهلصاف ات نآ قلت قلت يادص و دیدرگیم هتسب و زاب داب تکرح
 .دنکفایم
 رگید یماگ .درک هاگن ار فارطا و دیشک وب ،دش کیدزن رد هب طایتحا اب و هتسهآ یگرگ
 درس قاجا .دیزخ نرود هب .دوبن هناخ رد ياهدنبنج .تخادنا نورد هب یهاگن و تفر شیپ
 یخرچ شدرگ هب ،دش کیدزن وا هب یگرگ .نآ زا رتدرس ،هدیشک زارد تخت رب ناسنا و دوب
 کیدزن وا تروص هب ار شاهزوپ .داد ناکت و تفرگ نادند هب ار شاشوپور زا ياهشوگ و دز
 .دومن كرت ار هبلک هنینأمط اب و هتسهآ ،مومغم و دیرغ سپس ،دیشک وب و درک
 

٢ 
 یئامن دوخ شاهراوق دب و هایس تک ریز زا شاهناش ياهناوختسا هک يرغال و ریپ نزنلویو
 يایب و ورب و وهایه رد ار یگنهآ و دیشکیم نلویو ياهمیس يور ار هشرآ روز اب ،درکیم
 رق و لاّبط يهنایشان تابرض نینط رد نلویو راجنهان يادص .تخاونیم نانابزیم و نیوعدم
 تسناوتیم ،درکیم تقد یمک ناسنا رگا .دشیم وحم ،نتخاون ماگنه وا ياههزمغ و
 لاًبط و دشیم رارکتً امیاد گنهآ .دنزاونیم ار »داب كرابم رای يا« گنهآ اهنآ هک دمهفب
 .دنصقرب گنهآ اب هک تساوخیم ،دندیلولیم شافارطا رد هک یئاهمدآ زا وربا و مشچ اب
 رد روبنز يادص نوچ ،سورع يهناخ زا ،هچوک رس نآ رد لِک و هلهله يادص یهاگزاره
 .تفریم ورف ناگدنزاون شوگ
 شتآ راوهقعاص دروخرب ای و تقوم نانک یتشآ تفگ ناوتیم .دوب یتمایق سورع يهناخ رد
 .دوب هبنپ و
 يور فیدر کی رد ،هداهن نوریب مشچ کی ،هدناشوپ ار دوخ يور ،يرداچ نانز ياهدع
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 .دندرکیم چپ چپ مه اب و دندوب هتسشن سورع تسار تمس ياهیلدنص
 نیا !رهاوخ ینیبیم« :تفگ مناخ هحیلم هب هتسهآ و دز رانک ار شرداچ يهشوگ مناخ ارذع
 ،تقلخ زور رد وا .دوب راک رد یتمکح ،دوبن دوخیب ،درک قلخ ار هیشاغ رام دنوادخ هک
 تیوربور هک اهنیمه يارب ار هیشاغ رام لجوزغ دنوادخ .تخانشیم ار هزورما ياهمدآ
 نیا ندب تشوگ زا تمایق زور رد ،برقم تسیاهتشرف هک رام نیا .دومرف قلخ دناهتسشن
 ».دعلبیم و دنکیم شدننام هّرا ياهنادند اب راب رازه دصناپ ایح یب و تخل نانز
 يرفک هچ ار ایند نیبب .هدش کیدزن نامز ماما ندمآ زور هک یتسار هب« :تفگ مناخ هحیلم
 یه رد رانک و هراد يزب شیر هک نوا .مگیم ار هداتسیا اج نوا هک یئورای نوا .نیبب .هتفرگ
 لد شتاکرح نیا اب هنکیم رکف دیاش .دآیم راوطا ادا و هنکیم سول اهنز يارب ور شدوخ
 ».نراد یلاح هچ اهنوا يهزره ياهرتخد هک نکب ار شرکف الاح وت .هریم فعض ام
 »!؟مه وت ! اوِا« :تفگ بجعت اب و درک مناخ هحیلم هب یهاگن مناخ ارذع
 .تخادنا ریز هب رس و دناشوپ زین ار  شامشچ رگید نآ ،دش زمرق شوگانب ات مناخ هحیلم
 شرتخد رانک ،دشیمن ادج شانادند يال زا رداچ فرط ود ياهظحل هک سورع ردام
 .درکیم بترم ار وا ياهسابل و دوب هداتسیا
 يرسور و هچراپ يرادقم ریز رد هک شیابیز يهرهچ و تشاد نت رب يدیفس سابل سورع
 .دیسریمن هدجه هب دیاش شانس .دروآیم دای هب ار ياهناسفا نایروح ،دوب هدش روگ و مگ
 تسناوتیم هدنیآ رد هک ياهتخانشان عیاقو زا و دادیم ناکت یلدنص يور ار دوخ بترم
 .دیئاسیم مه هب نادند و دزیم روش شالد ،دتفا قافتا شیارب
 کی .دنروآیم رد فرح مدرم .تسین بوخ !يروخیم لوو ردقچ ناج هدیش« :تفگ ردام
 هک ماهداد لوپ مناخ ارغص هب نم .یناوخب ار بیجوی نما ياعد تسا رتهب .ریگب مارآ يردق
 ».مرتخد دنک تا ظفح ادخ .دناوخب هروسلاُدمح تیارب
 یتدم و دروآ راشف دوخ هب ».یسرم ،ردام مشچ« :تفگ ،دوبن يدارا شتاکرح هک هدیش
 و دوش مامت رتدوز هچ ره یتنعل مسارم نیا تساوخیم شالد .تسشن تکرح یب و تکاس
 ات راهچ رتخد دنچ وا يولج رد .دنک عورش هرابود ار هتشذگ يهغدغد یب و يداع یگدنز
 دوخ تاکرح و هاگن اب و دندادیم رق یباسح ،دشیم شخپ راون زا هک یگنهآ اب هلاس تفه
 .دندیبلطیم طاشن و دنخبل نیوعدم زا
 يهداوناخ زا ینانز .دنکفا ریز هب رس و دنارپ پچ هب یهاگن هنادزد لد رد ياهمهاو اب سورع
 اهوربا ،نیتسآ یب سابل ،زاب اههنیس ،دم نیرخآ همه ؛دندوب هتسشن اهیلدنص رب داماد
 ماگنه و دندوب ياهوشع یلیخ .هرهچ رب باخرس و کیتام و ردوپ راورخ کی و هتشادرب
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 ،دندادیم ناشن مه هب ار وربور ياهنز زین اهنآ .دوب ادیپ ناشتروش کیدزن ات نتسشن
 شتآ زا ینمرخ یئوگ هک دوب نانچ ناشاههدنخ .دندیدنخیم رک و رک و دندرکیم اوجن
  .دندرکیم باترپ سورع يهداوناخ ياهنز يوس هب ار منهج
 شوخ اج بناج کی رد وشیر ياهتسد هب حیبست .دندوب وگتفگ هب يرگید قاطا رد نادرم
 لوکوف و دندرکیم تبحص یتالدابم ياهالاک و سانجا تمیق يهرابرد و دندوب هدرک
 رد و دندوب هداد شرافس ناملآ زا ار یفرصم رطع و هسنارف زا ار دوخ سابل هک یئاهیتاوارک
 لاغشا رد  ار رگید بناج ،دندرکیم رظن لدابت هریغ و باتک رشن و هاگشناد تیعضو دروم
 ًالصا ار رگیدمه ، بناج ود هک تشاد دوجو یئرمان يراوید قاطا طسو رد یئوگ .دنتشاد
  .دندرکیمن ساسحا ار مه روضح و دندیدیمن
 و نشخ شایمدنگ وج شیر .هدنگ مکش و رادلکیه دوب يدرم ،سورع ردپ ،بارت اقآ جاح
 یلو هاتوکً اتبسن تسد ود وا نهپ ياههناش رب .هاتوک و تشپ رپ شرس ياهوم و دوب ربز
 شدوخ اب شراولش بیج رد رگید تسد اب و تخادنایم حیبست یتسد اب .دوب نازیوآ دنمتردق
 شیپ هب هنوگ نامه زیچ همه :دیسریم رظن هب لاح رس و شوخ یلیخ زورما وا .تفریم رو
 زین یسورع .دراذگیم رهوش يهناخ هب اپ ملاس و حیحص مرتخد اهنت .متساوخیم هک دوریم
 نم لانم و لام هب یجایتحا هک تسا يروط شیلام عضو مه داماد و تشادنرب جرخ دایز
 يراد رتخدِ لاس دنچ نیا رد .جرخ مک و هداس یگدنز کی ،همطاف و منامیم مدوخ .درادن
 ریگ مرتخد .دنک محر ادخ یلو .دوب یئالب بجع .دنک نابایب گرگ بیصن ادخ .دمآرد مردپ
 یلع جاح ،ریخب شدای .دنک تیاده تسار هار هب هشیمه ار وا ادخ .هداتفا يایترق لیماف هچ
 هگن هناخ يوت دوشیمن هک ار رتخد !دوشیم رگم رخآ ».هدن لیماف نیا هب رتخد« :تفگیم
 هب و دنک تیبرت ار وا شاوی شاوی ،رهوش يهناخ دورب دیاب رتخد .درک شجرخ یه و تشاد
 ».یگدنز زمر دنیوگیم ار نیا .دروآیب هار
 قاطا يدورو رد رانک زا ار وا ،مناخ همطاف هک دوب راکفا نیا شکاشک رد بارت اقآ جاح
 و دعس تعاس نوج اقآ نیبب ،دیوگیم هدیش« :تفگ یتحاران اب و دیشک یئوس هب نادرم
 »؟هدیسرپ ناضمر اقآ زا ار سحن
 اقآ ،وگب وا هب .تسا دعس یتعاس ره نداد رهوش رتخد و یسورع يارب« :تفگ بارت اقآ جاح
 رد مه نم .تسا دعس تعاس :تفگ وا .مدیسرپ ناضمر اقآ زا نم .يرآ ،دیوگیم نوج
 ار هیضق لاق و دناوخب ار دقع يهغیص ،دروآیب فیرشت هک مدرک توعد ار اقآ ،دعسِ تعاس
 »!هدرک رید يردق !هدماین ناخ گنشوه ،یتسار .دنکب
 ».شابن سپاولد .دیآیمً امتح تداماد .سرتن« :تفگ مناخ همطاف
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 زا شناتسود و ناشیوخ زا ياهدع و ناخ گنشوه هک دوب هدشن مامت شمالک نیرخآ زونه
 و دیشاپ شتآ رد ردنک و دنفسا يردق ،بارت اقآ جاح ناکد يوداپ ،هلاخ يدهم .دندیسر هار
 يوس هب و تفرگیم دود يور ار شاتسد فک .تخادرپ تاولص و اعد و درو هب دنلب دنلب
 شاتسد فک یناموت هاجنپ کی و درب بیج رب تسد ناخ گنشوه .درکیم توف داماد
 .دش کیدزن بارت اقآ جاح هب راقو و هنینأمط اب و تشاذگ
 .یقامخچ لیبس و دنمتردق و طسوتم یلکیه اب ،هلاس یس دوب يدرم ناخ گنشوه
 نیلوا رد شراتفر و تاکرح .دنسپ نز و تلاح شوخ شانامشچ و دوب نوگمدنگ شاتسوپ
 یقالخا دب و ومخا درم لصا رد وا یلو .دنک بذج و دبیرفب ار اهیلیخ تسناوتیم دروخرب
 زا هک تشاد لیالد هنوگ همه و دادیم ناشن دح زا شیب تیساسح يزیچ ره هب تبسن .دوب
 .دوب یضار یلیخ شدوخ زا هک یلاح رد ،دشاب یضاران اهمدآيهمه
 يالاب ،تسد اب و ».مرسپ يدمآ شوخ یلیخ« :تفگ و تفر داماد زاوشیپ هب بارت اقآ جاح
 يور داماد ناهارمه هب سپس و ».تسا یلاخ یلدنص .الاب امرفب .امرفب« :داد ناشن ار قاطا
 ناضمر اقآ ،نیب و نیح نیمه رد .درک  ناشتیاده قاطا هب و داد تسد همه اب ،دروآ
 .دیسر هار درگ زا زین رادرضحم
 اهنآ يارو ردو دنتسشن دقع يهرفس رب داماد و سورع .دوب هدامآ زیچ همه دعب تعاس مین
 رد مه رفن ود یکی .دندوب هتفرگ يرداچ ریغ و يرداچ ناوج رتخد دنچ ار يدیفس يهچراپ
 .دندیئاسیم دنق ،دناوخیم ار دقع يهغیص ناضمر اقآ هک ینیح
 زا هدایز و دیشکیم كدی زونه ار كولم دنوسپ و دوب میدق ياهراجاق زا هک داماد ردام
 کی ،تفگ ار هلب هک سورع .دناسر سورع رانک ار دوخ هلجع اب ،دمآیم هزمغ و رق شانس
 زا سپ .تفرگرب شاهنوگ زا مه ياهدنگ چام و درک شاتسد رد ساملا نیگن اب ،يرتشگنا
 یبوکیاپ و صقر يارب سلجم و دندرک میدقت ار دوخ يایاده داماد و سورع لیماف نانز وا
 .دش هدامآ
 بوشآ شانورد و دزیم روش شالد ،هتخانشان یحور ياهراشف یضعب و ناجیه زا سورع
 .دوب
 سورع هک دندرکیم یصقر نانچ نآ ،سابل شوخ نادرم ياهدع اب باجح یب نانز ياهدع
 .دیزگیم بل هدنکفا ریز هب رس
 شهاوخ اب تبقاع ات دش مرگ و دش درس و دش مرگ یباسح سلجم .تشذگ نینچ اهتعاس
 هناخ زا نازیر لقن و هلهله رد داماد و سورع .دیدرگ نتفر يهدامآ سورع ،داماد لیماف
 .دنداتفا هار هب ،دوب داماد يهناخ هک هچوک يوس نآ هب و دندش جراخ
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 نوچ ار هچوک ،دندیشکیم هلعش یهاگهاگ و دندرکیم زوزو راورتسکرا هک يروت ياهغارچ
 ِلک نانک صقر ،داماد و سورع بقع رد يدادعت و ولج رد ياهدع .دوب هدرک نشور ،زور
 .دنتفریم و دندیشکیم
 .دنتخاونیم ار میدق گنهآ نانچمه داماد يهناخ رد اهبرطم
 هناخ هب ياپ و دنتشذگ هچوک زا شود هب شود ،نیوعدم يداش و هلهله رد داماد و سورع
 دراو و دندرک روبع ،دندوب زپ و تخپ لوغشم اهزپشآ نآ يهشوگ رد هک  یطایح زا .دنداهن
 .دنتفرگ اج صوصخم یلدنص ود رد و دندش یکچوک نلاس
 عورش و دنتفرگ ار یتنس ياهبرطم ياج ،زاج و گرا ،راتیگ اب هدنزاون هس دعب یقیاقد
 .دندرک
 و یغولش رد سورع لیماف زا یئاهرسپ و رتخد یتح .دوب مرگ رایسب هوشع و صقر رازاب
 .دندروآیم رد ازغ زا یلد و دندنابنجیم ار دوخ یباسح مکاح يوشبلب
 ناخ گنشوه .تفگ يزیچ شاشوگ رد و دش کیدزن وا هب ،داماد ردارب ،ناخ رهچونم
 دراو تشاد وتسپ مکح هک یکچوک قاطا هب و تشذگ یئاهورهار زا ،درک كرت ار سورع
 .رانک رد قرع يرطب و ولج رد يروفاو و لقنم اب ،دندوب هتسشن نیمز يور ياهدع .دش
 یتمالس هب همه .داد شاتسد هب و درک رپ یسالیگ یتسد لغب .تسشن زین ناخ گنشوه
 و رگید سالیگ دنچ ،كایرت تسب کی دعب و موس و مود سالیگ .دندیشون داماد و سورع
 یفاک ینکیمن رکف« :تفگ هتسهآ ،دوب هتسشن ردارب رانک رد هک ناخ رهچونم .رگید یتسب
 »!شداد ،دشاب
 دوخ رد یطاشن و تفریم جیگ شرس هک یلاح رد و دز لز وا هب يردق ناخ گنشوه
 .تفر نوریب رد زا ،لداعتمان یسوسحمان روط هب و تساخرب ياهملک نودب ،درکیم ساسحا
 نسم نز ود یکی .دندناشن یلدنص يور و دندرب هاگهلجح هب ار سورع .دوب بش همین
 خرس و دیچیپیم دوخ هب مرش زا سورع هک یلاح رد و دنداد وا هب ار مزال تاروتسد يرداچ
  .دندرک كرت ار قاطا ،دشیم دیفس و
 و دناسر داماد ردام هب ار دوخ ،سورع ردام .دنتفر و دندرک یظفاح ادخ مکمک نانامهیم
 كرابم هللااشنا .ماهدرک نییعت مه ار رد تشپ ياهمدآ .تسا هار هب ور زیچ همه« :تفگ
 ».تسا
 »؟رد مادک تشپ ؟رد تشپ ياهمدآ« :دیسرپ  داماد ردام
 ».هکید رد تشپ ياهمدآ !مناخ اِوا« :تفگ سورع ردام
 نیا يهرود ،مناخ« :تفگ یتحاران و بجعت اب ،دوب هدش ایاضق هجوتم هزات هک داماد ردام
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 جوز کی تسا نکمم روطچ .تسین رد تشپ ياهمدآ هب یجایتحا .هتشذگ هگید اهراک
 نیا !؟دنوش رتسب مه ،دننکیم اشامت ار اهنآ هریخ ،رد تشپ زا رفن دنچ هک یلاح رد ،ناوج
 ».دینکن .تسین بوخ راک نیا .مناخ دینکن .دوشیم نز تلاجخ و درم ندش نینع ثعاب
 ادخ !مناخ !او« :تفگ هناروابان و دیود داماد ردام ياهمشچ رد سورع ردام جاو و جاه هاگن
 »؟هرادیم رب یک ار لامتسد سپ .هدب مگرم
 لاغشآ لطس وت و دنرادیم رب ار نآ داماد ای و سورع« :تفگ یتوافت یب اب داماد ردام
 ».دنزادنایم
 لامتسد نیا .دوشیمن روط نیا ،مناخ هن« :تفگ ،دوب هدش یبصع يردق هک سورع ردام
 شیپ دیاب شانامیاز ات و تسامش يهناخ هب دورو رد نم رتخد تباجن و تمالس يهناشن
 .دنامب نم
 راظتنا هب رد تشپ رفن کی طقف یلو .بوخ یلیخ« :تفگ ،دید ار وا رارصا هک داماد ردام
 ».دوش دراو ،دنداد هزاجا داماد ای سورع یتقو و دنیشنب
 ».درادن یلاکشا« :تفگ سورع ردام
 هناضرتعم و دناسر ناخ گنشوه هب ار دوخ ،تفر رگید قاطا هب ترذعم ضرع اب داماد ردام
  ».دنکیمن تسم شایسورع بش هک داماد !ياهدروخ تیولگ ات مه زاب هک وت« :تفگ
 ».ملوگنش يردق طقف .متسین تسم نم« :تفگ ناخ گنشوه
 .درک شاهناور هلجح هب و تفرگ ار وا تسد ،ردام
 هب و ».مالس« :تفگ نادنخ و شوخ و دش هلجح دراو ،رد هب ياهبرض ندز اب ناخ گنشوه
 تفر سورع يوس
 ».مالس« :تفگ هتسهآ ،دشیم ضبقنم شاتالضع و دوب هتسشن یلدنص يور هک هدیش
 .دنام هریخ شايابیز تروص هب و دز سپ ار شايرسور ،داتسیا شالباقم رد ناخ گنشوه
 نیرتهب هب ار وا نونکا یلو دوب هدید یلومعم و يداع تلاح رد ار هدیش اهراب و اهراب وا
 .تخاسیم رتهتسجرب ار شاتروص يابیز نتم شیارآ نیا و دندوب هتسارآ یهجو
 .دومن کیدزن شابل رب بل و درک هقلح هدیش ندرگ رب تسد ناخ گنشوه
 دوخ یمارآ هب .درک رومروم ار شاتسوپ و دیلخ هدیش غامد رد ناخ گنشوه ناهد دنگ يوب
 امش ناهد .دینک تحارتسا و دینیشنب یلدنص يور يردق تسا بوخ« :تفگ و دیشک رانک ار
 ».دهدیم وب
 رهوش و نز نونکا ام« :تفگ دزیم جوم نآ رد ُریغت هک ینحل اب و دروخ هکی ناخ گنشوه
 و دهدیمن وب زین مناهد ،هتشذگ نیا زا .ینک باطخ »امش« ارم هک تسین یجایتحا .میتسه



18 

 ».تسا هدماین وت هب مه اهفرح نیا
 دب ریثأت مه رد بش نیا رد تسین بوخ .مینک یگدنز مه اب رمع کی دیاب ام« :تفگ هدیش
 .دش تکاس و ».میراذگب
 تخت يور و درک زاب کی هب کی ار وا ياههمکد .دینشن ار هدیش ياهفرح ناخ گنشوه
 و یماکان رد رمع کی« دز دایرف شانورد رد یسک یلو درکن یتمواقم هدیش .داد شاُله
 ».درب یهاوخ رس هب يزور هیس
 رد .درک عورش ار يزابقشع و دش هنهرب زین دوخ .دومن تخل ار هدیش ناخ گنشوه
 و درد زا يدایرف هکلب ،درد و تذل زا هن يدایرف ،دش جراخ هدیش يولگ زا يدایرف ،ياهظحل
 .هدنیآ تشحو زا يدایرف و لاح عاضوا زا رارف تهج يدایرف ،یئاهر هب نیشتآ تساوخ
 رد ار ياهدنشک باذع و دشیم گنم وا ناهد يوب زا هدیش و تفریم جوا هب ناخ گنشوه
 .درکیم ساسحا شاياهلولس کت کت
 يهشوگ رد هتسکش لاب و رپ ،هدیش و دیتلغ يرانک هب ،سفن نیرخآ اب ناخ گنشوه
 .درک زک باوختخر
 ینیریش و اولح يردق و دندمآ نورد هب نانک هلهله ،نسم نز هس .دش زاب قاطا رد هاگان هب
 .دنتشاذگ تخت رانک کچوک زیم يور لسع و
 ،نانز .دش ناهنپ ياهشوگ رد ،دوب بجعت رد تخس اهنآ روضح زا هک ناخ گنشوه
 ار قاطا و دنتشاذگ ياهرقن يهعمجم رد ار نآ یلاحشوخ اب و دنتشادرب ار نینوخ لامتسد
 .دندرک كرت
 یمخز و هتخود فقس هب مشچ هدیش یلو درب شاباوخ دوز ،تسم و لاح یب ناخ گنشوه
 شانامشچ رانک زا کشا تارطق .دباین مایتلا رمع رخآ ات دادیم لامتحا هک تشاد لد رد
 و دوب هتفرگ ار شیولگ ضغب .دشیم زگزگ شانورد .درکیم كانمن ار شیاهشوگ فارطا
 و دش خرک ،درک ریس يروابان و سرت يایند رد یتعاس وا .دروآیم راشف شاهنیس رب
 .درب شاباوخ
 

٣ 
 رارق يزبس رس و زیخلصاح تشد لامش رد و سولاچ رهش يرتمولیک مین و هس رد تاَوذ هد
 هاجنپ و دص و تسا کچوک هِد .تسا هتفای دادتما زربلا ياههوک هتشر نآ برغ رد هک دراد
 هِد نادیم اهنت هب یئاهانحنا و اهكازکیز اب یلصا يهچوک هس .دنکیم یگدنز نآ رد راوناخ
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 تسا یکچوک یلاقب ناکد ،نادیم رانک رد .دنتسه نهپ و زیمت اههچوک بلغا .دنوشیم متخ
 ای و هدش ورسنک یئاذغّ داوم ریاس و سیسوس لثم يرهش سانجا یضعب نآ رد هک
 ،ناکد يوربور .دسریم شورف هب امرخ و زوم لثم دنیآیمن لمع هب اج نآ هک یئاههویم
 و دشوجیم کچوک ِلت ود يدوگ رد ،هِد قرش رد همشچ .تسا عقاو سوب ینیم هاگتسیا
 عقاو هوک يهنماد رد ،یبونج علض رد يرادواگ تاسیسأت .تسا نآ يرتشم نیلوا مامح
 .دراد هلصاف يرتم دص دنچ ،هد اب و هدیدرگ
  .دنتخیر اههچوک هب قامچ و بوچ اب هِد نادرم بلغا ،یگرگ دورو اب
 هار نانک وعوع و دنتفرگ باتش ياهیاس لابند هب ،تشد رد ،هِد زا ياهلصاف ات هلگ ناگس
 .دنتشگ زاب ار هتفر
 ار دوخ تاناویح یسک ره .دشیم زاغآ يرامشرس و تسشنیم ورف ناجیه مکمک
 .درکیم يرامشرس
 .رخ کی و واگ ود ،دنفسوگ هس ،غرم راهچ ،سورخ ود« :تفگیم بل ریز یلع جاح
 ».دناِملاس نم تاناویح هللادمحلا
 ».دنتسین رسک و مک مه نم تاناویح« :تفگ ربکا یئالبرک
 رد هتخورفارب و یبصع ،تشاد تسد رد يزارد هتسد رپ شش قامچ هک نسح یئالبرک
 ،درکیم چرخ  چرخ شاتابرض ریز فرب و دیبوکیم نیمز رب مکحم ار شاياهاپ هک یلاح
 ملاس دنک ادخ .تسا هدش مگ نم نادنفسوک زا یکی .دنک محر ادخ« :تفگ و دمآ اهنآ دزن
 ».شلابند مداتسرف ار اههچب .دشاب
 ای .میتسه يزیچان يهدنب هک ام ،دنادیم ادخ« :تفگ و دیسر هار زا هدز ناجیه رغصا یلع
 ».دنادیم ادخ .تسا هدرک ور ام هب یتسوحن ای و هدش هزجعم
 .تسین هزجعم هک ندمآ گرگ ؟ياهزجعم هچ ؟رغصا یلع هدش یچ« :دیسرپ ربکا یئالبرک
 ».دوشیم ادیپ شاهلک و رس ناتسمز ره یتنعل گرگ
 یبوچ يهبعج کی ندش ادیپ اما .تسین هزجعم ندمآ گرگ .یئالبرک هن« :تفگ رغصا یلع
 طایح يوت ،هانپ یب و سک یب ،هد طسو ،تخس يامرس نیا رد نآ يوت هلاس کی يهچب و
 ».تسا هزجعم نیا ،یئالبرک يرآ .تسا هزجعم ،راوخ نوخ گرگ کی اب ،یقت جاح
 ؟ياهدش هناوید !رغصا یلع یگیم یچ« :تفگ و دناشن بل رب یخلت دنخبل نسح یئالبرک
 ار قامچلق مدآ هنسرگ گرگ ،دکرتیم گنس هک ناروب و فرب و تخس ناتسمز نیا يوت
 ،دشاب هداتفا شیرازود هک نیا لثم و ».هلاس کی يهچب هب دسر هچ ات دنکیم هکت هکت
 »؟تسا یقت جاح يهناخ يوت الاح هچب ؟!یتفگ یچ« :دیسرپ بجعت اب و درک ثکم يردق
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 ِنز یتقو .اجنآ دناهتفر همه .هتمایق اهنآ يهناخ هعاسلا .یجاح هرآ« :تفگ رغصا یلع
 ».دوب هدش دوبک امرس زا هتسب نابز ،دروآ نوریب هبعج يوت زا ار هچب ،یجاح
 جاح يهناخ میورب هللاای« :تفگ ،درکیم اپ نآ و اپ نیا امرس زوس زا هک نسح یئالبرک
 ».دنک محر ادخ .ناطیش يهیطوت ای و تسادخ تکرب هچب نیا ای .یقت
 ناود ردان هک دندوب هتفرن یماگ دنچ زونه .دندش وا هارمه زین رغصا یلع و ربکا یئالبرک
 و دش کیدزن نسح یئالبرک هب ،دیناسر اهنآ هب ار دوخ هچوک هت زا نانز سفن و ناود
 »... یلو ،یلو .میتشگ ار اج همه .تسین دنفسوگ زا يرثا« :تفگ
 یمک اب و درشف تسد رد ار شزرگ دنلب يهتسد ،تخادنا وربا هب ياهرگ نسح یئالبرک
 وگب ِد ؟هدمآ نم دنفسوگ رس هب یئالب هچ .نزب فرح ؟هدش یچ ؟یچ یلو« :دیسرپ یتحاران
 ».هگید
 سگرن ... مناخ سگرن اما ... اما .تسین يرثا دنفسوگ زا هک متفگ ،یئالبرک« :تفگ ردان
 .تسه اج نآ مه گرگ ياپ اج ات دنچ .کشخ بوچ لثم هدش و هدز خی اهفرب وت ... مناخ
 ياپ اج اما .اجک ات منادیمن زونه نم .هد فرط هب هدمآ هگید زیچ کی اب گرگ هک نیا لثم
 ».تسا هد فرط هب وا
 هار هب تشد يوس و دندرک جک ار ناشهار ردان و رغصا یلع ،ربکا یئالبرک ،نسح یئالبرک
  ناشمشچ هب قرورز لثم فرب زیر تاّرذ و دیئاسیم  ناشتروص هب يراد زوس داب .دنداتفا
 .دنتفریم شلابند هب نارگید و دوب هداتفا ولج ردان .دندومیپ هار یتدم اهنآ .دزیم
 .دندوب هدش عمج مه رود هد ناناوج زا يدادعت اهرود رود نآ رد
 ».اجنآ .یئالبرک نیبب« :تفگ ربکا یئالبرک هب و دنادرگرب ور ردان
 زاب شاناهارمه و وا يارب ار هار و دندیشک رانک ار دوخ ربکا یئالبرک مارتحا هب ناناوج
 و فیحن ،هتخاب گنر تروص هب هک شاهاگن .دش کیدزن دسج هب ربکا یئالبرک .دندرک
 مرگ کشا هک یلاح رد و دروآ رد یلامتسد بیج زا ،دیشک یهآ رایتخایب ،داتفا سگرن يابیز
 .دناشوپ ار شانامشچ ،دیزغلیم شدرس ياههنوگ رب
 رب داهن زا درس هآ ،یضعب و دندرکیم هیرگ ياهدع .دندوب هتفر ورف متام رد زین نارگید
 .دندیشکیم
 ار نانز زا رفن دنچ .نک ربخ زین ار الم و دنروآیب توبات وگب ورب« :تفگ ردان هب ربکا یئالبرک
 ».روآیب دوخ اب زین
 امش تسا بوخ« :تفگ نارگید هب نسح یئالبرک .داتفا هار هب ياهملک يادا نودب ردان
 ».دنهدیم ماجنا ار اهراک و دنیآیم اهنز هعاسلا .درادن تیبوخ .دیوش رود هزانج زا يردق
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 .نیبب ایب ادخدک« :تفگ و دمآ ربکا یئالبرک دزن ،درکیم یسراو ار اهفرب هک رغصا یلع
 هنشاپ و هد فرط هب هجنپ .تسا مولعم بوخ یلیخ اج نیا رگید زیچ کی و گرگ ياپ ياج
 ».تسا هدماین رتولج ،هداتفا هک یئاج نآ زا زین سگرن ياپ ياج .تسا لگنج تمس هب
 ار شاهاتوک شیر يردق ،دوب هدرک شواکجنک رغصا یلع ياهتبحص هک نسح یئالبرک
 زا سگرن و هدمآ هوک تمس زا گرگ .نیبب« :تفگ وا هب دیزرلیم هک یلاح رد و دناراخ
 کی یتح هگرگ اقآ یلو .هد فرط هب هتشگرب دعب و هدیسر سگرن هب گرگ .لگنج تمس
 یلو .دشاب هدیسرت سگرن زا گرگ دیاب تروص نیا رد !هدزن سگرن هب مه نادند ای هجنپ
 »!؟تسا هدمآ هد فرط هب وا ارچ
 گرگ نیاً امتح .تسا سگرن يهناخ تمس هب گرگ رگید ياپ اج« :تفگ رغصا یلع
 ».دنک ربخ سگرن گرم زا ار ام ات هداتسرف نیمز هب دنوادخ هک هدوب ياهتشرف
 هدرب شدوخ اب ار نسح یئالبرک دنفسوگ هگرگ اقآ منکن هابتشا رگا« :تفگ ربکا یئالبرک
 هتشرف تساوخیم ادخ رگا .درادن جایتحا تشوگبآ و تشوگ و دنفسوگ هب هک هتشرف .تسا
 مدرم اب ًالصا اههتشرف .دوشن کشخ امرس زا هک داتسرفیم هراچیب سگرن يارب ،دتسرفب
 ادخ .دسریم دنمتردق مدآِ داد هب هشیمه هتشرف .دنرادن يراک هدزامرس و لوپ یب و تخبدب
 ».هتسب نابز تخبدب دنفسوگ دایرف هب هن دناسریم گرگِ داد هب ار هتشرف
 يادف نم دنفسوگ .تسین نتفگ رفک عقوم الاح« :تفگ و دیدنخ یخلت هب نسح یئالبرک
 لثم ناهگان و ».میوشیم کشخ امرس زا مه ام الاو مینک تکرح دیاب .میاههچب رس
 و درک ندیود هب عورش سگرن ياهماگ تهج فالخ رد و دروخ یناکت ،هتفرگ قرب ياهمدآ
 ».دیئآیب نم لابند« :دز دایرف
 رد و تشد يوس نآ رد هک ياهناخ .درک سگرن يهناخ هجوتم ار همه نسح یئالبرک دایرف
  .دوب ناهنپ لگنج مخ
 :تفگیم لد رد ،دوب هداتفا شیپ همه زا و تشاد يزارد ياهاپ و دنلب يدق هک رغصا یلع
 هدنز ایآ ؟تسیلاح هچ رد ؟تسا هدمآ میدن رس هب یئالب هچ .دشاب ملاس هچب دنک ادخ«
 ياو .تسا هدرکن هلمح سگرن هب هک هدروخ و هدرک هراپ ار اهنیا زا یکی گرگً امتح ؟تسا
 ».ام رب
 .دندوب راکفا نیمه مخ و چیپ رد همه زین ود لاح رد تیعمج
 ره اب هک داتفا نآِ زاب رد و هبلک هب شامشچ و تشذگ لگنج رانک تشد مخ زا رغصا یلع
 :تفگ و دیشک یهآ ،داتسیا ،دش تسس شاناوناز .دیدرگیم هتسب و زاب یمیالم داب

 ».لد يا ياو .هانگ یب ناسک یب يا دیدش دوبان .میدن يدش تسد زا .یهیه«
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 .دندیسر هبلک هب باتش اب و دنتشاذگ رس تشپ ار وا نارگید
 لباقم ،دروآ رد بیج زا یلامتسد ،داد هیکت رد رانک و تشاذگ نورد هب مدق ربکا یئالبرک
 .دادرس ار هیرگ و تفرگ مشچ
 یئالبرک رانک .لد رد یمغ و تشاد ریز هب رس .دیسر هبلک هب هنالس هنالس زین رغصا یلع
 هچ هچب رس هب ؟تساجک لالب« :دیسرپ هتسهآ و تخادنا نورد هب یهاگن ،داتسیا نسح
 یسراو ار سگرن ياپ در .تفاین يزیچ .درک یسررب ار فارطا و دمآ نوریب هبلک زا »؟هدمآ
 تشگزاب نسح یئالبرک دزن .دوب هدش هدیشک يدتمم و نهپ طخ ،سگرن ياپ اج رانک .درک
 ،لالب ،سگرن يهچب نامه ،هدش ادیپ یقت جاح يهناخ رد هک ياهچب .یئالبرک« :تفگ و
 ناشک ار هچب گرگ مه دعب و هدیشک شگرم لحم ات هبعج يوت ار هچب سگرن .تسا
 و درک كاپ ار شانامشچ ربکا یئالبرک  »؟!تسین هزجعم کی نیا .تسا هدرب هد ات ناشک
 و یقت جاح يهناخ ورب .نک هلجع .تسین اهفرح نیا عقوم الاح ناج رغصا یلع« :تفگ
 رس وگب الم هب نمض رد .یسانشیم ار سگرن يهچب هک وت .نیبب تدوخ مشچ اب ار هچب
 هب و دیشک فرب هب ار شایتسد بوچ هت رغصا یلع».دیآیب اج نیا هب مه يرس  کی شاهار
 يرپس توکس رد ار یتدم و دنداتفا هار هب ود ره و ».ریصن ،تفایب هار« :تفگ شتسود
 و دیمد نآ رد ،تفرگ ناهد لباقم رد ،دیلام مه هب ار شاهدزخی ياهتسد ریصن .دندرک
 سک چیه .دیسریمن ناشداد هب يدحا چیه ،دندوب هدنز سگرن و میدن یتقو ات« :تفگ
 ،بش ياههمین ات باتفآ عولط زا شیپ زا سگرن .درکیمن زارد ناشيوس هب کمک تسد
 و دیشکیم تمحز شاهچب و ضیرم رهوش يارب هناخ رد هچ و ام ناردپ يارب ارحص رد هچ
 الاح یلو .دوبن شاتسد فک ریمن و روخب نان ياهکت زج يزیچ یلیکو ادخ مه زور رخآ رد
 هک شیپ هام ود هک هتفر تدای .دناهداتفا کمک رکف هب همه ،تسا هدش دوبان هداوناخ نیا هک
 سامتلا ربکا یئالبرک شیپ روطچ ،تشاد جایتحا ناموت دص ،وراد ملق ود دیرخ يارب میدن
 رگا .میدن دنک تمحر ار تناگتفر ادخ« :تفگیم یمحر یب هچ اب یئالبرک نیا یلو .درکیم
 هراچیب میدن »... !لوپ وک ؟یلوپ هچ .مراد مبیج رد مه نم ،يراد تتسد فک نارق کی وت
 هک هتدای .دش هناور شاهبلک يوس هب جالعال و ضیرم و دیشک ار شاهار نازیر کشا مه
 نسح یئالبرک نز هب یسامتلا هچ ،شاهچب يارب واگ ریش ناجنف کی رطاخ هب سگرن
 ».دننک یم يراز و هیرگ همه الاح .دشن قفوم مه رس رخآ یلو .درکیم
 اهنت هن ،دنتسه هدنز اهمدآ یتقو ات« :تفگ و دیلام ار شیاهشوگ شکتسد اب رغصا یلع
 هک نامز نآ یلو .دنتسین لیاق مه يارب زین یشزرا چیه هکلب ،دننادیمن ار رگیدمه ردق
 ».دنزگیم نادند هب تمادن و ترسح تشگنا همه ،دوریم تسد زا یکی
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 ».تشاد دهاوخ همادا دبا ات هلئسم نیا و« :تفگو تفرگ ار وا فرح لابند ریصن
 عمج شتوبات درگ يرایسب نانز .دندیسر سگرن تایح نایاپ لحم هب ناشهار رس رب اهنآ
 هب و دندرک دنلب ار توبات ،ناناوج زا دنچ ینت .دنتخیریم کشاو دندرکیم هلان مارآ و هدش
 و دناوخیم اعد بترم مه یمادنا کچوک يالم .دنداتفا هار هب هد يوس نانز ناشلابند
  .درکیم تئارق ار نآرق زا یئاههیآ دنلب يادص اب یهاگ
 رب ياهدرم ،یناگدنز .تشاد نایرج نآ رد تدش اب یگدنز و دوب هدش شوپ نفک تشد
 امرس زوس زا ،هداتسیا ياج رب هثداح لحم رد ياهدع .دنتفریم هد يوس هب ، هداهن شود
 ،هتفرگ شیپ رد ار لگنج تمس مه يرفن دنچ .دندرکیم تبحص و دندادیم ناکت ار دوخ
 .دندرپسیم هر
 رپ ياهرخص زارف رب وا .تسیگرگ ،درگنیم ار هنحص و هتسشن اج رب واکجنک و مارآ هک نآ
 .دراد رظن ریز ار یتکرح ره ،فرب

 

۴ 
 و يرای يارب یضعب ،يواکجنک يارب یئاهمدآ .تشاد یئایب ورب زورما یقت جاح يهناخ
  .دندوب دمآ و تفر رد ،ناتسمز يراکیب ياهزور ینارذگ تقو يارب مه ياهدع
 و دیفس نهاریپ هشیمه .هلپخ و دق هنایم ،هلاس تشه تفه و یس دوب يدرم یقت جاح
 .درکیم مکحم رمک هب یکزان لاش اب شاهایس راولش يور ار نآ هک تشاد رب رد يدنلب
 ار وا ینطاب یکریز ،شذفان و زیر نامشچ و دیئارگیم یخرس هب شدرگ تروص تسوپ
 اج زیمت يدمن هالک کی شیوم مک رس رب .دوب تشپ مک و هاتوک شاشیر .دنایامنیم
 تفگیمن رکذ هاگچیه .تشاد تسد رد یحیبست و بل رب يدنخبل هشیمه .دوب هدرک شوخ
 .دشیم در شاناتشگنا نیب زا ً امیاد حیبست ياههناد یلو
 شیارب هتشذگ لاس شنز هک زین ار یمرگ يرتش مشپ میخض تگاژ ،یقت جاح زورما رد
 رب اج زا ینامهیم ره دورو اب و هتسشن نمیشن قاطا يدورو رد رانک ،هدرک نت رب ،دوب هتفاب
 .تساخیم
 ناوج ون هک ،یقت جاح گرزب رسپ ،ورسخ .دندوب هدمآ ،دنیآیب دیاب هک یئاهنآ يهمهً ابیرقت
 رود رگید نانز و شردام هک رواجم قاطا زا نانامهیم يارب ،دوب يرادلکیه و امیس شوخ
 .درکیم یئاریذپ امرخ اب ار نانامهیم و دروآیم ياچ ،دندوب هتسب هقلح هدیسر هار زا كدوک
 .دندوب هداد هیکت اهاکتم و اههدخم هب راوید درگارگ یئاریذپ قاطا رد ،نادرم زا رفن تسیب
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 کی و یکبلعن و ناکتسا ،یسم فورظ يدادعت ،هچقاط رد و هدش دودنا لگهاک اب اهراوید
 رب جوم نوچ تشاد رارق میلگ يور هک یئاپمال غارچ رون .دروخیم مشچ هب نآرق دلج
 .دیزغلیم اهراوید
 کی ره و دندوب هتسشن قاطا يالاب ،هِد کچوک يالم و نسح یئالبرک و ربکا یئالبرک
  .دندیشکیم رس تروه ود اب ار ياچ و هتفرگ تسد رد يایکبلعن
 دنچ رد ار نآ ظیلغ دود و دز کپ ار يراگیس ،هدرک شوخ اج یقت جاح رانک ،رغصا یلع
 .داد نوریب هنیس زا سفن
 نآ شکدود و هدش هیبعت قاطا طسو رد هک يایبوچ يراخب و نایلق ،راگیس ،قپچ دود
 .دوب هتشابنا ار اضف ،هدیدرگ جراخ فقس زا میقتسم
 .تسشن قاطا ود نیب ،رد رانک و دروآ مه ار یئاچ مود رود ورسخ
 ،رتکد ندروآ ینعی ،بلطم لصا رس میورب« :تفگ و دناراخ ار شاشیر يردق ربکا یئالبرک
 ».تسا رتکد ندروآ ،لوا يهلئسم .هچب یتسرپرس و نفد و نفک جراخم
 ».تسین راک نیا درم تدوخ زا رتهب سک چیه نم يهدیقع هب هللاو« :تفگ نسح یئالبرک
 هطبار مه يرادرهش اب ،یشاب مه ادخدک ،یشاب هد دیفس شیر« :تفگ همادا رد نسحم
 »؟نیا زا رتهب هچ هگید ،یشاب هتشاد
 »... هللاو« :تفگ تفلاخم ماقم رد ربکا یئالبرک
 هب .اشامت مه و تسا لاف مه .درادن هللاو« :تفگ و دیرپ شافرح نایم هب نسح یئالبرک
 یباسح و تسرد بابک ولچ تسد کی مه و یهدیم ماجنا ریخ راک کی مه ،یتفر هک رهش
 ».يروخیم ناروتسر يوت
 و دیدرگ بلس شتمواقم ،دش زاب شوگانب ات ربکا یئالبرک شین ،دمآ هک بابک ولچ مسا
 عجار مه تکرش زا .موریم رهش هب هدیبز اب ادرف نم .دش مدق شیپ دیاب ریخ راک رد« :تفگ
 رومأم ،مدرگیم رب هک رصع ات مراودیما .منکیم یلاؤس دهشم ات سوبوتا طیلب تمیق هب
  ».دشاب هتفرگ تروص نفد و نفک و هدرک هنیاعم ار اهدسج يرادهب
 و نفک جراخم ریز زا ات دوریم رهش هب ربکا یئالبرک« :تفگ و دز یکمشچ نسح یئالبرک
 رس مدوخ ار نفد و نفک جراخم .سرتن یئالبرک یلو« .دندیدنخ همه ».دنک رارف نفد
 ».شابن تحاران دایز .منکیم تسار
 نیا .تابارخ سنج نیا اب دسرب تنزِ داد هب ادخ .لفاغ لد یه« :تفگ ربکا یئالبرک
 لام و دوشیم هدنک ناتسربق يوت مه ربق .دنرادن جایتحا رتشیب نفک هکت ود هک اههراچیب
 .دنریگیمن وت زا نارق کی و دننزیم نیمز رب هِد دیشر ناناوج زین ار لیب و گنلک .تسادخ
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 »؟تسیچ يارب زوپمق همه نیا سپ
 ،دوب هدش زمرق نیرضاح يهدنخ و ربکا یئالبرک يهناتسود شین زا هک نسح یئالبرک
 ای .داد تاریخ مدرم هب دیاب هک تشوگبآ هدعو کی و اولح ینیس کی« :تفگ و دز يدنخبل
 ».دهدیم ار شدنفسوگ ربکا یئالبرک ،دنتسین جرخ اهنیا هک الاح سپ ؟هن
 .دنک تمحر ار تردام و ردپ ادخ« :تفگ و دش میلست ،دوب هدروخ تسد ور هک ربکا یئالبرک
  يراوگرزب نیا ابً امتح .میروآیم همشچ زا ار شبآ مه ام ،هدب ار شدوخن و نان و دنفسوگ وت
 ».يریگیم هدهع هب مه ار میتی موصعم لفط لاس دنچ جراخم ،يراد هک
 هب ادخ ار هچب نیا« :تفگ ،دوب هدش روخلد يردق ربکا یئالبرک فرح زا هک یقت جاح
 ادخ مه ار شجراخم ،مشکیم مدوخ مه ار شاتنم ،تسادخ تناما ،هتشاذگ نم يهناخ
 ».دناسریم
 زا ار ياهدع و هتشادرب نیرضاح شود زا ار یگرزب راب یقت جاح .دش هتفکش اههرهچ
 .دوب هداد تاجن ،هدیسر هار زا هزات كدوک نیا یتسرپرس
 جاح شوخ تسد« :تفگ و دیسوب ار یقت جاح تروص ،تساخرب اج زا هدز قوذ رغصا یلع
 ».هدب تاضوع ادخ .یتشاک لگ .یقت
 دندومن كرت ار هناخ ،ياچ یناکتسا ندیشون زا سپ و دندرک یتفطالم یجاح اب زین نارگید
 .دنتفر دوخ هار هب و
 

۵ 
 .دادیم راشف زاگ يور ار اپ و دناخرچیم ار چیوس نانچمه هدرک خی ياهتسد اب لوسر
 دب« :تفگیم و درشفیم بل يور نادند وا .دشیم شوماخ و درکیم یترپ و ترپ لیبموتا
 ».هکید وش نشور ِد ؟!تسا ندروآرد ملیف عقوم الاح ،رادرکال بهذم
 نیدنچ ،تشاذگ ربکا یئالبرک يولج هرفس يور ار تشوگبآ يهساک ،دیچ ار هرفس هدیبز
 هب ار دوخ ود همین و نانز سفن .دش جراخ رد زا و دیشوپ مهور راولش و تکاژ و نهاریپ
 هدیش .تسا روجان یلیخ تیعضو .نکب يراک کی .تنماد هب متسد« :تفگ و دناسر لوسر
 گنشوه يرادواگ تاسیسأت رد زا و ».هکید شاب دوز .دوش غراف دیاب ادرف ای زورما مناخ
 کشت رب هدیش .دش قاطا دراو و تفر الاب اههلپ زا ،تشذگ ،تشاد رارق هد رانک رد هک ناخ
 ،درکیم زاب ناهد رگا .درشفیم ار شیولگ يرازیب و مشخ .دوب هتسشن نیمز يور یمیخض
 .دیکرتیم شاضغب
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 يادص .دیسریم شوگ هب شناتسود و ناخ گنشوه يهدنخو تبحص رواجم قاطا زا
 زرد زا راگیس روآ شدنچ دود هارمه هک لقنم هب ربنا يهبرض و قرع ياهسالیگ دروخرب
 .دوب هدرک شاهفالک ،دیزخیم نورد هب رد
 »؟تسا هدماین هک درد ؟تسا روطچ امش لاح « :دیسرپ و تسشن شرانک یمرن هب هدیبز
 .تسشن هدیبز ریمض رب شانامشچ زا یکیدزن و ساپس يوسوس .دش كانمن هدیش ناگژم
 »؟دش نشور نیشام .مناخ هدیبز ،زونه هن« :تفگ و دنکفا ریز هب رس
 کی کیدزن .دندودسم اههداج ،دوش نشور مه رگا هزات .تسا لوغشم لوسر اما .مناخ هن«
 ».تسا هتسشن نیمز يور فرب رتم
 .تفر هدیش يوس هب تسار کی و ».مالس« :تفگ و دش دراو هدیچیپ تروص و رس زین مرکا

 »؟مناخ ،تسا روطچ ناتلاح«
 ».هدماین درد زونه .شیپ تعاس ود لثم« :تفگ باوج رد هدیبز
 يرتشیب تدش اب كایرتو راگیس دود و هدنخ و تبحص يادص ،دش زاب هک رواجم قاطا ِرد
 .دروآ موجه اهنآ يوس هب
 و دش قاطا دراو ،خرس و هدرک مرو مشچ اب ،كایرت يهئشن و قرع گنم ناخ گنشونه
 ».لاقترپ تسوپ يارب زیمت تاقشب و يراگیس اج ات دنچ« :تفگ
 هب ار شاتسد .تفر هجنگ يوس هب نیگنس و داشگ داشگ .تساخرب اج زا یتخس هب هدیش
 شاتروص مشخ زا ياهدرپ .دش هریخ شرهوش هب و درک رد یگتسخ يردق .داد هیکت راوید
 گنشوه يوس هب ،دروآرب هجنگ زا کچوک باقشب دنچ .دش زمرق شانامشچ و دناشوپ ار
 ولگ ات ،نتفر لاح زا ،ندرک زک لقنم رانک .یگدنز دش مه نیا« :تفگ و تفرگ ناخ
 »؟ندش هناوید و ندیشون
 فرح شانهد يهزادنا هب دیاب نز« :تفگ و دز کلپ راب دنچ ،دیمل راوید هب ناخ گنشوه
 »؟يدیمهف .دنزب

 ».تسملا میاد و یکایرت کی هن دشاب درم دیاب مه درم«
 ،وش هفخ« :تفگ و دز هدیش تروص هب یمکحم یلیس .داتسیا اپ رب یتخس هب ناخ گنشوه
 ».قمحا يهکینز
 .درکیم القت و دزیم دگل ،دروخیم ناکت شامکش رد ،كدوک .داتفا نیمز رب تشپ اب هدیش
 زا مرکا و هدیبز ».تخادنایم یگفخ لاح هب ار وا و تشاذگیم شابلق رب اپ ،نورد زا یئوگ
 .دندش لیاح هدیش و ناخ گنشوه نیب و دندیهج اج
 و دیرغ ینیگمشخ ربب نوچ مه ،تخود ناخ گنشوه مشچ رد مشچ ،درک تسار دق هدیبز
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 هک یحابص دنچ نیا رد .ماهدرک ظفح ار ناتيهداوناخ و امش مارتحا لاح هب ات نم« :تفگ
 هب اهنیمز نیا رد هک یلاس دنچ نیا رد ،دیدش بحاص هدیرخن و هدیرخ ار ام ياهنیمز امش
 ار ام و دیدرک ریاد يرادماد ،دیدروآ هدنگ ناتسپ واگ ات دص و دیتشاک هبوچرام ،مدنگ ياج
 لمحت ار رگیدمه ،مه رانک ناس نیدب ام هک یلاس دنچ نیا رد ،دیدومن بارخ هناخ
 هشیمه ار امش صخش مارتحا صوصخ هب .دیدینشن لگ زا رتمک ،مدرم ام زا امش ،میاهدرک
  .دیرتفاصنا اب نارگید زا امش ،میدرکیم لایخ .میاهدروآ اج هب
 .دیاهتسب تشپ زا ار همه تسد ،یلدگنس و متس و ملظ رد هک دوشیم مولعم الاح یلو
 عورش شیاهدرد .دراد مکش رد ار امش يهچب .تسا هلماح مناخ نیا !دیشکیمن تلاجخ
 نیا رد رگا ،ادخ يدنوادخ هب ؟!دینزیم مه شاکتک ،یگدیسر و تبحم ياج هب لاح .هدش
 یلیس هک مدرکیم ناتراثن يایلیس نانچ نآ ،مدوب هداتسیان امش نیمز يور رگا ،مدوبن هناخ
 ».دورب ناتدای زا رمع رخآ ات ندز
 .دنازرلیم ار ناخ گنشوه بلق و دیشکیم رپ هدیبز نامشچ زا شتآ
 ملاس مسج و حور .دیشاب درسنوخ .دینک مارآ ار ناتدوخ« :تفرگ شوغآ رد ار هدیش مرکا
 ناتیارب نیریش ياچ ای قادنق دیهاوخیم .تسا هتسباو امش تحار حور و شمارآ هب ،هچب
 »؟منک تسرد
 شیاههنوگ زا کشا هاگ هگ یلامتسد اب و درکیم هیرگ ادص یب .تشاد ریز هب رس هدیش
 .دیچیمرو
 .دنکفا ریز هب رس و تشاذگ بقع یماگ .دمآ دوخ هب و دیشک رپ ناخ گنشوه رس زا یتسم
 .درک قاشنتسا ار ناتسمز درس ياوه و درک زاب ار نآ ،دش کیدزن رد هب هنینأمط اب و مارآ
  .دیشک هدیش يهناش يور یئوتپ هلجع اب هدیبز و دندیزرل نارگید
 »؟دش نشور نیشام« :دیسرپ و دیئاس رود ياههوک هب مشچ ناخ گنشوه
 هدیراب فرب وناز يالاب ات .دنکیمن یقرف ،دوشن ای و دوش نشور« :تفگ یتوافت یب اب هدیبز
 ».تسا
 هزیروتساپ ریش نیشام رگا ؟درک دیاب هچ سپ« :دیسرپ و تشگرب هدز تشحو ناخ گنشوه
 ».دناسریم رهش هب ار ریش ياههبد یسک هچ ،دیاین
 رکف ام !يرتزیزع ریش هچ و يزیزع ياهواگ هچ« :دیلخ وا بلق کیدزن ات هدیبز نابز شین
 هب مناخ هدیش ندرب رطاخ هب ،نیشام ندش نشور رد امش يهروش لد مامت هک میدرکیم
  ».میتسه ياهدنام بقع ياهیتاهد هچ هک وگب ار ام .تسا ناتسرامیب رد نامیاز يارب ،رهش
 ره اب .درک كرت ار هناخ ،مرگ سابل اب یقیاقد زا دعب و تفر وتسپ هب تعرس اب و »اهیتنعل«
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 و هدیش ات ربمغیپ و ریپ و ادخ زا .دادیم شحف نامز و نیمز هب تشادیم رب هک یماگ
 :تفگ و درک تسار دق لوسر .تسنادیم رّصقم ،روجان عضو نیا رد ار دلوت لاح رد يهچب

 ».اقآ مالس«
 »؟هدشن نشور نیشام زونه«
 ».تسا هدماین تسد هب ياهجیتن یلو ماهدرک شالت یلیخ نم«
 زرج يال يارب طقف هدنگ لکیه نیا« :تفگ لوسر هب هتخورفارب و یبصع ناخ گنشوه
 ».تسا هدنز هچ يارب ًالصا ،دنک نشور دناوتن ار نیشام کی هک یسک .تسا بوخ
 مناخ هدیش رگا« :تفگ و درک كاپ یلامتسد اب ار شاینغور ياهتسد یمارآ هب لوسر
 هاگ نآ ».دراد هرک  ردق هچ تسام نم کی متفگیم امش هب ،تشادن یعضو نینچ
 »...بابرا« :تفگ و دز نوریب شدیفس ياهنادند ،تسشن شانابل يهشوگ يدنخشین
 .دش رود و درک ترپ اهفرب يور وا ياپ يولج ار چیوس
 هناخ هب و درک ادیپ ار چیوس ،يرصتخم يوجتسج زا سپ ،هدروخرس و هفالک ناخ گنشوه
 قاطا دراو دیناوتیمن .تسا لمح عضو لاح رد مناخ« :تفگ و دمآ ولج هدیبز .تشگ زاب
 ».دیوش
 رد شایبصع ياهدنل و رغ .دش دراو نانامهیم قاطا هب رگید رد زا و درک جک ار شاهار وا
 .دیدرگیم وحم ناتسود يهناتسم يهدنخ و روفاو روف و روف و هدیش ياهدایرف
 هیاس يراک ره و زیچ همه رب وا ياهدایرف و دشیم رتمک راب ره هدیش ياهدرد يهلصاف
 .دندوب راظتنا رد یعون هب تفگ ناوتیم و هدش تکاسً ابیرقت نانامهیم .دنکفایم
 ینالوط دایرف .داد هنیس هب دود یسفن دنچ و تفر الاب رگید سالیگ دنچ ناخ گنشوه
 نانامهیم هزیروتساپ نیشام روتوم يادص و دازون يهیرگ دعب یتاظحل و دیچیپ اضف رد هدیش
 .دیمهفیمن يزیچ رگید و دوب هدش گنم ًالماک ناخ گنشوه یلو .دروآ دجو هب ار
 

۶ 
 یتسناوتیم ،يدرکیم هاگن یشحو نرتسن يهچنغ نآ هب یتدم تکرح یب و مارآ رگا
 .دنتفکشیم اهلگ .دوب هدروآ دجو هب ار زیچ همه ،راهب حبص میسن .ینیبب ار شندش هتفکش
 نالوج يهنحص اههناورپ و اهروبنز و دندیلامیم دوخ ياهمنبش هب نت کچوک ياهگرب
 .دنتشاد یعیسو
 و دوب فیطل اوه .دزیم جوم تشد یمیالم میسن ره اب .خرس و درز ياهلگ زا دوب رپ ارحص
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 .درکیم لح دوخ رد ار بش زا هدنام شخب طاشن يامرس مارآ مارآ
 و زان اب ،نایرع ناتخرد و دندوب هدرتسگ نماد ،سورع نوچ مه ،بونج ياههوک للق
 .دندرکیم نت رب يراهب زبس سابل هنینأمط
 ،دیشروخ شوپ درز ناراد هعیلط ،تسویپیم مه هب لگنج و هوک ءهغیت هک یئاج نآ زا
 .دندوب هدرک هطاحا ار نامسآ
 .دوب هتفرگ تسد رد ار یغالا راسفا یقت جاح ،دیسریم تشد هب هد زا هک یهار هکیراب رد
 يادص .دنتفریم هوک تمس هب اهنآ بقع رد شوغآ رد هچب ،مرکا و شلابند هب ورسخ
 شوگ هب اهرود رود ات هک تشاد يزیگنا طاشن نینط ،ناویح ندرگ رب یکچوک يهلوگنز
 .دیسریم
 زا متسد ،مدش هتسخ ،ریگب ار هچب نیا« :تفگ و دناسر ورسخ هب ار دوخ ،درک دنت مدق مرکا
 ».تسا هدش نیگنس هللااشام .داتفا راک
 لالب .تفرگ تسد رد ار شیوزاب و دناشن رخ نالاپ يور ار وا ،دناتس ردام زا ار لالب ،ورسخ
 ،درک ورسخ هب یهاگن .دیچرو بل و درک ضغب ،دیسرت ،درک هراظن ار ناویح ندرگ و اهشوگ
 اب و نیکمن ياههدنخ .دیدنخ و درب تذل ،دمآ ششوخ ،درک تداع و تخادنا ریز هب رس
 .درک زاب شوگانب ات زین ار یقت جاح شین شاطاشن
 هناخ هب یتقو ،دشاب تدای« :تفگ ورسخ هب و دیسوب ار شاهنوگ ،دمآ لالب دزن مرکا
 ».منک دود دنفسا شیارب ،میتشگرب
 .تشاذگ دوخ لوک رب و تشادرب نالاپ زا ار لالب ،دینش ردام زا ار نیا ورسخ
 نینط و مه هب ناتخرد يهقاس دروخرب يادص طقف .دوبن تشد رد يرگید سک اهنآ زا ریغ
 .تسکشیم ار توکس ،هلوگنز
 .دندیسر یهاگتخت هب و دنتفر الاب هنماد زا یتدم و دنتشاذگ رس تشپ ار تشد اهنآ
 يهزادنا هب« :دیسرپ مرکا زا و تفرگ رب یناشیپ زا قرع ،دروآ رد بیج زا یلامتسد یقت جاح
 »؟ياهدروآ اذغ لالب يارب یفاک
 لقاّدح .دیآیم ناشرس هب بقع بقع اهدرم لقع ؟یجاح هداتفا تدای الاح« :تفگ مرکا
 .تسشن شاخرس ياههنوگ و لپت يهرهچ رب هدنخ و ».يدیسرپیم نتشگرب هار یتشاذگیم
 ».دیآیم بقع بقع ،دعب هب یسورع بش زا اهدرم لقع« :تفگ و درک هزات یسفن یقت جاح
 ».ار ربت مه وت و مرادیم رب ار هّرا نم« :تفگ ردپ هب ورسخ
 اج نیا لالب و نم .میراد دایز رتِ بوچ .دینک عمج ار کشخ ياهبوچ طقف« :تفگ مرکا
 ».دینک میادص ،دوب مزال کمک رگا .مینامیم
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 :تفگ مرکا هب ،تشگیم هِنَوَگ لابند و درکیم ور و ریز ار نیجروخ هک یلاح رد یقت جاح
 ».دتلغن نیئاپ هب بیش زا ،دَروخن امرس .نک تبظاوم لالب زا بوخ«
 و ».شاب ورسخ بظاوم تدوخ .دنکیمن شردام هب ار هچب شرافس يردپ چیه« :تفگ مرکا
 .دز یکمشچ ،بل رب يدنخبل اب
 ناتخرد نیرخآ رانک زا ،تفرگ تسد رد ار ناویح راسفا ورسخ .دنتشادرب ار اهرازبا اهدرم
 .دندش رود یکیراب يهداج لوط رد و دنتشذگ لگنج
 و داد شاتسد هب ،دروآ نوریب نان يردق ،راتسد لخاد زا .تفرگیمن رب لالب زا مشچ مرکا
 لاش ».مهدیم ماجنا ار میاهراک مه نم .شاب یبوخ يهچب و نیشنب اج نیمه« :تفگ
 .دش مخ رگنک يوجتسج هب و تشادرب ار هچلیب ،درک مکحم رمک رب ار شایلاخ لاخ زمرق
 زا ياهسوب ،دادیم شاتسد هب ینان ،درکیم بترم ار شاسابل ،دمآیم لالب دزن هاگ هب هاگ
 .دشیم لوغشم هرابود و تفرگیم شاهنوگ
 و دوب هاتوک شیاهمدق .داتفا هار هب یئالابرس رد و  تساخرب اج زا یمارآ هب لالب
 نآ ،یئالابرس رد نتفر هار یلو دومیپیم تحار ار فاص نیمز .تفریم شیپ هب ناروخولتولت
 .دوب یتخس راک هوک رد مه
 هب هناروبص و تسشن شانابل رب يدنخبل سپس ،دروخ هکی ،داتفا وا هب شامشچ هک مرکا
 شوغآ رد ار وا ،درک زاب ار شیاهتسد .درب تذل و تسیرگن هوک بیش رد شاكدوک شالت
  .دنتخادرپ تحارتسا هب و دناشن وناز رب ،تفرگ
 .دیسریم شوگ هب دشیم کیدزن رود هار زا هک ورسخ زاوآ
 نهپ نیمز يور و دروآ نوریب نیجروخ زا ینان يهرفس ،دناشن نیمز رب ار شکدوک ردام
 طسو و تشاذگ امرخ ددع دنچ و رینپ يردق مادک ره يور ،دومن تمسق هس ار نان .درک
 .داهن تسام ياهساک هرفس
 »؟تساجک تیاباب سپ« :تشادرب گناب مرکا هک دوب هدش کیدزن ورسخ
 هب تسام و لان .تشاذگ وناز رب ار لالب و تسشن ردام دزن ».دیآیمن ،دنکن مامت ار راب ات«
 رد و دزیم تسام رد ار نان وا .تسنادیم بوخ ورسخ ار نیا و دمآیم شوخ لالب قاذم
 .دناپچیم لالب ناهد
 هار زا یقت جاح يادص و رس سپس و يدایرف نآ سپ رد و دیسر شوگ هب یئادص ناهگان
 ناتخرد سپ رد و دنتفاتش يوس نادب هلجع اب ردام اب و دناشن هرفس رانک ار لالب ورسخ .رود
 .دندش دیدپان لگنج
 هار هب ردام و ردارب ریسم رد و تساخرب اج زا ،دید یلاخ ار شافارطا هبترم کی هک لالب
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 دوب هدومیپن یماگ دنچ .تشاذگ مدق ینش بیشارس رد و دش جراخ کچوک هاگتخت زا .داتفا
 تدش یتقو شاهیرگ .داد رس ار هیرگ و دیتلغ نیئاپ هب دنت بیش رد نانز قلعم .دروخ زیل هک
 .دوب هدیشک زارد لگنج رانک ياهنش يور اهنت و دماین شاکمک هب سک چیه هک تفرگ
 .دش لگنج لخاد و داتفا هار هب ،درک تسار دق یتخس هب ،نانک قهقه
 هب اپ و دز لز وا هب يردق ،داتسیا شیوربور یکلومرام .دوب هدرک توهبم ار وا لگنج يادص
 یتشپ كال .دمآرد زاورپ هب شاهاگن ریسم رد و دیشک رپ ياهخاش زا ياهدنرپ .تشاذگ رارف
 يولج کچوک یغیت هجوج کی و تفریم یئوس هب رومن ياهگرب يال زا هنالس هنالس
  .دروآرب رس شیاپ
 یغیت هجوج ياهغیت .تخادنا گنچ شنتفرگ يارب و دناسر وا هب ار دوخ ،درک دنت مدق لالب
 .دروآرب ار شدایرف و تفر شاتسد هب
 .دشیم کیدزن وا هب مارآ و طایتحا اب ياهیاس رس تشپ زا
 .درکیم بیقعت ار لالب ادص و رس یب ،دوب هدنام شاهزوپ رب زونه راکش نوخ هک ،یگرگ
 و درک رهق یغیت هجوج زا لالب .دیشخردیم شانامشچ و دیشکیم وب ،هداد ولج ار شاهزوپ
 .دوب هداتسیا شالباقم رد ،رتگرزب و گس لثم یناویح .ددرگ زاب هک دنادرگرب ور
 هک یلاح رد و دمآ دجو هب ،دیلام لالب ینیب هب ار شاهزوپ .کیدزن رایسب ،دش کیدزن یگرگ
 مد و داتسیا شیوربور دعب . دیشکیم وب و تشگیم لالب درگ هب ،دادیم ناکت ار شامد
 .تفرگ تسد رد ار وا ياهشوگ و تخادنا گنچ لالب .دنابنج
 ،دش روخلد یگرگ راک نیا زا لالب .دیسیل ار وا تروص و دروآ نوریب ار شزارد نابز یگرگ
 .تفرگ بقع ار شرس و تسشن نیمز رب ،دیشک مه رد ار شاتروص
 هب ردارب يوب هرابود اهتدم زا سپ .دوبن يزاب نک لو و هدش جییهت یباسح یگرگ
 ندب .دمآ لالب دزن هرابود .تخادرپ زیخ و تسج هب قوش زا یتدم .دروخیم شاماشم
 .دیشک وب و دز شاسیل ، دیلام وا هب ار شامرن
 و »؟یتفر اجک ؟هچب یئاجک ... لالب .لالب .لالب« .درک بلج ار شاهجوت يدایرف ناهگان
 .فارطا هب ندیود يادص ،نآ سپ رد
 نیئاپ ینش بیش زا ناشک دایرف ،درک یسراو ار شافارطا و هاگتخت هک یتدم زا سپ مرکا
 ود لالب .دز شاکشخ ياج رب هک دوب هتشادنرب یماگ دنچ زونه .دش لگنج دراو و دمآ
 .دزیخرب درکیم یعس و دوب هتفرگ ار یگرگ شوگ
 هب و دبلطب کمک ،دروآ رب ولگ زا يدایرف تسناوت ات درک شالت یتدم .دمآ دنب شانابز
 جاح و ورسخ .دَرَب شروی ،دوب هداتسیا عافد هب شیرتم هد رد هک يدنمتردق و ناوج گرگ
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 .دندروآ موجه بوچ و گنس اب و دندیسر وا هب مه یقت
 .دیدیمن ار وا یسک رگید هک دش رود ردق نآ طقف یلو تشاذگ رارف هب اپ يروخلد اب ،گرگ
 .تفرگ رظن ریز ار اهنآ ناتخرد يال زا و تشگرب طاتحم و ادص یب ،مارآ ،داتسیا
 .داهن شاهنوگ رب هنوگ و دیسوب ،تفرگ شوغآ رد ار لالب ،دز نیمز رب وناز مرکا
 هراشا ،تشگنا اب ،فعش و یلاحشوخ اب ،تفرگیمن رب گرگ رارف ریسم زا هاگن هک لالب
 »... وپاه .وپاه .وپاه« :تفگیم و درکیم
 زا رطخ کی« :تفگ و دیسوب ار شاهنوگ ،دیشک شوغآ رد ،تفرگ مرکا زا ار لالب ،یقت جاح
 گرگ هک وت ناج زا رطخ کی و دنک عطق ار میاپ تخرد دوب کیدزن هک دش رود نم ناج
 ».دنک تابرچ يهمقل کی تساوخیم هتخوس ردپ
 .دوب هداتسیا ،گرگ یلامتحا يهلمح يهدامآ ،تسد هب بوچ نانچمه ورسخ
 مرمع زا لاس لهچ هک لاح هب ات« :تفگ یخلت هب و درپس مرکا شوغآ هب ار لالب یقت جاح
 ردپ نیا هک تسین مولعم ًالصا .دوب هدروخن مامشچ هب گرگ ناتسبات و راهب عقوم ،درذگیم
 »؟!دهاوخیم يدابآ نیا ناج زا هچ رورش يهتخوس
  .دنتسشن هرفس درگ و دندمآ هاگتخت هب هرابود اهنآ
 لاح هب دیاب« :تفگ و درک مرن ياهدرک ات ِشاول نان يور تشگنا اب ار رینپ ياهعطق ورسخ
 شاتسد راک دیاب ،هدادن ام تسد راک وا ات .درک يرکب رکف کی سنج دب گرگ نیا
 ».میهدب
 کی دیتساوخیم مه لاسراپ .دینزیم فرح شاهمه اهدرم امش« :تفگ ضارتعا هب مرکا
 زا کی مادک ؟دش یچ .دیهدب بیترت یلامتحا ياهگرگ يهمه يارب یباسح و تسرد يهلت
 تسرد امش يهلت مه رگید لاس تسیب منکیم رکف نم ؟دش راک هب تسد ًاعقاو امش
 ».دش دهاوخن
 ناویح نیا .تسا نایم رد لالب ياپ .تسا يرگید يهلئسم هعفد نیا« :تفگ یقت جاح
 ».درک هلمح زین وا هب یتح یشحو
 ».دوب هتفرگ ار وا ياهشوگ لالب هکلب ،درکن هلمح لالب هب گرگ« :تفگ مرکا
 راکچ هگرگ .بوخ ؟!دوب هتفرگ ار هگرگ ياهشوگ لالب ؟!یچ« :دیسرپ بّجعت اب ورسخ
 »؟درکیم
 هک هدیشکیم هشقنً امتح .لالب تروص وت دوب هدز لز روط نیمه هگرگ .چیه« :تفگ مرکا
 ».یشحو ناویح ... دعلبب ارم نینزان يهچب روطچ
 يهچب کی هک دهدیم هزاجا یشحو گرگ رگم !نز یئوگیم نایذه ارچ« :تفگ یقت جاح
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 ».دنزب شهب تسد ولوچوک
 ».متفگ هک دوب يروط نیمه« :تفگ مرکا
 .وپاه« :تفگیم و دادیم ناشن ار لگنج تمس تسد اب ،دنادرگیم رب يور هاگ هگ لالب
 »... وپاه
 هاگتخت رب شردام و لالب .دنتشگزاب دوخ راک هب هرابود و دندروخ ار ناشياذغ اهنآ
 شاتمدخ هچلیب نیمه اب ،دمآ هگرگ اقآ رگید يهعفد رگا« :تفگ لالب هب مرکا .دندنام
 ،دز شاتسد فک ار هچلیب تشپ راب دنچ وا ».دنزب وت هب تسد دنک طلغ رگید هک مسریم
  .دش لوغشم و داد ناکت دیدهت هب ار شرس ،تخادنا لگنج هب یهاگن
 تشگزاب راظتنا و هدش هتسخ تخس مرکا .دشیم کیدزن قفا هب دیشروخ .تشذگ اهتعاس
 و تفر شیپ هب لگنج تشپ يهداج يوس هب یئاهیماگ وا .دوب هدرک شاهفالک ،نازیزع
 اب  ».یجاح .یجاح« :دیود رگید ماگ دنچ ،دینشن یئادص نوچ و ».یجاح .یجاح« :دز دایرف
 لگنج تمس شاهاگن ،هتساخرب اج زا لالب .تخادنا هاگتخت هب یهاگن و تشگرب یسپاولد
 .دوب
 .درک ندیود هب عورش و ».میآیم هعاسلا .نیشنب« :تفگ مرکا
 .دناسر لالب هب ار دوخو دمآ الاب ینش بیش زا ،دش جراخ ناتخرد نیب زا مرن و هتسهآ گرگ
   .تخیوآ شاندرگ ربو تفرگ شوغآ رد ار یگرگ رس و دیود وا يوس هب زین لالب
 هب هزوپ ابو دش دنلب دوخ .دناباوخ نیمز رب دوخ اب زین ار لالب و دیشک زارد نیمز يور یگرگ
 .درشفیم تسد رد مکحم ار وا ياهشوگو تفریم هسیر لالب .تخادرپ شاکلقلق
 نارود هک ورسخ دایرف ،نآ سپ رد و دمآیم اهنآ فرط هب تعرس اب هک مرکا دایرف و غیج
 زاب ناهد هلمح تلاح هب سپس و درک رود لالب زا ياهظحل ار یگرگ ،دشیم کیدزن ناود
 يرادیاپ هک ناهارمه و مرکا .درادرب تسد لالب زا دوبن رضاح هجو چیه هب وا .دیرغ و درک
  ».خچ .خچ« :تفگیم و تخادنایم وا هب گنس مرکا .دنداتسیا ،دندید ار گرگ
 هرعن مرکا .تفر بقع هب یماگ گرگ .دمآ ولج و داد خرچ رس رود ار شایتسد بوچ ،ورسخ
 شرغ ،یگرگ .درکیم دیدهت هب ربت اب زین یقت جاح .درب هلمح وا هب شاهچلیب اب ناشک
 .دش ناهنپ لگنج رد و تشاذگ رارف هب اپ رابجالاب و يروخلد اب و درک یفوخم
 :تفگیم و دادیم ناشن ار گرگ ریسم وا .داد رس ار هیرگ لالب هک دوب هار رد زونه یگرگ
 و دنک دازآ ار دوخ تساوخیم .درکیم القت لالب .تفرگ شوغآ رد ار وا مرکا ».وپاه .وپاه«
 تکاس مرجال .یلاخ شیاج و دوب هتفر گرگ یتاظحل زا سپ یلو .دباتشب گرگ يوس هب
 .دش
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 و دمآ مرکا دزن ،دیشک نیمز يور دوخ اب ار هتسکش ياههخاش زا یگرزب يهتشپ یقت جاح
 ».درادیمن رب ام رس زا تسد گرگ نیا« :تفگ
 ».میدرگرب دیاب هدشن بش ات« :تفگ مرکا
 رارف هب اپ هّلق ياتسار رد باتش اب و دش رهاظ ياهشوگ زا هدز تشحو غالا ،لاح نیمه رد
 .تشاذگ
 رانک ،تفرگ ار شراسفا ،شالت یتدم زا سپ و دناسر ناویح هب ار دوخ تعرس اب ورسخ
 تشگنا اب لالب هک یلاح رد و درک شراب ،دروآ هدش هدیچ ياهمزیه و هتسکش ياهبوچ
 .دندش هناخ یهار ،درکیم وپاه وپاه و دادیم ناشن ار لگنج
 

٧ 
 هب ار لگنج ياهگرب دوخ هارمه و دیچیپیم ناتخرد يال هب ال کنخ نادنچ هن يداب
 نآ موادم يهزوز و داب رگا .زمرق و درز و زبس  ناتخرد گرب و دوب درز نیمز .دروآیم تشد
 مدآ رس زا هالک داب یلو .دشاب شخب تذل تسناوتیم تشد و لگنج رد شدرگ ،دوبن
 راک زا ناشتاناویح اب یناناقهد ،اج نآ و اج نیا .دادیم له ولج هب ار ناسنا و دوبریم
  .دنتشگیم رب هناخ هب هنازور
 يرانک هب هرابود و دناشوپیم ار دیشروخ يهرهچ هاگ هگ ،جاّوم و دیفس ،روطق ياهربا
 .تفریم
 زا ولمم قرع يهیال و دنداهن هناخ نورد هب اپ ،تمحز رپ يزور زا سپ ورسخ و یقت جاح
 .دنداد وش و تسش هبملت بآ اب ندرگ و تروص زا ار رابغ
  .تشاذگ نیمز رب و دیسوب ،تفرگرب ار وا ورسخ .دمآ نیئاپ اههلپ زا طایتحا اب و هتسهآ لالب
 .دندش هلیوط دراو ود ره و ».مینزب تاناویح هب يرس تسین دب« :تفگ ورسخ هب یقت جاح
 يارب .تفر شیپ هب تشد ياتسار رد و دش هچوک دراو ،دیشک ار رد يهگنل تمحز اب لالب
 نآ و داهن تشد رب مدق .دیودیم ،هداشگ تمس ود هب ياهتسد اب و دناوخیم زاوآ شدوخ
 دعب ،تفر هتسهآ یتدم .دشیم بیغ و دمآیم هشیمه یگرگ هک تفرگ شیپ رد ار یتمس
 هب .دمآیم شزاوشیپ هب یگرگ .دیشک غیج يداش زا ،ياهظحل رد و درک ندیود هب عورش
 ار وا تروص و دنابنج مد یلاحشوخ اب ناویح .تفرگ شوغآ رد ار یگرگ لالب .دندیسر مه
  .دیسیلیم
 ،دندش جراخ هلیوط زا ،اهنآ هب هفولع نداد و تاناویح يرامشرس زا سپ ورسخ و یقت جاح
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 .دندیدرگ قاطا دراو و دنتفر الاب اههلپ زا
 رد ،دروآ وتسپ زا تسام و رینپ يردق ،درک نهپ ،دزیم لغ هک يروامس رانک ار هرفس مرکا
 »؟تساجک لالب سپ« :دیسرپ و دز همتابمچ هرفس رانک دوخ ،تشاذگ طسو
 هلیوط هب سپس .تفر طایح هب .دش نوریب قاطا زا و ».دنکیم يزاب طایح وت« :تفگ ورسخ
 ».تسین نیئاپ لالب« :دمآ الاب هرابود .دز رس
 .دندز نوریب هناخ زا هس ره دعب و دنتشگ ار اج همه و دندمآ نوریب قاطا زا یقت جاح و مرکا
 تشد رد .دندش تشد یهار یقت جاح و مرکا و تفرگ شیپ رد ار هچوک تسار تمس ورسخ
 مرجال .دنتفاین لالب زا یناشن ،دنتخادنا رظن فرط ره هب اهنآ .دمآیمن مشچ هب ياهدنبنج
 لالب يهدنخ فیعض يادص هک دندوب هتفرن یماگ دنچ زونه .دنتفرگ شیپ رد ار تشگزاب هار
 و دزیم دایرف هک یلاح رد مرکا .دمآ ناششوگ هب لگنج ناتخرد يال زا ،اهرود رود نآ زا
 .دناوخیم ار شدنزرف و دیچیپیم ناتخرد يالهبال .دش لگنج لخاد ،درک یم ادص ار لالب
 اج نیا نم« :تفگ و دیسر وا هب نازیر قرع یقت جاح .دشن هدینش وا زا یئادص رگید یلو
  ».روآیب هارمه وجتسج يارب ار يرفن دنچ و هد هب ورب وت ،منامیم
 ار شالد هدنهد باذع و دب رکف رازه .دزیم رپرپ .تفرگ شیپ رد ار هد هار تعرس اب مرکا
 :دز دایرف .دیسر هد هب .درکیم ریگ شیولگ رد سفن هک دیودیم نانچ نآ .دادیم ناکت
 ».دینک کمک .دروخ گرگ ار ماهچب .دینک کمک .دینک کمک«
 .دنتفرگ ار شرود و دندز نوریب اههناخ زا ياهدع
 لگنج يهرانک يوس هب ياهدع هارمه هرابود و داد حرش ناشیارب ار نایرج هلجع اب مرکا
 نآ .دینک هاگن« :دز دایرف ردان هک دندوب هدیسر تشد و لگنج زرم هب اهنآ .تفرگ باتش
 .دوب لکشم ناشیارب نآ رواب هک دندید ار ياهرظنم یلاها و ».دینک هاگن ار فرط
 و هتخادنا گنچ ار شاندرگ ،هدیشک زارد مکش اب شاتشپ رب لالب هک یلاح رد ،یگرگ
 يوس نادب تعرس اب و دمآ نوریب ناتخرد يال زا ،دوب هدز هرگ وا مکش ریز ار شیاهاپ
 .تفاتش تشد
 .دزیم رود یگرگ رود هب عیسو ياهریاد رد ،دیچیپیم دوخ رد وس نآ زا هک يدابدرگ
 هلی اوه رد ،جاّوم يایرد رد نابداب یب قیاق نوچ ،دابدرگ شنت اب هراوآ ِدرز ياهگرب
 .دندادیم
 یتاظحل هک یلاها .داتفا نیمز رب و دروخ رس شاتشپ زا لالب .داتسیا تشد طسو رد یگرگ
 .دنتفاتش لالب و یگرگ يوس هب و دندمآ تکرح هب ،دندوب ياج رب هعقاو نیا توهبم و تام
 و دش دنلب لالب .دوب هداتسیا ،دشیم کیدزن تعرس اب هک یتیعمج هب يور لالب رانک یگرگ
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  .دشیم کیدزن تعرس اب نانچمه تیعمج .تفرگ شوغآ رد ار وا ندرگ
 ».دیورن ولج .دیورن ولج .دیتسیاب .دیتسیاب« :دز دایرف مرکا
 رب تیعمج زا مشچ یگرگ .تفر شیپ طایتحا اب و مارآ مرکا و دنداتسیا طخ کی رد همه
 .دیسر اهنآ يرتم دنچ هب مرکا .تشادیمن
 بوخ یلیخ .مدش یگرگ راوس نم ،ردام« :تفگ و دناسر ردام هب ار دوخ ناود ناود ،لالب
 ».دوب
 يدرک يراک بوخ یلیخ .مرسپ يدرک يراک بوخ« :تفگ و تفرگ شوغآ رد ار وا مرکا
 ».مزیزع
 ».ورب .یگرگ يولهپ ورب« :تفگ و تشاذگ نیمز رب ار لالب هاگ نآ
 .تخیوآ شاندرگ رب و تفر یگرگ دزن لالب
 ».وش راوس الاح« :تفگ مرکا
 .دش راوس
  .درکیم هاگن مرکا هب و دوب هداتسیا درسنوخ و مارآ یگرگ
 ».نیئاپ ایب الاح« :تفگ لالب هب مرکا
 .دناسر ردام هب ار دوخ و دمآ نیئاپ
 شاهیاس .تفرگ شیپ رد ار هوک تمس و دز یخرچ .تسا یضار یگرگ دیسریم رظن هب
 .دزیم قرب بورغ قمر یب و گنر درز وترپ نیرخآ رد شاکباچ لکیه و دوب هدیشک
 .دید هرجاشم لاح رد ار تیعمج .دنادرگرب ور مرکا
 هب هراشا تشگنا .دوب هدش زمرق وبل نوچ و دیزرلیم ناجیه زا نسح یئالبرک يهرهچ
  :تفگیم هک تشاد یگرگ يوس
 تراغ هب ام زا دنفسوگ تشه لقاّدح الاح ات هتخوس ردپ نیا !میتسه یلبنت نامدرم بجع«
  ».مینکیم شیاشامت ربورب روط نیمه ام یلو ،تسا هدرب
 هچ ینیبیمن رگم« :تفگ و تشاد هگن نسح یئالبرک تروص لباقم ار شاتسد ورسخ
 .تسا یلها گس کی لثم لالب تسد ریز ،يدنمتردق و یگرزب نیا هب گرگ ؟تسا ربخ
 ».یئالبرک .تسا هزجعم کی نیا
 هک تازجعم نیا اب یلو تسا هزجعم کی نیا یتسار یتسار« :تفگ نسح یئالبرک
 ادخ ياضر ضحم ،تسا هزجعم هب رداق ام نیب رد یسک رگا .دنوشیمن هدنز ام نادنفسوگ
 ياهزجعم نوچ مه کی یک ؟اه .دکُپِب اج رد زیچ همه یب گرگ نیا ات دنکب ياهزجعم کی
 ».یکز :دیوگب هزجعم اتدص هب هک مدرکیم ياهزجعم ،دوب اج نیا یگنفت رگا ؟تسا دلب
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 هزاجا یلها گس کی هک ياهدید الاح ات وت« :تفگ و دش کیدزن نسح یئالبرک هب مرکا
 سپ ،ياهدید وت ار يزیچ نینچ رگا .منادب وگب ،هن ؟اه ؟دوشب شراوس یکچوک يهچب دهدب
 ».تسین هزجعم مه ینابایب یشحو گرگ يور هلاس راهچ لالب ندش راوس
 ياهدع ،دنتسه هگرگ اقآ رادفرط ياهدع !تسا یبوخ يدنب هتسد« :تفگ نسح یئالبرک
 و میتسیاب اج نیا هک تسین لقع طرش .تفر و دش رود هک مه یتنعل گرگ .شانمشد مه
 ».مینک رجنم و رج ناروب و داب نیا رد
 صوصخ هب .دنکیمن محر مه ياهدنبنج چیه هب .تسا یشحو و هدنرد ،گرگ« :تفگ مرکا
 زا هک نیا هن .میشاب  نامتاناویح رادهگن دیاب دوخ ام .سورخ و غرم و غالا و زب و دنفسوگ هب
 ».دیایب لقع رس هک میشاب هتشاد راظتنا هگرگ اقآ
 و ثحب رد اهنآ هک دوب هدش کیرات اوه .تخادنا ریز هب رس و دش هدنمرش نسح یئالبرک
 .دنتشگ زاب هد هب لدج
 ار هّرد و هوک نیدنچ ،دومیپ هر اهتّدم اذغ يوجتسج رد ،دش رود تیعمج زا هک یگرگ
 زرم رد وا .دیسر هدنکارپ ياههتوب و دنلب ناتخرد کت اب ياهگلج هب و تشاذگ رس تشپ
 زا هک سیخ نیمز و دشیم هدیشک نیئاپ هب اههوک للق زا هک فرب زرم ،درکیم تکرح
 .دمآیم الاب هب اههّرد قامعا
 يزاوم ار شمد ،دروآ نیئاپ رس .دروخیم ناکت اهرود رود نآ رد هک دید ار يزیچ یگرگ
 رس يردق .تفریم زیخ هنیس ادص یب و مارآ .درک تکرح و دیشک ار ندب ،تفرگ نیمز
 هب ندیسر يارب ار نیمز هک دید ار ياهلچ و قاچ شوگرخ رایسب ِدجو اب و تشارفارب
  .دنزیم سپ ،ياهتوب يهشیر
 هد .درکیم زیهرپ یئادص ره داجیا زا و دشیم کیدزن هلصوح و تناتم اب نانچمه یگرگ
 و درک عمج ار دوخ ،داد زکرمت اهاپ رد ار اوق مامت .تشادن هلصاف شوگرخ اب رتشیب زیخ
 .دیهج اج زا هدرشف يرنف نوچً اتعفد
 .دناسرب یخاروس هب ار دوخ درکیم یعس چیپرام تاکرح اب و تشاذگ رارف هب اپ شوگرخ
 شیپ رد ار هلق نیرتعفترم بیش .درک شراکش و دز شاتشپ رب هجنپ دنلب يزیخ اب یگرگ
 هتخت يور .درکیم ساسحا دوخ رد یطاشن .دشیم کنخ مکمک اوه .تفر الاب و تفرگ
 رد یلو درکن شریس دایز هک نیا دوجو اب .دوب يذیذل ياذغ .دش لوغشم و تسشن یگنس
 هدیوج ،تسکش مه ار اهناوختسا .دشیمن شبیصن نیا زا رتالاب یتمعن ،الغ و طحق نیا
 باوخ هب و دیشک زارد یگنس هتخت رانک ،دومیپ هر یتفاسم .تساخرب و درب ورف هدیوجن
 .داتفا هار هب و داد ناکت ار دوخ ،دیشک ياهزایمخ ،کباچ و لاحرس دعب زور .تفر
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 قلعم هلک ،دودب تساوخیم شالد .تشاد يرگید ساسحا و دوب يرگید زور وا يارب زورما
 هچ سپ .تساوخیمن ار نیا طقف وا .هن .دزودب مه هب ار نامز و نیمز و دشکب هزوز ،دنزب
 »مشاب يزیچ يوجتسج رد دیاب« :تسنادیمن مه شدوخ ار نیا ؟تساوخیم
 و یقت جاح و مرکا مکمک .دوب هدرک يزاب وا اب و هدید ار لالب اهراب ریخا هام دنچ نیا رد وا
 دیاب« :تسین لالب يوجتسج رد وا سپ .دندوب هدرک تداع شیاهدمآ و تفر هب ،ورسخ
 .داتفا هار هب و ».منک وجتسج ار اج همه دیاب .مبایب
 هن تشد هب و دومیپ هر اههرخص مخ و چیپ رد ،اههوک للق و اههّرد قامعا رد اهتّدم یگرگ
 زا دوب رپ نیمز .درک زادنارو ار فارطا و دیشک ياهزایمخ .دیسر ياهدرتسگ نادنچ
 ورف لخاد هب عیرس و دروآیم رب رس یشوم یهاگ زاره .وت رد وت و کچوک ياهخاروس
 مرن و برچ ياهمقل ،یهاتوک شهج ره اب وا .تخومآ ار راکش هار دوز یلیخ یگرگ .تفریم
 هچ« :دندشیم راکش و دندیودیم وس نآ و وس نیا روط نیمه اههمقل .تشاد نادند ریز
 ».دندرُت و فیطل ردقچ ،هبهب !یتشرد و قاچ ياهشوم
 و دنزب دایرف ،دشکب هزوز یلاحشوخ زا تساوخیم ،درک دنلب رس یتقو .دوب لوغشم یباسح وا
 نآ ،هتخانشان زیچ نآ .دوب شلابند هب اهتّدم هک دیدیم ار يزیچ نآ وا .دخرچب دوخ رود
 رد طایتحا اب و واکجنک .دنکیم اشامت ار شدوخ ایوگ هک دیدیم نانچ ار هتشگ مگ زیچ
 ،داتسیا دعب ،تشادرب وس نادب یماگ دنچ ،دوب هدیشک ولج ناکما دح ات ار شاهزوپ هک یلاح
 .دنام اج رب انتعا یب و درک تشپ ،تخادنا ریز هب رس
 ولج ار شاهزوپ .داتسیا و درک کیدزن وا هب ار دوخ طایتحا اب یلکیه يوق يرتسکاخ گرگ
 ،دنادرگرب رس یگرگ .تخادرپ شیامزآ هب و درب یگرگ مد ریز ار شاینیب .دیشک وب و داد
 .دیرغ و داد ناشن ار شاهدنرب و زیت ياهنادند و درک زاب ناهد
 .داتسیا و دیدرگ رود وا زا ،بقع هب یشهج اب گرگ
 و یباسح ار رگیدمه و دندمآ مه يوس هب ود ره .تفرگ رارق شیوربور و دز یخرچ یگرگ
 .درک ندیود هب عورش اهفرب نایم و دز یتسج یگرگ ناهگان .دندیشک وب ریس لد
 مه اب یباسح و دندیود مه لابند اهتّدم .دش عورش يزاب و داتفا شلابند هب زین گرگ
 اب گرگ .دنداتسیا یگنس رانک .دندزیم هلهل هک دندوب هدش هتسخ نانچ نآ .دندش تسود
 .دش رود و درک كرت ار یگرگ تعرس
 هک دیئاپن ینامز .دوب هتخود مشچ وا تکرح ياتسار هب و هداتسیا توافت یب نانچمه یگرگ
 يهزادنا هب مادک ره ،گرزب یئارحص شوم ود ياهشوگ .دش ادیپ رود زا گرگ يهّلک و رس
  .دمآیم یگرگ دزن و دوب هتفرگ نادند هب ار یشوگرخ
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 ار وا يدرم راب نیلوا يارب .تفر بقع دوخ و تخادنا یگرگ يهزوپ يولج ار اهشوم گرگ
 گرگ و تفر يرانک هب و تفرگ نادند هب ار یشوم یگرگ .درکیم توعد راهن فرص هب
 .دیشک شین هب ار رگید شوم
 رن گرگ کی ینیشنمه رد یئاذغ ؛دوب هدادن هزم یگرگ هب همقل نیا يهزادنا هب یئاذغ چیه
 رد زین یگرگ .دیدرگ راپسهر هّلق نیرتدنلب يوس هب و دز لز یگرگ نامشچ رد گرگ .ناوج
 وا هب ار دوخ و دیخرچیم یگرگ رود گرگ ،هوک يهّلق رد هرخص ود نیب .داتفا هار هب وا رانک
 .دیرپ وا يور ،دیدرگ نئمطم قوشعم تیاضر زا هک هاگ نآ .دیلامیم
 دوخ رد ًاقیمع ار وا و تسویپیم مه هب ار یگرگ ياهلولس کت کت ،ناور و لایس یتذل
 و دش زیربل هک ردق نآ ،دناسریم جوا هب ار جوم نیا ،یعبنم نوچ گرگ تاکرح .دربیم ورف
 .تشگزاب لّوا لاح هب زیچ همه و دیدرگ ریزارس مارآ و مرن ،ياهراّوف نوچ
 ،دندوب مه اب هشیمه اهنآ .درک زاغآ شاتفج اب ار ینیون یگدنز یگرگ دعب هب زور نآ زا
 و لوپ يهشیدنا هن ،یبهذمال هن و بهذم هن ،دنتشاد تسود دندوب هک روط نآ ار رگیدمه
 رد اهنآ .دندروخیم مه اب ،دمآیم ریگ یئاذغ رگا .تخادنایم فاکش  ناشنیب ،رقف جنر هن
 نوناق .دندربیم رسب مه رانک رد یعیبط و دندوب تعیبط زا یشخب ،دندرکیم یگدنز تعیبط
 .دوب هداد دنویپ مه هب ار اهنآ ریجنز ياههقلح نوچ اقب دنمتردق

 

٨ 
 دراو تلروش و دش زاب رد .درشف ار همکد .دروخ رس ناخ گنشوه نابل يهشوگ يدنخبل
 ِریوصت ،ضوح مارآ بآ .دوب اپ رب یللجم نامتخاس نآ طسو رد هک دیدرگ یعیسو يهطوحم
 يدنبزارط و يواسم لصاوف رد لاقترپ ناتخرد .درکیم سکعنم زیگنا لایخ ار يدورو ِرد
 رد يوربور و تشذگ ناتخرد تشپ زا یمارآ هب وا .دوب هتفرگ ار نامتخاس رود ات رود هدش
 شاتسد فک ار یگدننار شکتسد هک یلاح رد هنینأمط اب و دش هدایپ ،درک زمرت نامتخاس
 ».مالس« :تفگ و دش یقاطا دراو ،داهن یضیرع رودیرک رب اپ .تفر الاب اههلپ زا ،دزیم
 مالس« :تفگ یعونصم يدنخبل اب و تشگرب ،دناشوپیم ار شکدوک شفک هک هدیش
 هدامآ ار دوخ هعاسلا مه نم .دش مامت نمهب ياهراک .میدشیم هدامآ میتشاد .گنشوه
 ».منکیم
 دوخ يوس هب ،تفرگ ار شیاههناش ،تفر هدیش يوس هب دنخبل نامه اب ناخ گنشوه
 نیا« :تفگ و دیشک سپ ار دوخ ،دزاو لد هدیش .دوبر شانابل زا هناناج ياهسوب و دیشک
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 ».تسین بوخ ،دوشیم هلاس هس زورما .دمهفیم ار زیچ همه هچب
 ود هرخالاب« :تفگ هناتسم ياههقهق اب و دیشک شاشوغآ رد ،درپس ودب لد ناخ گنشوه
 .درشف هدیش نابل رب ار شانابل و ».مدروآرد  ناشگنچ زا تفم ار اهنیمز زا رگید يهعطق
 تسد زا و دشک سپ ار دوخ درک یعس هدیش .درک زاب ار وا ياههمکد و تخادنا گنچ
 .دوب ممصم شراک رد وا یلو ددرگ اهر ناخ گنشوه
 ار ردپ راولش رگید تسد اب و ردام ياپ تسد کی اب ،دش دنلب شیاج زا ینارگن اب نمهب
 شاهتفرگ ضغب يولگ زا »... نامام ،اباب ،نامام ،اباب« :تفگیم هک وا ياهدایرف .تفرگ
 .دشیم وحم اوه جنشت رد و دمآیمرب  دولآدرگ
 ،تشاذگ ناخ گنشوه يهنیس رب تسد .دید بات یب ار نمهب و دنکفا ریز هب مشچ هدیش
 لفط نیا زور و لاح رگم !؟یتسین ردپ وت رگم« :دز دایرف تینابصع اب و دیشک رانک اردوخ
 »؟دشاب ام يریگرد دهاش دیاب هچب نیا یک ات !؟ینیبیمن ار موصعم
 هک یساسحا ،درکیم رطخ ساسحا وا .درکیم هیرگ و دوب هتفرگ مکحم ار ردپ ياپ نمهب
 ابیز و بوخ شیارب هک یئاهزیچ نآ يهمه دیسریم شرظن هب .دادیم ناکت ار شناج
 ياهدایرف هک دیسرتیم نانچ نآ .دناهدمآرد تکرح هب شیدوبان يارب و وا هیلع نونکا دندوب
 و کچوک يولگ هک دوب رپ شانورد نانچ نآ و دشیمن رطخ موجه زا عنام شدننام غیج
 دایرف اب و دیزرلیم شاکچوک ندب .درشفیم شیولگ .دوبن نآ نداد نوریب هب رداق شفیطل
 »... اباب ،نامام ،اباب« :تفگیم
 ار رد ،دش لخاد هرابود ،درب نوریب قاطا زا ار وا ،درک ادج دوخ زا ار نمهب ناخ گنشوه
 هب یمکحم یلیس هدیش ،ناخ گنشوه ندش کیدزن اب .تفر هدیش يوس هب و درک لفق
 ،دیرد ار وا نهاریپ ،تخادنا گنچ لمأت ياهظحل زا سپ ناخ گنشوه .تخاون شاتروص
 .داتفا وا يور ،درکیم زاب ار دوخ دنبرمک هلجع اب هک یلاح رد و داد شاله تخت يور
 هاگ نآ .دزیم غیج و دادیم شحف ،درکیم القت ناخ گنشوه ياپ و تسد ریز هدیش
 ياهسفن .تسا هتشگ یلوتسم شدوجو رب هاکناج يدرد و دزوسیم شانورد درک ساسحا
 رد هب وا هک یتابرض و نمهب ياهدایرف و هدیش كانزوس يهیرگ اب ناخ گنشوه دنت
 .دیدرگیم لح اهنآ رد و دشیم مه رد ،دیبوکیم
 رد هب ار دوخ ،دیهج اج زا باذم ياهلولگ نوچ هدیش .دیتلغرد يرانک هب ناخ گنشوه
 .درب هانپ يرگید قاطا هب و دیشک شوغآ رد ار نمهب ،درک زاب ار نآ ،دناسر
 زا ،درک هاگن شانامشچ رد هک شردام .دوب هدرک ضغب طقف .دزیمن دایرف رگید نمهب
 يارب .داتسیا راوید هب ور و تفر ياهشوگ هب ردام شوغآ زا نمهب .دیشک بقع ار دوخ سرت
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 شالد .دیسرتیم كانتشحو دوجوم ود نیا زا وا .دوب هدش كانسرت ردپ و ردام يهفایق وا
 هک رود ردق نآ ،دوش رود اهنآ زا دادیمن دق شرکف رگید هک یئاج نآ ات تساوخیم
 هدرشف شیولگ .دشابن یسرت رگید هک دنکن ساسحا يرطخ رگید هک دوش یلاخ شانورد
 ،دشاب مرگ هک یتسد کی ،دشاب یمرگ ياج کی تساوخیم شالد .درکیم درد و دوب
 رد ار وا ،دشاب ردام و ردپ زا ریغ هک یکی .دریگب ار وا ،دشابن ردام ای و ردپ تسد هک یتسد
 .دشاب ینمآم شیارب و دراشفب شوغآ
 :تفگ هدیش هب و دش لخاد طایتحا اب و هتسهآ ناخ گنشوه .دش زاب یمارآ هب قاطا رد
 تعاس مین .منک ناربج مرضاح اّما ،مدرک يدب راک .دوبن مدوخ تسد .شابن تحاران الاح«
 خلت  نامتاقوا تسین بوخ .دوشیم عورش نمهب دلوت نشج و دنیآیم نانامهیم رگید
 ».دشاب
 يریذپان حیحصت مدآ وت« :تفگ و دولآ رهز هب نابز ،درک هداشگ مشچ .دیزرل مشخ زا هدیش
 نآ اب ،حالص اقآ نیبب .تسین حرطم تیارب زیچ چیه تمکش ریز و لوپ زا ریغ .یتسه
 دای ناخ یبتجم زا دیاب وت .دراد شنز اب یبوخ دروخرب هچ ،هدنزارب و رقوم و بیجن يهفایق
 بوخ ردپ و رهوش مه و هدیمهف و داوس اب مه ،تسا هدنزارب و لکیه شوخ مه .يریگب
 »!؟ینامب تسرپ توهش و لهاج و هدنام بقع یهاوخیم یک ات .شیاههچب و رسمه يارب
 و دنورب اهنآ تساوخیم شالد .دیزرلیم نمهب ندب ناکرا و تفرگیم جوا هدیش يادص
 .دندرگنرب هاگچیه
 اب هشیمه ارچ .نز !مینک رارقرب افص و حلص میاهدمآ هک وگب ار ام« :تفگ ناخ گنشوه
 لوق هب انب .مراد مک اهنآ زا يزیچ هچ نم رگم .ینزیم تفوکرس نم هب رگید ياهدرم
 رتیعامتجا و رترادلوپ ،رتپیت شوخ اهنآ زا نم ،دنسانشیم ار ام هک یئاهمدآ يهمه
 ».دنکیم هایس ار ام راگزور ،وت راک نیا ؟!یهدیم شک ار خلت تاقوا ردق نیا ارچ .متسه
 ».دشاب تحار هچب نیا راذگب .مشاب تحار راذگب .ورب و نک مگ ار تروگ الاح« :تفگ هدیش
 تادوجوم نیا تساوخیم شالد .درکیمن هیرگ رگید ،دوب هداتسیا قاطا يهشوگ رد نمهب
 .دریگب زاگ ار تورم یب نارگهجنکش نیا ،دب
 .دیشکیم ناهوس هچب و ناخ گنشوه باصعا رب و دزیم رغ بترم هدیش
 منز اب ؟ماهدرکهچ نم رگم« :دز دایرف و دروآ بل رب فک ،ناکرت لد ناخ گنشوه
 رکف هب دایز تدوخ لوق هب رگا .متشاد جایتحا وت اب یباوخمه هب هظحل نآ رد نم .ماهدیباوخ
 ».يدرکیم مهارف يدعاسم عاضوا مه نم يارب دیاب ،یتسه نمهب
 :تفگ و تخود وا هب ار شاهدمآرد هقدح زا و هدرک مرو نامشچ و دنادرگرب ور هدیش
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 ارم و یشکیم بآ زامناج لاح .تسا رتفیثک یشحو كوخ کی ياهراک زا وت ياهراک«
 رهوش يوربور سپس ».ریگب دای ار نز اب راتفر ناخ دّمحم زا ورب .ینکیم مه تحیصن
 »؟یمهفیم« :دیشک دایرف ظیغ اب و دروآ الاب وا يهناچ ریز ات ار شاناتشگنا ،داتسیا
 و دروآرب درد زا يدایرف هاگ نآ و دیشک الاب ار شاهقی ،درک غاد ار وا تروص ناخ گنشوه
 .دومن اهر ار هدیش
 .دوب هتفرگ زاگ مکحم ار وا ياپ و هدناسر ردپ هب ار دوخ مارآ و تکاس نمهب
 :تفگ هنادنمزوریپ .دروخ رُس شیاههنوگ يهدنخ رب شامرگ کشا .تسشن یلاق رب هدیش
 سنج هک نیا يارب ؟دریگیمن زاگ ارم وا ارچ .دمهفیم ار زیچ همه روط نیا هچب .نیبب«
 »؟يدیمهف .دسانشیم ار وت يهداز مارح و بارخ
 .داتسیا راوید يوربور و تفر هشوگ نامه هب هرابود نمهب
 و ».یگدنز نیا هب فت« :دیبوک شرگید تسد فک و درک تشم ار شاتسد ناخ گنشوه
 .دش نوریب قاطا زا
 شیاپ يور ات هک یئابیز و دنلب سابل و درک شیارآ يردق ،تفر یئوشتسد هب هدیش
 هن یلو رادهنشاپ شفک .هنیس رب ساملا ياههناد و پیک هقی ،دنلب اهنیتسآ .دیشوپ دیسریم
 و داهن رس رب دناشوپیم ار شیاهوم زا یتمسق طقف هک یئابیز هالک .درک اپ هب ار دنلب نادنچ
 .دیدرگ طایح دراو رودیرک یط زا سپ
 .دوب هدشن دولآ ِلگ زونه نیمز یلو دیرابیم منمن ناراب
 .دندش طایح دراو لالب و مرکا ،رد هب ياهبرض سپ رد
 ».مالس« :تفگ و دش کیدزن هدیش هب نانک زیخ و تسج لالب
 »؟هبوخ تلاح ،بوخ رسپ مالس کیلع« :تفگ و تفرگ ار وا تسد هدیش
 »هرآ«
 .تسا هدش رابنالت نم ياهراکً امتح .مدرک رید هک دیشخبب .مناخ هدیش مالس« :تفگ مرکا
 و میناسرب رهش هب ار نامدوخ ،سوب ینیم اب میدش روبجم .دوب هدش بارخ تاسیسأت نیشام
 ».میئایب هدایپ مه ار اجنیا ات هاگتسیا زا

 ماجنا يارب یفاک تقو مه زونه .دیشونب ياچ کی دیئامرفب لاح .دیدیشک تمحز یلیخ«
 ».تسه اهراک
 »؟تساجک نمهب اقآ سپ« :دیسرپ و درک زادنارو ار فارطا مرکا
 ».تسا هداتسیا راوید هب ور شاقاطا رد و هدرک رهق« :تفگ هدیش
 »؟ینک يزاب نمهب اقآ اب یهاوخیم ناج لالب« :تفگ لالب هب مرکا
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 نیا دوجو اب .دیآیم اج مه وا لاح ،دورب نمهب دزن لالب رگا .تسا یلاع یلیخ« :تفگ هدیش
 ».دننک يزاب مه اب و دنمهفب ار رگیدمه دنناوتیم بوخ یلو ،تسا رتگرزب نمهب زا لالب هک
 »؟هیک نمهب ،ردام«
 ».تسا رتکچوک وت زا لاس کیً ابیرقت و تسا مناخ هدیش رسپ نمهب«
 »؟تساجک نمهب ،ردام«
 خلت شتاقوا یمک زورما اّما ،تسا یبوخ رسپ وا .نمهب دزن میورب مه اب ایب« :تفگ هدیش
 ».دیآیم لاح رس ینک يزاب وا اب وت رگا .تسا
 .دندش نمهب قاطا دراو و دنتشذگ رودیرک زا ناشرس تشپ مرکا و ولج رد لالب و هدیش
 .دوب هداتسیا راوید هب ور ،هیواز رد نانچمه نمهب
 نیشتآ شاهاگن .دنادرگرب ور نمهب .درک سمل ار شاهناش و دش کیزن وا هب طایتحا اب هدیش
 .دنام تکاس هرابود و دیشک رانک ار دوخ .دوب
 هب و ».نک يزاب لالب اب .مرسپ ایب .هدمآ نامهیم تیارب .نیبب .ناج نمهب« :تفگ هدیش
 رسپ نامب اج نیمه وت .میهدب ماجنا ار  نامیاهراک میوریم تردام و نم« :تفگ لالب
 ».بوخ
 .تفر هناخزپشآ هب مرکا و دش دراو یئاریذپ قاطا هب هدیش .دندش ادج مه زا مرکا و هدیش
 رد روامس زا یگنر رپ ياچ ،شاتسدرو و زپشآ ساّبع شم اب یسرپ لاوحا و مالس زا سپ
 .دش شراک لوغشم و دیشک رس ،درک درس ار نآ یکبلعن اب ،تخیر ناجنف
 هب ،دوب ددرم .درکیم هاگن ار نمهب و دوب هداتسیا قاطا طسو ،راظتنا و توکس رد لالب
 هرخالاب ؟دوش لوغشم ،دوب هدش رابنالت ياهشوگ رد هک یئاهيزاب بابسا اب ای دورب وا يوس
 و هدز مغ هاگن .دش تکاس و دیدنخ ههقهق هب ،داتسیا نمهب رانک .تفرگ ار شامیمصت
 هب و دز یقلعم لالب .دشاب دوخ لاح هب دیاب ،تسین يزاب رای هک دنامهف وا هب نمهب یشحو
 .هب هب .رادهلوگنز يهریاد دنچ ،یکوک بسا کی ،گرزب رتش کی .تفر اهيزاببابسا يوس
 نیا زا و مدآ و سورخ و سرخ مه ات دنچ ،یکیتسالپ يهنشد ،گنفت ود و ریت تفه کی
 »!یئاهيزاب بابسا هچ .هبهب .يرتسکاخ گرگ کی و اهزیچ روج
 هدشن زاب شکوک يهدنام هت زونه هک گرگ .تشادرب ار نآ و تفر گرگ غارس تسار کی وا
 .داد ناکت ار شمد و دنابنج رس ،درک رقرق ،دوب
 .نزن تسد دیوگب تساوخیم .درب ورف لالب نامشچ رد ار شاهریخ هاگن كانبضغ نمهب
 يراک نامه مه نامهیم نیا :دوب هدرک ریگ شیولگ اّما .دنتسه نم ياهيزاب بابسا اهنیا
 میاهيزاب بابسا و دنک تیذا ارم هک هدمآ نامهیم نیا .دننکیم نامام و اباب هک دنکیم ار
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 ار اهکف تسناوتیم هک اج نآ ات ،درک زاب ناهد ناهگان و دیرغ هاگ نآ ».دنک بارخ ار
 .درشف تشوگ رب ار اهنادند و تفرگ ناهد رد ار وا يوزاب .درک هلمح لالب هب و دوشگ
 .دش نینوخ نمهب ناهد .درکیم القت و دزیم دایرف لالب
 هب ار دوخ ،یتمس زا مادک ره ناخ گنشوه و مرکا و هدیش ،لالب ناما یب غیج و دایرف زا
 .دندروآرد نمهب گنچ زا ار لالب و دندناسر اجنآ
 ،درکن هیرگ رگید نمهب .دز نمهب ناهد رب ياهبرض تسد فک اب ،لرتنک یب ناخ گنشوه
 .داتسیا هیواز رد اهنآ هب تشپ و تفر راوید تمس هب مارآ
 مرکا هب و تفرگ شوغآ رد ار وا ناخ گنشوه .دزیم راز و درکیم هیرگ نانچمه لالب
 كرت ار قاطا یتقو و ».دراد يرگید ياوه زورما ،هچب نیا .مناخ مرکا دیشخبب« :تفگ
 رد زا و تخیر ورف شالد ،درک یقالت نمهب موهفم رپ و نیگمشخ هاگن اب شاهاگن ،درکیم
 .دش جراخ
 .داتفا هار هب وا لابند هب و تفگن چیه ،تشاد رارق هیرگ راجفنا زرم رد هک مرکا
 ،درک زاب ار ياهجنگ رد ،دناشن یلدنص يور ار لالب ،تفر شراک قاطا هب ناخ گنشوه
 مرکا .تخیریم کشا لالب .تشاذگ زیم يور و دروآ نوریب رگید ياهوراد و دناب يردق
 دنچ و دوبک ياهکل و هتفر ورف تشوگ و تسوپ رد نمهب ياهنادند .دز الاب ار وا نیتسآ
 شانامشچ زا کشا و تخیر ورف مرکا لد .دوب هداهن اج رب نآ فارطا رد نینوخ خاروس
 .دش ریزارس
 لالب تسد هب یتالکش ،درک یچیپ دناب ار وزاب ،دیلام مخز يور وراد يردق ناخ گنشوه
 لثم .رگید تسا هچب .تسین غامد رس زورما طقف .تسا یبوخ يهچب نمهب« :تفگ و داد
 ».مناخ مرکا ،دیشخبب ار وا مه امش مراودیما .اههچب يهمه
 بظاوم« :تفگ لالب هب مرکا .درک كرت ار قاطا ناخ گنشوه .تفرگیم مارآ لالب مکمک
 .مسرب میاهراک هب موریم نم !مبوخ رسپ ؟يدیمهف .دریگن زاگ ار وت رگید يهعفد هک شاب
 .تفر هناخزپشآ هب و »میآیم نم ،نزب ادص ،یتشاد يراک رگا .نک يزاب اج نیمه وت
 رد نمهب .تخادنا نورد هب یهاگن .دوب زاب رد ِزرد .دش کیدزن نمهب قاطا هب هرابود لالب
 یعس و درک ششزاون ،تشادرب ار گرگ هرابود و دش دراو ،درک زاب ار رد .دوب هداتسیا هیواز
 .دروآ رد تکرح هب ار نآ رگید راب دومن
 .دیّرغ و دنادرگرب ور نمهب
 .تفریم رو کسورع اب نانچمه ،دوب وا بظاوم هک لالب
 وا ندب رد شیاهنادند هک نآ زا شیپ یلو .دمآ شیوس هب تعرس اب ،زاب یناهد اب نمهب
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 و دش دنلب شیاج زا .داتفا نیمز رب تشپ اب و درک ریگ لالب ناتشگنا رد شیاهوم ،دور ورف
 .دروخ راوید هب ینیب اب نمهب .دیشک رانک ار دوخ لالب .درک هلمح و دوشگ ناهد هرابود
 ششزاون هب و دندش عمج شرود همه .داد رس ار هیرگ نآ لابند هب و دروآرب درد زا يدایرف
 ترس هب یئالب هچ .مرب تنوبرق .مزیزع« :تفگ و دیشک شوغآ رد ار وا هدیش .دنتخادرپ
 »؟دمآ
 ».راوید هب دروخ شاغامد اّما ،هریگب زاگ ونم تساوخیم وا« :تفگ لالب
 هب دوخ اب و تفرگ ار لالب تسد ».مینک ادج مه زا ار اهنآ تسا رتهب« :تفگ مرکا
 .درب هناخزپشآ
 تفریم هار بترم ،هدیمخ يردق و رغال ،کچوک یمادنا اب ،ساّبع شم .دوب هدامآ زیچ همه
 نوزحم و ذفان شاهاگن و تشاد مشچ رب یسنپ کنیع .درکیم یهن و رما شاتسدرو هب و
 و دمآ لالب دزن ،درک شوخ اج شانابل رب ياهدنخ ،دش نئمطم اهراک تفرشیپ زا یتقو .دوب
 »؟يدزیم داد و غیج یلیخ ؟دوب یچ« :تفگ
 لثم اهیگدنز یضعب ،رهاوخ ینادیم« :تفگ ریپ زپشآ .درک فیرعت شیارب ار نایرج مرکا
 مه یهاگ و هزمشوخ و نیریش لسع نوچ مه یضعب و دنتسه هدنشک و خلت لهاله رهز
 هک ار یغاد ياچ .تسشن مرکا رانک و دیشک شیپ ياهیاپراهچ سپس ».ود نیا زا یطولخم
 گنشوه و مناخ هدیش یگدنز هک قحلا« :تخیر یکبلعن رد ،دوب هداد شاتسد هب شدرگاش
 .دشابن یخلت تاقوا و يراک کتک هک تسین يزور .تسا رتخلت مه لهاله رهز زا ناخ
 نابز يهچب نیا يوت مه اهنآ .دنکیم ورد نافوط ،دراکیم داب سک ره هک تسیلَثَم
 هچ هک دنک محر ادخ و دنراکیم داب ،میوگیم ار ولوچوک نمهب نیمه ،مولظم يهتسب
 ورف موصعم لفط نیا ندب رد گرگ نادند نوچ شانادند الاح زا .درک دنهاوخ ورد ینافوط
 ».دنک محر هداوناخ نیا هب ادخ .دنک محر کچوک نمهب اقآ نیا هب ادخ .تسا هتفر
 رب وا اب مه ادخ ،دنکن محر شدوخ هب هک یسک« :تفگ و داد شرب ار يایگنرف هجوگ مرکا
 ».دیآیمن رهم رس
 روط نیمه مه یتسار هب .تسا تسار« :تفگ یهآ سپ رد و دیشک رس ار ياچ ساّبع شم
 ».تسا
 :دیسرپ ریپ زپشآ زا و تخیر صوصخم ياهفرظ رد ار ومیل بآ و نوتیز نغور مرکا

 ».دینکیم راک هناخ نیا رد هک تسا لاس دنچ ،سابع شم یتسار«
 تمدخ نارهت رد ،ناخ گنشوه ردپ ،ماکداش ياقآ يهناخ رد لاس هدزناپ ،رهاوخ الاو«
 همه و يرادهچب ،یشکوراج ،دیرخ ،يزپشآ زا ؛مدرک راک همه .مدنک ناج لاس هدزناپ .مدرک
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 و دادیم يزپ ،دشیم یفرح تقو ره مه اقآ جاح .زپشآ ساّبع شم دوب مه  ممسا .همه و
 جاح ناهنپ هچ امش زا .میراد هناخ رد يزپشآ مه ام ینعی .نانچ و نینچ ام زپشآ« :تفگیم
 کی يوت ارم راب دنچ ،ناشیا نیمه .دوبن يرادمدرم مدآ ،دادیم ناشن هک مه نانچ نآ اقآ
 مه یهاگهاگ .دیرب نم زا نان و بآ و درک ینادنز زور هس و زور ود ،کچوک يوتسپ
 ینابصع .دمآیم شوج هب یلیخ متریغ ناهنپ هچ امش زا .درکیم دنلب نم يور ار شاتسد
 اقآ جاح هب رگا .مراد هناخ رد روخ نان اتراهچ ؟منکب متسناوتیم هچ یلو .مدشیم يرفک و
 يور نادند دیاب .منک لمحت مدوب روبجم .دشیم هدیرب اههچب يزور ،متفگیم ُلگ زا رتمک
 هصالخ .درکیم غیرد نم زا مه ار اهاذغ يهدنام هت یتح فاصنا یب نیا .متشاذگیم رگج
 قت شراک و بسک عضو هک مه یهاگزاره .مدیدن یتحار و یشوخ يور لاس هدزناپ نیا رد
 الاب و تنم رازه اب هرابود دعب و درکیم شاهناخ یهار ار زپشآ ،همه زا لّوا ،دشیم قل و
 .دیشکیم يراگیب هب ار زپشآ ،نتشاذگ
 نیا دوجو اب .تسا یتسرپ لام و صیرح رایسب نز زین ناخ گنشوه ردام .میوگب هچ الاو
 هک دیوگیم شدوخ .تسا هار هب شزُپ هشیمه یلو ،درادن داوس رتشیب سالک شش هک
 اههچب هک مه لیاوا نآ رد ماکداش مناخ .تسا هدینارذگ هاگشناد رد مه ار یلاس دنچ
 و رس ،دیرخیم یسابل ،تفریم یهاگشورف .تشادن اهنآ تیبرت هب يراک ،دندوب کچوک
 ار یگدنز روط نیمه و دادیم ياینامهیم و تفریم ياینامهیم ،درکیم تسرد يزُپ
 هجوتم سک چیه هناخ يوت و تفریمن هسردم هب اههام ناخ گنشوه نیمه .دینارذگیم
 ناکت بآ زا بآ و دروآیم هناخ هب ار هبیرغ ياهرتخد ،رهچونم شاکچوک ردارب .دشیمن
 نیا هب ناخ گنشوه هک مه يزور نآ زا .دندمآ راب وردوخ روط نیمه اهنیا .دروخیمن
 نارهت زا مه نم ،دروخ نیمز اقآ راک و بسک مه دعب و درک جاودزا یتدم زا سپ و دمآ رهش
 مالغآ نیا .منکیم يزپشآ ینعی ،منکیم يرکون هناخ نیا رد الاح .مدش نوخالاب نوخالآ
 ».مالسلاو و تسام نامهیم بشما نیمه ،دناهدروآ نم کمک زورما يارب طقف مه ار
 ».درذگیمن رتهب امش هب هناخ نیا يوت ایآ«
 مّنهج اج نیا ،مناخ مرکا یلو تسا رتهب یمک ّهتبلا بجاوم و كاروخو دروخ رظن زا الاو«
 نزب نزب و دایرف و اوعد و گنج هشیمه .دوریمن نیئاپ سک چیه يولگ زا شوخ بآ .تسا
 مه یهاگزاره و دهدیم شحف ،دنزیم هرعن ،دوشیم ینابصع ناخ گنشوه .تسا رارقرب
 خر هب و کلتم و هنعط اب اهزور مناخ هدیش دعب یلو .دنکیم دنلب مناخ هدیش يور تسد
 ریمخ و درخ ار ناخ گنشوه باصعا ایاضق نداد شک و رگید ياهمناخ نارهوش ندیشک
 لیاوا .تسا موصعم لفط نیا ،دوشیم ینابرق هک سک نآ ،دیهاوخب ار شاتسار .دنکیم
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 ار اهراک نیا وا .دزیم ار شدوخ مه اهتقو یضعب .درکیم هیرگ و دزیم غیج شاهمه هک
 هک مه الاح .دندوبن اهخن نیا يوت ًالصا اهنآ یلو دنک تکاس ار اهرتگرزب هک درکیم
 هب و دنناباوخیم اهنت و کت شدوخ باوخ قاطا يوت ار هچب ،دوشیم رارقرب حلص یهاگهاگ
 ،هچب نیا يارب یسپاو لد و لوه زا مدوخ يهناخ رد نم ،مسق ادخ هب .دنوریم ینامهیم
 هرخالاب ،مناخ مرکا یلو .دزگیمن مه  ناشکک اهفاصنا یب نیا ّاما .مرادن تحار باوخ
 نوکی و فنُک ایند هک دوبن راک رد یتافاکم و ازج رگا .تسه یماقتنا و تسه یئادخ
 ».دشیم
 گید زا ،تخیر باقشب رد ولچ يریگفک ،تفرگ الاب ار گید رد ،تساخرب اج زا ساّبع شم
 :تفگ و تشاذگ لالب يولج تیاضر زا يدنخبل اب و درک نهپ شیور همیق يردق رتکچوک
 اّما ،دنکیم درد مه نمهب زاگ ياج ،ياهنسرگ .یتسه یبوخ یلیخ رسپ وت .مرسپ روخب«
 ».تناج شون .بوخ رسپ روخب .یهدیم شوگ ام ياهفرح هب و ياهتسشن ادص و رس یب
 .ماهدروآ اذغ شیارب هناخ زا نم .ساّبع شم دنکن درد امش تسد« :تفگ مرکا
 زا« :تفگ مرکا هب ،تفریم رو شتآ اب و هتسشن قاجا رانک همتابمچ هظحل نیا ات هک مالغآ
 زاگ ار ناناقهد ،ردپ .دنزیت یلیخ نتفرگ زاگ يارب رسپ و ردپ نیا ياهنادند مولعم رارق
 زاگ ار ناناقهد رسپ ،مه رسپ ،دربیم جارات هب اهنآ زا ینیمز هعطق یهاگزاره و دریگیم
 اهیئالاب« :دروآ نیئاپ ار شیادص و دیشک یهآ هاگ نآ ».دنکیم ار اهنآ تشوگ و دریگیم
 ایوگ یلو .دیآیمن رب ناشتسد زا یتبثم راک چیه و دناهدننک فرصم طقف هدور مرک لثم
 و زان رد تیصاخ یب یفرصم ياهمدآ .هداتسیاو شرس يور ینعی ،تسا هداتسیا یکپچ ایند
 دیلوت و مینکیم ناج بش ات حبص و حبص ات بش هک مدرم ام و دنربیم رس هب تمعن
 مه اهیئالاب و تسا نامهن يورگ نامتشه مه هشیمه .میمورحم زیچ همه زا ،مینکیم
 ».دنتسه ام يدبا ناراک بلط
  تماشم هب اذغ يوب هک نیا لثم ؟!مالغآ هدش یچ« :تفگ و درک ياهدنخ ساّبع شم
 »!میتسنادیمن ام و يدوب دلب مه اهزیچ نیا زا وت .هدش زاب تزغم ،هدروخ
 رگید ياهزیچ یلیخ دروم رد و میتسه دلب اهزیچ نیا زا ام يهمه .اتسوا يرآ« :تفگ مالغآ
 و میاهتفرگ دای هدنکارپ هدنکارپ هک تسا نیا ام راک يدب طقف .میرتدراو مه اهیئالاب زا
 ».میرادن لوبق ار نامدوخ مه نامدوخ .میاهدنکارپ مه نامدوخ
 ».تسا هزمشوخ یلیخ« :تفگ و درب ورف ناهد رد ،درک رپ ار قشاق لالب
 .درکیم نیئاپ و الاب شرکف رد ار مالغآ ياهفرح و تشاد نیئاپ هب رس سابع شم
 ار نآ يوس ود ،تشاذگ یگرزب يهعمجم رد ار دالاس و یشرت و ابرم ياهفرظ مرکا
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 رد رتگرزب و هلاس راهچ ،هس ،ود ياههچب يدادعت .تفر نوریب رد زا و تساخرب اج زا ،تفرگ
 اذغ قاطا هب مرکا .دندیودیم مه لابند و دنتفرگیم یتشک ،دندرکیم هجروو هجرو رودیرک
 زیم يور ار دالاس و یشرت و ابرم ياهفرظ و تشاذگ نیمز يور ار هعمجم ،تفر يروخ
 .تشاذگ اذغ
 قاطا هب ،دناشوپیم هنارهام ار دوخ نورد هک یلاح رد ،بل رب يدنخبل اب ،نیتم و مارآ هدیش
 .دادیم ناشن ّیصاخ يهقیلس ،زیم نیئزت رد وا .تخادرپ اذغ زیم ندرک بترم هب و دمآ
 مدید لالب يوزاب رب هک ار نمهب نادند ياج« :تفگ مرکا هب دوب لوغشم هک نانچمه
 تاقوا ارچ منادیمن یلو .دیشخبب امش مراودیما .تخوس شیارب ملد یلیخ .دش بابک مرگج
 ار اهعمش دیاب وا و ماهدرک تسرد کیک نم .دناهدمآ اههچب يهمه .دیآیمن اج رس نمهب
 ».داد ماجنا ار اهراک نیا دوشیمن هک عضو نیا اب .دنک شوماخ
 ».تسا هدرک رهق وا هک هداتفا یقافتا زورما ًامتح« :تفگ مرکا
 .میدیشک داد مه رس تدش اب و دش  نامفرح گنشوه و نم .تسا تسرد« :تفگ هدیش
 ».تفرگ زاگ ار شردپ ياپ نمهب ّیتح
 امش يافص و حلص زاً امتح ،هدرک رهق امش دادیب و داد و هرجاشم زا وا رگا« :تفگ مرکا
 ».درک دهاوخ حلص
 نیمه .دیدرک يرکب رکف .مناخ مرکا دیشاب هدنز« :تفگ و تسیرگن مرکا هب بّجعت اب هدیش
 ».تفر یئاریذپ نلاس هب و دش جراخ قاطا زا باتش اب و ».دیئوگیم امش هک تسا روط
 راوتسا ،هدش يربچگ يابیز فقس و دوب دنلب اهراوید .دوب یگرزب طیحم یئاریذپ نلاس
 ار یمیظع رتسول یئالط ریجنز يهقلح نیرخآ ،كانبضغ يربب ياهنادند .هدیمل اهنآرب
 .درکیم نیئزت ار اهراوید ،تمیق نارگ ياهباق رد یشاقن ياههدرپ .درشفیم
  .دندوب هداهن شرف رب ار اهیلدنص و اههپاناک و هدیدرگ نهپ تکراپ رب راجیب ياهیلاق
 ،درک اج هب اج ،قاطا يهشوگ گرزب يهپاناک رد ار دوخ یئولیک دص ندب ،مناخ هحیلم
 هیال هیال ،شگنر یتروص داشگ نهاریپ .دش ندنک تسوپ لوغشم و تشادرب ار يرایخ
 اهناتسپ .دوب هدنام زاب اههنیس ندرک مار زا یلو درکیم میاق ار اهولهپ و مکش ياهیبرچ
 رب .دروآیم راشف نوریب هب شزاب يهقی زا ،مارآان و دوبن ندونغ هب رضاح گنت طیحم نیا رد
 یئامندوخ ،فیرظ یناتشگنا اب ،هدرک فپ و دیفس یتسد شدولآ تشوگ چم و ربتس ناوزاب
 رب کمن يردق وا .دزیم جوم شاناوزاب رب یبرچ ،ناتشگنا فیرظ تکرح ره اب .درکیم
 .تخادرپ اوجن هب دوب هتسشن شرانک رد هک مناخ كولم اب و دیشاپ رایخ
 و زان و اههزمغ و رق .دوب ملاس و هدنز رس یلو تشذگیم شرمع زا یلاس لهچ مناخ كولم
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 نیب ،يدود همین کنیع تشپ زا شاهاگن .دادیم ناشن ،دوب هچ نآ زا رتناوج ار وا شیاهادا
 :تفگیم ،دنک لابند ار مناخ هحیلم ياهتبحص ًاعقاو هک نیا نودب و دروخیم چیپ اهدرم
 ».. !اوِا ؟یچ يارب .هّتبلا ؟یتسار ،هلب«
 نیا زا دعب .دوب هتسشن مناخ كولم اب هجرد دون يهیواز رد هرفنکی لبم يور مناخ ترشع
 نسحم تسد ،تساخرب هتخورفارب ،دیشک رپ وس نآ و وس نیا هب شاهاگن راب نیدنچ هک
 هب شاسفن و دیزرلیم هک یلاح رد و درب نلاس يهشوگ هب ار وا ،تفرگ ار شرهوش ،ناخ
 شیارب و يدز دید ار یئاج ره يهکینز نیا رگید يهعفد رگا« :تفگ ،دوب هداتفا كوت و کت
 »؟يدیمهف .ینکیم شومارف ار هناخ هار ،یتخادنا وربا
 تسد زا ار تلقع رگم ؟یندز دید هچ ؟نز مادک .مدیمهفن ار تروظنم« :تفگ ناخ نسحم
 ».یتشک ار ام تتداسح نیا اب هک مه وت !ياهداد
 نیمه« :تفگ ،هتسهآ یلو تینابصع اب و درک مناخ كولم هب ار شاتشپ مناخ ترشع
 هک ینز نیمه ،يرشح يهکینز نیمه .ار زیچ همه یب كولم نیمه .هگید مگیم ار هدنج
 هب ار تدوخ ردق نیا .دادیم تالیوحت حیلم دنخبل مه وا و يدرکیم ترپ وربا شیارب وت
 ».گرمتب ورب الاح ؟يدیمهف .نزن تیرخ
 رانک ار دوخ یلاحشوخ اب ،دشاب هدش هراپ شبانط راد يالاب رد هک یمدآ لثم ناخ نسحم
 .تخادنا نیئاپ ار شرس و تفرگ اج لبم يور ،دیشک
 هطوغ دوخ راکفا رد و هتسشن شرهوش رانک ،هرفن ود يهپاناک يور راقو اب مناخ هتشرف
 هک یلاح رد و ».دربب ار ام زیم روش هدرم .دنراد یگنشق یئاریذپ زیم یتسار یتسار :دروخیم
 ار نیا« :تفگ شرهوش هب ،دشابن موهفم نارگید يارب شیاهفرح دایز درکیم یعس
 ردقچ اهنیا یئاریذپ سیورس ياهلگ .نیبب .دنکیم ظح مدآ ،يزیم هچ ،هقیلس دنیوگیم
 هچ .هدرک باختنا ،راوید رب ياهباق گنر مه ار یئاریذپ سیورس هدیش .تسا گنشق
 .ياهقیلس هچ .تنسحا ًاعقاو .تسیلاق ياهلگ گنر مه اهنآ رتسول .نیبب یتسار .ياهقیلس
 تلاجخ مدآ .يوج بآ وت یتخیر ار نابز یب لوپ یلک یتفر و يداد جرخ هب هقیلس مه وت
 رد و ون زا ار زیچ همه رازاب میوریم ادرف .ینودیم .هدب مدرم ناشن ار اهباقشب هشکیم
 ».مینکیم هیهت مه یگنهامه
 علو اب ،یسنپ کنیع تشپ زا و تفرگیمن ّيدج ار شنز ياهفرح هظحل نیا ات هک جریا
 هتفر ورف يزارد و رود راکفا رد و درکیم هاگن ار وربور راوید رب هدش باق سکع تخل مادنا
 لوپ رگم .مینگیم هیهت ون زا ار یچیچ« :تفگ دنلب يادص اب و دروخ ناکت هبترم کی ،دوب
 »؟هسرخ فلع
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 هتسهآ و دز وا نار ریز ،دوب شاتسد رد هک یلاگنچ كون اب ،دش خرس ولگ ات مناخ هتشرف
 ».تفر ناموربآ .نزن داد .سیه« :تفگ
 هرخالاب« :تفگ بل ریز و تفرگ یمارآ يهفایق و دمآ دوخ هب ،شانار رد شزوس اب جریا
 ».دسریم هناخ هب تیاپ
 لیکشت هرفن دنچ لفحم رگید ياهدع و دندرکیم تبحص مه اب هداتسیا نانامهیم یضعب
 .دندوب هداد
 .دزیم جوم نلاس عونتم رفسمتا رد یشخب شمارآ کیسالک يدولم
 ».مکیلع مالس«
 ام مشچ هرخالاب .زیزع مارهش مکیلع مالس .هب هب« :دیشک شیوس هب تسد ناخ گنشوه
 .دیئامرفب ،دیاهداتسیا رد مد ارچ !هدمآرب تمس مادک زا دیشروخ .دش نشور امش لامج هب
 ».دیئامرفب
 شوخ اج یگنر هایس یمرچ لبم رد مارهش و دندروآ اج هب ار هلومعم تافراعت زین نارگید
 ار شاتروص ،شابل يور یناطیق لیبس .مادنا شوخ و هلاس یس دوب يدرم وا .درک
 .دومنیم بلج ار هجوت لّوا يهظحل رد وا یکشم و تشرد ،باّذج نامشچ .درکیم نیشنلد
 و دزیم فرح یبدا يردق .دوبیم لومرف قبط و هدش باسح رایسب شراتفر و تاکرح
 ،لفحم کی رد هک دشیم هجوتم رظن کی رد .درکیم ادا و تخاسیم هناد هناد ار تالمج
 رودقملا ّیتح دیاب یگدنز زا ندرب تّذل يارب شدوخ لوق هب .یلن ای هن مادک و یلب نز مادک
 ».دنام درجم
 باترپ وا يوس هب ار بالق و تشادرب ناخ نسحم رس زا تسد مناخ كولم مارهش دورو اب
 .درک
 هب مارهش .دناخرچ مشچ نیوعدم نیب شرهوش يوجتسج رد و دش نلاس دراو هدیش
 .دوب هدنام ددرم هدیش .دیشک شیوس هب تسد ،یمیظعت رصتخم زا سپ .تفر شاتعیاشم
 درم اب راب نیلوا يارب و درک زارد ار شاتسد ،هاتوک یسکم زا سپ ؟هن ای دهدب تسد
 .تخادنا نیئاپ ار شرس ،دش زمرق شگنر ،داد تسد ياهبیرغ
 و دش مبیصن امش ترایز تداعس هرخالاب اههام زا سپ« :تفگ و دمآ تفگش هب مارهش
 .درشف يرصتخم ار وا تسد و ».دیدرگ نشور  ناتیابیز لامج هب  مامشچ
 شامشچ یتقو و ».تسا ناتدوخ لزنم .ززعم ياقآ دیدمآ شوخ یلیخ« :تفگ بهتلم هدیش
 نوریب وا تسد زا ار شاتسد ،دیزرل دوخ رب دش هتخود مارهش رظتنم و قارب نامشچ رد
 جنپ لفحم رد هک شرهوش يوس هب هاگ نآ ».هزاجا اب .ززعم ياقآ .دیشخبب« :تفگ و دیشک
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 نم هارمه تسا نکمم .گنشوه .دیشخبب« :تفگ هتسهآ و تفر ،دوب لوغشم ياهرفن
 ».هدمآ شیپ یمهم راک ؟یئایب
 قاطا هب اهنآ .دش جراخ قاطا زا هدیش لابند و تساوخ رذغ نارگید زا ناخ گنشوه
 و ».دوشن ناماوعد مینک یعس تسا بوخ« :تفگ و تسب ار رد هدیش .دنتفر يرگید
  :تفگ زاب شیارب ،دوب هتفگ مرکا هک ار ياهلئسم
 يهمه .هداتسیا راوید هب ور هک تسا تعاس ود نونکا .میشاب نمهب بظاوم رتشیب دیاب ام«
 .دنزیمن فرح یسک اب و هدرک رهق کلفط نیا یلو دنوریم الاب مه لوک و رس زا اههچب
 مه لوک و رس هب یتسد ،میتسیاب شرانک میورب تسا بوخ .تسوا دلوت نشج زورما
 اب دیاب .میروآ تسد هب ار شاکچوک لد دیاب .مینک مرگ دوخ شزاون اب زین ار وا .میشکب
 دیاب .میزاس لدب زیگنالد يراهب هب ار شاحور ناتسمز ،تبحم ياههلعش اب ،رهم ياههرارش
 ار رهق و میشوکب شتاجن هب دیاب .میناسرب تبحم زا یئایرد هب ار هدنام كاخ رب یهام نیا
 تسا بوخ ،هداتسیا تسار هن و هدرمژپ لاهنون نیا رطاخ ضحم .میزاس لدب حلص هب
 ».میراذگب رگج يور نادند و مینک لمحت ار رگیدمه
 يزیچ زا شالد راب نیلوا يارب .دزیم تلغ هدیش يهدزمن نامشچ رد ناخ گنشوه هاگن
 راب نیلوا يارب .دسوبب ار وا ،رسمه يهزاجا یب تسناوتن راب نیلوا يارب .دش مرگ هتخانشان
 وا ياهوم رد ار شاناتشگنا .دسانشب ار يزرم دیاب هدیش هب ندش کیدزن يارب درک ساسحا
 زا شیب زورما و مراد تسود ار وت نم .منک لمحت ار وت مرادن جایتحا نم« :تفگ و درب ورف
 شانابل رب رسمه راب تبحم هاگن هک هاگ نآ ».هشیمه زا شیب هظحل نیا رد و رگید زور ره
 .داهن شاهنیس رب رس هدیش و تفرگ رب وا زا یمرگ يهسوب ،داتفا
 رتشیب میریگب دای ار نیا رگا .میمهفیمن ار رگیدمه نابز طقف ام« :تفگ ناخ گنشوه
 نمهب .دندش دراو نمهب قاطا هب تسد رد تسد هاگ نآ .دنوریم نیب زا اهيراتفرگ
 رد ار رگیدمه و دنداتسیا شرانک ناخ گنشوه و هدیش .دوب هداتسیا ياهشوگ رد نانچمه
 اب و مارآ و دنتسشن شیوس ود ،نیمز يور دعب .دندیدنخ يردق و دندیسوب ،دنتفرگ شوغآ
 .دنتخادرپ ششزاون هب هلصوح
 ور ناشهاگن زا .دشیم ششدنچ ناششزاون زا .تشادن تسود ار اهنآ تسد نمهب
 هب ردام دایرف و غیج ای و دیآ دورف شاناهد رب ردپ تسد دوب هدامآ هظحل ره .تفاتیمرب
 .دنک رارف تساوخیم شالد .دوب هتفرگ ارف ار وا هدنشک یسرت .دور نامسآ
 ار شیاهتسد و دیسوب ار شیاههنوگ ناخ گنشوه و دیشک شوغآ رد ار وا یمارآ هب هدیش
 زا و درکیم ساسحا يرگید روط ار ردام و ردپتسد يامرگ مکمک وا .تفرگ تسد رد
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 تسسگ زا سرت .درشفیم ار وا هاکناج یسرت .ینیریش تاظحل هچ .دشیم مرگ ناششزاون
 اب و درشف وا شوغآ رد ار دوخ ،درب هانپ ردام هب سرت نیا زا ناهگان .شوخ تاظحل نیا
 شیاهبل نیب ار شاشوگ يهلال ،دش مخ وا يور ناخ گنشوه .داد رس ار هیرگ تدش
 مک نمهب يهیرگ و درک هسوب رد قرغ ار وا هدیش .تشاذگ شاهنیس يور تسد و تفرگ
 مه اب همه و دندیدنخیم همه .داد رس ار هدنخ ردپ کلقلق زا ،دعب ياهظحل .تسشن ورف مک
 شزاون زا و دوب هدرک ولو ار دوخ وا .يایندشن شومارف و شوخ تاظحل هچ .دندرکیم يزاب
 ناکت اوه رد ار اهاپ و دیدنخیم .دشیم تسم هک دربیم تّذل نانچ نآ ردام و ردپ يزاب و
 مرگ ياهسوب و دید ار نآ ناخ گنشوه و تسب هقلح هدیش نامشچ رد يداش کشا .دادیم
 ،ریگنالد و شوخ دوب یتاظحل .دندیشک شوغآ رد ار رگیدمه هس ره و تفرگ رب شاهنوگ زا
 يهظحل تّذل .دندربیم رس هب سرت و تّذل رد هس ره .یندشن شومارف و بایمک یتاظحل
 .رگید ینارحب زاغآ و نآ نایاپ زا سرت و دوجوم
 هب .تساخرب و تفرگ دوخ شوغآ رد هدیش ناماد زا ار نمهب ،کبس و مرن ،ناخ گنشوه
 .دنتفر رودیرک
 ،دنتفریم الاب مه لوک و رس زا و دندرکیم مه لابند هک دق مین و دق ياههچب لاق و لیق
 و درشف دوخ هب ار نمهب ناخ گنشوه .دروآیم دای هب ار يراهب ناگدنرپ یعمج هتسد زاوآ
 یهاوخیم .دناهدروآ گنشق گنشق ياههیده وت يارب اههچب نیا« :تفگ شاشوگ رد
 »؟ینیبب ار اهنآ
 يادا نودب و درشف نادند هب ار هراشا تشگنا .دماین شوخ نمهب هب ناکدوک يوهایه
 .دش میاق و تسب ار اهمشچ ،داهن ردپ يهناش رب رس یباوج
 قاطا هب میورب دیئایب .اههچب« :تفگ دنلب يادص اب و داتسیا اههچب نایم ناخ گنشوه
 ياههچب دیئایب .مینک میسقت ار کیک و دنک توف ار اهعمش دهاوخیم نمهب .یئاریذپ
 ».زیزع
 ریز زا مناخ كولم صیرح ياههاگن .درک نوگرگد ار عاضوا ،قاطا هب اههچب دورو
 نیلوا هک ياهدنرپ نوچ ناخ نسحم .دوخ بات ،ایاده زیم يوس هب مارهش راولش ياههمکد
 راکفا رب .تفرگ لاب زیم يوس هب شنز ياههاگن کتخب ریز زا ،دشچیم ار يدازآ يهظحل
 .دنتخیر درس بآ ،دوب هدرب باوختخر هب ار هدش باق تخل نز ریوصت هک ناخ جریا
  .دندش عمج زیم رود همه و دش عطق زین هرفن دنچ ياهتبحص
 ایاده و تشاد رارق زیم طسو رد ،دندوب هداهن نآ يور عمش هس هک ياهقبط ود گرزب کیک
 .دوب هدش هدیچ نآ رود
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 ناخ نسحم و داتسیا شرانک هدیش .دناشن وناز رب ار نمهب و تسشن زیم رانک ناخ گنشوه
 .درک نشور ار اهعمش یکدنف اب و دیزخ ولج اههچب عمج رد
 .دشیم شخب كرابم تدلوت گنهآ هاگتسد زا
 نک توف« :تفگ و درک کیدزن اهعمش هب ار شاتروص ،دیشک ولج ار نمهب ناخ گنشوه
 دعب و ».مرسپ يروط نیا« :تفگ و دیسوب ار وا يهنوگ هدیش ».مزیزع نک توف .مرسپ
 دندش شوماخ اهعمش هرخالاب ردام و ردپ کمک اب و درک نامه زین نمهب .درک توف هتسهآ
 .دندز فک نانامهیم و
 نیا« :دروآ نوریب هتسب زا کی هب کی ار ایاده و دناشن یلدنص يور ار نمهب ناخ گنشوه
 نیا ... تسا یکوک راوس روتوم کی نیا« .دندز تسد همه ».تسا یکوک کسورع کی
 یکوک واگ نیا تسا یکوک هک هگرگ اقآ« :تفگ و دیشک اروه لالب ».تسا یکوک واگ کی
 ».دروخیم ار
 »؟هیچ گرگ ،اباب« :دیسرپ شردپ زا هلاس راهچ ریشدرا
 فارطا هب ار شیاهبل يوس ود تشگنا اب و ».يروط نیا ،كانرطخ ناویح کی« :تفگ اباب
 .درک زاب ناهد و دوشگ مه زا ار شانامشچ ،دیشک
 یلیخ یگرگ .هگنشق یلیخ یلیخ .هگنشق یلیخ گرگ .تسین روط نیا .هن« :دز دایرف لالب
 ».هبوخ
 یئاههچب .دناهدیدزد ار هد ياههچب پاق اهگرگ مولعم رارق زا« :تفگ لد رد ناخ گنشوه
 ياهواگ رکف هب و ».دمآ دنهاوخ رد بآ زا یئاهروناج هچ ،دنشاب اهگرگ رادفرط الاح زا هک
 .دش روخلد لالب زا و داتفا دوخ
 و واگ هک یناویح ،ناج لالب« :تفگ و دیشک وا ياهوم هب یتسد ،دمآ لالب رانک هدیش
 و دنکیم هراپ ار ام ياهدنفسوگ و واگ هگرگ اقآ .تسین بوخ هک دروخیم ار ام ياهدنفسوگ
 ».دروخیم
 ار اهنآ لام .دروخیمن ار ام لام .میرادن دنفسوگ و واگ دایز هک ام هخآ« :تفگ لالب
 ».دنراد دایز هک دروخیم
 ار لالب بّجعت ابو دندروخ اج هظحل کی رد ناخ گنشوه و هدیش و دندیدنخ نانامهیم
 .دندرک زادنارو
 لاح هب عاضوا و دندرک میسقت ار کیک ،دندز فک همه .دندمآ رد اههتسب زا ایاده هرخالاب
 .تشذگ لاونم نیدب یتعاس و تشگ زاب لّوا
 :تفگ ناخ گنشوه هب قاطا رد رانک ،تشاد تسد رد ار یشرت گرزب فرظ هک مرکا
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 ».دنروایب فیرشت ماش يارب دنناوتیم نانامهیم«
 ».دیئامرفب ماش يارب نایاقآ و اهمناخ« :تفگ و درک فاص هنیس ناخ گنشوه
 .درکیم تیاده ناشاهیلدنص هب ار نیوعدم و دوب هداتسیا يروخ اذغ قاطا رد رانک هدیش
 تسیرگنیم راوید رب هدش باق ياهسکع هب وا .دنامن یسک مارهش زا ریغ یئاریذپ قاطا رد
 .دوب هداهن بل رب بّجعت تشگنا و
 درس اذغ .دیئامرفب مه امش منکیم شهاوخ« :تفگ ،دوب هداتسیا وا زا ياهلصاف رد هک هدیش
 ».دوشیم
 زا و ندوب امش تمدخ رد .تسا یئابیز بش هچ« :تفگ و دش کیدزن وا هب مارآ مارهش
 .تخود هدیش مشچ رد مشچ و ».تسا یندشن شومارف ًاعقاو ندرب تّذل امش اب ینیشنمه
 ».دیراد هگن دح ندروخ اذغ رد لقاّدح مراودیما« :تفگ و دروآ ریز هب رس هدیش
 امش یجنس هتکن يهرمن« :تفگ مارهش ،درک یقالت مه هب اهنآ هاگن هک ياهظحل رد
 امش اب تبحاصم و رادید دنموزرآ هشیمه نم« :داد همادا و دز یکمشچ هاگ نآ و ».تسیب
 ».دوش مبیصن رتشیب راختفا نیا هدنیآ رد مراودیما .متسه و هدوب
 ».دیئامرفب .دوشیم درس اذغ دیئامرفب« :تفگ یگچاپتسد اب هدیش
 .دش لوغشم اذغ هب و تسشن يایلدنص رب مارهش
 هک ینیح رد و دناسر هدیش هب ار دوخ ،دناشن بل رب يدنخبل عنصت هب ناخ گنشوه
 یبل ریز و هتسهآ ،درکیم قیوشت ندروخ هب تروص کیمیم و تسد تکرح اب ار نانامهیم
 خن وت هب و هدروخ شاغامد هب بابک يوب فلج يهکیدرم نیا هک يدرک راکچ زاب« :تفگ
 »؟دهدیم
 نم« :تفگ نیتم و مارآ يرهاظ اب ،نیگمشخ و هتخورفارب .دروآ راشف هدیش تروص هب نوخ
 هک ياهداد زورب یتیصخش هچ مدرم نیب رد هک یسرپب تدوخ زا دیاب وت ؟مدرک راکچ
 یبدؤم و هدنزارب مدآ وا یناث رد .دنهدب خن تانز هب دننکیم تأرج مارهش لثم یئاهمدآ
 ».تسا رتهب شنایفارطا اب وت راتفر زا شراتفر لقاّدح .تسا
 اهيزاب بابسا نیب یئاریذپ قاطا رد هک نمهب دزن و دیشک رانک ار دوخ ،تفگ ار نیا هدیش
 .درک زک ،دوب هتسشن
 رب راظتنا و سرت و دش هدیچرب شانابل زا دنخبل .درک مارآ ان ار نمهب هدیش ناجیه
 .تسشن شاتروص
 :تفگ ،دندیشکیم ریت شکف تالضع ظیغ زا هک یلاح رد و دمآ اهنآ دزن ناخ گنشوه
 نم لثم يدرم هب .دشکیم َْمخُر هب ار یطرق هچب کی منز هک هدیسر یئاج هب ام راک الاح«
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 زا یتافاثک نینچ یتقو ار وت لثم یمدآ قح هک نیا يارب ؟ارچ ینادیم .زویفپ دنیوگیم
 نشور ،دوبن هناخ نیا رد نامهیم رگا .دراذگیمن شاتسد فک ،دیآیم رد شاناهد
 ».هدیمهف و تسا بدؤم یک هک مدرکیم
 شاناتشگنا .درک جراخ يداع لاح زا ار نمهب ،هدیش ناجیه و ناخ گنشوه یگتخورفارب
 اب و درک كرت ار ردام شوغآ ،دیّرغ شیولگ ِضغب رد ،دش ضبقنم گرگ لاگنچ ناس هب
 شاهار رس هک ياهچب نیلوا .دندرکیم يزاب لایخ یب اههچب .دش رودیرک دراو تعرس
 زاب ناهد .درب شروی يرگید كدوک هب نمهب و دیشک رانک ار دوخ وا .دوب لالب ،دوب هتسشن
 .درب ورف وا دعاس رد مکحم ار شزیت ياهنادند و درک
 .دناشک رودیرک هب ار همه ،كدوک كانتشحو دایرف
 دناباوخ شانیمز رب و تفاکش ار شابل ،دمآ دورف نمهب ناهد رب هک ناخ گنشوه تسد
 .داتسیا راوید هب ور ،هیواز رد و تفر شاقاطا هب هتفرگ نوخ نامشچ اب .درکن هیرگ وا یلو
 هچ نیا« :تفگ هدیش هب هناضرتعم و تفرگ شوغآ رد ار شاهچب ،هتخورفارب ،كدوک ردام
 »!تسا رتیشحو گرگ هچب کی زا هک نیا .دیاهدرک تیبرت هک تسیاهچب
 ».تسین نمهب لثم ًالصا .هبوخ یلیخ گرگ هچب« :دز دایرف لالب
 ،هدشن تیبرت بوخ هچب نیا .مناخ تسامش اب قح« :تفگ و دنکفا ریز هب رس ،هدنمرش هدیش
 هب و تفرگ شوغآ رد ار یمخز كدوک هاگ نآ ».تسا هدش تیبرت یشحو میوگب رتهب ای
 .تفر شراک قاطا هب نامسناپ لیاسو ندروآ يارب زین ناخ گنشوه .تخادرپ شاشزاون
 ادخ همه .دیئاپن يرید هثداح نآ زا دعب ینامهیم .دنتشگرب اذغ زیم هب هرابود نانامهیم
 .درکیم اپ نآ و اپ نیا ،قاطا رد نانچمه هک مارهش زا ریغ ،دنتفر و دندرک یظفاح
 مراودیما .دیدمآ شوخ یلیخ ؟دیربیم فیرشت مه امش« :تفگ و دمآ شدزن ناخ گنشوه
 ».دشاب هتشذگ شوخ ناتهب
 هک هدیش اب و ».مدرب تّذل ًاعقاو .دوب یبوخ بش .هّتبلا .هّتبلا« :تفگ و دز يدنخبل مارهش
 هاگ نآ ».دوب یشوخ بش .منونمم  ناتیاریذپ زا« :تفگ و داد تسد دوب هداتسیا رد رانک
 .دومن كرت ار هناخ ،یتخبشوخ يوزرآ و بل رب يدنخبل اب و درشف یمک ار وا تسد
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 .دندوب لوغشم يزابقشع و راکش هب لاح رس و شوخ اههام و اههتفه گرگ و یگرگ
 هّلق نیرتدنلب فرب .تشاد يرگید يوب يدرس دوجو اب اوه ،دوب هتشذگ همین زا ناتسمز
 طقف فرب ياههکل ،دندرکیم یگدنز یگرگ و گرگ هک اجنآ یلو دوب دمجنم و تخس زونه
 ناشاهمکش ندرک ریس هب دهج و دج اب اهنآ .دروخیم مشچ هب سیخ نیمز نتم رد
 رد ندش ریس يارب یفاک ياذغ یلو دوبن درس یلیخ ناتسمز هک يدوجواب .دندوب لوغشم
  .رطخ یب و دوب مارآ  ناشیگدنز دوجو نیا اب .دمآیمن ریگ ،هدعو کی
 دوشیم اج هب اج  شانورد رد یئاهزیچ هک درک ساسحا یگرگ ،یناراب ياهزور زا یکی رد
 ره زا تساوخیم شالد .دشیم بارطضا راچد گرگ ياج هب ان تکرح ره زا یعون هب و
 .دیچیپیمن شیاپ و رپ هب دایز و دیمهفیم ار رسمه لاح نیا گرگ .دشاب رود ياهدنبنج
 .دروآیم یگرگ يارب مه یگرزب مهس و تفریم راکش هب اهنت بلغا
 زا شیب وا .درکیم مادنا ضرع و دزیم دگل شامکش رب نورد زا يدوجوم ،دعب ياههتفه
 رد و تشادیم تسود ار یئاهنت .دشیم گرزب شامکش .دوب شدوخ بظاوم رگید عقوم ره
 .درکیم تینما ساسحا یئوج هرانک و يریگهشوگ
 شالد ،انشآ یلو هتخانشان يدرد و دیدرگ ضبقنم شامکش ياهرخص رس رب يزور هرخالاب
 .دیچیپ دوخ رد ار
 هک دوب نانچ شاقمع و رتممین نآ يهناهد .تشاد دوجو يدننام راغ خاروس ،هرخص رانک
 .دننک ناهنپ ار دوخ بوخ یلیخ دنتسناوتیم اهنآ
 .دش لخاد یگرگ و داتسیا خاروس رد رب گرگ
 اب و دیخرچ دوخ رود ،دمآ ناجیه هب سپس .دوب هداتسیا تکرح یب نانچمه یتعاس گرگ
 ار  شامد .دش ریزارس هوک زا تعرس اب هاگ نآ و دیشارخ ار نیمز شدنمتردق ياههجنپ
 دیاب وا .تفر ارحص تمس هب رصرص داب نوچ و درک زیت ار اهشوگ ،تفرگ نیمز يزاوم
 کی .دیامن ناربج ار وا ياهدرد مامت و يزیرنوخ هک یئاذغ ،دنک هیهت اذغ شرسمه يارب
 دایز تفاسم رد ناوتیمن ار گس يهشال .هلچ و قاچ گس کی ّیتح ،زب کی ،دنفسوگ
 زیت مشچ .دنام اج رب ناهگان .دنار شیپ هب ار وا و دش دنفسوگ راوس ناوتیم یلو .درک لمح
 شوگرخ .دیفس گرزب شوگرخ کی .دمآ دورف شراکش رب و دیهج اج زا ياهلولگ نوچ ،درک
 زاب ار هدمآ هار تعرس اب و تفرگ نادند هب ار نآ گرگ .داد ناج لّوا يهبرض نامه رد
 هرابود و داد له نورد هب ار راکش ،داتسیا خاروس رد رب و تفر الاب هوک زا نانز سفن ،دیدرگ
 ،هدامآ و رایشوه یلو لایخ یب و مارآ .دوبن هدزناجیه راب نیا .دش ریزارس تشد تمس هب
 خاروس رد رب و دمآ الاب هوک زا ریس مکش اب هک تشذگن یتدم .تشاد رظن ریز ار اج همه
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 و دوب هتشگن یشالتم شوگرخ زونه ،دوب هدشن جراخ خاروس زا زونه یگرگ .دز همتابمچ
 هب رس مرجال .دوب هدرکن تفایرد یگرگ زا ،دوش دراو دشاب هتشاد هزاجا وا هک یتمالع زونه
 درکیم ساسحا .دیپتیم شالد .تسشن راظتنا هب ،خاروس يولج هاگتخت رد و تخادنا ریز
 هچ رد نم رسمه و اههلوت یتسار هب :تسا هدش مامت شاتقاط و درادن راظتنا تردق رگید
 ندرگ و درکیم زیت ار اهشوگ یئادص ره اب وا »؟دیشک لوط ردق نیا ارچ ؟دنتسه یلاح
 .دمآیم یئاهادص نورد زا .ینرق يهزادنا هب ياهظحل ره .تشذگ نینچ یتدم .دیشکیم
 هزاجا یب روط نیمه تساوخیم شالد .دازون کی دتمم و كزان يادص ،ندیسیل يادص
 دلامب یگرگ هب ار شدوخ تساوخیم شالد .دنیبب کیدزن زا ار زیچ همه و دوش خاروس دراو
 نورد هب رس و داد تسد زا تقاط .دسیلب و دنک وب ریس لد ار شیاهدازون و دخرچب وا رود و
 هب نآ زارف زا و تفرگ شیپ رد ار هّلق هار .تشگ زاب هرابود یگرگ زا یتمالع اب یلو دیشک
 و مارآ یلو تردق اب هن دیشروخ و دوب هتشذگ همین زا زور .تخادرپ اههوک و اهتشد ياشامت
 هتفر ورف توکس و شمارآ رد زیچ همه .تشادن ینایرج نیرتکچوک اوه .دیباتیم عوبطم
 .دوب
 دوب شوگرخ ندیرد لوغشم هک یگرگ رس .دز یتسج یلاحشوخ و فعش زا ناهگان گرگ
 وب ،دش کیدزن یگرگ هب طایتحا اب و مارآ .دیسر خاروس یمدق دنچ هب گرگ .دش نایامن
  »؟دنتسه اجک نم ياههلوت سپ« :دیخرچ وا رود و دیشک
 رانک ار وا و دش جراخ ،تفرگ نادند هب ار یئابیز يهلوت ندرگ .تفر خاروس هب هرابود یگرگ
 .تشاذگ نیمز رب دیشروخ شبات تهج رد یگنس هتخت
 مشچ ود .دزیم يدرز هب ،يدیفس نیع رد شدننام مشپ ياهوم و دوب لپت یلیخ دازون
 شمد و اپ و تسد .دوب هدرک ابیز یلیخ ار شاتروص ،گنر خرس ياینیب و دننام قوجنم
  .دننام لبط و هتسجرب شامکش و دوب هاتوک
 وب ار شاهلوت تّذل اب و درک زارد ار  شاندرگ طایتحا اب .دوب هدش دوخ یب دوخ زا گرگ
 ».درک لاؤس دیاب ار نیا ؟منزب سیل ار وا مناوتیم ایآ« :دیخرچ وا رود و دیشک
 هزاجا سپ« :دشن یضارتعا .دیسیل ار هلوت و دروآ نوریب ار شانابز ،تخادنا گرگ هب یهاگن
 ار شاتروص .درک زیمت ار شیاهاپ نایم ،دیسیل ار هلوت ياهكرک فیطل و مرن ».تسه
 دوجوم نیا ياشامت و سامت زا هتخانشان یقشع و تّذل .دومن كاپ ار شاندب و تسش
  .دوب هدرک رپ ار شیاهلولس ،انیبان اتقوم و راوتسا ان و کچوک
 ،نابز اب هک یلاح رد ،شوگرخ ناوختسا نیرخآ نداد توق و ندیوج زا سپ یگرگ
 و نازرل ،هلوت .دیشک زارد نیمز يور و دمآ شاهلوت و رهوش دزن ،درکیم زیمت ار شاتروص
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 .دز کم و دوشگ وا ناتسپ هب ناهد ،دناسر ردام هب ار دوخ ،ناروخ ولتولت ،راوتسا ان
 نیمز نینوخ حطس لّوا يهظحل رد .تفر هرفح هب يواکجنک اب و دیشک رانک ار دوخ ،گرگ
 کیدزن گرگ .دازون هس دولآ نوخ يهشال و تشوگ يرادقم دعب و درک بلج ار شاهجوت
 فان دنب اب  ناشکچوک ياههشال و دندوب هدمآ ایند هب هدرم اهنآ .تخادرپ هنیاعم هب و دش
 .تشاد دنویپ جزل تشوگ يرادقم هب زونه
 هب یگرگ رس يالاب و دمآ نوریب ،دوب خاروس رد هچ نآ ره ندرک ور و ریز زا سپ گرگ
 .داتسیا يرادساپ
 و رس زا ،درکیم زیخ و تسجً امیاد و دشیم گرزب مکمک هلوت .دش يرپس اههتفه و اهزور
 اههچروم یتح و اهکسوس ،یئارحص ياهشوم لابند هب ای و تفریم الاب ردام و ردپ لوک
  .دیرپیم الاب و دیودیم وس نآ و وس نیا هب ،اههشپ و
 ای و دنک لابند ار يراکش ،دورب هار ردام و ردپ ياپ هب اپ دناوتیم .تسا ههام ود هلوت نونکا
 و تسا کچوک نانچمه وا دوجو نیا اب .دراذگب رس تشپ تعرس اب ار يرطخ يهقطنم
 تحت یگنوگچ .دندرکیم هدافتسا شاشزومآ يارب یتیعقوم ره زا ردام و ردپ .يزاب جاتحم
 يهظحل رد اههجنپ ندروآ رد ،اسآ قرب و عیرس يهلمح ،نآ بیقعت ،راکش نتفرگ رظن
 ای و نادند اب طقف هلمح ،هجنپ ود اب هلمح ،هجنپ کی اب هلمح ،اهنادند یگدامآ ،دعاسم
 میالع نتفرگ ،افتخا ،یچیپرام رارف ،میقتسم طخ رد رارف ،رارف یگنوگچ ،لماک يهلمح
 وا هک رگید لکشم ياهسرد یلیخ و اهنآ هب فلتخم میالع نداد و نیدلاو زا فلتخم
 .تخومآیم یئابیکش و ربص اب تسیابیم
 هب گرگ .دمآ ریز هب هوک زارف زا هنینًاًمط اب و مارآ یگرگ .دروآ رب رس غیتس زا دیشروخ
 تشاد شیپ رد ار يدصقم یگرگ .تفریم اهنآ یپ رد نانک هجروو هجرو ،هلوت و شلابند
 هب و تشاذگ رس تشپ ار هّرد و هوک نیدنچ یگرگ .دندوب ربخ یب نآ زا گرگ و هلوت هک
 یضعب و همعط يوب ،دروآیم راکش يوب ،دیزویم لباقم تمس زا هک يداب .دش دراو یلگنج
 .انشآ ان ياهادص
 .داد یتمالع و دمآ وا رانک ،دش کیدزن یگرگ هب دیدرت و کش اب گرگ
 یسررب ار فارطا ،داتسیایم هاگ هگ گرگ .دسانشیم ار تیعضو هک دنامهف وا هب یگرگ
 ،درک زاب ناهد ،تشگرب یماگ دنچ یگرگ .درکیم لرتنک يرتشیب تقد اب ار هلوت و درکیم
 زیت ار شیاهشوگ و تفرگ مارآ هلوت .درک شیاهر هرابود و تفرگ نادند هب ار هلوت ندرگ
 .دش فارطا بظاوم و تشاذگ رانک ار يزاب .درک
 یلو دشکب هزوز تساوخیم و درب نامسآ هب رس زین گرگ .دیشک هزوز تردق رپ ،یگرگ



59 

 .درک توکس هب راداو ار وا یگرگ قاّرَب نامشچ
 زورب دوخ زا يرگید تیصخش .دوب هدش ضوع شرسمه راتفر و قالخا ،گرگ رظن هب
 .دروآیمن رد رس اهنآ زا وا هک درکیم یئاهراک و دادیم
 دیاب هچ تسنادیمن رگید گرگ .درک دس ار وا هار یگرگ یلو .تشادرب شیپ هب یماگ گرگ
 .تسشن نیمز رب و درک عمج ار اپ ود مرجال .دنکب
 .داد رس يرگید دنمتردق يهزوز یگرگ
 وس نآ و وس نیا هب نانز قلعم راخب تاّرذ ،دوب هدیمل نامسآ زارف رب دیشروخ هک يدوجو اب
 .تسشنیم نیمز رب و تفریم
 اشامت ار یگرگ هدز همتابمچ گرگ .دیشکیم راظتنا ،هتشگ هریخ یفده رب نانچمه یگرگ
 .دزیم هلهل ود نآ نیب ریحتم هلوت و درکیم
 راظتنا .تخود مشچ وس نامه هب و داتسیا ،دیشک هزوز تردق اب راب نیموس يارب یگرگ
 .درکیم عمج شیاپ ریز ار شمد و درشفیم ار شالد نوزفا مد یمغ .دش ینالوط
 .دمآیم لگنج يوس هب تشد رد تعرس اب لالب .دیّرغ مارآ و تساخرب اج زا گرگ هاگان هب
 .دزیم مدق تشد رانک هنالس هنالس ،مارآ و لایخ یب ورسخ
 و دش زاب رنف نوچ ،درک عمج ار دوخ گرگ .دز قرب شانامشچ و داتسیا ،تسج اج زا یگرگ
 اهر هلچ زا ریت نوچ مه یگرگ و دش یفخم یتخرد سپ رد هلوت .درب هلمح لالب يوس هب
 .تخادرپ گرگ بیقعت هب هدش
 و دیزخ شاتسوپ ریز ياهتخانشان سرت و داتسیا اج رب ریحتم .دیدیم گرگ ود رود زا لالب
 .درک روم روم ار نآ
 رید رگا .دنک فرحنم ار وا و دناسرب گرگ هب ار دوخ رتعیرس هچ ره درکیم شالت یگرگ
 مامت گرگ .تشدن هلصاف لالب اب رتشیب زیخ دنچ گرگ .تفریم تسد زا لالب ،دیبنجیم
 رد ار شاندرگ ،تخادنا گرگ تشپ رب ار دوخ ،دنلب يزیخ اب و درک عمج اهاپ رد ار ورین
  .درشف و تفرگ ناهد
 یناهد اب و دنادرگرب ور .دروخ نیمز رب هزوپ اب ،رسمه ماگنه هب ان تکرح زا توهبم گرگ
 زا گرگ .داتسیا شرس يالاب و دیشک رانک ار دوخ یگرگ .تفر هناشن ار یگرگ يهزوپ ،زاب
 ورف ار شدوجو سرت ،هداتسیا اج رب نانچمه لالب .درب هلمح لالب هب هرابود و تساخرب اج
 وا و تفرگ نادند هب ار گرگ يولگ ،تشادرب يرگید زیخ یگرگ .دوب هدنام جالعال و هتفوک
 .درکن ینادنچ تکرح یگرگ .تفرگ زاگ ار یگرگ شوگ یبصع ،گرگ .دیشک نیمز رب ار
 نوریب ياهنادند و زاب یناهد اب و درشف ار وا نار یگرگ .دش هجوتم لالب هب هرابود گرگ
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 .درک شرود لالب زا و تخادرپ شابیقعت هب هدز
  .دز همتابمچ وا هب تشپ ،رکپ و دولآ درد ،یمخز ،دیمهفیمن ار یگرگ تکرح ینعم هک گرگ
 شایناشیپ رب هنوگ و دیشک شوغآ رد ار وا رس لالب .دیسر لالب هب ،زیخ دنچ اب یگرگ
 .درک سیخ ار لالب ياهتسد و تروص شجاوم و دنلب نابز اب و دروآ رب رس یگرگ .تشاذگ
 یتّدم و دندز قلعم هلک ،دنتخیمآ مه رد ود ره .تخادنا وا يور ار دوخ و دش دنلب اپ ود يور
 .دندرک يزاب مه اب
 .دش هریخ ياهطقن هب و داتسیا زاب تکرح زا ّاتعفد لالب
 هب هدز ناجیه و تفر گرگ يوس هب تعرس اب ،یتخرد تشپ زا لپتو کچوک يهلوت کی
 .دز لز لالب و ردام
 یمک ،درک زاب ار نآ ،دروآ نوریب ار ياهدز هرگ لامتسد و درب بیج رد تسد ،داتسیا لالب
 .تسشن و تشاذگ تسد فک هبند مه یمک و تفرگ یگرگ يهزوپ يولج ناوختسا و هبند
 .دش لوغشم ندیوج هب و دروآ نیئاپ رس یگرگ
 کیدزن ردام هب طایتحا اب و هتسهآ و تفرگ نیمز يزاوم ار شمد ،دیشک ولج ار رس هلوت
 .دوب هدروخ هرگ شاهلوت يور گرگ قاّرب هاگن .دش
 شیوس هب یماگ لالب .دمآ شیپ هرابود و دیرپ بقع هب یشهج اب ،دمآ ولج یماگ دنچ هلوت
 .دنام اجرب تکرح یب لالب .دیّرغ و دش دنلب گرگ .تفر
 ،دوب هدش طاتحم و ابیز يهلوت وحم هک لالب .درک میاق ردام تشپ ار دوخ تعرس اب هلوت
 سپس و دیود بقع هب یماگ دنچ هلوت .درک ترپ وا يولج ار هبند و دروآ نیئاپ ار تسد فک
 و درک سمل ار نآ ،دیشک وب و درک کیدزن هبند هب ار شاکچوک يهزوپ ،دمآ ولج طایتحا اب
 .دمآ ولج هرابود دعب ياهظحل .دش رود لالب زا و تفرگ نادند هب هاگ نآ
 دنچ و دوبر شاتسد زا ار هبند هلوت .درب هلوت يولج و تفرگ تسد رد يرگید يهکت لالب
 .دیدرگ رود ماگ
 نامشچ اب ياهمسجم نوچ و دمآ ولج یمک .دوب شاهلوت نارگن و دزیم روش شالد گرگ
 .داتسیا اجرب ناشخرد و زیت
 .تخود مشچ شرسمه هب و تسشن تسار ،داهن نیمز رب نمیشن یگرگ
 لالب هبً اددجم و دیعلب ار نآ .دیدرگ رود یمک و دوبر يرگید يهکت ،دمآ زاب هرابود هلوت
 شیوس هب هزوپ هلوت .درک زارد ار شاتسد طقف .تشادن يزیچ رگید لالب .دش کیدزن
 .درک شزاون ار وا ینیب يالاب تشگنا كون اب لالب و دیشک
 .دنتسیرگنیم ار هنحص تکرح یب گرگ و یگرگ .درکن رارف هلوت
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 زین یگرگ .دمآ ولج یماگ و درک يزیمآ دیدهت شرغ گرگ .دیشک هلوت رس رب تسد لالب
 .دش لئاح لالب و گرگ نیب و داتسیا
 رگید تسد اب لالب .دیسیلیم و دیشکیم وب دادیم تشوگ يوب هک ار لالب تسد هلوت
 .درکیم شزاون ار وا مد و اهولهپ و تشپ
 .داتسیا اهنآ یمدق دنچ رد ودمآ ولج مکحم ياهماگ اب گرگ
 شانامشچ ،ولآ مشپ و مرن هلوت ندب .دیشک شوغآ رد ار وا و تفرگ ار هلوت ياهتسد لالب
 .دناشن وناز يور یتدم ار وا لالب .دوب ياهوهق هب لیامتم يدود شیاهوم گنر و ابیز و زیر
 یگرگ .تسشن شاتشپ رب سپس و تفرگ شوغآ رد ار یگرگ ندرگ و تشاذگ نیمز رب دعب
 هلوت و درکیم اشامت و دوب هداتسیا نانچمه گرگ .درک ندیود هب عورش و داتسیا یتمس هب
 .دیودیم ردپ رود هب عیسو ياهریاد رد ردام لابند هب
 وا ،دش کیدزن هلوت هب لالب هاگ نآ .دندیخرچ گرگ رود هب هلوت و یگرگ و لالب راب نیدنچ
 رانک یگرگ .داتسیا گرگ یمدق دنچ رد و تفر شیپ يردق ،تفرگ شوغآ رد هرابود ار
 .تشاذگ نیمز رب گرگ يهزوپ يولج ار هلوت و دش مخ لالب .داد مل شرسمه
 گرگ نیب یمارآ هب لالب .دیدرگیم هتسب و زاب هسلخ هب شانامشچ و دوب هتفرگ مارآ گرگ
 و دروخن ناکت اج زا گرگ .درک شزاون ار گرگ تشپ طایتحا اب و تسشن نیمز رب یگرگ و
 .دنادرگن رب ور
 .داد همتاخ هناقشاع تاقالم نیا هب دزیم ادص ار لالب تشد يوس نآ زا هک ورسخ يادص
 رود و درک شزاون ار هلوت ،دیشک گرگ تشپ رب یتسد .درشف هنیس رب ار یگرگ رس لالب
 .دش لگنج دراو روبص و مارآ شرسمه و هلوت هارمه لاح رس و داش یگرگ .دیدرگ
 

١٠ 
 ّیصاخ يواکجنک و يدامتعا یب اب ردفص .دش هتخاون رد هب طایتحا اب و مارآ يهبرض دنچ
 »؟تسیک« :دیسرپ نورد زا دوب شراک يهمزال هک
 ».شیورد اقآ ،متسه نم« :تفگ رد تشپ زا یسک
 »؟یتسه یک وت«
  ».اقآ يهداتسرف«
 »؟یهاوخیم هچ«
 ».شیورد اقآ .ناسرب ار تدوخ نالا نیمه ،دنک تبحص وت اب دهاوخیم اقآ«
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 هب مدق و تشادرب هچقاط زا ار اپمال غارچ .دوبن اجنآ یسک رگید یلو ،درک زاب ار رد ردفص
 ار شاسابل ،تفر نورد هب رکفتم .دمآیمن مشچ هب ياهدنبنج زین نوریب رد .تشاذگ نوریب
 .دیدرگ دیدپان بش تملظ رد و دش جراخ هناخ زا ،دیشوپ
 و دیسر يزاب همین يهزاورد هب ردفص .دشیم رتکیزن هظحل ره قرب روتوم پاتپات يادص
 .درک بابلاقد و تفر الاب هلپ دنچ زا ،دیزخ نورد هب ياهبرگ نوچ
 .دش زاب یگتسهآ هب رد
 ».بابرا مالس«
 ».يدمآ شوخ .ردفص اقآ مکیلع مالس«
 ».تسا ریخ هک هللااشنا«
 ،لخاد امرفب الاح ؟میهدیم ماجنا مه يراک ،ریخ هب زج ام رگم« :تفگ ناخ گنشوه
 ».تسه یفاک تقو رظن لدابت و تبحص يارب و تسا زارد بش .نیشنب يردق
 دوب هدروآ ایند هب ار نمهب ،هدیش اههتشذگ رد هک دش یقاطا دراو ،دروآ رد ار شاشفک ردفص
 .تسشن يدورو رد رانک یلاق يور یمرن هب و
 ،امرخ ،لاقترپ ياهفرظ .داد هیکت ياهدخم هب و درک شوخ اج یکشت يور ناخ گنشوه
 .دیدزدیم ار ردفص مشچ ،قاطا طسو رد ،ودرگ زغم و شمشک
 ».ردفص اقآ ،نک یئاریذپ تدوخ زا« :تفگ و دنارس وا يولج يایتسد شیپ ناخ گنشوه
 یتسد شیپ رد ودرگ و شمشک يردق هچاپتسد ،دوب هدش هدنمرش وا تّبحم زا هک ردفص
 .دیئامرفیم هدنمرش .بابرا .دنکن درد امش تسد« :تفگ و تسشن شیاج رب هرابود و تخیر
 یلیخ هداز اقآً امتح ؟تسا روطچ نمهب اقآ و مناخ لاح یتسار .دهد تکرب ناتهناخ هب ادخ
 ».دنک شاظفح ادخ ؟هدش گرزب
 هناخ نیا رد .تسا تدوخ هب قّلعتم هناخ نیا .ردفص اقآ .درادن لباق« :تفگ ناخ گنشوه
 ریخ رکذ هشیمه و دناسریم مالس مه مناخ .میتسه یمیدق تسود ام .شاب تحار
 هب اهرگراک زا رفن دنچ اب هعاسلا .تسا هد رد نونکا و هدش گرزب يردق مه نمهب .تسامش
 .دنک تسرد شوجریش ،دنشودیم ار نادنفسوگ و واگ یتقو ،دوز حبص هک تفر هعرزم
 هک مه ار ام .تسياهینب يوق و باداش يهچب و درذگیم شرمع زا لاس تفه نونکا
 ».میاهدش ریپ رگید ینیبیم
 یعس و درکیم نیگنس و کبس ار عاضوا شرکف رد ردفص ،دزیم فرح هک ناخ گنشوه
 .دبایرد ار شاتین وا تالمج و تاملک يالبال زا درکیم
 زونه ؟ینکیم هچ یئاهنت اب ؟تسا روطچ تلاح .وگب میارب وت لاح« :دیسرپ ناخ گنشوه
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 ؟يروطچ هد مدرم اب ،یتسار .میتسه زور نآ رظتنم هناربص یب هک ام ؟ياهدرکن الاب یتسد
 »؟تسا روطچ هد مدرم لاح
 اهنت مدآ .تسا تخس یلیخ یئاهنت .میوگب هچ بابرا الاو« :تفگ و درک ثکم يردق ردفص
 هراوآ هشیمه .تسین نتسشن تفس ياج شیارب ایند ياج چیه .تساوه رد قلعم پوت لثم
 شایگدنز .تسا رون یب و کیرات شاهناخ ،دشاب هتشاد ياهناشاک و هناخ مه رگا و تسا
 شرکف هب ام دیهاوخب ار شاتسار .دزیخیمن رب شالد زا يداش و هدنخ و درادن هولج
 درم هب دسر هچ ات ،دنکیم مخش ار اهنتمدآ ،یگدنز .تسا دعاسمان یلوپ عاضوا یلو میتسه
 يوت امش لثم یتخبشوخ و قفوم ياهمدآ .بابرا ،تسا بارخ یلیخ عضو .رادهچب و نز
 ».دنوشیم ادیپ مک ایند نیا
 هب ،رکفتم ياهفایق اب و دیپاقیم ار ردفص ياهفرح .دزیم قرب ناخ گنشوه نامشچ
 ».دادیم ناکت رس ،دییأت تمالع
 .تشاذگ ناهد رد شمشک يردق اب و درک هکت ار نآ ،تشادرب ودرگ ياهناد ردفص
 ام .ردفص اقآ تسین ياهلئسم هک نیا« :تفگ هتسهآ و درک کیدزن وا هب رس ناخ گنشوه
 شاجراجم ،ریگب لهأت هب میمصت وت .دنتفگ یتسود ،دنتفگ ياهیاسمه هرخالاب .میدرمن هک
 ار ام یتسه راتفرگ تقو ره هتشذگ نیا زا .ردفص اقآ ،ياهدرک شومارف ًاعقاو ار ام وت .نم اب
 تمحز تاسیسأت نیا رد یهاگزاره وت و میتسه تسود ام یتمالس ان رخآ .نک ربخ
 ».یشکیم
 دوب واکجنک ،رازگ ساپس و دوب هدنمرش .یگدروخ يرسوت و یگنم نیب تشاد یتلاح ردفص
 ماهقالع دروم نز رگا .دش تسرد هرخالاب :دوب نایرج رد يّداضتم راکفا شانورد .بقارم و
 .دزرمایب ار ناخ گنشوه نیا ردپ ادخ .دشکب ار شاجراخم روج هک تسه یسک منک ادیپ ار
 يدرگ نادند هب هک یمدآ ارچ یلو .داد تسد زا دیابن ار نیا .دش ادیپ یلح هار کی هرخالاب
 رگا ،یتنعل يا ؟دهاوخیم هچ ؟هدش زابلد و تسد نینچ ،تسا ّصاخ و ماع يهرهش
 .تسا هناقداص شدروخرب ایوگ یلو .مهدیم داب رب ار تنامدود ،یشاب هدیشک میارب ياهشقن
 هیام يردق ،دنک لح ار نم يهلئسم .دشاب هتشاد ،دراد رس رد ياهشقن ره .شاباب روگ
 چیه نم لباقم رد هک تسا نیاّ مهم .دنکب دهاوخیم شالد هک مه یطلغ ره ،دناسرب
 ».دیآیمن رب شاتسد زا يراک
 وا .دناوخیم ار شریمض وا تروص طوطخ زا ناخ گنشوه و تفریم راجنلک دوخ اب ردفص
 هدناشک اجنیا هب ارم وا ارچ :یسرپیم تدوخزا ًامتح« :تفگ مارآ ینحل و رکفتم ياهفایق اب
 »؟تسا
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 »؟منکیم رکف هچ نم هک دیمهف اجک زا« :دش جاو و جاه ردفص
 نارگید زا ار وت یئاهنت يهلئسم نم هک نیا لّوا .تشاد تّلع ود ،یهاوخب ار شتقیقح«
 و مینکب یتبحص مه اب دروم نیا رد ات متشگیم تصرف یپ تهج نیا هب .مدوب هدینش
 و نیح نیا رد هک دوب مه يرگید کچوک يهلئسم .میوگب وت هب ریخ رما نیا رد ار میگدامآ
 اب هطبار رد ایوگ .دوبنّ مهم دایز .رگید تصرف رد هللااشنا .مدرک شومارف ار نآ ،نیب
 ».دزیم رود اهزیچ نیا و يرورپماد
 تمعن نیا ردق سک ره .دیدنابات میگدنز رب دیما رون و دیدرک هدنمرش ارم امش« :تفگ ردفص
 لابقا اب و ملاس ار نمهب اقآ ادخ .بابرا ،دهدب ناترمع ادخ .تسا رتتسپ مه گس زا ،دنادن
 تمدخ رد نم لاح ره هب ،تسا هتفر ناترطاخ زا هک رگید تاشیارف دروم رد .درادهگن
 ».بابرا .ماهدرورپ کمن .مرضاح يرازگ
 هک مدآ .بیع رازه و يریپ !بجع دص !بجع !بجع« :تفگ و دیدنخ دنلب ناخ گنشوه
 یب نم ًالصا .دوب هتفر مدای زا هچ نآ دمآ مدای .دیآیم نیئاپ شاهظفاح ،دوریم الاب شانس
 ».منک لح ار نآ دیاب دوخ هک تسا يراک لکشم کی ،هلئسم .مدش وت محازم تهج
 لد رد و ».تمدخ يهدامآ و متسه شوگ اپارس نم ،بابرا یلو« :تفگ يواکجنک اب ردفص
 یلو .دهدیم صوق و شک ار هلئسم ردقچ .يدرک هفخ ار ام .یتنعل لانب ِد :تفگیم
 و فرح رس وا هک تسین مولعم الا و مهد ماجنا يراک شیارب دیاب مه نم ،مینامدوخ
 نم هب ات ادخ يدنوادخ هب« :تفگ و درک تسار رمک ،دش اج هب اج يردق ».دتسیاب شالوق
 ».بابرا .میرازگتمادخ ام .دروخ مهاوخن ناکت اج نیا  زا دیئوگن ار ناترماوا و دینکن دامتعا
 یسک هچ ،يراد رارصا هک لاح« :تفگ ،دوب ياهظحل نینچ رظتنم هک ناخ گنشوه
 يریش واگ مه يدادعت .دناهدروآ هچب اهواگ زا يدادعت هک تسا نیا تقیقح ؟وت زا رتنئمطم
 گنت اج .دنوش راوس مه لوک يور دیاب ،دنسرب هار زا اهنآ رگا .میاهداد شرافس هجراخ زا
 هک دازآ ياج رتم کی هتسب نابز تاناویح .وگن رگید هک ارچ نیمز .کچوک اهلغآ و تسا
 .مینک هچ هک میاهدنام ام ،ردفص اقآ ،هصالخ .تشاد دنهاوخن ،دننک تکرح تحار نآ رد
 ای و ياهنالقاع داهنشیپ یناوتب دیاش .یتسه ياهبرجت اب مدآ مدرک رکف ،مداتسرف وت غارس
 هشیمه مه هناخ رد .تسا لوغشم مرکف يردق یهاوخب ار شاتسار .یهد ناشن یلح هار

 وت يور یلیخ وا “.ریگب کمک ردفص اقآ زا ورب“ :دیوگیم بترم هدیش .متسه مدوخ يوت
  ».دراد مه قح .دنکیم باسح
 همقل کی ندروخ يارب مدآ .يداد شاشک ردقچ .ایب الاب تنوج ِد :تفگیم لد رد ردفص
 مولعم تافده و نشور تافرح .دمآ مشوخ الاح .دناخرچیمن شرس رود ار نآ ردق نیا هک
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 ».میایب رانک وت اب مناوتیم نونکا .تسا
 لح هار ناخ گنشوه لکشم يارب و دیاب هار شاهلک هب يرکب رکف تساوخیم شالد وا
 رب ینیچ و رکفتم يهفایق اب .تسه يدیجمت نینچ قیال هک دنک تباث ات دهد ناشن یلجاع
 »؟دنکیم لح ار امش لکشم نیمز راتکه دنچ« :دیسرپ وربا

 »راتکه داتشه«
 ؟دیتفگ هچ« :دیسرپ ،دنکیم تبحص دوخ اب هک نیا لثم ،بّجعت اب .تخیر ورف ردفص لد
 هد نیا نیمز نیرتگرزب .بابرا ،تسا نکمم ریغ نیا ؟راتکه داتشه دیدومرف ؟راتکه داتشه
 تاسیسأت نیا  فارطا ياهنیمز .بابرا .تسا راتکه هدزناپ ،دراد قلعت نسح یئالبرک هب هک
 یب نیمز .تسا یناقهد لام مه ياهعطق ره و دنکیمن زواجت راتکه هدزاود زا مادک ره
 ».بابرا .درادن دوجو رب و رود نیا بحاص
 ،مدوب هتفر لگنج رانک ،ندز مدق و يروخ اوه يارب هک شیپ زور دنچ« :تفگ ناخ گنشوه
 رتخد .درکیم عطق ربت اب ار یکشخ تخرد اج نآ رد زین یناقهد .مدید ار یبلاج نیمز هعطق
 ».دوب يزاب لوغشم شرانک مه ياهلاس تفه شش يهچب

 »؟اجک دیئوگب رتقیقد دیناوتیم«
 ».لگنج و هداج يهیواز رد«
 ».تسا دارم لام نیمز نیا .مدیمهف .هلب«
 »؟تسیک دارم«
 نآ تکرب زا شایگدنز هک دراد نیمز راتکه هد .مان شوخ و شکتمحز درم کی«
 اهنت تسا هلاس شش نونکا هک دازون کی اب ار وا و تفر از رس شاهراچیب نز .دخرچیم
 ».تشاذگ
 »؟دنکیم تبظاوم هّچب زا یسک هچ« :دیسرپ ناخ گنشوه
 ،نیمز يور راک و اذغ ندرک تسرد ات هتفرگ هّچب قادنق و یئوش نوک زا هراچیب .دارم دوخ«
 هدیبز .تسا ياینتشاد تسود و ابیز رتخد قحلا مه اراس .دادیم ماجنا هنت کی ار همه
 دوخ اب اهتمحز يهیقب ،داد ریش طقف یلو داد ریش ار وا لاس کی ،ربکا یئالبرک نز ،مناخ
 ».تسیدابآ نیا ناناوج مارتحا دروم یلیخ وا ،دیهاوخب ار شاتسار .دوب دارم
 نابحاص و دراد رارق رگید نیمز هعطق دنچ ،تاسیسأت نیا و دارم نیمز نیبام ینادیم ایآ«
 »؟دنرفن دنچ اهنآ
 ».بحاص جنپ و راتکه هاجنپً ابیرقت« :تفگ یبل ریز ،یتشگنا رس ندرمش زا سپ ردفص
 رکف یمک« :تفگ ،ردفص هب ایوگ و قیمع یهاگن سپ رد و تفر ورف رکف هب ناخ گنشوه
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 هاگارچ هب اهنیمز نآ يهمه هک نک مسجم ار ياهظحل و روایب راشف تاهلک هب يردق .نک
 تّذل ایآ .ياهدش تاسیسأت يهراک همه وت و هدش لیدبت نم ریش رپ ياهواگ هاگیاج و
 شورف هب رضاح اهنیمز نیا نابحاص ایآ ،منیبب وگب ،یتسار ؟تسین نیرفآ راختفا و شخب
 ».دوش داهنشیپ اهنآ هب یبوخ لوپ رگا هّتبلا ؟دنتسه
 زا ندش ادج زا تسا رتناسآ ناشيارب ندرک ادج نت زا ار اهنآ رس« :تفگ ردفص
 ».ناشياهنیمز
 نم رگا ،ادخ يدنوادخ هب ؟درک دیاب هچ سپ« :تفگ موصعم ياهفایق اب ناخ گنشوه
 .درک مهاوخ مادختسا مدوخ يهراک همه و رواشم ناونع هب ار وت ،موش اهنیمز نآ بحاص
 لکشم و دش دهاوخ هرادا وت يهدارا اب تاسیسأت نیا .دوب دهاوخ نامماک هب راگزور تقو نآ
 ».تسب دهاوخرب تخر تایگدنز زا یلام
 .تسیرگنیم ار وا توهبم ،داشگ مشچ اب ردفص
 دهاوخ یگدیسر وا ياهنیمز هب یسک هچ ،دشابن هد رد یتدم دارم رگا .رگید لاوئس کی«
 »؟درک
 اب زین اهنآ یلو دنراد تسود ار وا مدرم هک تسا تسرد .درادن ار سک چیه دارم«
 دنامیم لطاب و لطاع نیمز ،دیدومرف هک یتروص نینچ رد .دنریگرد ناشدوخ ياهيراتفرگ
 ».دوشیم بارخ هناخ دارم و
 هک نک رکف نیا هب ؟یتسه دارم رکف هب شاهمه ارچ وت« :تفگ يدنخبل اب ناخ گنشوه
 ».دوشیم دابآ وت يهناخ
 .دروآ رد اپ زا ار وا ناخ گنشوه ياههدعو و تفر ارقهق هب ردفص
 و هاگارچ هب و دیرخ ار وا نیمز ناسآ یلیخ دوشیم تروص نیا رد« :داد همادا ناخ گنشوه
 ».دومن لیدبت لغآ
 »؟درک ادج شانیمز و هد زا ار وا دوشیم روطچ یلو« :دیسرپ ردفص
 یتدم ار وا یتسه رداق طقف وت .تسوت تسد رد هلئسم نیا لح دیلک« :تفگ ناخ گنشوه
 ».دروآیم ناغمرا هب یتخبشوخ تیارب هک تسوت ياناوت تسد نیا .ینک رود هد زا
 رفن جنپ نآ و دارم رگا :دمآ صقر هب ردفص و داتفا نوریب هچقب زا ناخ گنشوه يهشقن
 بارخ هناخ ياهدع .درک دهاوخ بحاصت ناخ گنشوه ار ناشاهنیمز ،دنشابن هد رد رگید
 زا يرون و دش زاب ششین هاگ نآ و ».ددرگ یم ناخردفص هب لیدبت ردفص یلو دنوشیم
 .دز وسوس شایئالط ياهنادند
 ردفص يولج ار یتکاپ .دمآ نورد هب ياهظحل زا سپ و درک كرت ار قاطا ناخ گنشوه
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 هب لیام ًاعقاو رگا .تسا یلباقان غلبم ،یسورع نایرج نتخادنا هار يارب« :تفگ و تشاذگ
 ».ناخ ردفص ،دوشیم رید الاو یبنجب رتدوز هچ ره دیاب ،یتسه هداوناخ لیکشت
 زارد شیوس هب هک ار ناخ گنشوه تسد .تساخرب اج زا و تشاذگ بیج رد ار تکاپ ردفص
 ».دیشاب نئمطم نم بناج زا .بابرا دهدب ناترمع ادخ« :تفگ و تفرگ تسد رد ،دوب هدش
 .دش جراخ و
 ندش هتسب يادص .دروخ رس شانابل يهشوگ يدنخبل و دنام اج رب ياهظحل ناخ گنشوه
 تسد هب ار یسالیگ ،دوشگ ار یکچوک يهجنگ رد ،دیسر شاشوگ هب هک تاسیسأت رد
 و دیشکرس هعرجال ،دومن رپ ار سالیگ ،درک زاب تشگنا ود اب ار یکسیو يهشیش ،تفرگ
 ولتولت مکمک .دیسریم رظن هب رکفتم .تفر هار و دیشون یتدم وا .دز ههقهق لرتنک یب
 دوب نهپ قاطا يهشوگ رد هک یباوختخر يور راولش و تک اب ار دوخ دعب یتعاس .دروخیم
 .درک ولو
 شوارت نوریب هب لکلا و هفرس زا یطولخم شزاب همین ناهد زا و دوب مروتم شیاهکلپ
 ياههدرپ هب ار دوخ ياج یگدنز یعقاو يهنحص ،شمارآ رخرخ يادص اب هارمه .درکیم
 .دادیم يرگید گنراگنر
 رب يراوس هالک و اپ هب ياهمکچ ،تسد رد یقالش .دزیم مدق لگنج نورد رد ياهداج رد
 رب ،ینشور ياههکل و دیباتیم ناتخرد يالبال زا ياهیواز اب دیشروخ رون .تشاد رس
 ياههزین ناس هب ،دیشروخ یئالط راونا .دومنیم شقن ،لگنج دودحمان يهیاس يهنیمز
 .دوریم تیدبا يوس هب درکیم ساسحا وا .تسشنیم نیمز رب اههخاش نیب زا دولآدرگ
 يههقهق و هدنخ يادص .تشادن یئاهتنا و دروخیم چیپ ناتخرد يالبال ،يرام نوچ هداج
 ،داتسیا ياهظحل .تفریم ورف لگنج قامعا هب نانچمه وا .دنکفا نینط شاشوگ رد ینز
 هک یئاهادص ،انشآ ياهادص .رگید ینینط و ادص نامه مه زاب .درک زیت شوگ و تسب مشچ
 یلو دنک رارف ،دودب تساوخیم شالد .درزآیم ار شاحور و دیشکیم ناهوس شباصعا رب
 ههقهق يادص .دزیم سفن يدنت هب .دشیم هدنک نیمز زا یتخس هب و دوب نیگنس شیاهاپ
 رد ،دوب اجنآ هدیش .دنادرگرب ور یمارآ هب .دناوخیم ار وا ،رس تشپ زا حوضو هب چپ و چپ و
 .دادیم ناشن قوشعم هب ار شرهوش تشگنا اب و دیدنخیم هناتسم .مارهش شوغآ
 شدایرف و دوب هتفرگ ار شیاهاپ نیمز یلو دنابات رس رود قالش و دیشک دایرف ناخ گنشوه
 .دیرپ باوخ زا ،دیشکیم دایرف هک یلاح رد وا .دشیم وحم هدیش و مارهش يههقهق رد
 زا .دوب هتفرگ دوخ رد ار وا هاکناج یسرت .دزیم سفن يدنت هب و دوب قرع سیخ شاندب
 .درب شباوخ هرابود و تسب ورف مشچ سرت
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 ورف ياهّرد قمع هب ،هدیبسچ مه هب ِفاص فرب يور زا و دروخ زیل شیاپ ياهپت زارف زا
 ود ياههوک و دوب دیفس زیچ همه .تشاذگ شیپ هب مدق و درک تسار دق هّرد فک .داتفا
 .دوبن دعاسم یئاوه نینچ يارب شاسابل .دیزویم یکنخ داب .هدیشک نامسآ هب رس ،تمس
 .ددنبب ار شاهقی يهمکد تسناوتیمن شدرس ناتشگنا اب .تشاد رب رد ینهاریپ طقف
 ار زیچ همه یظیلغ هم .تفریم شیپ هب رایش لوط رد و دیزرلیم ،دشیم رومروم شاندب
 .دوزفا دوخ تعرس رب ،دوریم يدصقم هچ هب دنادب هک نیا نودب .دوب هدرب ورف دوخ رد
 ،شرغ يادص ،اهمدآ دایرف يادص .دیئاسیم رپ شاشوگ رب هاگ هگ یموهفمان ياهادص
 .دنتفرگیم دوخ رد ار وا جوم نوچ و دندشیم مه رد اهادص .گرگ يهزوز ای و هرعن

 .گرگ يهزوز سپس و ».بابرا«
 .گرگ يهزوز هرابود و ».ماکداش ياقآ .اقآ .اقآ«
 .درک هاگن الاب هب و داتسیا
 دنراد اهگرگ .دیشاب بظاوم .بابرا .بابرا« :دزیم دایرف و دوب هداتسیا الاب نآ رد ردفص
 ».دنیآیم
 .تخیمآ مه هب گرگ يهزوز و فرب شزیر كانلوه يادص .دیزرل شیاپ ریز نیمز ناهگان
 .اقآ .اقآ« :دنزیم دایرف و دیآیم تعرس اب هک دید ار نارگراک زا یکی .تسیرگن بقع هب
 ».نمهب اقآ .نمهب اقآ .گرگ .گرگ .بابرا
 .دیرپ باوخ زا هراب کی و
 هک یعیرس ياهماگ يادص .دنازرلیم ار وا و درکیم هنخر نورد هب هرجنپ زا ارحص درس داب
 .درک باترپ رد يوس هب ار وا ،دزیم دایرف و دمآیم الاب اههلپ زا
 ».گرگ .گرگ« :تفگ ،داتفا وا هب شامشچ یتقو كرابم
 نم رسپ ؟وک نمهب« :تخیر ورف شابلق و دش درس تشحو زا ناخ گنشوه ندب
 »؟تساجک
 ،وا مشچ لباقم رد اهنآ زا یکی .دندرک هلمح اهگرگ .تسا ملاس هللا دمحلا نمهب اقآ«
 ».دندنارات ار دنفسوگ کی رگید ياتود .درک كاله هلمح کی اب ار هلگ گس
 ار دوخ هلجع اب و دش جراخ هناخ زا ،دیشوپ یمرگ سابل ،تفر هناخقودنص هب ناخ گنشوه
  .دناسر تشاد رارق تاسیسأت رانک رد هک يرادواگ تشپ يهعرزم هب
 .دوب هدرب رس هب نآ رد ار بش نمهب و هدرک اپرب یکچوک رداچ اج نآ رد
 .درب ورف نآ رد رس و دش مخ ،درک زاب ار رداچ رد ناخ گنشوه
 اهگرگ ،اباب« :تفگ ناجیه اب و دمآ نوریب باوختخر زا ،داتفا ردپ هب شامشچ هک نمهب
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 يولج هگس« :تفگ لمأت نودب و »؟ياهدید گرگ لاح هب ات وت .مدید ار اهنآ نم .دندمآ
 .داد راشف و تفرگ ار شاج نیا و« .تفرگ ار دوخ ندرگ تسد اب ».دمآ هگرگ .دوب نم
 لثم .دنتشاد دنلب ياهنخان مه شیاهتسد .یلیخ یلیخ .دوب گرزب یلیخ هگرگ ياهنادند
 یلیخ هگرگ هخآ .دمآ رد هگس نوخ ،هگس يور تشاذگ هک ار شاتسد .نامام یچیق كون
 .دیشک یئوس هب و تفرگ ار ردپ تسد ،دمآ نوریب رداچ زا ».یلیخ یلیخ .دوب يوق و گرزب
 .دوب هداتفا ،يراوید يهشوگ هلگ گس دولآ نوخ يهشال رتفرط نآ رتم دنچ
 هب و ».تشگ ار هگس يروط نیا هگرگ اقآ .نیبب« :تفگ و داد ناشن ردپ هب ار هشال نمهب
 اب و دومن گنت مشچ ،دز نوریب ار اهنادند ،دیشک بقع ار ینیب و اهبل گرگ ناس
 .تفرگ هلمح تلاح ،هدیشک نوریب هب ياهتشگنا
 لاح رد گرگ ياهمشچ لثم نمهب ياهمشچ .دروخ هکی وا بیجع تلاح زا ناخ گنشوه
 و تفرگ ار هشال ،ناتشگنا اب .تخادنا هشال يور ار دوخ کچوک يزیخ اب .دزیم قرب ،راکش
 .درک کیدزن نآ هب ار شزاب ناهد
 ».نمهب .نمهب« :دز دایرف ناخ گنشوه
 هخآ .دوب گنشق و بلاج یلیخ .دوب يروط نیا ؟اباب يدید« :تفگ و داتسیا تسار نمهب
 ».دوب رتيوق مه وت زا .دوب يوق یلیخ هگرگ
 ار شاتشگنا كون وا هک دیدن یسک یئانشور یکیرات رد و دندش نینوخ نمهب ياهتسد
 يهزم .تسا نیریش و روش !يدب يهزم هچ ،هَا« .داد تروق و دیشچ ار نآ ،دز شانابز هب
 ».دهدیم ماخ رگج
 .دز قرب شاکچوک ياهمشچ و دناخرچ ناهد رود راب دنچ ار شانابز
 .دیشکیم دوخ لابند ار وا ،دنلب ياهماگ اب و دوب هتفرگ ار نمهب چم ناخ گنشوه
 لثم ،دنتسه هزمشوخ اهنوخ يهمه« :دیسرپ ،دشیم هدیشک ردپ لابند ،ود همین هک نمهب
 »؟هدزن کمن رگج
 ردپ هب تشحو اب هک ار وا ،درک ور نمهب هب .داتسیا .تفرگ ار ناخ گنشوه سفن هار يزیچ
 نوخ هک ینادیم اجک زا وت« :دیسرپ و دومن زادنارو تقد اب ،دوب رارف يهدامآ و تسیرگنیم
 »؟دراد ياهزم هچ
 ».تسیروط نیا دیاش هک مدرک رکف .منادیمن نم«
 ناشک و تفرگ ار شانیتسآ يهشوگ ظیغ اب .دوب نینوخ .درک یسراو ار وا ياهتسد ردپ
 .درب هناخ هب ناشک
 .دیبوکیم نیمز رب اپ و درکیم هیرگ ،ردپ خلت تاقوا و یبصع تاکرح زا نمهب
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 دوبک نمهب ياههنوگ .دناباوخ شاشوگ هب یلیس دنچ و درک اهر ار وا نیتسآ ناخ گنشوه
 نیا و نوخ هب تسد رگید هک یشاب وت ات« :درکیم رارکت مشخ اب ردپ .دیدرگ مروتم و دش
 هب و دروآ طایح هب ياهفرح لتاق نوچ ار وا و ».مهفن رخ ؟يدیمهف .ینزن اهتفاثک روط
 .درب یئوش تسد
 

١١ 
 رب یتدم یکیرات رد و تسب ار اهمشچ ،داتسیا ،درک تفچ ار رد ،دش هک هناخ دراو ردفص
 ياهشوگ هب و دروآ رد ار شاتک .دروآیم موجه شزغم هب یضیقن و ّدض راکفا .دنام ياج
 هدش نهپ قاطا رانک هک یکشت يور و درک نشور دوب هچقاط رد هک ار یئاپمال .تخادنا
 زا هک ار ياهتسب زونه .دش هریخ قاط هب و تشاذگ رس ریز ار تسد کی .دیشک زارد ،دوب
 رب هک تسا يژرنا زا یعبنم رب شاتسد یئوگ .تشاد تسد رد ،دوب هتفرگ ناخ گنشوه
 میگدنز عاضوا ،میآیب رانک ماکداش اب رگا :دنکیم مرگ ار وا و ددرگیم عطاس شاندب مامت
 شوخ و درک فیک یباسح دوشیمن يرهش نایاقآ نآ لوپ اب .دریگیم ناماس و رس رتهب
 جاتحم یسک هب یتقو ،یصیرح و يدرگ نادند نیا هب مدآ هک مدرکیمن رکف چیه .دنارذگ
 هب یتقو ات ؛تسا يرهش ياهمدآ يهمه لثم مه وا .دوش هدنشخب و راوگرزب نینچ ،ددرگ
 نارگید یتخبدب زا مه  ناِشکَک و دنریگیمن ار یسانلادحا غارس ،دنشابن جاتحم یسک
 رد ار فرط يهناخ رد يهنشاپ .دنوش جاتحم یسک هب هک يزور نآ لاح هب ياو .دزگیمن
 و صلخم .دنوریم شاهقدص نابرق راب رازه ،دننزیم نفلت راب دص زور ره .دنروآیم
 ار هطوبرم فرط رگید ،دندنارذگ رس زا ار يراتفرگ هک یتقو و دنوشیم شرکاچ
 ».دوشیمن ادیپ مک اهمدآ نیا زا مه هد يوت ،مینامدوخ .دنسانشیمن
 :درمش و دروآ رد ار اهسانکسا ،دومن زاب ار تکاپ ،تسشن شیاجرب ،درک ثکم ياهظحل وا
 نیا ،ناخ نیا هرابود .تسا مک .يدابآ راوناخ شش ندیشاپ مه زا تباب یناموت رازه ددع هد
 مک یسورع جرخ يارب مه ناماوت رازه هد ،مینامدوخ یلو .درک يدرگ نادند ،تفاثک بابرا
 شِهِب ار هعفد نیا .درک عمج دیاب ار هداتفا نامسآ زا .تسا رتهب چیه زا .تسین یلوپ
 میمصت یتنعل نیا لاح ات .منکیم نییعت ار تمیق نم رگید يهعفد یلو مشخبیم
 اهسانکسا ».دشاب دیاب يدودح هچ رد اهتمیق هک مریگیم میمصت نم الاح یلو تفرگیم
 زا يدنخبل اب و ددرک شوماخ ار اپمال ،تشاذگ کشت رانک هتسب رد هرابود ،درمش راب دنچ ار
 .تفر باوخ هب تیاضر
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 ،شود رب ابع ،ردفص .دنکفا نینط هد رد ُوه الا هلا ال ُوه قح هک دوب هدماین رب باتفآ زونه
 رد لوکشک ،اپ رب لدنص و رب رد داشگ راولش ،هوبنا نادنچ هن شیر ،رس رب زبس نیچقرع
 ،ممصم دعب و داتسیا ددرم یتدم .دش ياهچوک دراو نایوگ قح ،هناش رب نیزربت و تسد
  .تفرگ شیپ رد ار دارم هناخ
 »ُ.وه الا هلا ال ُوه قح . ُوه الا هلا ال ُوه قح«
 نوریب شرتخد و دارم و دش زاب رد ،ياهبرض ندز زا شیپ یلو درک اپ نآ و اپ نیا یتدم
 .دندمآ
 »؟یشاب ریخ هب ،شیورد مالس«
 ».ترادهگن قح .ترای قح .ردارب مالسلا کیلع«
 ».شیورد ،وت مودق يارب تسياهناخ .لخاد امرفب«
 .زاسب میس و رز ز ار ناهج وت ،ناکین رهب      زاسم هناریو وت ،دیما يهناخ نیا برای«
 .داب تظفاح ُوه قح .میهاگرد يهدرورپ کمن ام .ناوج يا تاهانپ و تشپ شیورد ياعد
 ».تموصعم و هانگ یب يهچب و تدوخ ظفاح
 ».لخاد امرفب ؟شیورد ُ،وت یئآیمن ارچ«
 ».دش مهاوخ محازم رگید یتصرف رد هللااشنا .مهد همادا ار مهار دیاب .ردارب هن«
 .دیخرچیم هنشاپ رد و دوب هنهک بوچ زا رد .درک تفچ ار رد دارم
 اب دارم .داتفا هار هب و دیزخ شانابل رب سوسحم ان يدنخبل ،تخادنا رد هب یهاگن شیورد
 هتفرگ ار ردپ سردنم تک يهشوگ اراس .درکیم تکرح وا رانک رد و رتبقع ماگ مین ،مارتحا
 .دوب
 »؟یشاب ریخ هب عولطلا یلع حبص نیا« :دیسرپ شیورد
 هزور کی راک .موریم یبورال يارب .هدرک شزیر نسحم شم يهناخ هاچ« :تفگ دارم
 »؟شیورد ،يوریم ریخ هچ هب وت .دوشیم مامت زورما .تسا

 ،ردارب .دننکیم هراپ ياهمقل يارب ار رگیدمه همه هک اج نآ ؛اهگرگ يهناخ هب .رهش هب«
 .تسا نارگ زیچ همه .دیآیمن ریگ لوپ اّما ،تسا ناوارف تمعن رهش رد .منازیرگ رهش زا نم
 ».تخاس دوشیم مک لوپ اب و تسا نازرا اّما ،تسین دایز نادنچ تمعن ،هد رد ،اج نیا
 .تفر دوخ هار هب شیورد و درک یظفاح ادخ دارم ،هچوک عطاقت رد
 »..ُ.وه الا هلا ال ُوه قح ، ُوه الا هلا ال ُوه قح«
 نیشام زا سولاچ رد دعب یتعاس .دیسر سوبینیم هاگتسیا هب ات تفریم و دناوخیم شیورد
 رد ياهکس يرباع هاگ هگ .تشادیم رب ماگ نایوگ قح و دناوخیم نانچمه .دش هدایپ
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 .تفگیم تیاکح دعب و دورسیم رعش ،دناوخیم زاوآ شیورد .تخادنایم شالوکشک
 .تفریم شیپ هب مه زاب و درکیم عمج دوخ رود ار ياهدع
 نینچ ار هر وا و .دندرک شافراعت ینیریش رگید ياج رد .دروآ لیجآ شیارب ياهزاغم بحاص
 ،دناوخیم زاوآ و داتسیایم اههناخ رد يولج و اههچوک ،یعرف ياهنابایخ رد .درکیم یط
 يارس ،مه ،دور هک اجک ره شیورد هک دنتسنادیم همه .درکیم یئاعد و تفرگیم يزیچ
 عقوم هب ار يربخ ای قافتا ره و درکیم اعد همه هب ،دیشکیم رس اج همه هب .تسوا
 هب هلصافالب .دش ینابایخ دراو نانکهمزمز و مارآ ياهچوک سپ زا .دومنیم تفایرد
 ».ردارب مالس« :تفگ و دش یقاطا دراو هزاجا نودب ،دیدرگ لخاد ینامتخاس
 وج يهدیشارتن زور دنچ شیر و تشاد مشچ هب یسنپ کنیع هک رغال و هاتوک يدرم
 ردفص مکیلع مالس« :تفگ و تساخرب اج زا ،دومنیم ریپ شانس زا شیب ار وا شایمدنک
 شم .یلع شم« :تفگ دنلب يادص اب و دوشگ ار قاطا رد سپس »!یشاب ربخ شوخ .زیزع
 ».ياچ ددع ود .ياچ ،یلع
 ،ياچ شرافس زا سپ يدنز .تسشن يدنز راک زیم يوربور و راوید رانک یلدنص يور ردفص
 رکف .میدش نارگن ؟تسین ادیپ تاهلک و رس تسا یتدم« :تفگ و دش ریگاج شایلدنص رد
 ».دناهدنک ار تکلک یبالقنا و یمدرم ّدض ياهورین دیاش میدرک
 کی نم .دسانشیمن ارم یسک.دنک ناممارح يریت یسک هک لباق هچ ار ام« :تفگ ردفص
 يهمه لثم و دنکیم عمج لوپ ،دناوخیم زاوآ هک متسه يایتاهد يهتخاب كاپ شیورد
 ».دنادیمن یسک هک ار شاهیقب .درچیم تفم و دروخیم تفم رگید شیوارد
 لد رگید ،دندوب كریز و گنرز وت لثم ام نیرومأم يهمه رگا« :تفگ و دز يدنخبل يدنز
 »؟ربخ هچ ،منیبب وگب میارب لاح بوخ .دوبن راک رد ینارگن

 ار نامدوخ تاوذ هد .تسا نامدوخ هد زا اهربخ لگ یلو تسا دایز کچوک ياهربخ«
 ».میوگیم
 نامدرم هک اهنآ ؟تاوذ هد ؟یچ« :دیسرپ بّجعت اب و تسشن تسار شایلدنص يور يدنز
 يراک لیاسم روج نیا و میژر و تسایس هب لاح هب ات و دنتسه یشکتمحز و مارآ
 »؟دناهتشادن

 زورما دالج دناوتیم زورید رازآ یب مدآ .تسا رییغت ردً امیاد عاضوا یلو .ردارب ،تسا تسرد«
 ».ددرگ هدرسفا ،یصخش ندب رب ياهشپ شین ندید زا ادرف رد زورما دالج و دشاب

 و دنتسه لوغشم ناشدوخ یگدنز و راک هب مدرم ،تدوخ شیپ هتفه ود شرازگ قبط یلو«
 ».تسا مارآ عاضوا
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 رایشوه ناشدروم رد رتشیب دیاب هک هتفرگ تروص یئاهراک ،ریخا يهتفه نیمه رد یلو«
 ».دوب

 »؟ًالثم«
 اهبش همین ایوگ .هدش دنلب شرس ریز و هدرک ناتسودنه دای شالیف ام هد دارم اقآ ً،الثم«
 يدابآ ياهمدآ زا رفن شش جنپ اب مولعم رارق زا .دوشیم وا يهناخ دراو هنایفخم یصخش
 ».درک دنهاوخ رارقرب هسلج و دش دنهاوخ عمج مه رود
 »؟يدش هجوتم ار هلئسم نیا وت روطچ« :دیسرپ بّجعت اب .دش گنت يدنز نامشچ
 تاسیسأت لخاد .مدزیم هسرپ ،ماکداش تاسیسأت یلاوح هد تعاس دودح ،شیپ بش هس«
 هک متشذگیم دادرم يهچوک زا ماهار رس .دش تحار ملایخ و مداد بآ یشوگ و رس مه
 اوجن هتسهآ یلیخ اهنآ .مدیشک راوید رانک ار دوخ .دش جراخ وا يهناخ زا یسانشان
 .متخانشن ،دش جراخ هناخ زا هک ار یسک نآ نم .دنتشاذگیم ار هدنیآ رارق یئوگ .دندرکیم
 ،مولعم رارق زا .مدرک مگ ار وا نم و دز شابیغ قرب لثم .دوب كالاچ و تسچ ،هبرگ لثم
 تبحص راک و تشک هب عجار ًارهاظ و دندوب هدش عمج دارم يهناخ رد ياهدع زورید
 ».تسا یتاسلج هچ راک و تشک تاسلج نیا هک ینادیم رتهب تدوخ یلو .دناهدرکیم
 یتدم زا سپ .دوب تکاس ردفص .تخود مشچ نابایخ هب ،رکفتم و تفر هرجنپ رانک يدنز
 .يروایب رد رتدوز هچ ره دیاب ار هیضق يوت و هت .تدوخ اب شاهیقب« :تفگ و تشگرب يدنز
 ».یبنجب دیاب .دوشیم لیدبت قیرح هب هقطنم يهمه ،دنزب ياهقرج تاوذ هد رد رگا
 بانج مشچ« :تفگ ،دیسریم رظن هب یضار ،يدنز رد شياهفرح ریثأت زا هک ردفص
 اود ار يدرد نتسشن اج نیا .مورب دیاب« :داد همادا هناتسود ياهدنخ اب و »ً.امتح .سیئر
 ».رگید يهلئسم کی .دنکیمن
 ».امرفب« :تفگ يدنز
 ندرک نک هشیر ،دنک هنخر تاسیسأت هب اهيزاب بالقنا و اهوشبلب نیا رگا« :تفگ ردفص
 نآ رد و موش تاسیسأت دراو یعون هب نم هک دینادیمن حالص ایآ .تسا لیف ترضح راک نآ
 قفوم نم و دینک تقفاوم راک نیا اب امش رگا ؟منک اپ و تسد دوخ يارب یتایلوغشم اج
 هب نآ رد ياهشپ ّیتح ندیبنج زا ام و دمآ دهاوخ رد لرتنک تحت ًالماک تاسیسأت ،موش
 ».دش میهاوخ علطم عقوم
 ».ینک یشکرس اج همه هب یناوتیمن رگید وت یلو« :تفگ يدنز
 کبس ار نایرج نیا امش .تسا هلئسم رگید بناج مه نیا .تسامش اب قح« :تفگ ردفص
 دراو ياچ ینیس اب یلع شم .دورب هک تساخرب اج زا ».دیهد ربخ نم هب و دینک نیگنس
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 تکرب تاهرفس هب ادخ« :دیشک رس ار ياچ و تخادنا ناهد رد يدنق هداتسیا ردفص .دش
 .درک زاب ار رد و ».یگمه ظفاح ادخ .یلع شم دهد
 ».شاب تدوخ بظاوم« :تفگ يدنز
 .دیدرگ نابایخ دراو و دش جراخ رد زا ردفص

 »ُ…وه الا هلا ال ُوه قح    ُ.وه الا هلا ال ُوه قح«
 

١٢ 
 یلیخ« :تفگیم و دادیم ناکت رس ،دزیم شاهمکچ هب ار يراوس قالش ناخ گنشوه
 اقآ ،دش لح وت ياناوت تسد اب هلئسم هرخالاب .دوشیمن رتیلاع نیا زا .تنسحا .تسا بوخ
 ».مقفاوم تاهشقن اب ًالماک نم .ردفص
 ذفان هاگن و دیلام دوخ شیر هب یتسد .دوب هداتسیا راوتسا و مکحم ،یشیورد سابل اب ردفص
 هب ار تبحص و درک توکس يردق ،دز هرگ ناخ گنشوه ياهمشچ هب ار شرگوجتسج و
 .مرخب اهترپ و ترخ نیا زا و یکاروخ دوخ يارب مدوب هتفر زورما« :دناخرچ يرگید لاور
 و اههنیزه نیا اب ،ارقف ریقف ام هب ادخ .تفر اهسنج روج نیا فرط دوشیم رگم ،بابرا یلو
 »...دنک محر اهدمآرد
 رد بیج زا یناموت دص سانکسا دنچ .درک كرد ار ردفص ذفان و ایوگ هاگن ناخ گنشوه
 هب .ناخ ردفص یشاب ریخ هب « :تفگ و تشاذگ شیورد تسد فک ،شرامش نودب ،دروآ
 رخآ هب ات ار تاهشقن و یشاب قفوم ًالماک تراک رد مراودیما .مورب رهش هب دیاب مه نم .ریخ
 دوب هدش كراپ شرانک هک يزابرس پیج یلدنص يور هاتوک زیخ کی اب و ».یهد ماجنا
 .دیدرگ رود تعرس اب و داد راشف رخآ هب ات ار زاگ ،جیوس ندناخرچ اب نامزمه و تفرگ ياج
 یکانرطخ و راکم هابور« :تفگیم دوخ هب و دیشیدنایم ردفص ياههشقن و اههتفگ هب وا
 زا زین ینمشد رد یلو تسا یبوخ رازگتمدخ ،دسریم شاماشم هب لوپ يوب یتقو ات .تسا
 شاقح زین ینمشد يهرود رد .تسا بوخ ياهوب يهرود لاح .تسا رتكانرطخ یگنز رام
 ».ریخأت مه زاب« :دز بیهن دوخ هب و درک شاتعاس هب یهاگن ».مراذگیم شاتسد فک ار
 يهمه یتحار هب مناوتیم ،دوش یلمع ردفص يهشقن رگا« .دروآ راشف زاگ لادپ رب و
 نیرتگرزب هب ،ماکداش يرادواگ تقو نآ .مروآ رد  ناشگنچ زا تفم ار اهنآ ياهنیمز
 تدش اب شاهناخ ياههلپ رانک دعب تعاس مین ».دش دهاوخ لیدبت روشک لامش يرادواگ
 زیم رانک هدیش .دناسر باوخ قاطا هب ار دوخ تعرس اب وا و دوب زاب نامتخاس رد .درک زمرت
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 اب ار دوخ هناقاتشم ،درب الاب ار شیاههنیس ریز ،دز دوخ نساب هب یتسد .دوب هداتسیا شیارآ
 :دیشک لمیر شاناگژم هب و دش مخ هنیآ تمس هب ،درک زادنارو هنیآ رد فلتخم ياهزپ
 »!گنشوه يدرک رید یلیخ«
 .تفر مامح هب و دروآ رد ار شیاهسابل هلجع اب .تفگن چیه ناخ گنشوه
 شاهنهرب ياههناش رب ار اهوم دعج .تشاد نت رب یئابیز شفنب يهتلکد .دوب هدامآ هدیش
 نوچمه ،دوب نوریب سابل زا هک شیاهناتسپ يدرگ زا یشخب و هنیس طخ .دوب هدرک ناشفا
 ندناشوپ زا شاهاتوک نماد .دندیئاسیم مه هب نت ،هدونغ نایشآ رد قشاع دیفس رتوبک ود
 ماج رد دیفس بارش نوچ ،شفک رد شافیرظ ياهاپ و هدنام او شاشارت شوخ ياهنار
 .دوب هتفرگ مارآ ،هایس
 نمهب« :دیسرپ و دیشک يدتمم توس دید هک ار هدیش .دمآ نوریب مامح زا ناخ گنشوه
 »؟تساجک
 مه الاح و میدرک يزاب يردق مه اب ،مداد ار شیاذغ .شدوخ قاطا رد« :تفگ هدیش
 ».تسا هدیباوخ
 ار رد .دوب باوخ نمهب .دندوشگ ار نمهب قاطا رد هتسهآ هدیش و ناخ گنشوه ،دعب یقیاقد
 یگنر دوبک زنب ،دندرک لفق یمارآ هب ار هناخ ِرد .دندش جراخ هناخ زا ادص و رس یب و دنتسب
 .دندومن كرت ار هناخ يهطوحم و دندش راوس ار
 »؟هچ ،دوش رادیب بش همین نمهب رگا« :تفگ ناخ گنشوه هار لوط رد
 بمب هک دباوخیم نیگنس نانچ نآ نمهب یناث رد .هدرک تداع وا .تسین هک لّوا راب نیا«
 هام هک وت ؟يداتفا نمهب دای هک هدش هچ ،یتسار .دشاب تحار تلایخ .دنکیمن شرادیب مه
 »!يریگیمن ار وا غارس هام هب
 مه راب کی یتح وت .مربیم هد هب مدوخ اب یهاگ هاگ ار وا لقاّدح نم« :تفگ ناخ گنشوه
 نوا هب هن !ياهدیسر تدوخ هب زورما یلیخ ،یناث رد .ياهدربن كدوک غاب هب ار وا هدش هک
 دوز ردقچ اهمدآ .بشما زاب يهقی و پوژینیم نیا هب هن ،یسورع لّوا روچقاچ و رداچ
   »!دنوشیم ضوع
 مدآ رد ار یگدنز طاشن و هلصوح ،دنکیم هدرمژپ ار مدآ وت اب یمد مه« :تفگ هدیش
 ».دوریم تامشچ وت ریت لثم ،مسریم مدوخ هب نم هک مه یهاگ هاگ .دشُکیم
 مراودیما .میسریم رگید يهقیقد ود .مینکن اوعد هبوخ :تفگ و درک ياهدنخ ناخ گنشوه
 ».دشاب تکرب رپ ام يارب لبق سلجم لثم مه سلجم نیا
 نمهب و نم رکف هب مه یمک کی .ماقم و تسا لوپ وت رکذ و رکف مامت« :تفگ هدیش
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 ».شاب
 نیا هب همه زا رتمک وت نوچ ،وگب ار تدوخ مهس طقف« :تفگ و دز يدنخبل ناخ گنشوه
 ».وت هن و نم هن ،دنکیم گرزب ار وا ساّبع شم تقیقح رد .یسریم هّچب
 ساپ یشترا نیشام لخاد و فارطا رد زابرس دنچ .دش راسمیت يهناخ دراو یمارآ هب لیبموتا
 رد تسد هدیش .دندش هدایپ ود ره و درک كراپ یجند يهشوگ ناخ گنشوه .دندادیم
 و دنتفر الاب ضیرع يهلپ دنچ زا نانک مسبت ،مه شود هب شود و تخادنا شرهوش يوزاب
 یگرزب نلاس و نامتخاس دراو ،دوب هدش هتخاس جاّوم و روطق ياههشیش زا هک یگرزب رد زا
  .دندش
 ابیز و یتمیق ياهباق و هدش راکهمین ياههمسجم ار اهراوید .دوب یعیسو ياضف نلاس
 ياهزوریف شرف نتم رد نآ ساکعنا و دوب یبآ هب لیامتم دیفس اهراوید گنر .درکیم نیزُم
 داجیا ار يریذپ لد و مارآ طیحم ،دوب هدش نهپ دوبک رمرم رب هک قاطا فک يهچراپ کی
 .دوب هدش هتخاس فیرظ ياهيراکتبنم اب ،هدشن گنر يودرگ بوچ زا هرجنپ و رد .درکیم
 يهدش نازیوآ ياهرولب رد اهپمال رون ساکعنا و هدش نازیوآ فقس زا میظع يرتسول
   .دوب هدننک هریخ و زیمآ رحس ،شافارطا
 و تمیق نارگ ياهزیم و اهیلدنص و اهلبم ،نلاس فک يهدرتسگ شرف رانک و هشوگ رب
 .تشاد رارق لیکش
 هک نپوش ياهيدولم شخب مارآ ياون رد ،نلاس رانک نیرولب ضوح يهراوف بآ يادص
 .دشیم وحم ،تخاونیم هنارهام ار اهنآ يریپ نزنلویو
 .دادیم شزاون ار هماش و دیشکیم رپ ،یئاهتنا يهشوگ زا ،عوبطم ياهاذغ و نارفعز يوب
 ».دیآیم ام يوس هب راسمیت« :تفگ هدیش هب هتسهآ ناخ گنشوه
 :تفگ و تفر هدیش يوس هب مظعا راسمیت ».مالس دص و مالس .ياهدنزارب جوز هچ .هب هب«
 رب ياهسوب ،دش مخ ،تفرگ تسد رد ار هدیش تسد ».مسوبب ار ناتتسد دیهدب هزاجا لّوا«
 هک ینامز نآ زا ار امش نم ،ماکداش ياقآ دینادیم« :تفگ ناخ گنشوه هب و داهن نآ
 هک تسا رودقم نینچ ایند رد !سوسفا یلو متشاد تسود مدوخ دنزرف لثم ،دیدوب کچوک
 لئان ناتترایز هب رتمک نم هک تسور نیا زا .دشاب رود شانازیزع زا هشیمه ناسنا
  ».موشیم
 يدمآ شوخ یلیخ« :دوب هتسهآ و داهن شاهنوگ رب هنوگ و تفرگ شوغآ رد ار وا هاگنآ
  ».دیئامرفب .نانامهیم شیپ دیئامرفب« :دیشک رانک ار دوخ يردق ».مرسپ
 .دنتفر راسمیت مناخ زاوشیپ هب هدیش و ناخ گنشوه
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 »؟دنشاب یک ماکداش ياقآ نیا« :دیسرپ بل ریز و دش کیدزن راسمیت هب لضاف گنهرس
 ».راگزور ياهقاتلاق و اههبحق ردام زا یکی« :تفگ راسمیت
 هب تسد رمع مامت رد دادیم ناشن شاتاکرح هک ،راسمیت رقوم و هداتفا اج نز مناخ رهپس
 هب و هداتسیا نلاس طسو ،تسا هدادن ماجنا يراک یهن و رما زا ریغ و هدزن دیفس و هایس
 تشاذگ ولج یماگ وا .دزیم دنخبل ،دنتفریم شیوس هب هنامرتحم هک هدیش و ناخ گنشوه
  .دیشک ناخ گنشوه يوس هب تسد و
 رگا« :تفگ و داهن نآ رب ياهسوب ینت ورف اب و تفرگ ار وا تسد هلجع اب ناخ گنشوه
  ».متشادیم تسود رتشیب راب رازه ار وا ،دوبیم امش ینابرهم هب مه نم ردام
 ياهظحل ،متشادیم وت  یبوخ هب يرسپ مه نم رگا« :تفگ و درک كزان وربا راسمیت مناخ
 يرادشک نحل اب و داد تسد هدیش اب انعم رپ يدنخبل اب و ».مدرکیمن شیاهر شوغآ زا
 سال یمک مه اب نتم نیا رد مه ام راذگب .مزیزع دوشن کیرحت تاتداسح« :تفگ
 ».مینزب
 هب رگا« :تفگ و درک مخ وناز يردق ،بل رب يدنخبل اب و درشف ار مناخ رهپس تسد هدیش
 ».تسا عنامالب ،دوش هدنسب هزادنا نیمه
 مناخ .یتسه یتخبشوخ درم« :تفگ ناخ گنشوه هب و دز یحیلم يههقهق راسمیت مناخ
 :تخاس بطاخم ار هدیش هاگ نآ ».تسا هکرعم مه شانهذ روضح و دراد ار تیاوه یلیخ
 يدعج لخاد ار هراشا تشگنا و ».ياهدش رتلگرو لگرت و هدمآ ور یلیخ هللااشام ،هللااشام«
 ریز ».ياهدش هام هکیت کی ،هللااشام ،دیآیم تهب یلیخ شیارآ نیا« :درب ورف وا ياهوم زا
 مناوتیم هدیش مادنا و هفایق زا« :تفگ و دیلام ناخ گنشوه لکیه هب ار شاهاگن یمشچ
 ».یسریم وا هب بوخ و یتسه یبوخ رهوش وت هک منزب سدح
 :تفگ و تخادنا رظن شرسمه هب یکدزد ناخ گنشوه و داد ناکت يرس سوسحمان هدیش
 ».دیئامرف یم امش روط ره .تسامش رظن ،رظن«
 .دش رود و ».دیشخبیم« :تفگ ،دیدج نانامهیم تعیاشم يارب راسمیت مناخ
 ».تسا یلاخ و طخ شوخ رام« :تفگ ناخ گنشوه هب هتسهآ هدیش
 تلغ اهنآ نیب شاهاگن و درکیم زادنارو کتکت ار نانامهیم هک یلاح رد ناخ گنشوه
 رایسب .درک شرت ور و دش مه رد شیاههمرگس و »؟ياهدید ار شیاجک« :تفگ ،دزیم
 ».نجل گس ردپ« :تفگ دینشن مه هدیش هک هتسهآ
 ناتتسد دیهدب هزاجا« :تفگ و تفرگ ار وا تسد ،دش کیدزن هدیش هب بل رب دنخبل مارهش
 یکانتشحو یتداعس مک نیا ًاعقاو .ماهدرکن ترایز ار امش هک تسا ینالوط تّدم .مسوبب ار
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 .تشاذگ هدیش تسد رب ار شانابل و ».تسا
 امش لاح« :دیسرپ و دیشک ار شاتسد یمارآ هب .دیزخ هدیش تسوپ ریز یفیفخ شزرل
 »؟تسا روطچ
 مگ هر ام .زیزع رایسب ناخ مارهش ياقآ ،هبهب« :تفگ و درب شیپ تسد ناخ گنشوه
 ».میاهدوب مه تمدخ رد اهيداش رد لاح هب ات هناتخبشوخ .میدیسر مه هب هرخالاب اههدرک
 .تسین يداش رد هشیمه ایند یلو« :تفگ هریخ یهاگن اب و تخود وا مشچ رد مشچ هاگ نآ
 ».دنسریم مه هب ایالب رد اهمدآ مه یتاظحل
 شخب تّذل ،متسه امش تمدخ رد هک هظحل نیا نم يارب« :تفگ يدرسنوخ اب مارهش
 ».مینک ادرف رکف دوش ادرف وچ .مرامشیم تمینغ و مهدیمن تسد زا ار نآ .تسا
 هک شانهاریپ يهقی رود ِنویپاپ زمرق دنب .تشاد نت رب یتخود شوخ یکشم سابل مارهش
 شوخ پیپ و دوب هدرک فرصم یمیالم رطع .تشاد شوخ ياهولج ،دوب هداتسیا الاب راهآ اب
 .درکیم دود ار یئوب
 و مالس رد زین رگید نانامهیم ،ناج هدیش« :تفگ و تفرگ ار هدیش تسد ناخ گنشوه
 .درب نیوعدم نایم هب دوخ اب ار وا و ».دنراد یمهس یسرپ لاوحا
 .دندرکیم اوجن یهاگ هاگ ای و دندیدنخیم ،دندزیم فرح ،دندوب هداتسیا همه
 و تفگ ار نیا ناخ نسحم ».مینک وراج و بآ ار ناشمودق دیاب .دندیسر هار زا هرخالاب«
 ياهنادند و دیدنخیم هک یلاح رد و داد مل ناخ گنشوه يهناش رب ار شاتسد
 :تفگ و داد تسد هدیش اب ،دوب هدز نوریب شاناهد زا هدش نک هولق زایپ لثم شابترمان

 نیا زا .قفوم رجات و پیت شوخ ،داوس اب رهوش کی و باذج و هدیمهف نز کی«
 ».دوشیمن رتالاب یتخبشوخ
 باسح هب مه امش درگاش رگید يایازم ریاس و تراجت يهنیمز رد ام« :تفگ ناخ گنشوه
 ».میئآیمن
 تنز ات منکب تیاهپل زا هدنگ چام کی راذگب« :تفگ و دیود وا فرح نایم هب مناخ فرشا
 :تفگ و دیسوب مرگ ار شاهنوگ ،تخادنا ناخ گنشوه ندرگ رب تسد و ».هشب شیدوسح
 تاهیاس« :تفگ و دیشک شوغآ رد ار هدیش هاگ نآ ».دوب هدش گنت ًاعقاو ناتیارب ملد«
 »!رتخد ،هدش نیگنس یلیخ
 ».درادن مارآ ياهظحل تیلاعف و راک رد هک وگب گنشوه هب ار نیا« :تفگهدیش
 ».زیزع ماکداش بانج مکیلع مالس«
 ».رادنامرف ياقآ بانج منکیم ضرع مالس« :تفگ هنامرتحم و دنادرگرب رس ناخ گنشوه
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 هب رگید تسد اب و داد تسد وا اب رادنامرف ياقآ .درک زارد وا يوس هب ار شاتسد و
 طقف ام هک دیاهدرک تسرد تایلوغشم و رس درد ناتدوخ يارب ردق نآ« :تفگ و دز شاهناش
 ».ماهدرکن ترایز ار ناتبانج هک تساههام نم .میونشیم ار امش مسا
 يارب اهدرم ام هک تساهمناخ ریصقت شاهمه« :تفگ و درک هراشا هدیش هب ناخ گنشوه
 :تفگ ناخ گنشوه هب و داد تسد هدیش اب رادنامرف ».میرادن یفاک تصرف و تقو مه
 ».دیراد ياهدنزارب مناخ«
 گنشوه يهناش يارو زا و دناخرچ مشچ هاگ نآ ».تسامش فطل رظن نیا« :تفگ هدیش
 ،دش غاد شاتروص ،دنام ددرم ياهظحل .دریگیمن رب وا زا مشچ هک دید ار مارهش ،ناخ
 ».دیزخ شانابل يهشوگ مرگ يدنخبل و دیدنخ شانامشچ سپس
 .دندرکیم ورِس یندیشون ،مرف ياهسابل اب یناوج رسپ و رتخد
 .دنتفرگرب خرس بارش یسالیگ هدیش و نیاپماش یسالیگ ناخ گنشوه
 فده رب شزامع هاگن ریت .دندیشخرد شانامشچ و درک کیدزن بل هب ار بارش هدیش
 .داد هیکت راوید هب مارآ مارهش و تسشن
 یئوگ .تشگیم یسک لابند ،شب و شوخ و فراعت يانثا رد ناخ گنشوه رگوجتسج هاگن
 .دیشکیم كرس شانتفای يارب وا و درکیم ناهنپ نارگید تشپ ار دوخ شاهدش مگ
 یهآ ،تشادرب يرگید سالیگ ،تشاذگ ورس ینیس رد دوبهدرک یلاخ هک ار نیاپماش سالیگ
 .درب ورف ياهعرج و دیشک
 ریمعت ار ناغاد و برد يهناخ نآ« :دیسرپ رادنامرف زا یتسیابردور نودب ناخ نسحم
  »؟دیدرک
 رهوش« :تفگ یعونصم ياهدنخ اب و تفرگ شربمل زا یتخس نوگشن ،رانک زا مناخ ترشع
 تاریمعت هک تسا نیا شروظنم .دوشیم اپهلک ،دشونیم بارش سالیگ کی یتقو نم
 شاپ و تخیر رپ و محازم ياهانب هلمع تسد زا ایآ ؟دیشک اجک هب یلاع بانج يهناخ
 »؟دیدش تحار
 يهناخ رود ات رود ؟دنیبیم مه ار شرخآ ،درک عورش ار یئانب هک یسک رگم« :تفگ رادنارف
 ».تسا رارق رب يراک تفاثک و وشبلب نامه ،تسا قباس عضو نامه هب ام
 ياقآ« :تفگ رادنامرف هب بل رب ياهدنخ اب و دز شرهوش يولهپ هب جنرآ اب مناخ ترشع
 ».دندروآ فیرشت مه رویرپ
 داد تسد وا اب ،تفر شیوس هب زاب شوغآ اب و لاحشوخ .تفای ار شاهدش مگ ناخ گنشوه
 ناتیارب ملد .دش نشور امش لامج هب ام مشچ هرخالاب .بانج مدرک ضرع مالس« :تفگ و
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 ».دروآ لگ و دمآ داب ،بوخ .متشگ ناتلابند اج نیمه رد مه یلک .دوب هدش گنت
 هک نیا لثم .زیزع ماکداش مکیلع و مالسلا« :تفگ يرادهلابند و هدیشک يادص اب رویرپ
 مرظن هب و مدوب امش رکف رد زورید مه نم .دنراد هار مه هب ریجنز و لباک اب ام ياهلد
 اب هک مینک رکشت مظعا راسمیت زا دیاب ام .میاهدیدن ار رگیدمه هک تساهلاس ،دیسر
 ».دروآ دوجو هب ددجم رادید يارب یتیعقوم يایئامه درگ نینچ يرازگرب
 نتفرگ هولق و نداد لد عقوم الاح« :تفگ و دش کیدزن ،دیدنخ هرکن و دنلب رادنامرف
 ».تسین
 وا يوس هب ار شاتسد ».زیزع نامرهق رادنامرف ياقآ منکیم ضرع مالس« :تفگ رویرپ
 .دش هلومعم تافراعت لوغشم و دیشک
 نلویو هک ،یئالط ياهباوخ گنهآ ار نیوعدم تافراعت و اههدنخ و چپچپ نیب یلاخ ياضف
 مه هب بورشم ياهسالیگ هاگ هگ .درکیم رپ ،تخاونیم تراهم اب ار نآ يریپ نز
 .تفرگیم جوا ياهدع يهدنخ و یتمالسب يادص نآ سپ رد و دروخیم
 داتشه و دیشکیم كدی ار هلود دنوسپ رود ياههتشذگ رد هک ،راسمیت ردارب ،مظعا ياقآ
 .نایاقآ و اهمناخ« :تفگ شکزان يادص اب و داتسیا يایلدنص رب ،تشذگیم شرمع زا لاس
 ».دنک تبحص ام يارب ،هیحاتتفا ناونع هب ياهملک دنچ منکیم شهاوخ راسمیت زا نم
 و هدرک تفج مه هب ار اهتسد فک مظعا راسمیت ».دیدمآ شوخ یلیخ .نایاقآ و اهمناخ«
 .نایاقآ و اهمناخ« .دننک توکس وا يهلمج نیلوا ندینش زا سپ نیوعدم تشاد راظتنا
 کی رد طقف .مرادن يدایز ضیارع .درذگب شوخ امش هب بشما هک مراودیما .دیدمآ شوخ
 ینعم هب ینادجو رظن زا ،نم يارب هجرد ياقترا هک منکیم ضرع ناتتمدخ هلمج
 هک مراودیما .تسا ربهر و نطو هب ارچ نوچ یب تمدخ رد تیلوئسم راب ندش رتنیگنس
 و درک دنلب ار شایکسیو سالیگ ».میشاب ماگ شیپ ترضحیلعا هب تمدخ رد ام يهمه
 ».ناریا تلم نأشلا میظع ربهر یتمالس هب« :تفگ
 تسد وا اب کی هب کی و دندیشک رس هعرجال ار اهسالیگ ،دندز هقلح راسمیت رود نانامهیم
 .دنتفگ کیربت و دنداد
 :تفگ و درک کیدزن وا هب رس ،داتسیا ناخ گنشوه رانک نلاس يهشوگ رد هرابود رویرپ
 نیا منکیم رکف .دراد مه نادجو هک مونشیم راسمیت نابز زا نم هک تسا راب نیلوا نیا«
 ».تسا هتفرگ دای هزات ار هملک
 هفاضا زین ار تیلوئسم يهملک ،نآ هب دیاب هّتبلا« :تفگ و دز یسوسحم دنخبل ناخ گنشوه
 ».درک
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 زین اذغ فرص هب هکلب ،هباشون هب طقف هن امش بشما« :تفگ یئاسر يادص اب راسمیتً اددجم
 زا دیئامرفب .دنراد همهاو اذغ زیم هب ندش کیدزن زا نارورس هک منیبیم یلو ،دیاهدش توعد
 ».دینک یئاریذپ دوخ
 يدج يهفایق تعرس اب و دنتفریم هسیر یهاگ هگ و دندرکیم اوجن رویرپ و ناخ گنشوه
 .دنتفرگیم دوخ هب
 یتاظحل باقشب هب لاگنچ و دراک دروخرب يادص و دنتفر ماش زیم يوس هب نیوعدم
 .دادیم رارق عاعش تحت ار رگید ياهادص
 هاتوک یتسیزاج و رغال و ناوج یتسیراتیگ ار وا ياج و درک عمج ار شطاسب ،ریپ نز نلویو
 .دندومن عورش ار يزیگنا طاشن گنهآ هلصافالب و دندرک لاغشا لپخ و
 يادص ردق نیا .نزب فرح رتدنلب يردق مزیزع دیشخبب« :تفگ هدیش هب مناخ ترشع
 ». ممهفیمن ار تیاهفرح هک تسا دنلب اهزاس
 ».ماهدیرخ هسنارف زا ،دیئامرفیم هک ار مزیر هنیس« :تفگهدیش
 تیمها نم يارب هلئسم نیا« :تفگ رویرپ هب دنلب يادص اب یلو یشوگرد ناخ گنشوه
 ».دراد یتایح
 رتهب .میمهفب ار رگیدمه و مینک تبحص شمارآ اب دیاب ام .درادن هدیاف اج نیا« :تفگ رویرپ
 »؟مینزب مدق غاب رد تسین

 ».دوشیمن رتهب نیا زا .هّتبلا .هّتبلا«
 »؟تساجک نامتخاس یبقع ِرد« :دیسرپ رویرپ
 جراخ نامتخاس زا ود ره و ».وس نیا زا دیئامرفب« :تفگ و داد ناشن ار یتمس ناخ گنشوه
 .دندش
 ،زبس و زاب ياضف .تسا هداد بیترت دوخ يارب یتشهب راسمیت یتسار هب« :تفگ رویرپ
 ».ردان و ناولا ياهلگ اب یئاههچغاب ،لاقترپ و ربونص ،يزیربت ناتخرد
 مدق هب ،دوب هدش هیبعت رونم و درگ ياهبابح نآ يوس کی رد هک یکیراب نابایخ رد اهنآ
 .دنتخادرپ ندز
 ناراطق مه زا یضعب ،تفرگ تروص الاب رد هک ياهیفصت نآ زا دعب« :تفگ ناخ گنشوه
 زا ار اهنآ ياهغاب و اهنیمز یضعب ایوگ .دش رتهب وا عضو یلو ،دنتفر نیب زا راسمیت
 ياهغاب .تسا هدرک يرادیرخ ،دیمهفیم هک ار مروظنم ،بسانم ياهتمیق هب ناشهثرو
 ».درادن ریظن وا تشدرالک
 ».دیدومرفیم ناتدوخ تاسیسأت دروم رد امش یتسار«
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 نامتخاس طسب و تشک ياهنیمز شرتسگ نودب نم هک تسا نیا هلئسم .هلب .هلب«
 ».مرادرب میاهراک دوبهب رد یمدق مناوتیمن تاسیسأت
 ».دینک يرادیرخ ار رظن دروم ياهنیمز دیناوتیم امش .تسین ياهلئسم هک نیا«
 نم تاسیسأت فارطا رد هک یئاهنیمز نابحاص .تساج نیمه رد تسرد لکشم و هلئسم«
 ».دهدیم يزبس همرق يوب ناشهلک ایوگ دنراد رارق
 یناعم يزبس همروق يوب اهزور نیا ؟تسیچ ناتروظنم« :دیسرپ و دروآ شیپ رس رویرپ
 ».دراد یفلتخم
 مظن یپ رد اهنآ منکیم رکف« :تفگ و دیشک یهآ ،دروآ الاب رس ،داتسیا ناخ گنشوه
 مه ترضحیلعا هب ایوگ .دناهدید يرگید باوخ تکلمم يهمه يارب دیاش .دنتسه يرگید
 طقف .مرادن یعضو نینچ زا یصخشم تاعالطا ،متسین هد رد نوچ نم .دنیوگیم هاریب و دب
 و هد رد یئاهمدآ نینچ ات ؟دیئامرفیم هظحالم .مونشیم یئاهربخ ،موریم هد هب هک هاگ هاگ
 يهماع هک يراک ،قالخ راک کی شرتسگ و طسب ،دننکیم یگدنز ناسنا یگیاسمه رد
 .ماهدمآ گنت هب رگید مه نم شاتسار .تسا نکمم ریغ ،دنشاب کیرش شاعفانم رد مدرم
 هک تسنآ رتهب ،داد همادا دوشیمن یعضو نینچ اب هک لاح ،منکیم رکف اهتقو یضعب
 هب هک یمدرم نیا يارب نونک ات نم ،رویرپ بانج دینادیم .منک اپ و تسد يرگید يهلغشم
 یگتشذگ دوخ زا و يراکادف هنوگ همه بلق میمص زا ،دنتسه سانش ادخ و نامیا اب عقاو
 ناج زا و تمدخ يهمادا رگید و هدیسر مناوختسا هب دراک هک دیهدب فاصنا یلو ،ماهدرک
 ».تسین نکمم میارب نتشاذگ هیام
 شیاهکلپ فارطا کشا ِكزان يهقلح و دوب هتفرگ یبناج هب قح يهفایق ناخ گنشوه
 رویرپ يهرهچ تاکرح ،هتشک راک واکناور کی تقد اب و راکم یهابور نوچ وا .دزیم وسوس
 .درکیم لیلحت و طبض ار وا ياهناکت و تالاح و
 يارو رد لیاسم یضعب« :تفگ و درک ناخ گنشوه هب ور ،تفرگ رب نیمز زا هاگن رویرپ
 و اهتیلاعف نایرج رد هک تساهلاس نم .دنراد رارق صخش نآ ای و صخش نیا عفانم
 و امش هب طوبرم رگید ،تسا نایرج رد امش هد رد هک یلیاسم یلو متسه امش ياهتیقالخ
 تهج نیا هب .دراد راک و رس تکلمم ای و تلم کی تینما اب لیاسم نیا .تسین يرگید درف
 ».دنتسه حرطم يرگید داعبا رد
 ،رکفتم ياهفایق و زیمآ دیئأت یهاگن اب ،دیشونیم هعرج هعرج ار شاسالیگ ناخ گنشوه
 .دادیم ناکت رس و درکیم زادنارو ار رویرپ
 تکلمم نیا یعقاو ناظفاح ،امش لثم یقالخ و مرتحم صاخشا« :تفگ همادا رد رویرپ
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 هک ياهلئسم ،دشیمن رارقرب سامت نیا و دیدوبن نشج نیا رد بشما امش رگاً الثم .دنتسه
 هظحالم .دوش لیدبت يزادنارب نامناخ يالب هب تسناوتیم ،ددرگیم لح یناسآ هب
 »!تسا زاس نارود و یتایح ردقچ اهناسنا شقن ؟دیئامرفیم
 هریخ وا هب موصعم یهاگن اب و درکیم دیئأت ار رویرپ ياههتفگ تسد و رس اب ناخ گنشوه
 .دوب هدش
 نیا رد ادرف نم« :تفگ ناخ گنشوه هب تفریم نامتخاس تمس هب هک یلاح رد رویرپ
 ».دشاب تحار  ناتلایخ .درک مهاوخ مادقا دروم
 تکرح نلاس كزان يهدرپ رب دندیصقریم وگنات میالم گنهآ اب هک نانامهیم يهیاس
 یتنعل مارهش ایآ .داتفا شپت هب ناخ گنشوه لد .دوب مکاح نلاس رد یلاح و روش .درکیم
 »؟دنکیم هچ هعاسلا هدیش یتسار ؟هدش هدیش محازم مه زاب
 .تسا درس اوه« :تفگ يدنخبل اب و دنامن رود رویرپ نیبزیت هاگن زا ناخ گنشوه باهتلا
 ».مینزب نلاس هب يرس دیشاب لیام رگا
 زا و ».لیم لامکاب« :تفگ تشاد ار يداهنشیپ نینچ ندینش يوزرآ هک ناخ گنشوه
 .دندش نلاس دراو ،دندوب هدمآ هک یهار نامه
 ياهدع .فلتخم ياهاذغ و بورشم يوب و راگیس دود هب هتشغآ و دوب نیگنس نورد ياوه
 اشامت ،دندیصقریم هک ار یناسک ،نیگنس و هداشگ همین نامشچ اب و هتسشن اهیلدنص رد
 و هدیش .دیسام ياهطقن هب ناخ گنشوه هاگن .دوبن اههتسشن نیب رد هدیش .دندرکیم
 تسد .تشاد هدیش رمک رب تسد مارهش .دندوب صقر لوغشم رون مک ياهشوگ رد مارهش
 نآ ناشاهتروص .دوب هدروخ هرگ مه هب هنابوذجم ناشهاگن و هداتفا وا يهناش رب هدیش
 .تساهدیبسچ مه هب ناشاهینیب ایوگ هک دوب کیدزن مه هب نانچ
 شاتروص هب نوخ ،دش روم روم شاتسوپ ،دنازرل ار ناخ گنشوه نورد امرس زا یجوم
 .دیشک رانک يردق و درک روج و عمج ار دوخ هدیش .تفر اهنآ يوس هب و دروآ راشف
 رد ار شاقاّرَب هاگن .دوب هتفرگ ار شانامشچ يدیفس نوخ .دش کیدزن ناخ گنشوه
 ار هدیش تسد سپس ».میسریم مه هب ،هدنج ردام يا« :تفگ و درب ورف مارهش نامشچ
 ».هناخ میوریم« :تفگ و دیشک ياهشوگ هب ار وا مارآ ،تفرگ
 
 

١٣ 
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 يادص هاگ هگ و هتسشن ورف رهش يوهایه .تسا هداتسیا نامسآ رانک رد لماک صرق اب هام
 مظنمان ياهگنسهتخت نوچ اههناخ .دنکشیم ار توکس یتلکیس روتوم شرغ ای و نیشام
 .دیآیم مشچ هب دیفس و هایس ،هام رون رد ناشهدیشک ياههیاس اب و هدش هدیچ مه رانک
 راوید رب لاقترپ تخرد ياههخاش يهیاس .دزویم یمیالم داب .تسا هتشذگ همین زا بش
 .دنکیم تکرح ،تسا نآ رد يزاب بابسا يدادعت هک یقاطا
 و زوام یکیم ياهرتسوپ .دوشیم زاب یضیرع رودیرک هب رد و دنتسه غاب هب فرشم اههرجنپ
 کیرات علض رد تسا دق مامت يهنیآ نآ رد کی هک مه يدمک .دننازیوآ راوید هب گاددلنود
 تکرح و هدیشک زارد نآ يور نمهب هک تسا یباوختخت ،هرجنپ يوربور .دراد رارق قاطا
 .دنکیم اشامت هام رون رد ار لاقترپ ياههخاش
 میاهنت دعب .هدش مامت تالاس شش .يدش درم وت« :دنیوگیم نم هب .دب نامام و اباب«
 ».دب ياباب .نوریب دنوریم و دنراذگیم
 ياهوم هب ياهدروخ بات درز گرب و تشاد ار اباب خر مین لکش ،هام رون رد یگرب يهیاس
 زا رتدب نامام و نامام زا رتدب اباب .دنتسه یمحازم و دب تادوجوم هچ« .تسنامیم نامام
 بوخ یلیخ نم .متسه بوخ نم .دننکیم يراک کتک و دننزیم داد هشیمه اهنآ .اباب
 .دننکیم اوعد مه اب ،دننزیم ارم ،دننکیم تیذا ارم اهنآ .دنتسه دب یلیخ اهنآ .متسه
 زاگ کی اب هک نامه .يوق گرگ نآ دزن مورب مهاوخیم .دنتسه لمحت لباق ریغ اهنآ
 یلیخ یلیخ ،دوب يوق ،دوب بوخ هگرگ .تشادن روز چیه !يدب گس هچ .تشک ار هگس
 و اباب نوخ ایآ ؟هگس لثم ،دریگب زاگ ار نامام و اباب دیآیمن هگرگ ارچ ،یتسار .دوب يوق
 مدب .تسا هزم دب .تسا خلت اهنآ نوخ .هَا .هن ؟دهدیم ار هگس نوخ يهزم مه نامام
 ».دیآیم
 ره یلو .تسشن شاباوختخر رد .دیآیم گرگ يهزوز اهرود رود نآ زا ،دیسر شرظن هب
 تخت يور تشپ هب ار دوخ و دیشک یهآ .دیئاسن رپ شاشوگ رب ياهزوز ،درک شوگ ردقچ
 .مه هب یئاهزیچ دروخرب و گرگ يهزوز مه زاب .تخادنا
 يهزوز راب نیا .دش درگ شانامشچ و دیود شاتسوپ ریز سرت .تسشن شیاج رد هرابود
 لخادت نآ رد زین رگید ياهادص و دیسریم شوگ هب تخاون کی ،دشیمن عطق گرگ
 اب تملظ .تفر ورف یکیرات رد قاطا .دناشوپ ار هام هنینأمط اب هایس ربا ياهعطق .درکیم
 هب ریذپان فصو یتشحو و دزیم گنچ وا کچوک مادنا رب ،هتخیمآ مه رد گرگ يهزوز
  .دروآیم دوجو
 .دیزخ تخت ریز ،شیولگ رد ضغب اب و دش نوریب باوختخر زا نمهب
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 نمهب .دندمآ اهگرگ و تفرگ رد یتخس داب هرابود دعب یتدم .دنتفر اهگرگ و دش عطق داب
 ،دشاب رتدیدش ردقچ ره داب هک تشاد نیقی .دراد داب هب یطبر هچ گرگ يهزوز تسنادیمن
 .درک هاگن نوریب هب هرجنپ زا و تساخرب ،دیشک ولج ار دوخ يردق وا .دنیآیم رتولج اهگرگ
 .دندروخیم مه هب داب شزو رثا رد اهگرب و اههخاش
 دیشک بقع ار دوخ عیرس ».دنیایب الاب دنهاوخیم و دناهداتسیا ناتخرد نیئاپ اهگرگ .ياو«
 ار ناتخرد هک یئاهگرگ اب اهنت .اهنت ياهنت .دوب اهنت هکلهم نیا رد وا .داد رس ار هیرگ و
 و قیمع یلو ادص یب و مارآ و ».دروخ دنهاوخ ارم اهنآ .دوشیم هچ .ياو« .دنادیم ناکت
 ،دریگب زاگ اهگرگ لثم ار نامامو اباب تساوخیم شالد .دیزرلیم و درکیم هیرگ ینورد
 دیاب همه زا .دنتسه دب همه« .دیسریمن وا داد هب هظحل نیا رد سک چیه .دریگب زاگ یلیخ
 زاگ ار اهمدآ يهمه ،دنروخن ارم بشما اهگرگ رگا .تفرگ زاگ دیاب ار همه .تفرگ ماقتنا
 ».مریگیم
 داب .درک نشور ار اج همه و دیبات نورد هب هرجنپ زا هام رون .تفر يرانک هب هایس ربا مکمک
 رگیدکی هب لاقترپ يهقاس دنچ شیاس يادص طقف .دش عطق موادم يهزوز و تفرگ مارآ
 .تسکشیم ار توکس
 تسود ار اهنآ نم اّما .دنتفر اهگرگ هک نیا لثم .بوخ« :دمآ نوریب تخت ریز زا نمهب
 یعقاو گرگ کی .مدوب گرگ نم شاک يا .دنرتيوق مه اباب زا ،دنتسه يوق اهنآ .مراد
 و داتسیا ،تفر هنیآ يوس هب ،تخادنا دوخ رود هب یهاگن نمهب ».قاّرَب نامشچ اب گرزب
 ریز تسد اب و دش هریخ شیاهنادند و ناهد هب ،درک یسراو بوخ ار شدوخ .دیئاپ ار دوخ
 .دیشک نیئاپ ار شانامشچ
 ».تسین گرگ لثم نیا .دشن«
 .درک هاگن هنیآ رد ار دوخ و تفر شیپ يردق نیمز يور اپ و تسد راهچ
 ».دشن مه نیا .هن«
 رد سرت .دش کیرات یمک قاطا و دناشوپ ار هام يهرهچ ،يروت يهچراپ نوچ ،یگنر مک ربا
 نامام و اباب هب تبسن زوس ناج یمشخ ،درکیم هاگن ار دوخ هک هنیآ يولج .دیلول شالد
 دوشگ مه زا ار اهبل رایتخا یب .دنازوس ار شدوجو ،دندوب یسک یب و یئاهنت نیا ببسم هک
 اب ار اهنخان .درک گنت ار شانامشچ و دیشک بقع ار شاینیب ،دز نوریب ار اهنادند و
 رپ ،دنلب ياهزوز .دش جراخ شیولگ زا یئادص رایتخا یب و دروآ نوریب هدش مخ ناتشگنا
 تشپ هب سرت زا .دوب هداتسیا شالباقم رد كانمشخ یگرگ .دش قاُرب هنیآ رد .ذفان و تردق
 هرابود و ».متسه گرگ نم« :دز دایرف و دیهج اج زا یلاحشوخ اب سپس و داتفا نیمز رب
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 هدناماو و هتسخ .دشن رادیدپ نیشیپ يالویه ،درک شالت ردقچ ره یلو ،داتسیا هنیآ يولج
 نیئاپ نیمز ریز ياههلپ زا هک دید باوخ رد .دیزخ فاحل ریز و تخادنا تخت يور ار دوخ
 هب هبرگ .دنکیم ویم ویم نیگمشخ ياهبرگ اج نآ کیرات و گرزب ياضف رد و دوریم
 تملظ رد شیادص و تفر یئوس هب یکیرات رد ،دیشک هزایمخ ،درک زوق ،دش دنلب یگتسهآ
 شیاهاپ و هنت هک ار یگرگ ندرگ نمهب .دباتیم هرجنپ زا هام الاح ... دنکفا نینط اضف
 زیخ گرگ .دیآیم نورد هب ردام و دوشیم زاب رد ناهگان .دوب هتفرگ شوغآ رد ،دوبن مولعم
 دایرف ردام .دوشیم نوخ رپ شاناهدو درشفیم ،دریگیم ناهد رد ار وا يهناش و درادیمرب
 .دشکیم دایرف مشخ و تشحو زا زین نمهب و دنزیم
 ياهیشاحف و هدیش ياهدایرف .دوب هدش قرع سیخ شاندب .دیرپ باوخ زا دایرف اب وا
 باتش اب ،دیرپ نوریب باوختخت زا .دزیم دگل شاشوگ رب نمیشن نلاس زا ناخ گنشوه
 .داتسیا اهنآ يوربور ،هدز ناجیه و هدرک قرع و دش جراخ قاطا زا
 لابند و راذگیم اهنت ینامهیم رد ار تنز هک یتسه يزویفپ درم وت« :تفگیم ظیغ اب هدیش
 ناخ گنشوه تروص هب شایتسد فیک اب و ».ینزیم مه ناتهب دعب .يوریم رگید نانز
 و سک ره هب هک ار وت لثم ياهزره نز« .دش غاد وا يهبرض زا شاتروص نآ سپ رد و دز
 یلیس و ».دش تحار شرش زا و تشاذگ اهنت دیاب ،دهدیم خن ،هناوید مارهش لثم ،یسکان
 .دناباوخ شاتروص هب زین ار ّمود
 ،درشفیم تدش اب ار شیولگ ضغب .دیکچیم قرع شاهناچ ریز زا و دیزرلیم نمهب ندب
 گس و گرگ يریگرد يهنحص شرکف رد .تشادن رارف هار شاکچوک يهنیس رد هیرگ
 گرگ نم .دنتسه دب اهنیا .دنتسه گس اهنیا« :دز دایرف شانورد رد و دش مسجم
 شانامشچ .دیچیپ قاطا رد گرگ كزان يهزوز و درک زاب ناهد ».متسه يوق نم .متسه
 مخ ار شاناتشگنا ،دز نوریب ار اهنادند و درک زاب ناهد ،دیشک بقع ار ینیب ،دش گنت
 اب ،تفرگ ناهد رد دوب هداتفا نیمز يور هک ار شردام نار ،هدش اهر هّلچ زا ریت لثم و درک
 .دروخ رس شانابز يور ماخ رگج يهزم و درب ورف تشوگ رد ار اهنادند تردق
 نمهب درک یعس ،يروابان و گنرد ياهظحل زا سپ ناخ گنشوه و دیشک دایرف درد زا هدیش
 ،شیولگ ضعب و دوب هتفر ورف تشوگ رد مکحم نمهب ياهنادند یلو دنک ادج وا زا ار
 شاتسد هب ياهبرض و دز وا تشپ هب مکحم ناخ گنشوه .دادیم راشف مه هب ار اهکف
 و دز شیاههنوگ هب مکحم یلیس دنچ .درشفیم دوخ رد ار ردام ياپ تسوپ تردق اب هک دز
 دوب یبیترت ره هب دیاب .تفرگ هبرض ریز ار وا ،دنکیم هچ دشاب هجوتم هک نیا نودب دعب
 وا تشپ رب تشم اب و دیچیپیم دوخ هب ،دزیم دایرف هدیش .درکیم ادج هدیش زا ار نمهب
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 ناهد .دیشک دوخ يوس هب ار وا تدش اب و تفرگ ار نمهب رمک ناخ گنشوه .دیبوکیم
 ،درب شاقاطا هب ار وا ناخ گنشوه .دوبک شاکچوک ناتشگنا رس و دوب نوخ رپ نمهب
  .تشگ زاب هدز ناجیه و نانز سفن دوخ و تخادنا تحت يور
 ،تشذگیم شرانک زا ناخ گنشوه یتقو .دادیم شلام ار مخز رود و درکیم هیرگ هدیش
 یشحو گرگ کی ،تسین مدآ رگید نیا .ياهدرک تیبرت هک ار يرسپ لیوحت ریگب« :تفگ
 ».دیآ لمع هب ياهدنرد رسپ نینچ مه دیاب ،يایشحو ردپ نینچ زا .تسا
 باوخ قاطا هب و تفر الاب اههلپ زا ».وش هفخ« :تفگ توافت یب و لاح یب ناخ گنشوه
 .دش دراو
 ،تسشن ورف شاضغب یتقو .دروخیم هطوغ لایس يدرد رد ،ندب رب دوبک ياههکل اب نمهب
 .درب شاباوخ ،درکیم هیرگ و دیرپیم شاندب هک یلاح رد و تفر فاحل ریز
 ياهبل يرادمن يهچراپ اب و دش قاطا دراو ،درک زاب ار رد مارآ شردام هک دوب باوخ رد وا
 .تفر نوریب و دیسوب ار شاهنوگ ،درک كاپ ار شانینوخ
 

١۴ 
 نت یئادص جوم .دزیمن رپ ياهدنرپ .دوبن هچوک رد سک چیه .تشذگیم حبص هد زا تعاس
 هتفر ناشراک لحم و عرازم هب ناناقهد يهمه .شمارآ و دوب توکس .دیشارخیمن ار اوه
 اب ادص و رس یب ،دندوب هدنام هناخ رد هک ینانز و دندرکیم يزاب تشد رد اههّچب .دندوب
 .دندوب لوغشم ناشياهراک
 ،تسد رد ياهوهق لوکشک و شود رب یکشم كزان يابع ،رس رب هایس يهمامع شیورد
 و تفریم رگید يهچوک هب ياهچوک زا ،كالاچ ياهبرگ نوچ ،کبس و مارآ ،هتسهآ و مرن
 ».دیآ شیپ هچ ات .تسا هتشذگ ریخ هب لاح هب ات« :درکیم یسراو ار رس تشپ و فارطا
 ناکت یمیالم داب شزو اب و دوب زاب رد ِزرد .داتسیا دارم يهناخ رد رانکو دش ياهچوک دراو
 دش دراو ،درک زاب ار رد شمرن اب ،دناخرچ فارطا هب مشچ ،درک هزات سفن ،شیورد .دروخیم
 ».هللا تمحر و مکیلع مالسلا« :تفگ هتسهآ و
 مالس« :تفگ و دز قاطا رد هب ياهبرض ،دش طایح دراو شیورد .توکس و دوب توکس
 »؟یهاوخیمن نامهیم .ردارب مکیلع
 یسک« :دیسرپ و دیشک نورد هب رس ،درک زاب ار رد ،تشگنا راشف اب وا .توکس و دوب توکس
 »؟دهد شیورد نیا تسد یکنخ بآ هک تسین یسک ؟تسین هناخ رد
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 يزیچ و درک یسراو ار هناخقودنص .دش قاطا دراو یمارآ هب شیورد .توکس و دوب توکس
 كرت ار قاطا ادص و رس یب ،یگتسهآ و ینأت نامه اب و تشاذگ قاطا فک يولیز ریز ار
 در ،دوب هتسشن یئوکس رب هک ياهچب رسپ رانک زا ،دش جراخ رد زا و تشذگ طایح زا ،درک
 ندناوخب هب اسر يادص اب و درک اپ نآ و اپ نیا يردق .دناسر هد نادیم هب ار دوخ و دش
 نیمز رب اپ .دناخرچیم رس و دادیم ناکت ار لوکشک .دش لوغشم يولوم زا يراعشا
 .دروآیم بل رب فک و دناوخیم .دیخرچیم دوخ رود .دیبوکیم
 وه قح وا هارمه ،دندش عمج شرود دق مین و دق ياههچب و نسم ياهمدآ يدادعت
 .دندرکیم یلاح و روش و دندیشکیم
 تیعمج هلجع اب ،درک فارطا هب یهاگن .داتسیا و دش تیعمج دراو دارم يهچوک زا هچب رسپ
 یتفرن تاباب اب وت« :دیسرپ بجعت اب و داتسیا ياهلاس شش يهچب رتخد رانک ،دز رود ار
 »؟هعرزم
 ،وت يولهپ مایب نم :هتفگ اباب .نسحم شم يهناخ هتفر وا .هتفرن هعرزم هب اباب« :تفگ اراس
 وت تفر هعاسلا لالب :تفگ تردام ،امش يهناخ مدمآ هک نم .ددرگرب وا ات مینک يزاب مه اب
 ».مدید ار وت دش بوخ .دنک يزاب هچوک
 ».دمآ اباب .دمآ اباب .لالب .لالب« :تفگ هدز ناجیه و داد ناکت ار لالب اراس
 .داتسیا اشامت هب و دیشک لالب رس هب یتسد ،دیسوب ار اراس دارم
 هک شامشچ .تفرگ مارآ ،دوب هدش هتسخ نتفگ وه قح و ندیمد و ندناوخ زا هک شیورد
 :دنتفر شیوس هب اههچب و دارم .دش هدنمرش و تخود نیمز رب مشچ رایتخا یب ،داتفا دارم هب

 ».ترای قح .شیورد یشابن هتسخ«
 يرکذ مدید یئادخ و مدیسر نادیم هب تسار کی .مدمآ رهش زا هعاسلا .ترادهگن وه قح«
 ».موش هناخ یهار و میوگب
 ومع يهناخ زا وت .وگغورد يا« :دیوگب هک تشادرب زیخ و تخادنا شیورد هب یهاگن لالب
 ».وگغورد يا .يدمآ نوریب دارم
 راکفا يهتشر ».بنجب .درک شزیر هرابود .دارمآ .دارمآ« :تفگیم هک نسحم شم دایرف
 .دیرب ار لالب
 :تفگ ،دیشکیم دوخ اب ار وا هک یلاح رد و تفرگ ار دارم تسد هلجع اب نسحم شم
 ».شاب دوز .نک هلجع«
 .دش رود و درک كرت ار اههچب هلجع اب ،دوب هدیمهف بوخ ار نسحم شم لکشم هک دارم
 .دنتسشن مه رانک ياهناخ يوکس يور و دندیشک بقع ار دوخ اراس و لالب
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 تمس و ».ناترادهگن ادخ« :تفگ و تشارفا رب رس ،دیشک دوخ شیر هب یتسد شیورد
 .تفرگ شیپ رد ار شاهناخ
 .روخب« :تفگ شاهناکدوک طاشن و هدنخ اب و تخیر اراس نماد رد شمشک يردق لالب
 ».تسا هزمشوخ یلیخ
 .تخیوآ لالب نامشچ هب ار شراب تبحم هاگن اراس
 یگنشق تسود هچ !یگنشق ياراس هچ :دش لاحشوخ و دمآ شاشوخ اراس نامشچ زا لالب
 »!مراد
 شمشک تذل اب ود ره .دیبسچ وا هب و تسشن لالب رانک ،داد ناکت ار دوخ يردق اراس
 .دندیدنخیم هدیبات مه هب ِهاگن اب نآ فیک زا و دندروخیم
 سالک مرب ات هرخیم باتک مارب ،هتفگ اباب« :تفگ نانک چولوم چلم و رپ ناهد اب لالب
 ».موس
 »لوا سالک موریم لاسما مه نم« :تفگ اراس
 »؟يدیرخ رتفد و باتک«
 زونه ؟دنتسه اجک وت ياهگرگ .منیبب یتسار ،لالب .هرخیم مارب هتفگ اباب .هن زونه .هن«
 »؟يراد ار اهنآ
 .دنیآیم نیئاپ هوک زا ،هشب درس اوه یتقو .دنتسه هوک يالاب الاح اهنآ .مراد هک همولعم«
 یلو دیآیم مه وا اهتقو یضعب .هدش گرزب مه هلوت .دیآیمن ناشریگ اذغ الاب نآ رد نوچ
 یلیخ ار نم اهنآ .مینکیم يزاب مه اب یلیخ دیآیم یتقو اما .دیآیمن مه اهتقو یضعب
 ».دنراد تسود
 »؟دننکیم يزاب مه نم اب ،مشاب وت اب نم رگا«
 ».دنریگیمن زاگ ارم طقف اهنآ .دنریگیم زاگ اهنآ .تسا كانرطخ یلیخ .هن .هن«
 ارچ سپ .دنراد تسود ارم مه هواگ و هزب .دنراد تسود یلیخ ارم ،اهسورخ و غرم«
 ».یگیم غورد نم هب هک هشیم مولعم ؟دنرادن تسود ارم وت ياهگرگ
 ،دوب هدرب الاب ار اهتسد و درکیم هجروو هجرو هک یلاح رد و تساخرب شیاج زا اراس
 »وگغورد .وگغورد .وگغورد« :تفگیم
 »... وگغورد .وگغورد« :تفگیم و دیبوکیم نیمز رب اپ وا هارمه و اراس دننامه زین لالب
 کی شیورد اقآ .میوگب يزیچ تیارب ات .نکربص .نک ربص« :تفگ و داتسیا نانز سفن اراس
 دیاب .دنکانرطخ هد ياهمدآ يارب مه و هلگ يارب مه ،اهگرگ :تفگیم نم ياباب هب يزور
 »؟دنکانرطخ وت ياهگرگ یتسار یتسار ».مینکب ار  ناشکلک گنفت اب يزور کی
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 نم ياهگرگ .هن .هن« :تفگ اراس هب هدمآ رد هقدح زا نامشچ اب و داتسیا هبترم کی لالب
 شوم و دنفسوگ نم ياهگرگ .دنریگیم زاگ ،دنک  ناشتیذا یسک رگا اما .دنروخیمن مدآ
 یلو دمآ رد امش يهناخ زا الاح نیمه وا .تسا یئوگغورد مدآ شیورد اقآ .دنروخیم واگ و
 ».ماهدمآ رهش زا نم« :تفگ تاباب هب یغورد
 »؟!ام يهناخ زا یچ يارب«
 »!منادیم هچ نم .منادیمن نم«
 »؟تسا هار ردقچ وت ياهگرگ يهناخ ات اج نیا زا« :دیسرپ اراس
 یسک رگا .تساههوک نآ يور اهگرگ يهناخ« :تفگ و داد ناشن ار رود ياههوک لالب
 ».دسریم اج نآ هب رهظ ،دنک تکرح دوز حبص
 يوریمن تاباب اب رگا .دنک راک نسحم شم يهناخ رد دیاب مه ادرف نم ياباب« :تفگ اراس
 ».مینک يزاب مه اب ایب ،ارحص
 »؟هشاب .مروآیم ودرگ و شمشک وت يارب ادرف نم .هشاب« :تفگ لالب
 لالب يهناخ يهچوک لوط و دنتفر یمارآ هب یماگ دنچ .تفرگ ار لالب تسد و دیدنخ اراس
 همتابمچ یگرزب تشت رانک طایح طسو مرکا و دوب زاب هناخِرد .دندرک یط ههقهق هب ود اب ار
 .تسشیم تخر ،هدز
 ».دنک يزاب نم ياهگرگ اب دهاوخیم اراس« :تفگ و درک ردام هب ور لالب
 هک ار یمدآ اهگرگ« :تفگ بل رب يدنخبل و رابتبحم یهاگن اب و تشادرب رس مرکا
 ار اراس نم ،دندمآ نیئاپ یتقو .دنتسههوک يور اهنآ هک مه الاح .دنریگیم زاگ ،دنسانشن
 میورب اههچب دیئایب« :تفگ و درک تسار دق .تسش زیمت بآ اب ار شاتسد ».منکیم ربخ
 تسام و نان يردق هناخ قودنص زا و تفر الاب اههلپ زا ،داتفا ولج ،دوخ ».قاطا يوت الاب
  .تشاذگ ياهرفس يور اهنآ يارب
 .دندرک يزاب مه اب یتعاس و دندش ندروخ لوغشم اهتشا اب اههچب
 يهیاس زا رتهب اج چیه .غاد نیمز و مرگ اوه ،هاتوک اههیاس ،دوب نامسآ يهلق رد دیشروخ
 بآ ار ورسخ سابل يهکت نیرخآ و تخیریم قرع مرکا .دوبن فقس ریز ای و دیب تخرد
 هب ،دنتسش یئور و تسد هاچ بآ اب ،مالس زا سپ .دندش دراو ورسخ و یقت جاح .دیشکیم
 و قیقر کشک يردق ؛دنارس ناشيولج ار هساک مرکا .دنتسشن هرفس درگ و دنتفر نورد
 .دندیعلبیم ار اههمقل ،ناوارف ياهتشا اب اهنآ .نآ رد روانش يهدش خرس ناجمداب
 .هب هب« :تفگ ،دشاب هدش زاب هزات شامشچ هک نیا لثم ،ياهمقل نداد ورف زا سپ یقت جاح
 .دیشک اراس ياهوم يور یتسد و »!دراد نامهیم زورما هک مه لالب
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 .دنارپ اج زا ار اراس ،درکیم ادص ار شرتخد ،طایح رد بوچراچ رد هک دارم يادص
 و ».روخب اذغ امرفب .تساج نیا اراس .دارمآ .وت امرفب« :تفگ و تفر نوریب ،تساخرب ورسخ
 دارم هب یهاگن یقت جاح .تشاذگ شیولج ياهساک مرکا .دناشن هرفس رانک ار وا رارصا اب
 »؟هدش یچ ؟هربخ هچ !دارم یتسین لاح رس« :تفگ و تخادنا
 ،درادرب ار کشک رد هدش سیخ نان هعطق قشاق اب درکیم یعس و تشاد ریز هب رس هک دارم
 ».یجاح تسین يزیچ« :تفگ
 نامدوخ لثم ار رگیدمه هد نیا یلاها ام ،میتسین هبیرغ هک ام دارمآ« :تفگ مرکا
 ».یتسین غامد رس زورما .دیوگیم تسار یجاح .میسانشیم
 يارب گرگ نوچمه نادنمتردق ،هدش محر یب و تخس راگزور« :دز يدنخبل یخلت هب دارم
 ».دناهدرک زیت نادند ام ندیرد
 ».دیآیم يدارمان يوب تیاهفرح زا« :درب ورف هساک رد ار شاقشاق یقت جاح
 اب و ».هدش یئاهربخ دیاش .میاهدوب ارحص رد الاح ات حبص رس زا ام« :تفگ ردپ هب ورسخ
 »؟دارمآ ،تسا هداتفا یقافتا هچ« :دیسرپ يواکجنک
 نان همقل کی دیراذگب !تسا يزاون نامهیم مسر مه نیا« :تفگورسخ هب ضارتعا هب مرکا
 زا دعب يارب اهفرح نیا .روخب ار تیاذغ امرفب« :تفگ دارم هب و ».دورب نیئاپ شیولگ زا
  ».تسا هرفس
 تاکرح زا زین ورسخ .دنتفریم هسیر و دندیدنخیم رک و رک یتکرح ره اب لالب و اراس
 .درکیم فیک اهنآ يهناکدوک
 یتقو .دنکیمن رک و رک ردق نیا هرفس رس مدآ« :تفگ اراس هب ،دوب بل وت یباسح هک دارم
 مولعم رارق زا« :درک یقت جاح هب ور سپس ».دینک يزاب نوریب دیورب ،دیدروخ ار  ناتیاذغ
  »تسا هدرک زیت نادند ام ياهنیمز بحاصت يارب ماکداش
 »؟هدش یچ ؟رگم روطچ« :دیسرپ بجعت اب یقت جاح
 »؟تساجک و یک زا ربخ نیا« :درک لاؤس ورسخ
 .متفر اج نآ هب نم و درک شزیر نسحم شم هاچ هرابود رهظ زا شیپ زورما« :تفگ دارم
 ناشیا هعاسلا .دنک تبحص وت اب دهاوخیم اقآ« :تفگ و دمآ ماکداش نارگراک زا یکی
 هب ار رد ماکداش دوخ .متفر تاسیسأت هب ،هاچ ندرک هاربور زا دعب مه نم ».تسا ترظتنم
 و ناضمر ،بیجم ،دمحم الم ،یضترم ،مدش هک دراو .دوب اج نآ مه شرسپ .درک زاب میور
 .دندوب هدرک زک اج نآ مه یلع
 :تفگ همدقم یب وا .درکیم رما هک تفگ دوشیم .درکیم تبحص مکحم یلیخ ماکداش
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 يوت ،دینک راذگاو نم هب ار اهنآ رگا .تسین روآ نان یفاک ردق هب امش يارب اهنیمز نیا«
 ،دیریگیم شورف تباب زا هک مه ار یلوپ .ماهتفرگ رظن رد یتباث لغش ناتیارب تاسیسأت
 یمیمصت هچ امش ات .نم داهنشیپ نیا لاح .دوب دهاوخ اهنیمز یعقاو تمیق زا شیب
 ».دیریگب
 زا دعب .میاهدرک راک ردپ ردنا ردپ ،یثوروم ،اهنیمز نیا يور ام .بابرا« :تفگ ناضمر
 مکح ام يارب نیمز .میاهدیرخ يزرواشک کناب زا نارگ رایسب ار اهنآ مه یضرا تاحالصا
 »!؟تسا هدنز ندب نودب رس رگم .دراد ار رس يارب ندب
 شدوخ نیمز زا رت تباث ناقهر يارب یتباث لغش چیه« :تفگ ناضمر دیئأت رد دمحم الم
 ».دشابیمن هدز مخش نیمز زا رتالاب یگدنز يهمادا يارب ینیمضت چیه و تسین
 رگید ،نیمز یب ناقهد .يرد هب رد و یگراوآ ینعی ناقهد يارب ینیمز یب« :متفگ نم
 مه امش تاسیسأت رد .تسا نارگید تسد رد شراسفا هک تسياهراوآ مدآ .تسین ناقهد
 ام .دنشکب یگنسرگ اهنآ دیاب ،دیهدب دزم دیتساوخن يزور کی رگا .دنتسه دزم زور اهمدآ
 ».میریگیم هناد و باتفآ ،ربا ،بآ ،نیمز زا ار نامدزم ناناقهد
 و داد ودرگ زغم یتکاپ ام زا مادک ره هب ماکداش رخآ تسد .دش ینالوط وگم وگب هصالخ
 نوریب و میدرک یظفاح ادخ ام ».دینیبب ار شریخ .دشاب ناتدوخ كرابم ناتیاهنیمز« :تفگ
 هب .دوبن تحار  ناملایخ .میدوب نارگن لد ،میدش جراخ تاسیسأت زا یتقو شاتسار .میدمآ
 ار هلئسم میدرک رکف .درکیم رکذ و دوب هداتسیا هچوک طسو شیورد ،میدیسر هک چیپ نیلوا
 رد وا اب ار هیضق و تفر شیپ یضترم .دراد ریخ تین و تسادخ درم .میراذگب نایم رد وا اب
 تسد شهب یلاح هک دعب .دش تاجانم لوغشم و تسشن ياهشوگ شیورد .تشاذگ نایم
 هتفگ ادخ ار نیا .دینک تروشم و دیئآ مه درگ بش کی رد دیاب ...مهرواش و« :تفگ ،داد
 ».رتهب رتدوز هچ ره .توم زا لبَق تَالَصلاِب ُلجَع .تسا
 ».بشما نیمه« :تفگ نم هب دمحم الم
 .دهاوخ هچ ادخ ات .اج نآ دنیآیم بشما و دندرک لوبق مه اهنآ ».نم يهناخ دیئایب« :متفگ
 ».میشکب ياهشقن و میزیرب مه يور ار  نامرکف دیاب
 هک شیپ لاس دنچ .تسا شدوخ رتتفص هابور و رتفرش یب اقآ بانج نیا زا« :تفگ ورسخ
 عفر يارب ًارهاظ ،درک شدرگ تشد و لگنج و هوک رد راکش ناونع هب راب نیلوا يارب
 رد ناشگنچ زا ار اهاون یب نآ و ام ياهنیمز زا هعطق شش کلک نیا اب یلو .دوب یگتسخ
 یلو .تسا  مامشچ يولج زور لثم زونه تخبدب میدن تشذگرس .درک ناشيهراوآ و دروآ
 ».تسا هدناوخ روک .هدش ور شاتسد هعفد نیا
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 هرخالاب دیاب وا .دروخ ار شیزاب نابز لوگ و دمآ هاتوک دیابن وا لباقم رد« :تفگ یقت جاح
 ».تسا هدیشاش تفس ياج هعفد نیا هک دمهفب
 ».دنامب اج نیمه اراس راذگب ،دنوشیم عمج وت يهناخ رد همه بشما رگا« :تفگ مرکا
 نم یلو .دنکن مک يرهاوخ زا ار وت ادخ .دهد تکرب ناتيهناخ و هرفس هب ادخ« :تفگ دارم
 مامح هناخ رد ار اراس دهاوخیم هدیبز .مربب اهنآ شیپ بشما ار وا هک ماهداد لوق هدیبز هب
 ».دنک
 .دنکیمن يزاب باقشب و قشاق اب هرفس رس مدآ« :تفگ دارم هب ضارتعا و تبحم اب مرکا
 ًالصا هک اهنیا« :شرسپ و رهوش هب هراشا اب و »!دوشیم درس .روخب ار تیاذغ ،یباسح درم
 .دارمآ شابن تخاران ؟!دورب نیئاپ درم نیا يولگ زا اذغ دیراذکیمن ارچ .دننکیمن تاعارم
 ».تسا شیپ رد يریخً امتح .تسین تمکح یب ادخ راک چیه .تسا ریخ هک هللااشنا
 ،ساپس و رکش نتفگ اب و دروخ ار شیاذغ اهتشا اب .درک مارآ ار دارم يردق مرکا ياهفرح
 .دیشک رانک
 دیاب يوریم الاب یتقو .تسا هوک لثم ایند« :تفگ و داد شاتسد هب یمرگ ياچ مرکا
 تبون ،تسا رون مک اج همه و یسریم هّرد هت یتقو و ینک هدامآ ندمآ نیئاپ يارب ار تدوخ
 ».دسریم ندمآ الاب
 شیریزارس .دناهدرک میسقت مدرم ام نیب ار يریزارس و یئالابرس مولعم رارق زا« :تفگ دارم
 میسقت .تسا ماکداش لاثما تمسق شاندیسر هلق هب و یئالابرس و تسا ارقف ریقف ام زا
 ».تسياهنالداعان
 ».تسا گرزب ادخ .دارمآ شابن دیما ان« :تفگ ورسخ
 تسا گرزب ادخ و مشخ رد تسا گرزب ادخ .تسا گرزب ادخ .ناج ورسخ يرآ« :تفگ دارم
 مدآ زا ایند يارقف مامت منکیم رکف .میاهدیدن وا زا لاح هب ات یتمحر ام یلو .تمحر رد
 هدش ام لاح لماش شامشخ یهاوخب ات یلو دناهدیشچن ار یتمحر نینچ لاح هب ات رشبلاوبا
 ».تسا
 .دیزغل شانابل يهشوگ تیاضر زا يدنخبل و تخادنا ریز هب رس ورسخ
 یناد ردق و یظفاح ادخ اب و تفرگ ار اراس تسد ،تساخرب اج زا ،ياچ ندیشون زا سپ دارم
 .درک كرت ار اهنآ

♞ 
 مرگ ار يروق فارطا ،دشکیم رپ روامس يهناهد زا هک يراخب .تسا هتشذگ هن زا تعاس
 لوغشم هناخ ندرک بترم هب زونه دارم .دراد رارق یمیخض يهچراپ يروق يور .دنکیم
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  .تسا
 »!دناهدرک رید يردق .دوش ناشيادیپ دیاب الاح نیمه«
 .رد هب هبرض دنچ يادص
 ».وت دیئامرفب .دیئامرفب«
 .دندش دراو یلع و دمحم الم ،یضترم .دش زاب رد
 ».دارمآ مکیلع مالس«
 ».دیدمآ شوخ .مالس«
 يور ،یسرپ لاوحا و مالس زا سپ .دندیسر هار زا زین ناضمر و بیجم .رگید يهبرض دنچ
 .دنتسشن مه درگ ،قاطا يهشوگ سردنم يولیز
 »؟وک اراس سپ« :دیسرپ ناضمر
 ».ماهتشاذگ هدیبز شیپ ار وا«
 ».تسا یلاخ شیاج« :تفگ بیجم
 يولج و درک رپ ،دروآ رد ماج بآ زا ار اهناکتسا یلاوت هب و تسشن روامس رانک دارم
 .دنارس نانامهیم
 ».تشاد میهاوخن یشوخ راگزور یمولعمان يهدنیآ ات ،مولعم رارق زا« :تفگ بیجم
 یلیخ .مدید ار شیورد هرابود ،متفریم تشد هب هچوک زا هک رصع زورما« :تفگ ناضمر
 و تفرگ ار متسد ،تخود نم هب ار شاهاگن .مداد مالس .دوب هتفرگ یلو ینارون شاهفایق
 لثم یئاهمدآ .نک تولخ تدوخ يادخ اب ورب ،نک كاپ ار تابلق ورب ناضمر شم« :تفگ
 يالب دناودخ هک هدش تارب مبلق هب .دنراد ریخ تین هک دننک رکش راب رازه دیاب بیجم و وت
 تخل ياهنز همه نیا ،رهش يوت یسومان یب همه نیا .درک دهاوخ لزان ام رب یمیظع
 دهاوخ یئالب ،تسین رود مه نادنچ هک يزور کی ،یبهذمال و رفک همه نیا ،نابایخ يوت
 ایوگ .دنزوسیم مه اب کشخ و رت هک تسا تقو نآ .تفرگ دهاوخ ار ام يهمه يهقی و دش
 چیه و دش دنهاوخ کشخ اهراک و تشک ،دنوشیم لیدبت هسام و نش هب اهنیمز يهمه
 نامسآ هب ،درب الاب ار شیاهتسد دعب ».درک دهاوخن لیم نیمز يور راک هب یسانلا و دحا
  ».امرفب ظفح تدوخ بضغ و مشخ زا ار ام ادنوادخ« :تفگ و درک هاگن
 امش زا .دراد یبوخ و یناحور تروص هچ .تسا یشیدنا كاپ و لد هداس درم وا هک یتسار هب
 و فاص هنیآ لثم شیورد لد ،رخآ .منکب يرکب رکف مانیمز هب عجار دماین مدب ناهنپ هچ
 ».دشاب هدش ماهلا وا هب يروج کی دیاب .تسا كاپ
 ياهفرح .دروخیم رس شانابل رب سوسحم ،يرواب ان دنخبل و تشاد ریز هب رس بیجم
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 .تسا يزور عبنم نیمز« :تفگ و دیلام میلگ زا ياهگر هب ار شاتسد ،دش مامت هک ناضمر
 ،ام ناردپ .دایز لاس کی ،مک لاس کی .هدمآ تسد هب كاخ و نیمز نیا زا ام زیچ همه
 یگنسرگ زا ار ام اهراب نیمز .میتسه نیمز يهتفای شرورپ ام ياههچب و ام دوخ ،ام ناردام
 هزات .رهش دورب دیاب ،نیمز یب درم .تسین نکمم یگدنز ًالصا نیمز نودب .تسا هداد تاجن
 ،تشپ هب لیب ،نادرگرس و هراوآ .دیآیم مدآ رس هب یئالب هچ تسین مولعم مه رهش يوت
 زگره نم .هن هن .ندیباوخ اههلوغیب وت اهبش و هداوناخ زا ادج ،نارگید تقفش و محر رظتنم
 ».مشورفیمن ار مانیمز
 .دیوگیم تسار بیجم ؟ناضمر شم مزیرب ياچ .دیوگیم تسار بیجم« :تفگ دارم
 .تسین ناقهد رگید ،نیمز نودب ناقهد .تسین یگدنز ،ناقهد يارب نیمز نودب یگدنز
 مه رگراک یتح نیمز یب ناقهد .تسیچ تسین مولعم هک يزیچ .تسا يرگید زیچ کی
 سک ره .دنشکیم نارگید ار شراسفا هک تسا یمگردرس و فالع و هراوآ مدآ .تسین
 .دوش در ماهچب و نم شعن يور زا دیاب دهاوخیم ارم نیمز
 دنوادخ مشخ و ترخآ باذع زا ار مدآ هک دنزیم یئاهفرح ناضمر هللاو« :تفگ دمحم الم
 تسرد یلیخ ،دنتسه تسار هک دنیوگیم ار یلیاسم دارمآ و بیجم .دناسرتیم ایند نیا رد
 »؟میوش تبحص دراو ماکداش دوخ اب تسین رتهب .دنتسه
 زا .تسین مولعم .داد یبوخ لوپ دیاش .تسا یبوخ لح هار کی نیا .تنسحا« :تفگ یلع
 .درک رثا ملد رد یلیخ ناضمر ياهفرح ناهنپ هچ امش
 شیپ نیمز يهلئسم يور ام .اهنیمز نداد تسد زا ینعی ماکداش شیپ نتفر« :تفگ دارم
 ،ماکداش نیمه هک هتفر ناتدای .ام دزن دیایب ،دراد فرح سک ره .میوریمن يدحا چیه
 ار وا ؟دروآ شرس هب یئالب هچ ،دید مرن ار نامیلس هک یتقو ،یمدآ سابل رد ِناطیش نیمه
 يوت دش روبجم رورغم نامیلس هک داد شراشف و دنالچ ردق نآ .درک هراوآ شانیمز زا
 يراددوخ وا هب یتفخ و نیهوت چیه زا ،دیسر اج نیا هب راک یتقو و دنک راک وا تاسیسأت
 درز تخرد ریز ار دوخ بش همین نامیلس هک هتفر ناتدای .دز بوچ ار وا راب کی یتح .درکن
 .دش گرم قد اج نامه و دناسر تسا یلعف تاسیسأت و شاقباس ياهنیمز رد هک یئولآ
 هچ هب ار میدن و دروآ نوریب شافک زا ياهفح هچ اب ار یقت جاح ناتسملق هک هتفر ناتدای
 ار نارگید داشگ هالک دیرضاح امش رگا .میتسه يراکشومارف مدرم ،ام ؟تخادنا يزور
 ».دیشورفب وا هب ار  ناتياهنیمز دیورب دیئامرفب ،دیراذگب ناترس يور
 .دروخ رد هب هتسهآ يهبرض دنچ
 »؟هیک«
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 .رگید يهبرض دنچ ،دعب هیناث دنچ .دماین یباوج
 ث -ژ گنفت يهلول رد زرد زا .داد راشف ار نآ يهگنل و دناسر رد هب ار دوخ ،تساخرب دارم
 ياهحالس اب شوپ همکچ يودنامک نیدنچ و دش زاب ناهگان رد .تسشن شاهقیقش يور
  .دندش قاطا دراو ،کیلش يهدامآ
 ».دیروخن ناکت  ناتیاج زا« :تفگ هدنامرف
 يارب و ناشمشچ يولج هک یتانایرج زا و دندرکیم هاگن مه هب توهبم و تام ناناقهد
 .دندروآیمن رد رس ،داتفآیم قافتا ناشدوخ
 ناشدیدهت هب یئودنامک و دندنابسچ راوید هب ار ناشتروص .دندز دنب تسد ناشاهتسد هب
 رد کچوک يهجنگ ،يراخب يهلول .دندرک وجتسج هب عورش ساوسو اب نیرومأم .داتسیا
 هب و هدش ات هک یسردنم فاحل ود يال هبال ،فک رد هدش هیبعت رونت ،رد يالاب يهفر ،راوید
 .کشت و دشیم هدافتسا نآ زا مه یتشپ ناونع
 هب رومأم .دش رادومن نآ ریز رد هدش ات يذغاک .درب الاب ار ولیز يهشوگ نیرومأم زا یکی
 دیپاق ار نآ ،دش هریخ ذغاک هب ،دش گنت شانامشچ ،دشاب هتفای يراکش هک ياهدنرد ناس
 »!یئون و زیمت ذغاک هچ ،هب هب« :تفگ و
 هب و تسشن شابل يهشوگ يدنخبل .درک زاب ار نآ و تفرگ وا تسد زا ار ذغاک هدنامرف
 :تفگ و دیبوک شاتروص هب یمکحم تشم .دش کیدزن دارم هب ینأت اب .دز ههقهق یگناوید
 یب !دیزیریم همانرب تکلمم ناینب ندرک نک هشیر يارب و دینکیم رارقرب هسلج«
  ».اهفرش
 رطخ ساسحاً ادیدش طقف .دندیمهفیمن ار عیاقو .دندوب جیگ و گنم نارگید و دارم
 .دندرکیم
 و دروخ راوید هب تشپ اب بیجم .دیرد ار شامشچ ریز تشم اب و دنادرگرب ار بیجم هدنامرف
 .دیشاپ شدوبک يهنوگ رب نوخ
 »... يهسلج .میاهدرکن يراک ام ادخ هب ،سیئر ياقآ« :تفگ سامتلا هب و تشگرب ناضمر
 .تشاد هگن اپ رب نانچ مه ار دوخ یلو درک سبح شاهنیس رد سفن هدنامرف مکحم تشم
 ناکت بآ زا بآ ،دنناسرب رخآ هب ادص و رس یب ار هلئسم هک دوب نیا رد نیرومأم یعس
 ،لامتسد اب هدنامرف روتسد هب اهودنامکزا یکی .دنوشن تانایرج يهجوتم هد یلاها و دروخن
 .درب نوریب قاطا زا یکی یکی ار اهنآ و تسب ار ناشنامشچ
 .دنک اشامت ار ياهدودحم تسناوتیم ،دوب شاهنوگ و ینیب نیب هک يذفنم زا دارم
 ار هچوک ،تشذگ هک طایح زا .دندوب هداتسیا حلسم یصخش و ودنامک يدادعت هناخ طیحم رد
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 هداتسیا رد رانک ،لوا فص رد یلع و دمحم الم ،ناضمر ،بیجم يهچب و نز .دید مدآ زا رپ
  .دندرکیم هیرگ و دندوب
 زا مارآ و طاتحم يدنز .دندوب اج نآ زین رقاب ّالم و ورسخ و نسح یئالبرک و ربکا یئالبرک
 رد زونه هک هدنامرف هب تسد اب و تشاذگ هچوک هب مدق ،دیدرگ طایح دراو ،دش جراخ قاطا
  .درک هراشا دوب هداتسیا طایح
 ».نابرق دیئامرفب« :تفگ و دمآ شدزن هدنامرف
 ».دینکب ار هیضق لاق رتدوز هچ ره و دینک قرفتم ار مدرم«
 .تسین یمهم يهلئسم .دیورب  ناتياههناخ هبً افطل« :تفگ و درک تیعمج هب ور هدنامرف
 ».دیدرگرب  ناتياههناخ هب ًافطل .دش دنهاوخ دازآ رتدوز هچ ره ناگدش ریگتسد
 هب ات .تسا یمان شوخ و شکتمحز درم نم رهوش« :تفگ و دمآ ولج هتخورفارب بیجم نز
 تیانج کی لثم و دینزیم دنبتسد وا هب ياهزاجا هچ اب .تسا هدیسرن هجروم هب شرازآ لاح
 »؟تسا هدرک راک هچ رگم .دینکیم راتفر وا اب راک
 فیرعت تیارب ار زیچ همه شدوخ ،تشگرب هناخ هب هک رگید تعاس دنچ« :تفگ هدنامرف
 ».دیوش قرفتم ًافطل« :تفگ هنارمآ و دیشک رمک زا هحلسا سپس ».درک دهاوخ
 رد يراز و هیرگ و کلتم و ضارعا زا یجوم رد ار ناریسا اهودنامک و دندرک زاب هار مدرم
 .دندرک كرت ار لحم تعرس اب و دندناشن صوصخم ياهنیشام
 ار اههنحص نیا و تسا باوخ هک رکش ار ادخ .اراس هراچیب« :تفگ ربکا یئالبرک هب هدیبز
 .دنیبیمن
 نیرخآ لابند تعرس اب و دیشک ردام تسد زا تسد ،دوب شامشچ رد باوخ زونه هک لالب
 مگ بش یکیرات رد اهنیشام .داتسیا نانز سفن هچوک رس و درک ندیود هب عورش نیشام
 .داتفا هار هب هچوک لوط رد و تشگرب لالب .دندش
 اج زا ،دندرک كرت ار هچوک هک اهنیشام .درکیم رکذ و دوب هتسشن یئوکس يور شیورد
 .دش دیدپان ياهیاس نوچ و تشذگ لالب رانک زا ،تساخرب
 کی ،دوب هتسشن شیورد هک یئاج نآ ،وکس گنس يور .درک بلج ار لالب هجوت يزیچ
 لالب .دوب هدنام اج هب رتگرزب یلیخ یلو تیربک یطوق لثم ،هبعج کی ،شوگ راهچ زیچ
 و تشادرب ار نآ ،درک کیدزن هرابود .دیشک بقع هلصافالب و درک کیدزن نآ هب ار شاتسد
 .717 وله« :تفگ هبعج نورد زا یفیعض يادص ناهگان .تخادرپ یسراو هب يواکجنک اب
 ».717  وله
 هب يواکجنک اب و تشگرب هرابود .داتسیا سپس .تشاذگ رارف هب اپ و تخادنا ار هبعج لالب
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 رگید یلو .داد ناکت و تشادرب ،درک سمل ار نآ ،هراشا تشگنا كون اب .دش کیدزن نآ
 »!؟هدرم ،تسا هبعج رد هک یمدآ هک نیا لثم« .دشن هدینش یئادص
 هک يداشگ تک بیج رد ار هبعج .دمآ دوخ هب ،دناوخیم ار وا هک مرکا يادص اب لالب
 یلیخ .دراد یگنشق ياهزیچ هچ وگغورد شیورد اقآ« :تفگ دوخ هب و تشاذگ دوب هدیشوپ
  .تفر ردام دزن تعرس اب و ».مینکیم يزاب نآ اب اراس و نم ادرف .دش بوخ
 يهمه و تسا بش همین هک ینیبیمن رگم ؟يدیود اهنیشام لابند یچ يارب« :تفگ مرکا
  »!دناهدیباوخ اههچب
 ».هگنشق یلیخ .مدرک ادیپ یبوخ زیچ کی نم اما« :تفگ لالب
 ار تامشچ و باوختخر يوت ورب .هناخ ورب .ورب .تسین اهفرح نیا عقوم الاح« :تفگ مرکا
 ».دنبب
 هب ار وا یمارآ هب تشپ زا تسد اب مرکا یلو ،دروآیب رد ار هبعج هک درب بیج هب تسد لالب
  ».ورب .هگید شاب دوز« :تفگ و داد له هناخ فرط
 ».هگنشق یلیخ« :تفگ لالب
 ».ورب .بوخ رسپ هللا كراب .باوختخر وت ورب دوز یلو منادیم« :تفگ مرکا
 .دیود هناخ يوس هب و دیهج اج زا رنف لثم لالب
 ».مالس« :تفگ و دوشگ مشچ مرکا مرگ يهسوب اب هک دوب هدماین رب باتفآ زونه
 يزاب اراس اب ،ربکا یئالبرک يهناخ ورب و روخب ار تیاذغ .ناج لالب وش دنلب .مرسپ مالس«
 .رهش هب میورب دیاب ورسخ و اباب و نم .نک
 علو اب و تسشن هرفس رانک ،تسش ار شاتروص هبملت بآ اب .تفر نیئاپ اههلپ زا لالب
 »؟دیدرگیم رب یک« :دیسرپ مرکا زا و دناپچ ناهد رد یگرزب يهمقل .دش ندروخ لوغشم
 یئاهنت .ماهتشاذگ يزبس و نان و غرم مخت و تسام ،لامتسد نیا يوت ،رهظ زا دعب«
 ».تسه مه اراس لام .يروخن
 ».تشد هب میوریم اراس و نم« :تفگ لالب

 رگا .دوشیم هچ مینیبب ات وگن اراس هب ار بشید نایرج ًالصا وت .دیوشن رود دایز هد زا یلو«
 »؟يدیمهف .تسا هتفر رهش هب ورسخ و نم ياباب اب وگب ،تساجک اباب دیسرپ
 و دیشک رس ار شایئاچ ،».يرآ« :تفگ ،دنادب ار یئوگغورد نیا لیلد هکنیا نودب لالب
 اراس .دز ادص ار اراس و تشاذگ نورد هب اپ .دوب زاب طایح ِرد .دش ربکا یئالبرک يهناخ یهار
 اراس ات الاب ایب ناج لالب« :تفگ لالب هب و دمآ نوریب قاطا زا هدیبز .دوب باوخ رد زونه
 ».دروخب ار شاهناحبص و دیوشب ار شاتروص و تسد
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 هک یئوگب اراس هب ادابم« :تفگ هدیبز .داتسیا هدیبز يولج و تشاذگ رس تشپ ار اههلپ لالب
 ».دناهدرک ریگتسد نیرومأم ار شردپ
 ».میوگیمن .دشاب .تفگ ار نیمه مه مردام .هن« :تفگ لالب
 هرفس رانک ،تسش ار اراس تروص و تسد .درب نورد هب ار وا و تفرگ ار لالب تسد هدیبز
 .تشاذگ شیولج رینپ و نان اب و درک نیریش ار ياچ ،دناشن
 »!؟نم غارس هدماین اباب زونه« :دیسرپ هدیبز زا و درک کیدزن بل هب ار ناکتسا اراس
 اب شدوخ وا .دندربن دوخ اب ار وا اهمرادناژ .رهش هب تفر مرادناژ اب وت ياباب .هن« :تفگ لالب
 ».تفر اهنآ
 شافرح وا یلو دننک توکس هب راداو ار لالب دندرکیم یعس هراشا اب هدیبز و ربکا یئالبرک
 .تشادن ياهلئسم رگید زین اراس و دوب هدز ار
 »؟مینک راکچ زورما« :دیسرپ لالب زا اراس
 ».يزاب هبعج«
 »؟هیچ هگید يزاب هبعج«
 ».مهدیم تاناشن تشد هب میدیسر یتقو«
 اراس .تخیریم شمود یئاچ رد رکش و تفرگیم همقل شیارب .دوب هتسشن اراس رانک هدیبز
 ».روخب مه ار يرخآ نیا« :تفگ و داد شاتسد هب يرگید يهمقل هدیبز .دش ریس یباسح
 .تساخرب و تفرگ ار نآ اراس
 ».تشد هب میوریم ام« :تفگ لالب
 ».دیدرگرب دوز راهن يارب یلو« :تفگ هدیبز
 ».میدرگیمرب رصع .تسا هداد اذع ام هب ردام .میئآیمن راهن .هن«
 :تفگ و داد اراس هب ار نآ ،تشاذگ ياهسیک رد بیس هناد ود و امرخ و نان يردق هدیبز
 لالب« :تفگ لالب هب و ».درگرب دوز مه رصع .يرپن يدنلب زا .ینکن هجرو هجرو دایز«
 ».نک تبظاوم وا زا بوخ .يرتگرزب اراس زا وت ناج
 .دندش تشد یهار نادنخ و لاحرس ود ره .درک كرت ار هناخ اراس اب و ».هشاب« :تفگ لالب
 هب و دنتفرگ شیپ رد ار یکیراب يهداج ،نآ رانک زا دعب و دنتفر شیپ لگنجفرط هب يردق
 سفن ود ره .دندیسر ،دوب هدید ار یگرگ راب نیلوا يارب لالب اههتشذگ رد هک یهاگتخت
 نامسآ هب و دندیشک زارد مه رانک ،دندرک ولو کشخ ياهفلع يور ار دوخ .دندزیم سفن
 نامسآ يانهپ رد ار دوخ ،تفر هژر  ناشنامشچ يولج زا کچوک ربا ياهکل .دنتخود مشچ
 ناگدنرپ يادص .دیزویم یمیالم داب و دیباتیم تردق اب دیشروخ .دش وحم و دیشک
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 هب دزیم ادص ار شراک مه رود هار زا هک یناقهد دایرف یهاگزاره .دشیمن عطق ياهظحل
 .دیسریم شوگ
 ».مهدِب تاناشن ار مگنشق يهبعج ات وش دنلب« :تفگ و تسشن دعب ،درک دنلب رس لالب
 ».منیبب ؟!گنشق يهبعج ؟یچ« :دیسرپ اراس
 .تشاذگ اراس يولج و دروآرد ار وگ نخس يهبعج ،درب ورف بیج رد تسد لالب
 .دیشک نوریب ار شانتنآ و درک نیگنس کبس و تشادرب ار نآ اراس
 »!منیبب !؟تسه شوت مه میس .منیبب« :دیسرپ بجعت اب لالب
 ».منیبب هدب« :تفگ و دش دنلب مه لالب .داتسیا و تساخرب اراس
 .دیسر ياهرخص هب اراس .دیود وا لابند هب زین لالب .درک ندیود هب عورش و دیدنخ اراس
 .دریگب ار هبعج هک درک زارد ار شاتسد و داتسیا ،دش کیدزن وا هب نانزسفن مه لالب
 ».وله  .717 .717 .وله .وله« :دمآ رد ادص هب هبعج
 .دیتلغ نیئاپ هب هرخص يالاب زا و داتفا یگنس رب هبعج .درک اهر ار هبعج هدز تشحو اراس
 .دنام اج رب اههزیر گنس يور و درک تباصا نیئاپ ياهگنس هب اهراب
 .دنتشادرب ار هدش ناغاد و هتسکش يهبعج و دندمآ نیئاپ ههار یب زا لالب و اراس
 ».دوب یگنشق يهبعج .فیح« :تفگ لالب
 »؟هن .مینک شکاخ دیاب ،هدرم هبعج هک الاح« :تفگ اراس
 »؟اجک یلو تسا یبوخ رکف«
 ».مینک شیادیپ میناوتب ًادعب هک یئاج رد«
 ».گرزب گنس نیا رانک .تسا بوخ اج نیمه«
 شیور هرابود و دنداد اج هلاچ نورد مارتحا اب ار هبعج ،دندنک ار گنس هتخت رانک كاخ اهنآ
 اعد ربق رانک هک اهرتگرزب دیلقت هب لالب .دندرک تفس و دندیلام ار نآ بوخ اپ اب ،دندناشوپ ار
 .داتسیا شرس تشپ هدنمرش ،اراس و درک یئاهزیچ نتفگ هب عورش ،دنناوخیم
 يهلق هب ،دنادرگرب ور اراس .دندرک زاب ار اههرفس و دنتشگرب هاگتخت هب هرابود دعب یتاظحل
 »؟الاب نوا ؟دنتسه اجک وت ياهگرگ« :دیسرپ و تخود رظن هوک
 هوک نآ يور هشیمه اهنآ اما .رگید ياج کی دیاش و الاب نوا دیاش .منادیمن« :تفگ لالب
 تسود ار امرس اهگرگ .تسا درس یلیخ ،تسه فرب هک الاب نوا نیبب .دنوریم و دنیآیم
 كانرطخ مه دیاش و دنکیم راکش بوخ یلیخ امرس يوت گرگ« :تفگیم اباب .دنراد
 ».دوشیم
 »؟دوشیم روطچ ینعی« :دیسرپ اراس
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 دنشاب هنسرگ یلیخ رگا یتح و دنکیم هلمح تاناویح هب دشاب هنسرگ رگا ینعی« :تفگ لالب
 »..دروخیم ار مدآ مه دیاش و دریگیم زاگ و دنکیم هلمح مه مدآ هب
 »؟!متسه وت تسود هک مه ارم ینعی« :تفگ اراس
 »؟الاب يرب تخرد زا يدلب« :دیسرپً الباقتم و ».دیاش .منادیمن« :تفگ لالب
 ».تخرد يالاب موریم نامدوخ يهناخ وت هشیمه نم .يرآ« :تفگ اراس
 گرگ نوچ .تخرد يالاب ورب وت لوا ،دندمآ نم ياهگرگ تقو ره سپ« :تفگ لالب
 ».الاب دورب تخرد زا دناوتیمن
 هناخ کچوک ياهگنس هکت اب .دندرک يزاب هب عورش و دندروخ ار ناشياذغ اهنآ
 و دندرکیم بارخ ار نآ .دندزیم فقس نآ رب هتسکش و کشخ ياههخاش زا و دنتخاسیم
 اههچب .دیزویم یکنخ میسن و تسشنیم ورف مارآ مارآ دیشروخ .دنتخاسیم رگید ياهناخ
 .دندش کیدزن فرب هب و دنتفر الاب ار اههنماد نانک يزاب
 ».میدرگرب« :تفگ و دمآ دوخ هب ،تخادنا فرب رپ للق هب یهاگن لالب

 ».مینک يزاب فرب لوا هن«
 ».دوشیم کیرات یلیخ میسرب هناخ هب ات«
 بیش هاگ نآ .داد تیاضر لالب ».مینک يزاب فرب یمک کی میورب ایب .دوشیمن کیرات .هن«
 دندیشک الاب ار دوخ ،هاتوک ياهماگ اب و دنتفرگ شیپ رد ار دنت
 .دش عورش يزاب و دز لالب تروص هب و درک هلولگ فرب یتشم اراس
 و اهگنس هراپ يهدیشک يهیاس .دوب نایامن قفا يارو زا دیشروخ غیتس طقف ماگنه نآ
 هب فرب و دناباوخ فرب يور ار اراس لالب .تشذگیم اههظحل .دشیم وحم مکمک اههچب
 ».تسا هدش کیرات .میورب دیاب« :تفگ و دش دنلب ،درک اهر ار وا ناهگان .دیلام شاتروص
 ».میودب تسا بوخ ؟مینک راکچ« :تفگ و تساخرب نارگن اراس
 فرب يهقطنم زا و دنداتفا هار ».میورب هتسهآ تسا رتهب .تسا دنت هوک بیش« :تفگ لالب
 .تفریم شیپ هب وا ياهماگ اب دیاب لالب و دنامیم بقع اراس .دندش جراخ
 بقع هب یماگ هدز تشحو زین لالب .داتسیا اج رد و دیشک یغیج اراس .دندیسر یتخرد رانک
 .تشاذگ
 هگ شاهخاش ود نابز .دوب هدیشک ندرگ و هدرک شوخ اج ناشهار رس يدنلب و كزان رام
 .دومنیم رتكانسرت ار وا شاهدنهد باذع سف سف يادص و دشیم جراخ هاگ
 مادک چیه .دوب هدیکشخ اراس يولگ رد مه دایرف .دنتشادن تکرح تردق اراس و لالب
 یب لالب .تسا كانرطخ یتکرح ره هک دندرکیم ساسحا طقف .دننکب دیاب هچ دنتسنادیمن
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 شاوی شاوی دمهفب رام هک نیا نودب« :تفگ اراس هب و داد رس ار ینینط رپ يهزوز هدارا
 .بقع میورب
 .دوب هتخود رام مشچ رد مشچ تکرح یب و هدش رحس اراس یلو
 رتقارب شانامشچ و رتهتشارفا شاندرگ هظحل ره .دمآیم ولج سوسحم ان و هتسهآ رام
 هقلح هقلح ،رنف نوچ شامد و هنت و داتسیایمن زاب تکرح زا ياهظحل شانابز .دیدرگیم
 .دروخیم چیپ مه رود هب
 هرابود رام .دیشک نیئاپ تشاد ناکما هک اج نآ ات ار شاتسد و درک مخ وناز یمارآ هب لالب
 .تشارفارب ندرگ
 اب ،دومن سمل ار یکشخ و دنلب يهخاش هک شاتسد .دشیم رتکچوک هظحل ره لالب
 هب هتسهآ و درشف تسد رد ار بوچ رس راجنلک یتدم زا سپ .درک تسار دق شمارآ نامه
 ».وش میاق نم رس تشپ عیرس ،مداد ناکت ار بوچ تقو ره« :تفگ اراس
 و دیشک رانک ار دوخ رام .دیهج یئوس هب اراس و تفر هناشن رام رس هب ار بوچ تعرس اب وا
 و تسب ار شاناهد ،دیشک لخاد ار شانابز ،دندش هریخ شانامشچ .دش هلمح يهدامآ
 .درشف نیمز هب ار شامد ياهتنا
 دایرف هاگان .تفریم بقع هاتوک ياهماگ اب و دوب هتفرگ رام ناهد يولج ار بوچ كون لالب
 ياهماگ يادص نآ بقاعتم .دنکفا نینط اههرخص رد اهراب و دروخ بات اضف رد اراس ساره
 .دیمد لالب ياهلولس کت کت رد ياهتخانشان يورین و هزات حور ،یناویح دنت
 داشگ شانامشچ ،داتسیا ياهظحل .دید ار رام ،دمآیم لالب يوس هب باتش اب هک یگرگ
 و هتسهآ ياهماگ اب و درک یکانفوخ شرغ ،دیشک بقع ار هزوپ ،درک خیس ار شامد ،دش
 .دش کیدزن ،نیئاپ هب هدیشک ندرگ
 .تفرگ فده ار یگرگ ،درگیم دیدهت ار لالب نونک ات هک رام
 هار درگ زا زین گرگ .تشادیمرب بقع هب یماگ ،ولج هب یماگ ره اب .دیسرتیم رام زا یگرگ
 اراس و لالب .داتسیا مشخ و هلمح تلاح هب یگرگ لباقم هطقن رد ،پچ تمس رد و دیسر
 و درکیم اشامت ،دوب هداتسیا اهرود رود نآ رد هلوت .دنداتسیا و دندناسر یتخرد هب ار دوخ
 .دمآیمن ولج

♞ 
 مه اب و دندوب هداتسیا هد رانک یبات یب اب ربکا یئالبرک و هدیبز ،ورسخ ،یقت جاح ،مرکا
 اهنآ يهیلوا يوجتسج .دندوب هدماین زونه اههچب و دوب هدش کیرات اوه .دندرکیم تروشم
 اب« :تفگ و دیلام نیمز يور راب دنچ ار شاهویگ فک ورسخ .دوب هدرواین راب هب يرمث زین
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 ».درب میهاوخن یئاج هب هر کیرات لگنج و تشد نیا رد ياهلیتف غارچ
 ».میریگب ار ماکداش يهوق غارچ میورب« :تفگ هدیبز
 لثم مه هوق غارچ« :تفگ ،دناخرچیم شاهناچ شیر يال ار شاناتشگنا هک یقت جاح
 ».دنکیمن اود يدرد ياهلیتف غارچ
 لخاد نآ رون اب .مینک ضرق ار ماکداش روتکارت میورب .مدرک ادیپ .مدرک ادیپ« :تفگ ورسخ
 ».مینک وجتسج میناوتیم مه ار لگنج
 ام رایتخا رد ار شروتکارت یهاوخیم ،دهدیمن لیئارزع هب ناج هکیدرم نیا« :تفگ هدیبز
 »!دراذگب
 دیاب .درادن يررض شاناحتما لاح ره هب .درک یبوخ رکف ورسخ« :تفگ ربکا یئالبرک
 شیپ رد ار تاسیسأت هار ».دیآیمن تسد هب ياهجیتن ندز فرح و نداتسیا زا .مینک هلجع
 .دندیودیم زاب و دنتفریم هار تعرس اب ،دندشیم هتسخ ،دندیودیم .دنتفرگ
 ».مالس« :تفگ و درک زاب ار رد يرگراک .درشف ار گنز يهمکد هدیبز
 »؟دنراد فیرشت اقآ« :دیسرپ هدیبز
 ».دنتسه .يرآ«
 و حالص يارب رفن دنچ .هداتفا یقافتا هد رد وگب اقآ هب ورب دوز .مورب تنابرق« :تفگ هدیبز
 ».امش تمدخ دناهدمآ تروشم
 ».وت دیئامرفب« :تفگ و دوشگ ار نآ هرابود یقیاقد زا سپ و تسب ار رد رگراک
 .دوشگ ناشيور هب ار رد ناخ گنشوه .دنتفر الاب اههلپ زا و دندش تاسیسأت دراو اهنآ
 ».بابرا مالس« :تفگ و درشف یتسد ود ار وا تسد ربکا یئالبرک
 ».دیئامرفب .لخاد دیئامرفب .مکیلع مالس« :تفگ یعونصم يدنخبل اب ناخ گنشوه
 و يواکجنک اب و تفرگ رارق یلدنص رد ناخ گنشوه .دنداتسیا همه نمیشن قاطا رد
 »؟هربخ هچ ؟هدش یچ« :دیسرپ ربکت زا ياهیام
 زورما ،دارم رتخد ،اراس و یقت جاح رسپ ،لالب .میوگب هچ بابرا ،الاو« :تفگ ربکا یئالبرک
 .تسین رودقم وجتسج ام يارب مه کیرات بش رد .دناهتشگن رب زونه و دنتفر تشد هب حبص
 .دنیبیمن ار دوخ يولج يرتم هد مدآ
 زا ار اهنآ و دش کیدزن يدابآ لها اب دوشیم الاح .تسیلاع :دمآ دجو هب ناخ گنشوه
 »؟مهد ماجنا ناتیارب مناوتیم يراک هچ« :دیسرپ يدرسنوخ اب ».درک رود مهلاثما و دارم
 ام رایتخا رد ار ناتروتکارت دینک تبحم رگا .دنکن مک یگرزب زا ار امش ادخ« :تفگ هدیبز
 ».درک میهاوخ اعد ناتناج هب هشیمه ،میدرگب ار ارحص نآ ياهغارچ رون اب ات دیراذگب
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 .تسشن ردپ رانک یلدنص يور ،مالس زا سپ ،هنازور يزاب زا هتسخ نمهب و دش زاب قاطا رد
 اههوک يالاب و لگنج رد« :تفگ ،دوب هدرک رپ ار شانامشچ کشا هک یلاح رد مرکا
 هب .دناهمعط راظتنا رد اهاج نآ رد رام و هابور و لاغش و گرگ .دنتسه یکانرطخ تاناویح
 ».دناهدرک زیت نادند اهرو و رود نیا هشیمه اهگرگ هک صوصخ
 »؟میریگب ار اهنآ میورب اباب« :تفگ نمهب
 رش زا دیاب بشما نیمه .نیا زا رتهب هچ :دیشیدنا و ».مرسپ هن« :تفگ ناخ گنشوه
 ».كرابم .كرابم« :دز دایرف و تفر نوریب رد زا ».موش تحار یتنعل ياهگرگ
 ».بابرا ،هلب« :تفگ و دمآ الاب اههلپ زا ،دش جراخ شاقاطا زا كرابم
 یقت جاح و ربکا یئالبرک هک هدب ماجنا ار نامه و نوریب ربب هطوحم زا ار روتکارت«
 ».دشاب هدامآ مه شدوخ و دنک نیز ار بسا ات ود وگب دمحا هب نمض رد .دنیوگیم
 .داهن وناز رب ار شاگنفت و تسشن بسا رب ناخ گنشوه .دوب هدامآ زیچ همه دعب یقیاقد
 ار ردپ يراز و هیرگ اب نمهب .درشف تسد رد ار شاگنفت و داتسیا شدوخ بسا رانک دمحا
 ناهنپ شاتک بیج رد ار يزیچ ،تفر نورد هب تعرس اب وا .دورب ناشهارمه هک درک یضار
 .تفرگ اج نیز يور وا کمک اب و تشگرب دمحا دزن ،درک
 .دنداتسیا نآ تشپ ِیقفا يهلیم يور نارگید و تسشن روتکارت نامرف تشپ كرابم
 ».مینکیم تکرح« :تفگ كرابم هب ياهنارمآ نحل اب ناخ گنشوه
 .دنداتفا هار هب نآ یپ رد ناراوس و درک تکرح روتکارت
 رس یئالب دنک ادخ .دناهدز نوریب اههناخ زا یلاها .نک هاگن« :تفگ یقت جاح هب هدیبز
 ».دشاب هدماین اههچب
 ار لگنج يهرانک زین یضعب و دنتفریم روتکارت يوس ود ،تسد رد یتفن غارچ ياهدع
 رون  .دنازرلیم ار بش ظیلغ توکس و دیچیپیم تشد رد روتکارت يادص .دندرکیم وجتسج
 كرابم هب ناخ گنشوه .تفریم ولج رد كرحتم يهدیشک یضیب ود ناس هب اهغارچ
 ».دباتب ناتخرد لخاد رون هک نک تکرح يروط« :تفگ
 .دروخیم بات و چیپ ناتخرد نیب و دش لگنج دراو روتکارت
 وجتسج هب روتکرت رون رد ،شیپاشیپ دوخ و ».ایب نم لابند« :تفگ دمحا هب ناخ گنشوه
 دیاب ار اههوک« :تفگ یقت جاح رمالا رخآ .دنتفای رتمک ،دنتشگ هچ ره اهنآ . تخادرپ
 دنت بیش رد و دش جراخ ناتخرد نیب زا روتکارت ».دسانشیم لالب هک ار یئاهاج ،میدرگب
 .داتسیازاب تکرح زا هوک
 ».دماین رب يراک مه روتکارت زا« :تفگ مرکا هب هدیبز
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 .دنتفر شالابند هب هدنکارپ زین نارگید و تفرگ شیپ رد ار هوک بیش ربکا یئالبرک
 گنشوه .دندرکیم یسراو ار یخاروس ره و دنتشادیم رب مدق طایتحا اب و هتسهآ ناگدنیوج
 .دندناریم بسا اهنآ سپ رد مه دمحا و ناخ
 .وت ای و نم .تسا یعقاو گرگ یک هک مهدیم تاناشن الاح :دوب هشیدنا رد زین نمهب
 و ».هدمآرد تردپ ،یهدب ناشن ار تدوخ رگا ؟وت ای نم ؟تسا رتزیت یک نادند مینیبب
 يزیچ اب و تشاد بیج رد تسد نانچ مه وا .دروخیم رس شانابل رب زیمآ رورغ يدنخبل
 رتيوق یک هک مهدیم شاناشن ،دسرب لالب نیا هب متسد رگا :دربیم تذل و درکیم يزاب
 رج مه ار اراس ياهسابل .دکرتب هناودنه لثم هک نیمز شا منزیم رس اب نانچ نآ .تسا
 هچب .دنافرط یک اب دنمهفب ات ،دیایب رد ناشردپ هک منکیم ناشتیذا ردق نآ .مهدیم
 ».اهیتاهد
 یباوج یلو ».اراس .لالب .لالب« :دز دایرف و دودز یناشیپ زا قرع ،داتسیا ياهظحل یقت جاح
 دنچ یقیاقد .دندوب هدوشگ نامسآ رب تسد هدز متام و هتسشن مارآ و تکاس اههوک .دینشن
 ،کیرات توکس ،هایس توکس .دندناباوخ شوگ و ».لالب .اراس« :دز دایرف یقت جاح هرابود
 هرابود و دوشک توکس رب ناهد یقت جاح .دناکتیم ار بلق قامعا ات زیگنا لوه توکس
  ».لالب .اراس .لالب« :دز دایرف
 يوزرآ ای و دوب لالب يادص ای ؟يدینش ار ادص ؟یجاح يدینش« :تفگ هدز ناجیه هدیبز
 بیش زا تعرس اب نمهب و دمحا و ناخ گنشوه .دناهتسشن الاب نآ رد اهنآ منامگ هب .ملد
 مارآ ان و دندیشکیم ههیش .دنداتسیا اهبسا دعب یقیاقد .دندش دیدپان یکیرات رد و دنتفر الاب
  .دندوب
 هک دنتسه یکانرطخ تاناویح ،ام يوربور اج نآ رد ًامتح« :تفگ دمحا هب ناخ گنشوه
 اب و دندرک مکحم یتخرد هب ار اهراسفا ،دندمآ ریز هب بسا زا ».دناهدش مارآ ان اهبسا
  .دنتفر شیپ هب طایتحا
 ود نامشچ قرب ؟دینیبیم ار قارب يهطقن راهچ ،رود نآ رد .بابرا نیبب« :تفگ هتسهآ دمحا
 ».تسا گرگ
 ».لالب .لالب« :دز ادص يوق و مَب ،وا
 نیا .میتسه اج نیا ام« :تفگ دیسریم شوگ هب زیگنا مغ و هدز ناجیه هک لالب يادص
 ».اج
 .وشن لفاغ وا زا ياهظحل .شاب نمهب بظاوم یلیخ« :تفگ دمحا هب ناخ گنشوه
 »!؟يدیمهف
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 کیدزن تیعمج .دنتسشن بقع اهگرگ .دنتفر شیپ هب و ».مشچ ،بابرا هلب« :تفگ دمحا
 هتسشن لالب .دیسر لالب يرتم دنچ هب درکیم تکرح ولج رد هک ناخ گنشوه و دشیم
 و درکیم هیرگ لالب .دیسریم شوگ هب یشحو بیس تخرد يالاب زا اراس يادص و دوب
  .دوب هدش مخ يزیچ يور
 یگرگ .درک نشور ار هطوحم هوق غارچ اب و تفرگ ار وا تسد ،دیسر لالب هب ناخ گنشوه
 .دروخیمن ناکت و دوب هداتفا نیمز يور
 لالب ،دمآیم ولج رد هک یقت جاح .دیسر رس زین تیعمج .دروآ نیئاپ تخرد زا ار اراس ،دمحا
 یکیرات رد .درک یسراو ار هدرم گرگ مرکا .درک لغب ار اراس هدیبز و دیشک شوغآ رد ار
 ،دیشک غیج ناهگان و دز همتابمچ نآ رانک و درک عمج ار شانماد .دشن شریگتسد يزیچ
 ».رام .رام« :دز دایرف و دیهج ياهشوگ هب
 :دیسرپ و دمآ ولج ،تشاد تسد رد یلیب هک رفعج .دیشک رانک یگرگ درگ زا ار دوخ تیعمج
 »؟تساجک هوق غارچ«
 شیاج زا ار نآ و تفرگ ار گرگ ُمد ربکا یئالبرک .درک نشور ار هطوحم غارچ اب دمحا
 .دوب هدیشک زارد نیمز يور ،هدش یشالتم ندرگ يهیحان زا دنلب و کیراب يرام .داد ناکت
 شوغآ رد ،درک دنلب نیمز زا ار یگرگ رس ،دروآ نوریب یقت جاح شوغآ زا ار دوخ لالب
 .تسیرگ و درک شزاون ،دیئوب ،دیشک
 بل رب يدنخبل نمهب .دوشگ مشچ لالب .دش کیدزن لالب و یگرگ هب دمحا رانک زا نمهب
 هب ار شاهریخ هاگن لالب .دز یگرگ يهشال هب يدگل .یناطیش و ینعم رپ يدنخبل ،تشاد
 یتصرف لالب هک نآ زا شیپ .تشگرب و درب بیج رد تسد ،درک تشپ نمهب .تخود وا
  .درب ورف یگرگ مکش رد هتسد ات دوب هدروآ هک ار ياهناخزپشآ دراک ،دشاب هتشاد
 رس و دیشک ياهرعن لالب .دندنام زاب تکرح زا ياهظحل بجعت زا نارگید و ناخ گنشوه
 ياهوم ،دیرپ اج زا لالب .دروآ دورف یگرگ مکش رب ار هبرض نیمود نمهب .درک اهر ار یگرگ
 زا دراک ،دیود شاناج رب ینیب زا هاکناج يدرد .دز شاتروص هب مکحم وناز اب و تفرگ ار وا
  .دیشک غیج ورین مامت اب و داتفا شاتسد
 شانابل ،ینیب زا نوخ ياهگر .تخادرپ شاهنیاعم هب و دیود نمهب يوس هب ناخ گنشوه
 .دوب هدرک نیگنر ار
 يارب یتصرف .دندرگیم هنیاعم ار هس ره و هدش عمج یگرگ و رام و لالب رود تیعمج
 هب هللا دمحلا« :تفگیم دنلب دنلب مرکا .دوبن ،دوب هتشذگ اراس و لالب رب هک یئارجام ندینش
 ،درشفیم هنیس هب ار لالب رس هک یلاح رد وا .تسا ملاس اراس هک هللا دمحلا ،تشذگ ریخ
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 الاح نیمه زین ار یگرگ .شابن تخاران دایز .دناهدنز رگید ياهگرگ .روخن هصغ« :تفگیم
 .مینکیم شاكاخ اج نیا رد
 ».درک شاخاروس و دز وقاچ وا هب نمهب هخآ« :تفگ نازیر کشا لالب
 ساسحا يدرد نمهب يوقاچ زا ًالصا وا .دیآیمن شدرد هک هدرم گرگ« :تفگ یقت جاح
 ».درکن
 رد رگید گرگ ات ود .دینکن ادص و رس« :تفگ هتسهآ و دمآ تیعمج نایم هب مارآ دمحا
 ».میوش صالخ ناشرش زا دیاب بشما .دناهداتسیا هپت يالاب
 نم ياهگرگ اهنآ .هن« :دز دایرف و درک ادج ردام شوغآ زا ار دوخ .دش روم روم لالب ندب
 ».دنتسه
 .دوب هداتسیا تکرح یب ،یکیرات رد ،رود نادنچ هن ياهلصاف رد ،نز وسوس مشچ راهچ
 ،يرصتخم يوجتسج زا سپ نمهب .تفرگ هناشن ار اهنآ و دز نیمز رب وناز ناخ گنشوه
 .داتسیا ردپ رس تشپ و درشف تسد رد ار نآ ،درک ادیپ ار شدراک
 تاجن ار یئاهمدآ ناج تاناویح نیا .تسا فیح هک دنزب رگا« :تفگ مرکا هب نسح یئالبرک
 هچ ادخ ات .دنتسه رطخ رد ام تاناویح ،دنزن رگا .دنا هدش ام ناتسود شاوی شاوی و هداد
 ».دهاوخ
 زا شیپ یلو درک ترپ ناخ گنشوه گنفت يور ار دوخ دزیم دایرف هک یلاح رد لالب
 .دیئاس نیمز هب تدش اب لالب ياهتسد رد گنفت هلول و دش کیلش ياهلولگ ،نآ هب ندیسر
 اهگرگ هک یلحم يوس هب تعرس اب لالب .داتسیا و تسج اجزا هدز تشحو ناخ گنشوه
 يادص .دندرک ندیود هب عورش زین ناخ گنشوه و دمحا و نمهب .دیود دندوب هداتسیا
 هک ار گرگ رس .دش کیدزن لالب .دش هدینش ياهشوگ زا گرگ دنت ياهسفن و هسانرخ
 رد بلق .دزیم سفن تدش اب گرگ .دیشک دایرف و تفرگ شوغآ رد دوب هداتفا نیمز يور
 هتخیر اهنآ رب مرگ بآ هک نیا لثم .دش مرگ لالب ياهتسد .دیپتیم يدنت هب شاهنیس
 اب تیعمج و ».تسا نم گرگ نیا .دینزن .دینزن« :تفگیم و دزیم دایرف لالب .دنشاب
 مخ هکنآ زا شیپ یلو داتسیا هدروخ ریت گرگ رانک ناخ گنشوه .تفر یموس نآ هب تعرس
 رد شرس و دیشک یهاتوک يهسانرخ گرگ .تفر ورف گرگ مکش رد نمهب دراک ،دوش
 لالب .دروآ دورف گرگ ندب رب یلاوتم تابرض نمهب .داتفا وس کی هب ،نیگنس لالب شوغآ
 قاس هب ياهدننک درخ يهبرض دگل اب و دیهج ياهلولگ نوچ ،تشاذگ نیمز رب ار گرگ رس
 .تساوخیم کمک و دزیم دایرف نمهب .دندیتلغ نیئاپ هب هوک بیش زا ود ره .دز نمهب ياپ
 تیعمج شیپاشیپ رد دمحا هک نآ زا شیپ .دیدیمن ار اج چیه و دوب هداتفا شاتسد زا دراک
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 .دش یفخم یکیرات رد تعرس اب و تفاکش ار نمهب یناشیپ ،دگل اب لالب ،دسرب اهنآ هب
 ياههرعن اب ناخ گنشوه .تفرگ شوغآ رد و درک دنلب ار وا دمحا .دوب امغا رد نمهب
 کی مهدیم شاناشن ،دتفایب متسد هب هتخوس ردپ نج مخت نیا رگا« :تفگیم عطقنیال
 دیراد رمع ات هک منکیم يراک ،دشاب هدمآ نمهب رس یئالب رگا .دراد هرک ردقچ تسام نم
  ».دیشاب نامیشپ
 رگا .رخ هرن يهکیدرم .نکن كاخ و درگ دایز« :تفگ و تفر ولج نیگنس و تخَل ورسخ
 »؟يدیمهف .منکیم تکاخ اههشال نیمه رانک ،ینک یفارح يدایز
 ام هب ماکداش ياقآ .هچب نزن اج یب فرح« :تفگ ورسخ هب هتخورفارب و دمآ اهنآ دزن مرکا
 امش کمک زا یلیخ« :تفگ و درک ماکداش هب ور هاگنآ ».درک رکشت وا زا دیاب .درک کمک
 بشما راک دروم رد دیاب مه امش .دنکن مک نمهب رس زا ار ناتهیاس ادخ .میتسه نونمم
 ناویح کی مکش رد وقاچ ،نس نیا هب هک ياهچب ،دینکیمن رکف .دیشیدنایب رتشیب نمهب

 رس تسا رداق هک دوشیم لیدبت یا هرطفلاب یناج هب هدنیآ رد ،دنک ورف هدنز يهدروخ ریت
 »؟!دشکب نوخ و كاخ هب ار یقلخ و دربب شوگ ات شوگ ار هانگ یب ناسنا اهدص
 يولج ورب .هدماین وت هب اهندرک طلغ نیا« :تفگ و درک راهم ار شاظیغ ناخ گنشوه
 هارمه و ».دنکن هلمح رگید ياههچب هب رس اب شابوا و لذارا لثم هک ریگب ار تدوخ يهچب
 ره و درک كرت ار تیعمج ،دوب هداهن هناش رب ار وا رس و هتفرگ شوغآ رد ار نمهب هک دمحا
 .دندش هناور ناشاهبسا يوس هب ود
 هتسد لیب اب نسحم شم .دنتفر لالب يوجتسج هب ورسخ و ربکا یئالبرک و هدیبز و مرکا
 بترم نارگوجتسج .دش لوغشم ياهلاچ رفح هب و درک ادیپ یمرن نیمز ،دوب هدروآ هک يدنلب
 شیپ هب هتسهآ و طاتحم و دندیشکیم رس یکیرات رد وس ره هب .دندزیم ادص ار لالب
  .دنتفریم
 ».نیبب ،دشخردیم گرگ نامشچ اج نآ رد نیبب« :تفگ مرکا
 »؟تساجک لالب یلو ،يرآ« :تفگ هدیبز
 ،مارآ و هتفرگ يادص اب و ».دشاب گرگ رانک ،اج نامه منکیم رکف« :تفگ ربکا یئالبرک
 .دز ادص ار لالب
 ».میآیمن بشما نم« :تفگ لالب
 ».تاگرگ شیپ درگرب دوز حبص ادرف ،هناخ ایب بشما وت« :تفگ مرکا
 ».تساهنت بشما هلوت .میآیمن .هن« :تفگ لالب
 شیارب تشوگ يردق دش نشور اوه هک دوز حبص ادرف .هناخ میورب ایب« :تفگ ورسخ
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 ».تسا هنسرگ و هتفرن نیئاپ شیولگ زا یئاذغ زین واً امتح .میروآیم
 .هن« :تفگ ،دوب هتفرگ شوغآ رد ار وا رس و هتسشن وناز يور هلوت رانک هک نانچ مه لالب
 ».مراذگیمن اهنت ار هلوت نم
 ،درکیم هیرگ قه قه زونه هک اراس .دندیسر ورسخ رانک اراس و یقت جاح لاح نیمه رد
 »؟تساجک لالب« :دیسرپ
 ».مینیبیمن ار وا ام اما .هلوت يولهپ یکیرات يوت« :تفگ یقت جاح
 »؟دیآیمن ارچ دیسرپ اراس
 ».مراذگیمن اهنت ار هلوت نم دیوگیم لالب« :تفگ هدیبز
 اج نیمه مه نم ،دنامب اج نیا بشما لالب رگا« :تفگ و داد رس ار هیرگ هرابود اراس
 .تفگ زاب لالب يارب ار اراس ياهفرح دایرف اب هدیبز ».منامیم
 ».دریگیم شزاگ هلوت ،دنامب اج نیا وا رگا .هن .هن« :تفگ ضرتعم و نایرگ لالب
 »هناخ میورب وا اب ایب يراد تسود ار اراس وت رگا سپ« :تفگ ربکا یئالبرک
 هب و درکیم هیرگ ،دوب هتشاذگ هلوت يهنوگ هب هنوگ لالب .دشن هدینش یئادص یتدم
 هچ« :درک بجعت ،دش کیدزن وا مکش هب شاتسد هک ياهظحل .دیشکیم تسد شاتشپ
 »!یگرزب مکش
 شاینیب يالاب ،تفرگ ار وا ياهشوگ لالب .دیشک رانک ار دوخ ،لالب تسد سامت اب هلوت
 .داتفا هار هب اهمدآ يوس و درک شاكرت نازیر کشا و دیسوب ار
 هلوت و تشگرب لالب .دیشکیم نیمز رب نخان و دیلانیم هداتسیا تکرح یب نانچ مه هلوت
 .شدیسوب اهراب و داهن هنیس رب ار وا رس لالب .دش کیدزن وا هب یماگ دنچ ،ناشک هجنپ زین
 ،اهمدآ ات دوب رظتنم هناربص یب وا .دنک شمارآ تسناوتیمن لالب شزاون و دوب بات یب هلوت
 روش شالد .دشاب شردام و ردپ اب تساوخیم .دننک كرت ار اج نآ ،محازم تادوجوم نیا
 و ردپ یلو دوب زیزع یلیخ لالب .درکیم یئاهنت ساسحا شیاهلولس کت کت رد و دزیم
 .تشادیم تسود تیاهن یب زین ار اهنآ ؟دنتسه اجک شردام
 .دیدرگ رود ،دوب هدوشک هلوت يوسب هک یئاهتسد و لد رد یمغ اب لالب
 رد و تفرگ ار وا تسد اراس ،دنداهن هار رد مدق یتقو .دنتفرگ شوغآ رد ار لالب ،ردام و ردپ
 .دنتسویپ نارگید هب یبیشارس
 قه و درکیمن هیرگ رگید اراس .دوب هدیناسر نایاپ هب ار اههشال ندرپس كاخ هب راک رفعج
 .دوب داش لالب رانک رد و درکیم شمارآ ساسحا .دوب سرت زا یلاخ شالد .دزیمن قه
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 .رهظ زا دعب راهچ تعاس :درک هاگن شاتعاس هب عیرس .دنارپ باوخ زا ار هدیش نفلت گنز
 .تشادرب ار یشوگ و ».درب مباوخ هرابود«
 »!یتداعس هچ .مالس دص .مناخ هدیش مکیلع مالس«
 .دیئامرفب« :تفگ و دیرس شانابل يهشوگ یسوسحم دنخبل سپس .دروخ هکی يردق هدیش
 .دز ههقهق شانورد رد و دیدنخ ادص یب ؟یلاع بانج
 اج هب ار صلخم يهدنب نیا رگید الاح .دیتسه فطل مک ردق نیا هک متسنادیمن«
 ره اب و ملاع ياجک ره زا ار  ناتیادص و متسه امش رکف هب هشیمه نم یلو ؟!دیروآیمن
 ».تخانش مهاوخ یتفاسم
 ».منک عطق مروبجم ،مفسأتم ،دینکن یفرعم ار ناتدوخ رگا« :تفگ هدیش
 هدیش ».متسه مارهش ،امش صلخم و دنمتدارا هدنب .منکیم شهاوخ« :تفگ انشآ يادص
 .دیدوب ام دای هب هک دیدرک فطل یلیخ .ززعم ياقآ مالس« :تفگ و درک یئانعم رپ يهدنخ
 »؟.تسا روطچ امش لاح .متخانشن ار  ناتیادص هک مفسأتم
 گرم زا لبق يوراد شون لثم امش يادص ایوگ .تسین كدب يا ،ملاح« :تفگ مارهش
 ».تسا هدنهد افش امش اب تبحاصم ًاعقاو .دراذگیم محرم نم یبلق تاحارج مامت رب بارهس
 :تفگ رارسا رپ و هدننک هسوسو یگنهآ اب هاگنآ و ».تسامش فطل رظن نیا« :تفگ هدیش
 و تسا غولش ناترس یلیخً امتح .دیاهدرک اربک تبیغ .ماهدرکن ترایز ار امش تسا یتدم«
 .دیاهدرپس یشومارف تسد هب ار ناتسود
 دنکن هک مدرک رکف راب ره یلو میآیب  ناتترایز هب هک مدوب ممصم اهراب نم« :تفگ مارهش
 نادند .دنز مهرب ار ناتیگداوناخ شیاسآ و دوش یتامهافت ءوس ثعاب امش يهناخ رد مدوجو
 ».مدرک جک ار ماهار و متشاذگ رگج يور
 »؟دینزیم گنز اجک زا«
 روطچ ماکداش ياقآ لاح ،یتسار .امش ياهیکیدزن نیمه زا ینعی .يدضع نابایخ زا«
 »؟دوریم هسردم هب نمهب ؟تسا
 يزور دنچ يارب شردپ هارمه هعاسلا و دنکیم عورش ار هسردم لاسما نمهب« :تفگ هدیش
 ».هدش گنت شیارب ملد یلیخ .ددرگرب ادرف سپ ای و ادرف دیاب .تسا هتفر هد هب
 »؟مشاب ناتتمدخ رد ياهقیقد دنچ دیئامرفب هزاجا رگا !یتداعس هچ« :تفگ مارهش
 ».تسا ناتدوخ لزنم اج نیا .منکیم شهاوخ«
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 .دش عطق طخ ».ظفاح ادخ .دوب مهاوخ ناتتمدخ رد رگید تعاس مین هزاجا اب سپ«
 ،یتسار :تسشن و دز دنخبل ،درک هاگن دوخ يهنهرب همین مادنا هب ،داتسیا هنیآ يولج هدیش
 شانامشچ هژیو هب .دراد یباذج يهرهچ و هنادرم لکیه .تسین يزیچ دب مه مارهش نیا
 هک یلاح رد و درشف یمک ،تفرگ تسد رد ار شیاهناتسپ ».دنزیگنا سوه و اریگ یلیخ
 .هن .نماد و تک ؟مشوپب ار سابل مادک :تخادرپ دوخ شیارآ هب هلجع اب ،دوب لوغشم شرکف
 ،دروآ نوریب یگنت ترشیت دمک زا ».هاتوک و گنت نماد و ترشیت کی .هن .هتلوکد نماد
 نیا .یلگشوخ و ناوج زونه :دومن زادنارو هنیآ رد ار دوخ و دیشوپ یهاتوک نماد ،درک نت رب
 کی دنبیاپ دیاب یک ات .يوریم تسد زا يراد .دهدیم داب رب ار وت یناوج قمحا گنشوه
 ».موشیم هفخ مراد .یشاب یضوع مهفن نابز مدآ
 اب ار تخت يور فاحل .تفر باوخ قاطا هب هرابود .دوب بترم زیچ همه یئاریذپ نلاس رد
 .درک كرت ار قاطا تعرس اب و دیسرت نآ زا هک دیهج شاهلیخمرد يرکف .درک فاص تسد
 .تخیوآ يرگید يایؤر هب ار شراکفا و داتسیا یئاریذپ نلاس طسو
 .درک زاب ار رد و تفر تمس نادب ،دنازرل ار وا رد گنز
 ».مالس« :تفگ رارسا رپ و هتسهآ ،لاح رس و هدنز رس مارهش
 ار وا تسد شزرل و امرگ مارهش .دیشک وا يوس هب ار شاتسد و ».ززغم ياقآ مالس«
 .دیسوب مرگ ار نآ و درک ساسحا
 ».دیئامرفب .لخاد دیئامرفب« :تفگ و درک اهر ار دوخ تسد یمارآ هب هدیش
 ياقآ ؟مینک تبحص رتینامدوخ يردق تسین رتهب« :تفگ و تسب شرس تشپ ار رد مارهش
 ؟تسین رتهب ؟میراذگب رانک ار میامرفب و دیئامرفب ،مناخ هدیش و ززغم
 هک تسا لاس تشه نونکا ام .تسا رتهب روط نیا هتبلا .دیئوگیم تسار« :تفگ هدیش
 ».مینزیم فرح مه اب اههبیرغ لثم زونه یلو میسانشیم ار رگیدمه

 و “وت“ میوگب وت هب ،وت رانک رد يزور متشاد وزرآ نم .يدز ارم لد فرح« :تفگ مارهش
 .دندش یئاریذپ نلاس دراو مه شوداشود هاگنآ ».منک ارا درفم صخش مود اب ار متالمج
 هدش بصن راوید هب یتمیق و ابیز ياهباق رد هک یئاهسکع هب و داتسیا نلاس طسو مارهش
 هدیش يهناش يور ار شاتسد یمارآ هب وا .دوب هداتسیا شرانک رد هدیش .تخادنا رظن ،دوب
  ».تسین نکمم رتهب نیا زا ،نویساروکد .تفگ نیرفآ دیاب تاهقیلس هب« :تفگ و تشاذگ
 ».مروایب هوهق ای ياچ تیارب ،نیشنب الاح« :تفگ و دیشک رانک يردق هدیش
 نم اب مه وت هک یطرش هب ،خرس بارش سالیگ کی .هوهق هن و ياچ هن« :تفگ مارهش
 .یشونب
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 يهشیش و تفرگ تسد رد ار یسالیگ ،تفر راب يوس هب و ».متسین نم« :تفگ هدیش
 تسد رد یسالیگ اب مارهش ،دزیرب سالیگ رد ار بارش هک نآ زا شیپ .تشادرب ار بارش
 .درک رپ زین ار وا سالیگ هدیش .داتسیا شرانک
 ».وت یتمالس هب« :تفگ و دیئاس وا بل هب ار شاسالیگ يهبل ،دش کیدزن هدیش هب مارهش
 .دندیشکرس ياهعرج مه نامشچ رد هاگن اب ود ره و ».یتمالس هب« :تفگ هدیش
 »؟يراد تسود همه زا شیب ار یبارش هچ وت« :دیسرپ هدیش
 ».دشاب زیگنا سوه و خرس وت ياهبل نوچ هک یبارش« :تفگ مارهش
 هب .دیوگب دیاب هچ تسنادیمن .دش جیگ مارهش تحاقو زا و تفر بقع یماگ ،دروخ اج هدیش
 ،رادرهوش ینز نم .مراد یتیعقوم هچ نم هک ياهدرک شومارف وت« :تفگ و دروآ راشف دوخ
 وت ياهفرح ،مدوب دازآ ینز رگا .ماهداوناخ کی زا يوضع و هلاس شش يهچب کی ردام
 ».متسین دازآ نم یلو دشاب شخب تذل و نیشنلد میارب تسناوتیم
 .ینک كرت ار هداوناخ هک تسین نیا مروظنم هتبلا .یشاب دازآ نک یعس« :تفگ مارهش
 نآ .يوش دازآ و ینک هراپ ،دناهدیچیپ تیاپ و تسد رب هک ار یئاههدنب هک تسا نیا مروظنم
 ».دوب دنهاوخ نیشن لد تیارب نم ياهفرح مه و تشاد یهاوخ ار تاهداوناخ مه تقو
 .دیشک رانک ار دوخ و داد شزاون ار شاندرگ و درب ورف وا ياهوم رد هجنپ یمرن هب هاگ نآ
 اب لاح هب ات نم :دیشکیم رپ يداضتم راکفا شریمض رد .دوب هدرک ریگ بطق ود نیب هدیش
 ياهسوه زج مه یتنعل گنشوه .ماهدوبن کیدزن يدرم اب سوه و قشع اب ،تبغر و لیم
 اب وا سامت زا .درادن شزرا يزیشپ شیارب نم تاساسحا و دشیدنایمن يزیچ هب شدوخ
 راب نیلوا يارب .تسا شمرن اب و حیقو وا .تسا يرگید تسد ،تسد نیا یلو .مرجزنم مندب
 مباریس شدوجو زا و دریگب شوغآ رد ارم ،دنزب تسد نم هب مهاوخیم ،مبلطیم ار درم نیا
 ....مناملسم نم .منک اطخ اپ زا تسد دیابن .مراد هچب و رهوش تهج ره هب نم .هن یلو .دنک
 .دش هریخ ياهطقن هب و تفر او شانامشچ .درک زک ،دش عمج هدیش
 ،تخادنا شرمک رد تسد و تفر ولج یماگ .درکیم ریس شانورد رد وا هارمه زین مارهش
 تذل ياهظحل تاهاتوک یگدنز نیا مامت رد تدوخ يارب لقادح« :تفگ و درشف دوخ هب ار وا
 هتشاد ار تاهداوناخ یناوتیم وت .مینک ساسحا ار رگید مه يامرگ راذگب .نیرفایب شخب
 .یشیدنایب زین نم هب و یشاب
 رب بل مارهش .دوب هدرک رحس ار وا مارهش ندب يامرگ ،درکن یتکرح چیه ،تفگن چیه هدیش
 رد دوخ و دش هقلح مارهش ندرگ رب هدیش ياهتسد .تفرگرب مرگ ياهسوب و داهن شابل
 ناشن ار یتمس هدیش و تفرگ تسد يور ار هدیش مارهش .تفر ورف وا ياهتسد يهقلح
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 .دناباوخ تخت يور یمارآ هب باوخ ِقاطا رد و درب الاب اههلپ زا ار وا مارهش .داد
 نیا تساوخیم شالد .دش هدنز ناخ گنشوه اب یگباوخمه تاظحل هدیش يهشیدنا رد
 ره هک تخورفا ار یشتآ ،شاهنیس يور مارهش ياهتسد یلو .دنامب سدقم و زیمت ،طیحم
 .دومن بوذ ار ود
 ناشيهتخادگ ياهناج رب درس بآ ،نفلت گنز ناهگان .دندش دوخ یب دوخ زا یتعاس اهنآ
 .دیشاپ
 نوریب باوختخر زا ناساره ،دوب هدروخ نیمز یکاخ يایند نیا رب رگید یملاع زا هک هدیش
 هک قرع زیر ياههناد .دروآیم راشف شاتروص رب نوخ و دوب بهتلم و غاد شاندب .دیرپ
 دناسر نفلت هب ار دوخ باتش اب .دوشگیم نیئاپ هب یکیراب ياههگر ،دوب هدیناشوپ ار شاندب
 ».وله«:تشادرب ار یشوگ و
 ».مدش محازم هک دیشخبب .مناخ مالس«
 »؟ربخ هچ .سابع شم مالس«
 هتشاد یشیامرف رگا هک مدرک رکف دوخ شیپ .اج نآ میایب هک مدشیم یهار هناخ زا متشاد«
 ».مرخب دیراد مزال يزیچ رگا .مهد ماجنا ،دیشاب

 ».میرادن مزال يزیچ ،هن .سابع شم دنکن درد امش تسد«
 .دش تریح راچد و دنادرگرب ور ،تشاذگ ار یشوگ هدیش .درک یظفاح ادخ سابع شم
 :تفگ و دنکفا وا شوغآ رد ار دوخ هدیش .دوب هداتسیا تخت رانک هدیشوپ سابل مارهش
 ».دیآیم سابع شم هعاسلا«
  ».دنیبب امش طایح رد ارم نیشام تسین بوخ و«
 .دش لاحشوخ و درک بجعت مارهش نهذ روضح زا هدیش
 ،درشف دوخ هب ار هدیش هاگنآ »؟منک كرت ار اج نیا هلجع اب دیاب نم سپ« :تفگ مارهش
 نیلوا اب .دش جراخ نامتخاس زا تعرس اب و ».دعب ات .مزیزع ظفاح ادخ« :تفگ و دیسوب مرگ
 كرت ار هناخ ،تلافسآ رب خرچ شلام شارخ شوگ يادص اب و دنک اج زا ار نیشام تراتسا
 ،يا .دمآ تسد هب ناسآ هچ و تسا يزیمت لام بجع :تشاد بل رب يزوریپ دنخبل .درک
 اقآ یشاب هدنز .دراد مه يرگید عفانم باوختخر زجب هتبلا .تسین كدب شطع عفر يارب
 ».مارهش
 .درکیمن رکف زیچ چیه هب .تسشن تخت رانک هدیش ،دش عطق هک نیشام يهزوز يادص
 یب ،ياهمسجم نوچ و هدش هریخ قاطا فک یلاق زا یشقن هب طقف .دوب یلاخ شانورد
 ناگراتس و دشیم ریزارس شانهذ هب هشیدنا ياههگر مکمک .هدنام اج رب یتدم تکرح
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 هب رکفت زا .دیسرتیم ندیشیدنا زا وا یلو .دیشکیم رپ فارطا هب شریمض نامسآ رب رکفت
 دوشیم دازآ سفق زا هاگ هگ هشیدنا غرم .تسین ياهراچ اما .تشاد تشحو هتشذگ تاظحل
 هب و تساخرب اج زا .دنکرب نیمز زا مشچ وا .دیاشگیم رپ دهاوخب هک یئوس ره هب و
 ار شدوجو ياهقباس یب باهتلا و سرت .دش هراپ شاهنیس رد يزیچ .درک هاگن باوختخر
 :تفگ دوخ هب .دیتلغیم نیئاپ هب شاشوگ رانک زا تمادن و مرش قرع ياههناد .تفوک ورف
 نیا یلو ... .تسا نکمم ریغ .درادن تیعقاو نیا .هن .متسه یکاپ نز زونه نم .مدوبن نم .هن
 نز رگید وت .يداد نت يراک نینچ هب لیم و لماک تیاضر اب و يدوب تدوخ .تسا تیعقاو
 ».يداد داسف هب نت .یتسین یکاپ
 کشخ شانامشچ رد کشا .درک هیرک و تشاذگ اکتم رب رس ،تسشن تخت رانک هرابود
 هب نادند .درک زادنادو هنیآ رد بوخ ار دوخ و تفر یئوش تسد هب .تساخرب هک دوب هدش
 تعسو رد ياهراتس ».تسا تفاثک قمحا گنشوه نیا ریصقت شاهمه« :تفگ و درشف مه
 ... .تشاد یشخب تذل ندب و مرگ نابل هچ یلو :دز وسوس شاهشیدنا ِتیاهن یب
 يدنخبل .دیهج شانامشچ زا یقرب و درشف شیاهناتسپ نیب ،درک تشم ار شاتسد
 .دروخ رس شانابل يهشوگ زومرم
 

١۶ 
 ماگ ،دوب هتفرگ شوغآ رد ار نمهب لاح یب رکیپ هک دمحا شود هب شود ناخ گنشوه
 وا .تفریم نیئاپ ،دیئارگیم یشوماخ هب هک هوق غارچ رون رد هوک بیش زا و تشادیمرب
 ،هناوید كرسپ نیا .دشن یلمع ماهشقن :درکیم رکف و تشاد تسد رد ار اهبسا يهناهد
 کی كرسپ .دیشکیم ندرگ و دیزخیم رام لثم هداز مارح گس مخت .تفرگ ار نمهب نوج
 هک قحلا .دنکیم عافد اهگرگ زا اهمدآ لباقم رد ،دزوسیم اهگرگ لاح هب شالد یبجو
 یلو دوب تخرد يالاب سرت زا اراس .تسا بیجع یلیخ یلو تسا يرگید راگزور ،راگزور
 اب ناشعون مه لثم اهنآ .دندوب هتفرگ ار شرود هناتسود اهگرگ و دوب هتسشن نیئاپ لالب
 !؟دنیابریم یقت جاح يارب ارم ياهدنفسوگ و دنتسه یلها اهگرگ دنکن .دندوب کیدزن وا
 .ماهداتفا يرورش نامدرم بجع ریگ .تسا هساک مین  ریز ياهساک ،دشابن مه نیا رگا یتح
 تسپ .مدرمان منکن نوریب يدابآ نیا زا ار ناشيهمه رگا .مرتهتخوس ردپ اهنآ زا نم یلو
 ».گندلا ياهترطف
 .دیسریم شوگ هب کیدزن زا اهبسا يههیش
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 ینزو شدوخ يارب و هدش گرزب هللااشام ناخ نمهب .بابرا« :تفگ ناخ گنشوه هب دمحا
 .دش هتسخ میاهتسد .مینک تحارتسا اج نیا يردق دیهدب هزاجا رگا .دراد
 یگنس هتخت .درک وجتسج ار فارطا هوق غارچ اب و ».درادن یلاکشا« :تفگ ناخ گنشوه
 شیاهتسد و تشاذگ شاناوناز يور ار نمهب ،دمحا .دندز همتابمچ نآ يور ود ره و تفای
 .دش دازآ
  .دمآیم دوخ هب و دشیم لیدبت هیرگ هب شاهلان مکمک .دیلان و دروخ ناکت یمک نمهب
 ».هدب نم هب ار نمهب« :تفگ دمحا هب و دش اج هب اج گنس هتخت يور ناخ گنشوه
 هیرگ و دروخیم بات و چیپ یتحاران و درد زا هک ار نمهب و تساخرب اج زا یتخس هب دمحا
 رگا .مینک تکرح تسا بوخ .بابرا« :تفگ و تشاذگ وا ياهنار و اهتسد يور ،درکیم
 ».درادن یشوخ تروص ،دننیبب لاح نیا اب ار ام ،هد هب تشگزاب رد یلاها
 ».روایب ار همقمق ،همه زا لوا« :تفگ ناخ گنشوه
 .دیشک نوریب بسا كرت زا ار ياهمقمق دمحا
 نم هب و نک رت ار لامتسد نیا و يوشب ار تدولآ نوخ ياهتسد« :تفگ ناخ گنشوه
 ».هدب
 .درپس دمحا شوغآ هب ار وا و درک كاپ ار نمهب ياهوم و یناشیپ نوخ رت لامتسد اب هاگنآ
 .دشیم لیدبت باوخ رد یفیعض يهلان هب شاهیرگ قه قه و تفرگیم مارآ مکمک نمهب
 »؟یسانشیم ار یقت جاح يهداوناخ وت« :دیسرپ توکس يردق زا سپ ناخ گنشوه
 نآ اما .مسانشیمن مه ار اج نیا یلاها .متسین يدابآ نیا لها نم .بابرا هن« :تفگ دمحا
 قیفر یشحو ياهگرگ اب يدابآ نیا مدرم ایوگ ،ما هدینش اج نآ و اج نیا زا هک روط
 اب یئورب و ایب اهرتگرزبً امتح ،دشاب رادن ردق نیا اهگرگ اب یلقسف يهچب نیا یتقو .دنتسه
 .بابرا يرآ .دنهدیم یلاها هب و دندزدیم ار نادنفسوگ ،اهگرگ :تفگیم یکی .دنراد اهنآ
 یسنجدب هک منکیم رکف .دنتسه هلچ و قاچ يدابآ نیا ياهمدآ يهمه !دیدیدن امش رگم
 ،دنزیم توس هک لالب :تفگیم یلع دمحا رسپ .تساهگرگ اب ناشیتسود رطاخ هب اهنآ
 و دوشیم نآ راوس ،يراوس رخ ياج هب وا و شاهناخ ِرد دیآیم ناود ناود اهگرگ زا یکی
 عمج اهگرگ اهتقو یضعب« :تفگیم یکی یتح ».دنزیم هسرپ ارحص و تشد يوت
 قیاقحلا یف ملعا هللاو .دنروآیم و دندزدیم واگ و دنفسوگ هلگ کی یلاها يارب و دنوشیم
 ».رومالا
 هب« :تفگ و دز یخلت دنخبل ،دوب هدش هدرزآ و نیگمشخ دمحا تقامح زا هک ناخ گنشوه
 هلاس تشه يهچب کی هک هلئسم نیا دوخ ًالصا .دروآ رد ار هیضق يوت و هت دیاب لاح ره
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 دادیم ناشن اراس تلاح .تسا بیجع یلیخ ،دروایب ماود گرگ ات دنچ نیب ،کیرات بش رد
 اجک زا وا ؟لالب ارچ یلو .تسانشآ و تسود اهنآ اب لالب طقف.تسین تسود اهگرگ اب هک
 هب کچوک يهچب ،دنشاب هدرکن یلها ار اهگرگ اهرتگرزب رگا !؟تسا هدش تسود اهنآ اب
 یقت جاح رس ریز تسه هچ ره سپ .تشاد دهاوخن ار اهنآ اب یتسود ناکما هجو چیه
 .هدرواین دراو نم نادنفسوگ هب هک یتافلت هچ ،گنر ود يذوم یقت جاح نیا ؟يدیمهف .تسا
 ».مهدیم داب رب ار شاهداوناخ
 زین دوخ و داد ياج وا شوغآ رد یمارآ هب ار نمهب ،دمحا و تسشن بسا رب ناخ گنشوه
 رتعیرس دیاب هک دنامهف اهنآ هب ،دیسریم شوگ هب کیدزن زا هک روتکارت يادص .دش راوس
 .دننک تکرح
 گنشوه و هدیشک زارد شاباوختخر رد نمهب .دندوب تاسیسأت رد اهنآ دعب تعاس مین
 ؟ارچ رخآ ؟ارچ« :درکیم رکف و تشاد تسد رد یکسیو یسالیگ .دوب هتسشن شرانک ناخ
 دای ار اهزیچ نیا ياهدش بارخ مادک رد و هدید میلعت و هدش گرزب ایند ياجک وا رگم
 نیا یبلق و لد هچ اب .تسا نکمم ریغ نیا ،هدش مامت شالاس شش هزات !تسا هتفرگ
 تواسق نیا !راب کی هن مه نآ ؟درک ورف ناویح ندب رد هتسد ات ار وقاچ هلاس شش يهچب
 لد رد ياهناعبس يهنیک و ضغب هچ !؟تسا هدرب ثرا هب یسک هچ زا ار یئوخ هدنرد و
 هک نم !دراد نایرج شزغم رد يدیلپ تاروصت و اههشقن هچ و هدرک هناخ هچب نیا کچوک
 وا .تسا يرادهناخ ریز هب رس نز کی هک مه شردام .متسین یئوج ارجام و ياهنیک مدآ
 ای ؟ترازو تسپ ؟تسوا راظتنا رد ياهدنیآ هچ ؟تسا هدروآ اجک زا ار يرکف يایند نیا
 »؟ود ره ای و ؟نادنز کیرات و گنت يهشوگ
 .دیلانیم یهاگ هگ و دزیم سفن ،دیشکیم هسانرخ مارآ نمهب
 ،نمهب يهدنیآ هب تبسن نارگن و شیپ یتعاس عیاقو زا برطضم و نیمغ ناخ گنشوه
 .دیرپ باوخ زا وا غیج و دایرف اب ناهگان .تفر باوخ هب و دیشک زارد دوخ باوختخر يور
 گرزب گرگ نآ ... دندمآ اهگرگ« :دزیم فرح و دیلانیم .دوب قرع سیخ نمهب ندب
 وقاچ« :دعب یقیاقد .مارآ يهسانرخ و شمارآ زاب و »...دمآ گرگ ... دریگب زاگ ارم دهاوخیم
 ... مشکیم ار اباب .هدب ار وقاچ ... مشکیم ار لالب نم .متشک ار لالب .متشک ار هگرگ .هدب ار
 و شمارآ مه زاب و ».متشک ار اباب ... مدرک لالب لد وت ار وقاچ هعفد دنچ .هدب ار وقاچ
 اب هاگان هب .دوب هدش سیخ شاندب و هتفرگ هار قرع شاشوگ تشپ زا .بترم ياهسفن
 .داد رس ار هیرگ و دیرپ باوخ زا دایرف
 باوخ .متسه اج نیا نم .مزیزع سرتن« :تفگ و تفرگ شوغآ رد ار وا ناخ گنشوه
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 »؟يدید
 ».ریگب شزاگ :تفگیم هگرگ هب وا .هشکب وقاچ اب ونم تساوخیم لالب .يرآ«
 يارب سرت رگید .دندش هتشک هک اهگرگ .دشکب ار وت دهاوخب هک دشاب یک گس لالب«
 ».مزیزع سرتن !یچ
 ،رحس زا شیپ .داهنن مهرب کلپ حبص ات ناخ گنشوه .تفرگ مارآ وا شوغآ رد نمهب
 .تخادرپ ندز مدق هب تاسیسأت رود غمد و هلصوح یب و دیشوپ ار اهشفک بارخ و هتسخ
 يردق وا .دوب هدیشک باجح تاناویح و نایمدآ نامشچ رب باوخ .شمارآ و دوب توکس
 هب ربکا و هللا گناب رود زا .دومن نشور يراگیس و دیشک یقیمع سفن ،درک شدرگ
 زا زامن يادا يارب زیخ رحس ياهدرم كوت و کت .دندادیم ناذا دجسم رد .دیسر شاشوگ
 رد ،دوب هداتسیا هد هب ور و تاسیسأت هب تشپ هک ناخ گنشوه .دندوب هدش جراخ اههناخ
 داب رب ار ناتداینب« :تفگ و درک گنت ار شانامشچ ،دز شراگیس هب هک قیمع یکپ سپ
 هب ،درک شلام دگل شفک كون اب ،دیبوک نیمز رب مکحم ار شراگیس هت ».مهدیم
 .دیبوک ار دمحا قاطا ِرد و تشگرب تاسیسأت
 ».بابرا مالس« :تفگ و درک روج و عمج ار دوخ ،دوشگ ار رد هدرک فپ و دولآ باوخ دمحا

 زور ود نم وگب مناخ هب .ربب رهش هب نیشام اب حبص ادرف ار نمهب و نک رضاح ار هناحبص«
 ».درگرب دوز و هدب ماجنا شیارب تشاد يراک مناخ رگا .مدرگیمرب رگید
 هس ،ریشرس ،ابرم ،رینپ ،هرگ .دوب زیچ همه ،دوب هدش زاب نیمز يور هک هناحبص يهرفس رب
 هب و درب ورف ار شاهمقل ناخ گنشوه .ریش ناویل ود و هزات نان ،لسع ،غرم مخت ددع
 ود مه نم .نامام شیپ ورب دمحا اب حبص ادرف و نک تحارتسا بوخ ار زورما« :تفگ نمهب
 ».میآیم رگید زور
 ».منامب اج نیا مهاوخیم نم .اباب هن«
 وت .مرسپ هن« :تفگ و دیشکرس نیریش ياچ يردق رینپ و نان يهمقل يور ناخ گنشوه
 عورش تاهسردم ،نیا زا هتشذگ .تساهنت رهش يوت مه تردام و یتسه اهنت اج نیا
 ».يدرگرب دیاب وت و دوشیم
 .منزب کتک ار لالب مهاوخیم نم .منامیم اج نیا نم« :تفگ هتفرگ ضغب يادص اب نمهب
 ».مشکب مه ار هگرگ یکی نوا مهاوخیم
 گنشوه يهدارا هک دنمتردق نانچ نآ يزیچ .دزیم جوم یبیجع زیچ نمهب نامشچ رد
 نحل اب و داتسیا شافرح رس رب یلو .تخود نیمز رب ار شاهاگن و تسکش مه رد ار ناخ
 ».يدرگیمرب رهش هب دمحا اب ادرف وت« :تفگ ياهنارمآ
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 درکیم شالت .تفریمن نیئاپ شیولگ زا همقل و درشفیم ار نمهب يولگ تدش اب ضغب
 دنادب هک نیا نودب .دش کشا زا رپ شانامشچ .دوش مارآ شیولگ درد ات دهد تروق ار همقل
 ندیکرت اب نآ سپ رد و درک ترپ نوریب هب تردق مامت اب ار شیولج باقشب ،دنکیم هچ
 ناهگان .درک غاد ار شاتروص و تسشن شاهنوگ رب ناخ گنشوه مکحم یلیس ،شاضغب
 تلاح هب ار اهلاگنچ و دز نوریب ار اهنادند ،درک گنت ار شانامشچ ،دش عطق شاهیرگ
 .درشف نادند ریز عیرس تکرح کی اب ار ردپ يهناش و تفرگ هلمح
 .درک رود دوخ زا ار وا و دروآ دورف نمهب رب ینیگنس يهبرض ،يدایرف سپ رد ناخ گنشوه
 نورد زا ار ردپ ،شاهدنرُب و زیت هاگن یلو تفریم لاح زا ،درکیم لمحت ار تابرض نمهب
 .دیشارخیم
 ».دمحا« :دز دایرف ناخ گنشوه
 »؟هداتفا یقافتا هچ .بابرا یلب« :دش قاطا دراو عیرس دمحا
 هب دوخ اب و ناشوپب ار هچب نیا سابل« :تفگ و دیلام ار شاهناش تسد اب ناخ گنشوه
 ».شاب دوز .ربب ارحص
 دوخ نمهب و درک كرت ار قاطا ناخ گنشوه .دش هرفس ندرک عمج لوغشم هلجع اب دمحا
 .داتسیا رظتنم رد رانک و تسب ار شیاهشفک دنب ،دیشوپ سابل
 ».ارحص میورب .نمهب اقآ میورب« :تفگ ،قاطا ندرک بترم زا سپ دمحا
 ياج هدننار رانک یگدوسآ و ینأت اب ،دیسریم رظن هب مارآ و تحار هک نمهب ،زور نآ يادرف
  .تفرگ
 »؟میوگب تیارب لاح اب كوج کی یهاوخیم« :تفگ دمحا ،دندش رود هک تاسیسأت زا
 ».وگب« :تفگ ،دوب هدش هریخ هداج هب هک نمهب
 زمرت يور اپ ،تفریم هسیر بترم شدوخ هک كوج کی بات و بآ رپ فیرعت زا سپ دمحا
 »؟يدنخیمن وت« :دیسرپ بجعت اب و تشاذگ
 ».دوبن رادهدنخ .هن« :تفگ توافت یب و درس نحل نامه اب نمهب
 .دنتشاذگ رس تشپ توکس رد ار هار و ».كوج یب كوج هگید سپ« :تفگ دمحا
 اقا مالس« :تفگ یلاحشوخ اب و دوشگ ار رد سابع شم .درشف ار گنز و دش هدایپ نمهب
 »؟تشذگ شوخ وت هب هد رد .نمهب
 ».هن« :تفگ يدرس هب نمهب
 ».منکیم ربخ ار مناخ هعاسلا« :تفگ سابع شم
 .دش رهاظ رد رب هدیش
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 هسردم يارب دیاب وا هک دندومرف بابرا .مدروآ ار نمهب اقآ .مناخ هدیش مالس« :تفگ دمحا
 ».دوش هدامآ
 »؟تساجک اقآ دوخ سپ« :دیسرپ هدیش
 ماجنا ناتیارب دیراد یشیامرف امش رگا هک دندومرف .دندرگیمرب رهش هب رگید زود ود ناشیا«
 ».مهد
 ».متسه شرظتنم وگب و ناسرب مالس اقآ هب طقف .یسرم هن«
 هک نیا لثم« :تفگ بجعت اب و شدیسوب ،تفرگ شاشوغآ رد ،دز وناز نمهب يولج هاگنآ
 »؟تسا هدش دوبک تاتروص و یمخز تایناشیپ ارچ ؟هدش یچ .تسا خلت تتاقوا
 کتک بشید لالب اب نمهب اقآ« :تفگ و تفرگ نیشام رد هب ار شاتسد ،دز تراتسا دمحا
 .دیایب رهش هب دوبن لیام نمهب اقآ .دش خلت شا تاقوا اقآ اب مه حبص زورما .دندرک يراک
 رد ار هد هار و درشف زاگ يور ار شیاپ ،تسب هک ار رد ».موش صخرم ،تسین یشیامرف رگا
  .تفرگ شیپ
 هب تسد ود اب و دوب هدش دنلب اپ ود يور نانکزیخ و تسج ،وعوع و ادص و رس اب یبوش
 و توافت یب نمهب یلو .دمآیم دجو هب و دیسیلیم ،دیئوبیم ار وا ،دیبوکیم نمهب ياهاپ
 ار وا هدیش .دوبن رادرب تسد یبوش .تفر شاقاطا هب و دش رودیرک دراو ردام هارمه ،درس
 زا سپ هدیش و تفر هناخزپشآ هب سابع شم .تسب شیور هب ار رد و درب طایح هب ،درک لغب
 ار یئایشا ،هدز ناجیه یتاظحل .تخادرپ هناخ ندرک بترم هب و درک كرت ار نمهب ،یقیاقد
 لوغشم دوخ هب و تسشنیم ياج رب رکفتم و هتسخ ،درسنوخ دعب یقیاقد .درکیم اج هب اج
 .دشیم
 دصق زورما ،مناخ« :تفگ ضارتعا هب و دمآ رودیرک هب سابع شم .دش يرپس اهتعاس
 ناخ نمهب ،دیتسین هنسرگ امش رگا .تسا رهظ زا دعب تفه تعاس نالا !دیروخب اذغ دیرادن
 »!تسا هنسرگ هک
 شم یتفگ عقوم هب« :تفگ ،دیشخبب يانعم رد يدنخبل اب و درک كرت ار باوخ قاطا هدیش
 ».نیچب ار زیم افطل .متسه هنسرگ یلیخ مه نم .سابع
 نمهب .درک یلاخ يریگفک زین دوخ يارب و دیشک اذغ نمهب باقشب رد هدیش دعب یقیاقد
 .تفرگیمنرب وا زا مشچ و دروخیم اذغیمارآ هب هدیش .دیعلبیم ار اههمقل و دوب هنسرگ
 شاتسد هب هک ار یناویل ».هدب بآ نامام« :تفگ و تفرگ ناهد رد یگرزب يهمقل نمهب
 .دش تکاس و ».مدش ریس یلیخ« :تفگ و دیشک رس دش هداد
 لوا سالک هب و دوشیم عورش تاهسردم ادرف« :تفگ و تفرگ تسد رد ار وا تسد هدیش
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 ادرف .باوختخر هب ورب دعب ،نک مامح مه وت .دناهدرک هدامآ ار ناشدوخ اههچب همه .يوریم
 ».يزیخرب دوز حبص دیاب

 ».تسه وروز ملیف بشما .منک اشامت نویزیولت مهاوخیم«
 ».یشاب هدامآ و لاح رس ادرف دیاب وت .مزیزع .هن«
 ».دیآیم یک اباب« :دیسرپ یمارآ هب هدیش .درکن رارصا نمهب
 ».ادرف سپ هک نیا لثم .دیآیم یک منادیم هچ نم« :تفگ و درک شرت ور نمهب
 »؟ینادیم اجک زا وت« :دیسرپ هدیش
 ،میتفریم هد هب ام یتقو ؟یتسنادیمن تدوخ رگم .دیوگب وت هب هک تفگ دمحا هب شدوخ«
 تساخیمرب زیم رانک زا هک یلاح رد و »؟هتفر تدای .ددرگیم رب یک هک تفگ وت هب شدوخ
 »؟دروخیمن اذغ ارچ ؟نامام یتسه ضیرم« :دیسرپ
 باوختخر رد ار وا ،درک مامح ار نمهب .تساخرب و ».تسا بوخ ملاح .هن« :تفگ هدیش
 :درک ندناوخ هب عورش و تشادرب دوب تخت رانک زیم يور هک ار ياهصق باتک و دناباوخ
 ... دوبن یکی ،دوب یکی«
 کیدزن مه هب هتسهآ شیاهکلپ .درکیم هاگن ار شردام و دادیم شوگ هقالع اب نمهب
 كرت ار قاطا یمارآ هب هدیش  .تفر باوخ هب و دش هتسب شانامشچ ياهظحل رد .دشیم
 :تفرگ ار ياهرامش و تشادرب ار نفلت یشوگ یئاریذپ قاطا رد و تشذگ رودیرک زا ،درک
 رگا .هدش گنت یلیخ تیارب ملد مه نم ... مبوخ یسرم ... هدیش ،منم . مالس ،وله«
 .دوریم شاهناخ هب بشما سابع شم ،هد تعاس ... نزب نم هب يرس بشما یتسناوت
 .دعب ات سپ ... بوخ یلیخ ... مراذگیم زاب ار رد زرد .تسا باوخ شدوخ قاطا رد مه نمهب
 ».ظفاح ادخ
 یموهفم ان تالمج یهاگ زا ره .دیشکیم هسانرخ یقیمع باوخ رد اهتعاس نمهب
 شیوربور اهگرگ و لالب ،دید باوخ رد .دوب هتشذگ همین زا بش .دشیم تکاس و تفگیم
 ناشناهد زا ریشمش لثم اهگرگ نادند و  تشاد تسد رد یگرزب قالش لالب .دناهداتسیا
 وقاچ امش هب وا .تشک ار امش وا« :تفگ و داد ناشن تشگنا اب ار وا لالب .دوب هدز نوریب
 ».دز
 سرت .دوب قرع سیخ شاندب .دیرپ باوخ زا .دنتشادرب زیخ و دندرک زاب ناهد اهگرگ
 .دمآ گنت شاسفن .درک ناهنپ ار دوخ و درب فاحل ریز رس .دنازرلیم ار شدوجو یهاکناج
 یکشاوی مورب .هدماین .هن !هدمآ اباب هک نیا لثم :دنام اج رب تکرح یب و دروآ نوریب ار رس
 اب .هن !دنزیم فرح یسک اب نامام هک نیا لثم یلو .مرادن هلصوح .منک اشامت نویزیولت
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 مورب .دیآیم یئادص کی یلو .مباوخب و مدنبب ار منامشچ .بوخ .دنزیمن فرح سک چیه
 .دنتسه اجک میاهیئاپمد .دیآیم یه هک هیچ يادص نیا منیبب ،مهدب بآ یشوگ و رس
 قاطا زا ادص .تسین یسک هک مه رودیرک يوت .تسا زاب رد زرد .داوخیمن یئاپمد نک شلو
 »هشیم شروم روم مدآ .دندرس اههلپ ردقچ .دایم ادص ات ود .دیآیم نامام باوخ
 مارهش و هدیش .درک هاگن .دوب زاب یمک باوخ قاطا ِرد زرد .تفر الاب هلپ نیرخآ زا نمهب
 رد تسد مارهش ..دندرکیم شزاون ار رگیدمه و دندوب هداتسیا تخت رانک قاطا طسو ،تخل
 يهنیس و دش مخ مارهش .دیلامیم وا ياههناش و ندرگ رب ار شانابل و تشاد هدیش رمک
 اج ،دندروخ ناکت يردق اهنآ .درکیم هلان هتسب نامشچ اب هدیش .تفرگ ناهد رد ار هدیش
 لاح رد ردام و دلامیم ار شردام لپک درم نآ ياهتسد هک دید نمهب و دندش اج هب
 وا يور مارهش و دوشگ مه زا ار اهاپ و دیشک زارد تخت يور مارآ هدیش .تسا يرگید
 نمهب .هدنیازف ياهلان .درکیم هلان تکرح نیا اب ردام و دش زاغآ یبیجع تکرح و دیباوخ
 دنتسه يراک هچ لوغشم اهنآ تسنادیمن .درکیمن راک شالقع .تشادن تکرح تردق
 دیابن سک چیه هک دننکیم يدب راک اهنآ هک درکیم ساسحا شیاهلولس کت کت اب یلو
 ،درشف ار شیولگ ضعب .دنهدیم ماجنا ار يدب راک اهنآ .دنادب دیابن اباب صوصخ هب .دنادب
 هک دنتفریم جوا هب هدادلد ود .تفوک ورف ار شاناج یفیفخ شزرل و دش شعترم شاندب
 کی .متسه گرگ نم :تفر هناخزپشآ هب طایتحا اب ،دمآ نیئاپ اههلپ زا ادص یب و مارآ نمهب
 دراک و دیشک نوریب ار وشک هتسهآ ».هدنرب ياهلاگنچ اب .زیت ياهنادند اب یعقاو گرگ
 ».متسه گرگ نم .تسا نم ياهلاگنچ و اهنادند نیا :تشادرب ار هناخزپشآ گرزب
 ارچ تسنادیمن .درکیم نوگرگد ار شالاح ،دمآیم باوخ قاطا زا هک یمارآ يادص
 .دش رودیرک دراو ،درشف تسد رد ار گرزب يوقاچ .دشکب وقاچ اب ار اهنآ يود ره دهاوخیم
 .دش جراخ طایتحا اب و دومن زاب ار نامتراپآ رد ،درک جک ار شاهار ،داتسیا اههلپ رانک ياهظحل
 نوریب شیاهنادند و هدنام زاب شاناهد ،هدش زمرق شانامشچ .تشادیمرب مدق هتسهآ
 درک ریگ ،دوب هداتفا طایح فک هک یبوچ هب شياپ .تفریم رگید ماگ دنچ دیاب وا .دوب هدز
 .دنابسچ باوخ قاطا ریز راوید هب ار دوخ ،تشادرب ار وقاچ عیرس .دروخ نیمز رب تدش اب و
 هب شردام درک ساسحا وا .تفر رانک يردق هدرپ و دش شوماخ باوخ قاطا رون مک غارچ
  .دنکیم هاگن نوریب
 .درک زاب ار نآ رد و دناسر یبوش يهنال هب ار دوخ ،ادص یب و هاتوک ياهماگ اب ،دعب یقیاقد
 .داد شزاون ار وا ندرگ نمهب .دش جراخ هنال زا ،دیشکیم توس قوش زا هک یلاح رد یبوش
 زا دراک كون .دمآ نیئاپ تدش اب نمهب رگید تسد .درب تذل و دش زارد نیمز يور یبوش



122 

 و دنام زاب شانامشچ .دماین رد یبوش يادص .تسشن نیمز رب و تشذگ ناویح مکش
 ،دش هراپ هراپ یبوش .درکیم هراپ ار وا ندب نانچ مه دراک تابرض .داتفا نوریب شانابز
 .درک زمرق ار شافارطا و نمهب ياهتسد ،وقاچ ،نوخ و دش خاروس خاروس
 هار ادص یب و هتسهآ ،درک ترپ ناتخرد نیب ار وقاچ .یلاخ شانورد و دوب هتشگ مارآ نمهب
 .تسب ار رد و دش نامتراپآ دراو ،دیدرگ زاب ار هدمآ
 هک هنیآ زیم ریز هک تشاداو ار وا درکیم یظفاح ادخ ردام زا هک باوخ قاطا درم يادص
 .دوش یفخم ،دندوب هدناشوپ لمخم اب ار شافارطا و هدش هیبعت رد رانک
 تشن نوریب هب باوخ قاطا رد زرد زا هک یفیعض رون رد شرس تشپ زا ردام و ولج زا اقآ نآ
 .دندمآ نیئاپ ،درکیم
 ».مارهش ،شاب تدوخ بظاوم« :تفگ هدیش
 »!دایمن شاشوخ شزا اباب هک تسا مارهش ومع نامه درم نیا سپ«
 درک ساسحا .تفرگ ار رد يهریگتسد و ».دعب ات ظفاح ادخ« :تفگ و دیسوب ار هدیش مارهش
 رون رد .دنک هاگن ار شاتسد هک دوب نآ زا رتهدز ناچیه یلو تسا كانبسچ و سیخ يردق
 زا هدیش .تسب ار رد و درک كرت ار هناخ مارهش .دمآیمن مشچ هب يزیچ زین رودیرک مک
 هلجع اب .دوب كانبسچ شیاهتسد .دمآ نوریب هاگ یفخم زا هتسهآ نمهب .تفر الاب اههلپ
 .دناباوخ شوگ و دش ناهنپ فاحل ریز و دناسر شاقاطا هب ار دوخ
 راکً امتح !؟درکیم راکچ نامام اب مارهش ومع .منیبب .سنج دب نامام :دمآیمن یئادص رگید
 هگا .سنج دب نامام !هریم اهدرم لغب وت روع و تخل مدآ .ایح یب نامام .درکیم یمرش یب
 ار شاغامد .مربیم مه ار شاجنوا .مربیم ار قمحا مارهش ومع يولگ وقاچ اب مشب گرزب
 رگید درم کی هک دنکن ؟تسا رادیب مه زونه ؟دنکیم راکچ نامام الاح منیبب .مربیم مه
 ».تفاثک ردام !؟تسالاب نوا مه
 اج زا یمارآ هب .دوبن هدنبسچ و سیخ رگید شیاهتسد .دروآ رد فاحل ریز زا رس نمهب
 رد تعرس اب سپس و درک جیگ ياهظحل ار وا نفلت گنز يادص .داتفا هار هب و تساخرب
 .تفر ورف شاباوختخر
 ... مالس ... وله« :تشادرب ار یشوگ هلجع اب ،باوخ سابل رد هدیش ،گنز نیموس سپ رد
 رد ،رد يهریگتسد هب مرگ نوخ ... یتسه نئمطم ؟رد يهریگتسد ... ؟نوخ ... ؟هدش یچ
 و درک نشور ار غارچ .تشاذگ ار یشوگ ».مشب تادف ...ً امتح .دشاب ... !؟بش هدزاود تعاس
 هدنام نمهب نینوخ ياپ اج رودیرک فک تکوم يور .تخیر ورف شابلق .تفر رودیرک هب
 هسانرخ هتسهآ فاحل ریز نمهب .دوب زاب رد زرد .دناسر وا قاطا هب ار دوخ ناساره هدیش .دوب



123 

 هکل هکل نمهب فاحل دیفس هفالم .دیشک یفیفخ غیج و درک نشور ار غارچ هدیش .دیشکیم
 .نینوخ جنرآ ات شیاهتسد و دوب باوخ ردً ارهاظ نمهب .دز رانک ار فاحل هدیش .دوب نینوخ
 ».نمهب .مرسپ .نمهب .نمهب« :تفگ و داد ناکت ار وا هدیش
 مشچ رگا لاح نیع رد .دنیبب ار راکهنُگ ردام يور و دنک زاب مشچ تساوخیمن شالد نمهب
 ردام باوج و دیاشگب مشچ تسیابیم وا اما .دوبیم شراظتنا رد یلصفم کتک ،درکیم زاب
 یچ !؟هدش یچ ؟هیچ« :تفگ و دز یتسج اج زا ،تسا هدیرپ باوخ زا هراب کی ایوگ .دهدب ار
 »؟یگیم
 »؟دنانیناوخ تیاهتسد ارچ« :دیسرپ و درک هنیاعم ار وا ندب هدیش
 باوخ وت دیاش !منادیم هچ نم !منادیمن نم« :تفگ و درک شیاهتسد هب یهاگن نمهب
 ».هدش ینوخ
 راکچ .منادب وگب ار شاتسار ؟دوشیم ینوخ باوخ وت تهج یب و دوخ یب مدآ تسد رگم«
 »؟يدرک
 ».ماهدرکن يراک نم .چیه«
 و تفرگ ار قاطا فک نوخ ياههکل در ،درک كرت ار قاطا ،تشاذگ دوخ لاح هب ار وا هدیش
 ار طایح غارچ ،درک زاب ار رد .دوب نینوخ یتسار هب رد يهریگتسد .دیسر نامتراپآ رد هب
 هفخ ناهد رب تسد راشف اب ار شالرتنک لباق ریغ دایرف ناهگان .داتفا هار هب و دومن نشور
 زا شانابز و دوب زاب شانامشچ .دوب هدیپت نوخ رد یبوش يهراپ هراپ ندب .دش مخ و درک
 ياهاپ رثا و دوب هدرک نیگنر ار یعیسو يهطوحم ،نوخ ،دوب هداتفا نوریب شاهتسب ناهد
 سفن تسناوتیمن یتسرد هب .دش درس هدیش .دوب هدنام اج رب اهرجآ يور شرسپ نینوخ
 و دنک هیرگ تساوخیم شالد .دوب هدش تسس شاناوناز .دزیم تدش اب شابلق .دشکب
 لتق هب وقاچ اب نمهب ار هتسب نابز ناویح نیا هک دوب نشور ًالماک شیارب .دنزب دایرف
 هب ،دش نامتراپآ لخاد تعرس اب .دیچیپ دوخ رد ار وا هاکناج یمشخ هاگان هب .تسا هدناسر
 »؟یتشک ار یبوش ارچ« :دیسرپ وا زا مشخ اب و داتسیا .تسب ار رد و تفر نمهب قاطا
 ».متشکن ار وا نم« :تفگ هناضرتعم و »!؟نم« :درک لاوئسً الباقتم ،بجعت اب نمهب
 قمر و لاح یب رکیپ هک دمآ دوخ هب یتقو و دیرپ وا يور يریجنز ياهناوید ناس هب هدیش
 .دوب هداتفا تحت يور ،شاتروص رب دوبک ياههکل اب نمهب
 میوگیم وا هب ،دمآ اباب هک ادرف سپ« :تفگ و تسشن تخت رانک .دزیم سفن سفن هدیش
 ». تشک روطچ و تشک ار هگس یسک هچ هک
 اب وت هک میوگیم مه نم« :داد باوج یلاح یب اب ،دوب هتخود مشچ ياهشوگ هب هک نمهب
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 ».دروخیم ناکت یه و دوب هدیباوخ وت يور وا هک میوگیم .يدرکیم راکچ مارهش ومع
 درک نیقلت دوخ هب راب نیدنچ .دش کشخ و خلت شاناهد و دروآ راشف هدیش بلق هب نوخ
 .دوب هدینش تسرد وا .هن یلو .تیعقاو هن ،هدوب لایخ و مهو تسا هدینش ار هچنآ هک
 نامشچ رد ندرک هاگن تأرج هک یلاح رد .دنک مگ در و دبایب يزیرگ هار دیشوک هناهوبذم
 هک تسیچ هناقمحا ياهفرح نیا .يدرک طلغ« :تفگ هدنکفا يرس اب تشادن ار شدنزرف
   ».يدید باوخً امتح .هچ ینعی .دوبن اج نیا مارهش !ینزیم
 مشچ اب .مدید ار امش و دوب زاب یمک قاطا رد ،مدمآ الاب اههلپ زا هک نم« :تفگ نمهب
 ».مدید مدوخ
 وش دنلب هللاای« :تفگ يدنت هب و تساخرب اج زا .دش میلست و دروخ ار صالخ ریت هدیش
 ؟يدیمهف .دربیم ار ترس ،دنیبب ار اهنوخ نیا اباب هگا .هگید بنجب .مینک زیمت ار اهنوخ
 .درک كرت ار قاطا باتش اب دوخ و ».يریمب هک تدنزیم ردق نآ
 كرس تایح هب هرجنپ زا .درک بلج نوریب هب ار نمهب هجوت یفیفخ تابرض دعب یقیاقد
 .دوب یقیمع يهلاچ رفح لوغشم هدیش .دیشک
 

١٧ 
 ياهمخد تروص هب ار لولس ،دنلب ياهراوید .دوب یگنت طیحم ،دندوب هتسشن اهنآ هک یئاج
 اهراوید هب الاب نامه رد ،تخیریم نورد هب فقس ریز يهرجنپ زا هک يرون .دوب هدروآ رد
 .درکیم تشن نیئاپ هب هنوگ هم و دیسامیم
 ار ناشياهاپ رفن هس رگا .دندیلولیم مهرد ،دننام هرفح و کچوک ياضف نیا رد رفن شش
 هدز همتابمچ ناینادنز .تشادن دوجو تحارتسا تهج یفاک ياج هیقب يارب دندرکیم زارد
 و زار و لد درد .دندنامیم هریخ اهتدم ياهطقن هب ای و دندزیم ترچ هتسشن .دندوب
 تشونرس میلست .تشادن دوجو  یکشا  رگید  ناشنامشچ رد .دوب هدیشک هت ناشاهزاین
 رس هب هرهلد و بارطضا رد اههتفه و اهزور ،اهتعاس .دندیشکیم راظتنا .دندوب هدش
 .دندربیم
 ،دیباتیم شاهرهچ رب وربور و الاب يهرجنپ زا هک یقمر یب رون .دوب هداد هیکت راوید هب دارم
 مشچ ،دوب هدرک ریگ ياهطقن هب شاهاگن هک یتدم زا سپ .دادیم ناشن نشخ و سوبع ار وا
  »؟تسا هدرک ار راک نیا یسک هچ ؟ینکیم رکف هچ وت« :دیسرپ ناضمر شم زا و دناخرچ
 ،دشیمن هدید وا زا یحبش زج و دوب هتسشن یکیرات يهطقن رد شیوربور هک ناضمر شم
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 یئاج هب ملقع ادخ هب .میسرپیم مه زا ار هلئسم نیا هک تسا راب نیمهاجنپ دیاش« :تفگ
 ».دسریمن
  :تفگ ،تفریم رو شیاپ ياهنخان اب و هتسشن وناز راهچ هک نسحم شم
 .تسا سومان یب بابرا نیا ،ماکداش بانج ،قلعج يهکیترم نیا رس ریز اهکلک يهمه«
 ».تسا هدش راک هب تسد الثم ام یصالخ يارب و هدیشوپ شیم سابل مه الاح
 یصالخ يارب یلو هدیشوپ شیم سابل وا .تسا تسرد« :تفگ و درک یخلت يهدنخ بیجم
 ار شرس ،ياهشالت يارب ار یطرش هچ هک يدینشن رگم .تسا هدشن راک هب تسد ام
 لد نحل هچ اب هک يدینشن رگم  !دیشک نایم هب ام يدازآ تهج شیزور هنابش ،دروخب
 و يرادهگن هب رداق ،یمدآ هن و یلام رظن زا هن ،يدابآ نیا یلاها« :تفگیم ياهنازوس
 و دز مهاوخ ناشمخش ،دیراذگاو نم هب ار اهنآ رگا .دنتسین امش ياهنیمز یتسرپرس
 ار  ناتياهنیمز هرابود دیدش دازآ هک مه دعب .داد مهاوخ ناتهداوناخ هب ار  ناشتالوصحم
 ،داهنشیپ نیا ندینش اب هک ار ياهظحل نآ منکیم رکف .درک مهاوخ لقتنم ناتدوخ هب
 ».ياهدرک شومارف ،دیزرل تاندب
 تشادرب ،دراکیم ار ام ياهنیمز یسک هچ .دراد قح ماکداش هک قحلا« :تفگ ناضمر
 .ربکا یئالبرک یتح .درادن ار تردق نیا سک جیه ام هد يوت ؟دنزیم مخش و دنکیم
 هب ار لوصحم مامت ،دیشورفب نم هب ًامسا ار اهنیمز امش رگا :تفگ یتح ماکداش
 وا هک تسا تسرد ».مهاوخیمن مه لمعلاقح« :تفگ یتح ».منادرگیمرب  ناتياههاوناخ
  ».تسین مه دب شداهنشیپ ًافاصنا یلو تسا يايذوم و گنرز مدآ
 ار ام نارومأم .دینزیم رد نآ و رد نیا شاهمه هک مه امش« :تفگ ضرتعم ینحل اب دارم
 خیرات نآ زا زور هس و هتفه تشه هک هعاسلا .دناهتفرگ تکلمم راک رد يراک بارخ مرج هب
 .تسا یتنعل کنا نیمه مرج هب ،دننکیم شفرد و غاد راب کی زور دنچ ره ار ام و درذگیم
 دینکیم رکف امش هک اهنیا زا ام عاضوا یلو دربب يدوس هلئسم نیا زا مه ماکداش دیاش
 »!؟دیدیمهفن مه زونه .تسا طیخ یلیخ عاضوا .تسا رتدب
 يهلئسم ،هلئسم منکیم رکف نم یلو یئوگیم وت هک دشاب روط نیا دیاش« :تفگ یضترم
 ».نیمه و تسام ياهنیمز
 .دناشن ناشاههرهچ رب درس قرع ،لفق رد يدیلک شخرچ و رد هب ياهبرض
 يهشال و درب دنهاوخ ار ام زا کی مادک ؟تسیک تبون الاح« :تفگ هدرسفا و هدزمغ بیجم
 »؟دنادرگ دنهاوخرب ار شاناج همین
 رظتنم نامشچ .دش زاب مارآ مارآ ،زلف ود شیاس نشخ يادص و الول رب یشخرچ اب رد
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 هاگرد رد .درک زاب ًالماک ار نآ ،رد رب يراشف اب نابنادنز .دوب هدش هتخود رد زرد هب ناینادنز
 ».دیئایب نم لابند ناتءهمه .دیبنجب .دیوش دنلب« :تفگ و داتسیا
 و هجنکش مه زاب :دیعلبیم ار ناشروز هجنکش رکف و دمآیمن هار هب لد .دوبن نتساخرب ناوت
 ...مه زاب و مه زاب و شزاون و هجنکش مه زاب و لاوئس و هجنکش مه زاب .باذع
 .دنتشذگ یکیراب يورهار زا .دنداتفا هار شرس تشپ طخ کی رد ناینادنز و ولج رد نابنادنز
 هب و دندرک یط دوب نادنز نامتخاس نآ درگادرگ هک ار ياهطوحم .دنتفر نیئاپ یئاههلپ زا
 ناینادنز کی کی و درک زاب ار يرد .داد تسیا نامرف نابنادنز .دندش دراو يرگید يورهار
  .داد له نورد هب  ناشتشپ رب يراشف اب ار
 زا دوب ترابع قاطا نورد يایشا .راوید رب یسکع هن و نیمز رب یشرف هن .دوب یلاخ قاطا
 .دوب هتفرگ و سوبع شاهفایق .دوب هتسشن نآ رب ماکداش هک يایلدنص و کچوک زیم کی
 دزیم زیم رب تخاون کی ،درشفیم شاناتشگنا يال هک ار يدادم هت و تشاد نیئاپ هب رس
 .دنابنجیم رس نآ يادص اب و
 يروآ شدنچ يادص اب رد و تفر نوریب نابنادنز .دنداتسیا شیوربور ،فص کی رد ناینادنز
 .دش هتسب
 و تروص تالضع لوه و ساره و دیپتیم تدش اب ناینادنز يهناخ بلق رد بلق
 .دنازرلیم ار  ناشندرگ
 ».لاس هد« :تفگ یخلت هب و دنام اجرب ياهمسجم نوچ ماکداش
 »!لاس هد« :درک رارکت بل ریز بیجم
 ».لاس هد .یلب« :تفگ ،دارم نامشچ رد ذفان یهاگن اب و دروآرب رس ماکداش
 ».میهانگیب ام .میاهدشن بکترم یهانگ هک ام ،بابرا هخآ« :تفگ ناضمر
 لیلد نیمه هب« :تفگ دنزیم فرح یشوگ رد هک نیا لثم و دروآ نیئاپ ار شیادص ماکداش
 اهفرح نیا« نوریب هب هراشا اب »اهنیا یلو دیهانگیب امش هک منادیم نم ار نیا .لاس هد
  ».دوشیمن ناشرس
 »؟تسا هدرک رداص یک ار مکح نیا .میاهدشن یهاگداد زونه ام« :تفگ دارم
 بارخ تیموکحم يارب .دزرمآیب ار تردام و ردپ ادخ« :تفگ و درک یعطقم يهدنخ ماکداش
 لاح هب ات هک دیاهدروآ سناش هزات .تسین مزال هاگداد ،ناراک بارخ ًارهاظ ای و ناراک
 ،تساخرب اج زا ».تسا یتدم شدوخ يارب مه لاس هد ،مینامدوخ یلو .دناهدرکن  ناتمادعا
 .يوشیم دازآ هک تسا هلاس هدزناش وت ياراس ینعی .راگزآ لاس هد« :داتسیا دارم يوربور
 و ردپ یب و غلاب هزات رتخد رس رب یئالب هچ نارتوهش و صیرح نادرم هک تسین مولعم هزات
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  ».دروآ دنهاوخ ردام
 و دمآ شاعترا هب شاندب ،دش درس شرس ،تخیر ورف دارم يهنیس رد نوخ هاگان هب
 .دیکشخ شاناهد
 دارم هیبش یتیعضو امش يهمه« :تفگ و دناسر ناضمر رس تشپ ار دوخ نانز مدق ماکداش
 هجوتم !دنامیم رظتنم لاس هد ،نز رگم .زوق الاب زوق .دیراد مه نز اهامش هزات .دیراد
 ».دنکیم راک هچ یبآ ریز تسین مولعم ،دنامب رظتنم ارهاظ مه رگا هزات .لاس هد ؟دیوشیم
 دینک اضما ار ریز نیا تسا یفاک طقف« :تفگ و دروآ رد ار یقاروا شایتسد فیک زا هاگ نآ
ً انادجو و دمآ مهاوخن  ناتغارس هب رگید ،دینک یقش هلک رگا نیمه .دینزب تشگنا ای و
 ایب .دارم ایب« :درک دارم هب ور و ».دیتسه ناتدوخ ناتهداوناخ یگنسرگ و یتخبدب لوئسم
 هتسب نابز ياراس ریگ ینان لقادح .دیآیمن نیمز هب نامسآ .نک ياضما .سرتن .ردارب
 ».ولج ایب .دیآیم
 ».مرادن داوس ،متفگ راب دص هک نم« :تفگ و تشاذگ ولج یماگ لدود و نازرل دارم
 تشگنا ایب« :تفگ و تشاذگ زیم يور ،درک زاب ار نآ ،دروآرد ار پماتسا يهبعج ماکداش
 ».نزب
 هک ار ياهقرو نیئاپ و دیلام پماتسا يور ار هراشا تشگنا ،درک زارد ار شانازرل تسد دارم
 .دندرک نینچ زین نارگید و درک رهم ،تشاد رارق زیم يور شیولج
 .دندز تشگنا زین ار نآ فلتخم ياهاج ناینادنز و دوشگ زیم يور ار یگرزب رتفد ماکداش
 رارسا رپ و بیجع ینحل اب .دز قرب شانامشچ و دش نایامن شیاهنادند .دیدنخ ماکداش
 نایم رد  و  ».دیشاب تحار .تسین نایم رد ياهجنکش رگید .دشاب تحار ناتلایخ« :تفگ
 .درک كرت ار لولس ،ناینادنز يهروشلد  و تریح
 

١٨ 
 يزاب ياضف يدازآ .درک شاهسیاقم دوشیمن زیچ چیه اب هک تسا یتمعن يدازآ .ینادیم«
 یتنعل لولس نیا زا زورما وت .درگیم روراب و دفکشیم صخش ياهدادعتسا نآ رد هک تسا
 یهاوخ عورش ار يدیدج یگدنز ترتخد رانک رد و يوش یم دازآ یتیبسن رد ،يوریم نوریب
 ».درک
 لاس تشه .موشیم دازآ هک تسین زورما نم یلو تسا یگرزب تمعن يدازآ« :تفگ دارم
 وت زا صوصخ هب و اهامش زا ،تسا نادنز شمان هک طیحم نیا رد نم .ماهدش دازآ هک تسا
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 ناهج نیا يور هب مدق هب مدق  مامشچ .تسا يدازآ ورملق رد ماگ نیلوا نیا .متخومآ داوس
 بوخ ار مدرم هک صوصخ هب .مه ار نمشد و متخانش ار تسود .دش زاب نآ ياهتیعقاو و
 زا یلو ماهدوب سوبحم کچوک طیحم نیا رد راگزآ لاس تشه هک تسا تسرد .متخانش
 هاگ نآ ».مدید دنتسه هک روط نآ ار مدرم ،دش زاب نوریب هب ماهشیدنا رد هک ياهچیرد
 وت زورما نم .مدش ریگتسد مرج نادب شیپ لاس تشه هک منامه زورما نم« :تفگ هتسهآ
 ریجنز ياههقلح کت کت هک منکیم كرت ار یسک .منکیم كرت ار مبوخ تسود ،ار
 ».تسا كاندرد یلیخ میارب یئادج نیا و .درک هراپ ماهشیدنا زا ار تراسا
 .میاهتفای هار عامتجا هب ماگ کی ام يهمه ،دبای هار جراخ هب ام زا مادک ره« :تفگ ردیح
 تالیاسو .يورب هک نک هدامآ ار تدوخ .زیخرب .تسام يدازآ عقاو رد نایب نیا رد وت يدازآ
 ».دمآ دهاوخ نابنادنز هعاسلا .شوپب ار تاشیپ لاس تشه ياهسابل و رادرب ار
 .دش زاب لولس رد دعب یقیاقد .دیچیپ ياهچقب رد ار شرصتخم لیاسو و تساخرب دارم
 ».دارم« :تفگ و دیدرگ دراو نابنادنز
 رد ار ردیح و دیسوب ار همه ،داد تسد همه اب .درشفیم ار دارم يولگ ضغب .دنتساخرب همه
 .دیتلغیم شیاههنوگ رب و دیلامیم شاناگژم رب کشا تارطق .تفرگ شوغآ
 هب یتسد ،دیشک رانک يردق ار دوخ ردیح .دندش هریخ مه هب دولآ کشا نامشچ اب ود ره
 ».یشاب قفوم ورب .تمالس هب ورب« :تفگ و دز وا يهناش
 .درک كرت ار لولس و تخادنا ریز هب رس دارم
 منهج نیا ،يوشیم دازآ وت هعاسلا« :تفگ و دنادرگرب ور ،تفریم ولج رد هک نابنادنز
 تشه هک یلاؤس .مراد لاؤس کی نم .يدرگیمرب تاهداوناخ شیپ و ینکیم كرت ار یتنعل
 نک يدرم و ایب .تسا هدش دلوتم شیپ لاس تشه هک یلاؤس ای و درذگیم شرمع زا لاس
 هب هشیمه تدم نیا رد نم هک ینادیم .هنادرم و درم .هدب باوج یتسار هب ارم لاؤس نیا و
 كاندرد رتمک ناتیارب یگدنز مدرک یعس دیسریم متسد هک اج نآ ات .مدرک تمدخ اهامش
 ».یئوگب ار شاتسار میارب دهاوخیم ملد .مدوب تیعر دوخ مه نم .دشاب
 ».مشچ يور هب« :تفگ دارم
 »؟يدرکیم شخپ و يدناوخیم هیمالعا شیپ لاس تشه وت ایآ « :دیسرپ نابنادنز
 ».هن« :تفگ هناعطاق دارم
 »؟تاسومان و تفارش هب«
  »ماسومان و تفارش هب«
 دارم نامشچ رد یکدزد یتقو و تخادنا نیئاپ ار شرس ،هتفرگ نوخ مشچ اب نابنادنز
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 رد هک روط نامه .دزیم جوم باهتلا و مشخ زا شاهتخادنا لگ تروص تسوپ ،تسیرگن
 یهیه .یهیه« :تفگ و داد ناکت ار شرس ،دیشک یکانزوس هآ ،تفریم شیپ هب رودیرک
 ».چیه يارب لاس تشه !راگزور
 تیعقاو .تسین تسرد ،چیه يارب لاس تشه .راکرس هن« :تفگ هتسهآ رس تشپ زا دارم
 گرزب يرادواگ کی ات ،دشیم فلت دیاب راوناخ جنپ رمع زا لاس تشه هک تسا نیا
 ».دنمتردق رادواگ و دیدرگیم
 تشگنا ،داتسیا هاگ نآ ».دنوشیم ادیپ یترطف تسپ و لذر ياهمدآ هچ« :تفگ نابنادنز
 الپ و ترپ ادابم .نادنز سیئر شیپ يوریم هعاسلا« :تفگ و تشاذگ دارم يهنیس هب هراشا
 زاب ار نآ و دز رد هب ياهبرض ،ماگ دنچ یط زا سپ وا ».شاب تاندز فرح بظاوم !یئوگب
 .داتسیا راظتنا هب نوریب ،نابنادنز و دش لخاد دارم .درک
 ».مالس«
 ،دروخیم لول اههدنورپ لخاد هک نانچ مه و دوب هتسشن شراک زیم تشپ نادنز سیئر
 ینویلیم یس تلم کی زا ار شدوخ هک ار يزابجل و هدند کی مدآ .مالس و رام رهز« :تفگ
 رطاخ هب ،يداد تسد زا ار لاس تشه .نیبب .دازآ هن ،درک مادعا دیاب درادب تسود رتشیب
 ».یتفرعم یب و يزغم یب و یقش هلک
 هب يراب تلالم هاگن نادنز سیئر .دز لز وا هب و داتسیا ،تشاذگ نیمز رب ار شاهچقب دارم
 یضعب نداد اب هک دوب نیا طقف ام تساوخ .میتساوخیمن وت زا يزیچ ام« :تخادنا دارم
 شنأشلامیظع ربهر و تکلمم ،تلم هب ،هد ياهمدآ عاضوا زا یگتفه ای و هنازور تاعالطا
  .دشیم نیمأت تایگدنز جراخم يهیلک نئمطم روط هب نآ ياذا رد و ینک تمدخ
 ،راک هن ،يراد نیمز هن ،يرادن طاسب رد هآ ،يراذگب نوریب هطوحم نیا زا ار تیاپ هک هعاسلا
 يارب یسک هچ .زوغ الاب زوغ مه نآ هک يراد تخب مد رتخد کی طقف .یگدنز هن و نز هن
 شیپ ار وا يوربآ یشاب رداق دیاب وت ؟دزادنایم هار یسورع طاسب و دنکیم هیهت هیزیهج وا
 .تسین راختفا ثعاب هک وت لثم یقش هلک و تخبدب مدآ .ینک ظفح شالیماف و هدنیآ رهوش
 .تسا راذگ تمدخ نم ردپ :دیوگب دوخ هب دناوتب و دنک راختفا وت هب ترتخد نک یعس
 ».نطو و تلم راذگ تمدخ
 و تساخرب اج زا ،دیبوک زیم يور تدش اب ار شاتسد ود ،ینالوط یتوکس زا سپ سیئر
 ».نزب فرح هملک کی لقادح« :تفگ
 تلاخد اهزیچ روط نیا و تسایس رد مرادن لیم و متسه يریقف ناقهد نم« :تفگ دارم
 ».منک
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 هک وت .نکاضما .هن .نزب تشگنا« :تفگ دارم هب و دروآرد ار يذغاک شزیم يوشک زا سیئر
 تادیپ اهفرط نیا هگید .كاچ هب نزب و نک اضما ِد هللاای .ياهتفرگ دای نتشون و ندناوخ
 ».دوشن
 »؟گنر وک سپ« :دیسرپ و درک زارد ار شاتشگنا ،دش کیدزن زیم هب دارم
 »؟ینکیمن اضما ارچ«
 ».مرادن مه اضما و منادیمن بوخ ار نتشون زونه« :تفگ دارم
 ار ياهقرو نیئاپ دارم .دوشگ دارم يولج ار نآ و دروآ نوریب وشک زا ار پماتسا هبعج سیئر
 .درک رهم
 .يدوب یبوخ ینادنز وت .دارم یشاب ریخ هب« :تفگ و درک زارد وا يوس هب ار شاتسد سیئر
 ».میتسه یضار یلیخ وت زا ام .یتسه یئاناد و تماهش اب مدآ
 ».مدوب هانگ یب نم« :تفگ دارم
 ».منادیم .هتبلا« :تفگ و تخادنا ریز هب رس سیئر
 طایح دراو ود ره و داد نابنادنز هب ار هقرو .تفر نوریب رد زا و تشادرب ار شاهچقب دارم
 رد يولج .درک كرت ار نادنز يهطوحم ،نابنادنز زا یظفاح ادخ زا سپ دارم .دندش نادنز
 .تشاد راهب يوب اوه و دوب ربا یب و فاص نامسآ .تخادنا نامسآ هب یهاگن و داتسیا
   .دروآیم دای هب ار لیطعت هعمج حبص توکس ،نادنز يولج عیسو يهطوحم
 ناکت تسد و دیودیم وا يوس هب تعرس اب یناوج رتخد ،ورهدایپ رد ،نادیم يهشوگ زا
  .دادیم
 ،دیئوب ،تفرگ شوغآ رد ار دارم دنلب زیخ کی اب ،دمآرد زاورپ هب اهماگ نیرخآ رد كرتخد
 .یئادج ینالوط يهرود کی کشا ،غاد کشا ؛دیتلغ شیاههنوگ رب قوش کشا و دیسوب
 رتخد ،مکرتخد ،مرتخد :درکیم شزاون ار شیاهوم و دیئوبیم و دیسوبیم ار وا دارم
  .میدیسر مه هب ام هرخالاب .دش مامت هرخالاب .منینزان ،ملگشوخ
 مکحم ردپ هب ار دوخ طقف .تسکشیم شیولگ رد تاملک .دادیمن تلهم ار اراس ،هیرگ
 .دنیابرب شاتسد زا هرابود ار وا دیسرتیم یئوگ .دوب هدنابسچ
 ».دارم ومع مالس« :دیسر هار درگ زا زین یناوج ون
 اهر شوغآ زا شمرن اب ار اراس هاگ نآ ».مرسپ مالس .ناج لالب مالس« :دنادرگرب ور دارم
 هب ات شیپ هام شش زا .ياهدش درم هللااشام« :تفگ و دیسوب ،تفرگرب رد ار لالب و درک
 ».هللااشام !ياهدرک رییغت یلیخ ،لاح
 هب و دنتفگ کیربت ،دنتفرگرب رد ار دارم و دندیسر رس نانز دنخبل زین هدیبز و ربکا یئالبرک
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 ».دنداتفا هار
 »؟دندشن دازآ اهنآ ارچ ؟دمآ هچ نارگید رس هب« :دیسرپ دارم زا ربکا یئالبرک
 ».تسین ینارگن ياج .دش دنهاوخ دازآ رگید يهتفه ایوگ«
 »؟دنتسه ملاس ناشهمه یتسار هب«
 هب هن ،قباس طاشن و تماق هب هن یلو ،دنتسه ملاس همه .دنزن روش تلد .یئالبرک يرآ«
 و تشاذگ یناشیپ رب تسد ،تشگرب هاگ نآ ».میاهدش ریپ یلک همه .نادنز زا شیپ یناوج
 يالاو يهشیدنا هب ،ردیح هب ،نادنز هب وا .دش رکف هب و دش هودنا رد .دش هریخ ياهطقن هب
 هب ار شناد يهزم و هدناسر یعقاو يدازآ هب ار وا هک یسک هب .درکیم رکف شاملعم هب ،وا
 نامه هب زین ناناوجون .دومن راهم لد رد ار یگرزب مغ و داهن مهرب مشچ .دوب هدناشچ وا
  .دندش تفگش رد دارم لاح رییغت زا و دنتخود مشچ هطقن
 ».دارم ومع ؟هدش گنت نادنز يارب تلد« :تفگ لالب
 نآ رد هتسراو یناسنا يارب ملد .مزیزع هن« :تفگ و داد ناشن ار ياهرجنپ تشگنا اب دارم
 هک ار هار« :دیسرپ و دز دارم يهناش هب یتسد ربکا یئالبرک ».تسا هدش گنت لولس
 »؟تسا ینابایخ هچ نیا یتفگ رگا ؟ياهدرکن شومارف
 سوب ینیم هاگتسیا ،تسار تسد ،میچیپب تسار هب نابایخ نیا هت رگا« :تفگ و دیدنخ دارم
 و نسح یئالبرک ،یقت یجاح ،رفعج ،ورسخ .دندیچیپ تسار هب شبن رس اهنآ ».تسا
 .دندمآ زاوشیپ هب همه .دندوب راظتنا هب ،دوب هدش نیذآ هک یسوب ینیم رانک رگید ياهدع
 زا ار شیاههنوگ یئاههنوگ و دندرشف شاشوغآ رد یناتسود .تفرگرب رد ار وا یئاهتسد
    .دندرک كانمن قوش کشا
 دعب تعاس مین .دندرک تکرح و دندش راوس زین نارگید .تفرگ ياج سوب ینیم رد دارم
 ،هقردب هب ار یتفاسم هد زا هک یمدرم اب و دش هدایپ دارم .درک فقوت هداج رد سوب ینیم
 هب لالب و اراس .داتفا هار هب نانآ هارمه و درک لاوحا و لاح یمرگ هب ،دندوب هدرک یط هدایپ
 هت زا تسا یمارگ و زیزع نینچ یلاها دزن دارم ومع و ردپ هک نیا زا و دنتفریم  ناشلابند
 .دندوب لاحشوخ لد
 .دندش دراو زین یلاها زا ياهدع وا هارمه و درب دوخ يهناخ هب ار دارم ربکا یئالبرک
 یجاح .دنتسشن شابناج ود ورسخ و نسح یئالبرک و تفرگ اج قاطا يالاب رد رقاب الم
  .دوب هدرک شوخ اج يدورو رد رانک لالب و هداد هیکت وربور راوید هب یقت
 تئارق زا سپ وا .دش تکاس سلجم و درک ياهفرس ،دیشک دوخ شیر هب یتسد رقاب الم
 هت و درکیم يزاب شاشیر اب هک یلاح رد ،تشاد ظفح زا ار نآ طلغ ای و تسرد هک ياهیآ
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 منهج نآ زا هک هللادمحلا .بوخ« :تفگ و درک دارم هب ور ،دوب هتسشن شابل رانک ياهدنخ
 یعقاو ناملسم .ياهدیشک یتحاران و باذع یلیخً امتح .یتشگ زاب هد هب و يدش صالخ
 و هدشن كرت تزامن هک هللااشنا .دنک لمحت ادخ رطاخ هب ار ملأت و باذع هک تسا یسک
  ».ياهدشن تیصعم راچد تدم نیا رد هک هللااشنا .ياهدروآ اج هب عقوم هب ار تاهزور
 هچ نادنز رد .تسا ترپ یلیخ اقآ صاوح هک نیا لثم :دیشیدنا و دیبنج يردق دارم
 »!؟دش بکترم ناوتیم یتیصعم
 شومارف زین ار ماما مهس و تاکز و سمخً امتح ...« :تفگیم و دوب رود يور رقاب الم
 شومارف هاگ چیه ار مهم تایلصا نیا وت لثم یناملسم و دنمتردق و دیشر مدآ .ياهدرکن
 ».دنکیمن
 دارم هب و دیرپ شافرح نایم ،دادیم ورف ار شاناهد بآ رقاب الم هک ياهظحل رد ورسخ
 تیاراس هک دوب اهلاس .دوب یلاخ تیاج هک دوب اهلاس .يدمآ شوخ یلیخ یلیخ« :تفگ
 کی وت ياراس نیا .میراد دایز ینتفگ .دوب گنت تیارب ام ياهلد هک دوب اهلاس .دوب اهنت
 ».درادن مک چیه یمناخ زا .تسا هکئالم کی ،تسا هتشرف
 هک روط نامه« :تفرگ ار شانانخس لابند و درک هدافتسا توکس ياهظحل زا رقاب الم
ً الثم .دهدن ماجنا ار اهنآ درادن قح یناملسم چیه و تسا تابجاو وزج ،نید تابجاو ،متفگ
 یتقو هک تسا لوقنم هیلع هللا تاولص مالسا ربمغیپ زا .تسا نید ناکرا زا یکی ماما قح
 طبض شدوخ ،ماما قح ناونع هب ار رهش نآ لاوما مجنپ کی ،درک حتف ار هبیط يهنیدم
 رد هک تسا تاجاح زامن یلصا يهلئسم .درک ترپ هلئسم زا ارم مه ورسخ اقآ نیا .دومرف
 رگا هک تسا تیاور قداص رفعج ماما زا .تسا یهلا تمحر ياهرد زا یکی یتخس تاقوا
 هک دارم  ».دوشیم فصن شاتراسا تدم ،دروآ اج هب تاجاح زامن راب هد زور رد ینادنز
 ینادنز اهتدم ار ترضح نآ یلو :دش رکف هب ،درکیم اشامت ار رقابالم هنامرتحم و هداتفا
   ».دادن ناشن يرنه تاجاح زامن یلو دنتشک و دندومن مومسم دعب ،دندرک
 ».تساشگ لکشم هسفنلایف تاجاح زامن .دارم اقآ .یلب«
 .هدش دازآ .تساج نیا هلب .دیئامرفب .دیئامرفب« :تفگ ،دوب هداتسیا رد رانک هک ربکا یئالبرک
 .دیشک رانک ار دوخ و ».لخاد دیئامرفب
 ياقآ رشابم ،ردفص اقآ ًامتح« :تفگ دارم هب باطخ ربکا یئالبرک .تشاذگ نورد هب اپ ردفص
 ».تسه ترطاخ رد ،ماکداش
 .تفر شزاوشیپ هب و تساخرب دارم
 و هاتوک شاشیر .تشاد رب رد ورآ هقی نهاریپ اب ون نیج .دوب هدیشوپ يرهش سابل ردفص
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 .دوب هدش شیارآ شیاهوم
 ».مسانشیم يرگید يهفایق اب ار وت نم« :تفگ و داهن وا يهنوگ رب هنوگ دارم
 نیب رد .موشیم رهاظ سابل نیا اب ینامدوخ سلاجم رد نم .تسا تسرد« :تفگ ردفص
 نت هب راولش و تک یهاگ هاگ مه اقآ جاح .ماشیورد نم اعقاو و ماشیورد نامه ،اهيرهش
 »؟تسین روط نیا ؟اقآ جاح هن .دنکیم
 ورآ هقی زا و ماهدیشوپن لاح هب ات راد دنب شفک یلو .تسا روط نیمه یلب« :تفگ رقاب الم
 ».دیآیمن مشوخ مه
 »؟ياهدش تاسیسأت رشابم لاح هب ات یک زا« :دیسرپ و دناشن دوخ رانک ار ردفص دارم
 مارتحا یلیخ نم هب :دنامهفب درکیم یعس ینابز یب نابز اب و دوب هتسشن تسار هک ردفص
  ».دوشیم لاس تشه منکیم رکف« :تفگ ،دیراذگب
 »!متفر نادنز هب نم هک یلاس نامه زا سپ« :تفگ دارم
 :تفگ دوخ شیپ و درک بجعت ،دید ار لاح رییغت نیا دارم .دش زمرق دعب و تخاب گنر ردفص
 ».دش گنر هب گنر ردقچ هراچیب .مدرک يدب لاؤس ًامتح
 هب تشادرب زیخ هعفد هس ود .تشادیمنرب ردفص و دارم زا مشچ و دوب هتسشن رد رانک لالب
 دارم هب ار شدوخ ،یبیترت ره هب دیاب .دزیم روش شالد .تسناوتن یلو دیوگب يزیچ دارم
 ار قاطا لوط يدارا ریغ .دیسرن یئاج هب شالقع ،درک رکف یمک ؟هنوگچ یلو .دناسرب
 دارم ومع« :تفگ هتسهآ رایسب و درک کیدزن وا شوگ هب ناهد ،دز وناز دارم رانک ،دومیپ
 .دش دنلب اج زا و ».تسا هتخوس ردپ یلیخ هکیترم نیا
 ».رکشت .ناج لالب نونمم یلیخ« :تفگ و دز يدنخبل دارم
 اج نآ رد اهنز يهمه .تفر شردام دزن و درک كرت ار قاطا تعرس اب .دشن یضار لالب
 هب هراشا اب .دید ار اراس لالب .دندرکیم تبحص ینادنز و نادنز هب عجار و دندوب هدش عمج
 .دوش جراخ قاطا زا دیاب .دیایب دیاب هک دنامهف وا
 »؟هدش هچ« :دیسرپ و دمآ وا دزن اراس
 .دوش اپ هب يرش هرابود مسرتیم .وا رانک هتسشن و تاباب يولهپ هتفر ردفص« :تفگ لالب
 »؟درک دیاب هچ
 کیدزن ردق نآ ،داتسیا لالب يوربور ،دیخرچ دوخ رود يردق ،تخادنا ریز هب رس رکفتم اراس
 شاتمدخ هعاسلا« :تفگ هتسهآ و درک ساسحا ار وا ینیب كون يامرگ شانابل هک دش
 ایب ،اباب« :تفگ دنلب يادص اب ،ردپ هب هراشا اب و داتسیا نانامهیم قاطا رد رانک ».مسریم
 ».وش دنلب ِد .هدمآ شیپ یبجاو راک .اج نیا
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 رانک و دیشک دوخ لابند هب ،تفرگ ار شاتسد اراس .دمآ نوریب قاطا زا و تساخرب دارم
 »؟دیراد راک هچ نم اب« :دیسرپ و دیشک اراس ياهوم هب تسد دارم .داتسیا لالب
 نآ نایرج هک تسا نآ تقو الاح« :تفگ لالب هب و ».دراد راک وت اب لالب« :تفگ اراس
 ».یئوگب ار هبعج
 وت هب ار هلئسم نیا متساوخیم شیپ تقو یلیخ نم« :تفگ و درک نم و نم يردق لالب
 ».تسا ینالوط یلیخ شاهصق .دندوب هداتسیا ام رانک نانابنادنز هشیمهّ اما .میوگب
  ».نک فیرعت میارب ًادعب ،دشاب سپ« :تفگ دارم
 ،دنتخیر امش يهناخ هب نیرومأم هک ار يزور نآ .میوگیم الاح نیمه .هن« :تفگ لالب
 ».میوگیم ار شیپ لاس تشه نامه ؟تسه تدای
 »!؟دنک شومرف ار ياهثداح نینچ دناوتیم ناسنا رگم« :تفگ دارم
 زا ،دندش دیدپان رظن زا اهنآ یتقو .مدیود اهنیشام لابند نم ،دندرب ار وت نیرومأم یتقو«
 .دوب هتسشن ياهناخ يوکس يور هک مدید ار ردفص .متفرگ شیپ رد ار هناخ هار ،راوید رانک
 هب  مامشچ ،مدش در وکس نآ رانک زا یتقو .دز شابیع یکیرات رد دش دنلب هک شیاج زا
 .ولا« :تفگ و درک تبحص هب عورش هبترم کی یطوق .متشادرب ار نآ .دروخ یگرزب یطوق
 هک مدرک يراکره دعب .داتفا متسد زا یطوق و مدیسرت نم .تفگ ار يددع کی و ».ولا .ولا
 ردام هب هک دماین شیپ یتصرف یلو متشاذگ بیج رد ار نآ .دشن هک دشن ،دنزب فرح هرابود
 دمآ فرح هب رگید راب یطوق .هوک و تشد هب میتفر اراس اب زور نآ يادرف .مهدب ناشن اباب ای
 اهدعب نم .میدرک كاخ هرخص نیئاپ ار نآ ام و دش درخ و داتفا هرد هب اراس تسد زا یلو
 هک دادیم بآ شوگ و رس ردفص ،بش نآ يادرف .میسیب دنیوگیم هبعج نآ هب هک مدیمهف
 ».ددرگیم هچ لابند وا هک دوب مولعم ؟تسا هدرک ادیپ يزیچ یسک ایآ
 »؟دیدرک لاچ ار میسیب اجک« :دیسرپ هناروابان دارم
 ».مهدیم تاناشن یئایب ام هارمه رگا« :تفگ لالب
 هعاسلا« :تفگ و دش کیدزن ربکا یئالبرک هب هاگ نآ ».دیتفایب هار اههچب ،هللاای« :تفگ دارم
  .درک كرت ار هناخ تعرس اب اههچب هارمه و ».مدرگیمرب
 يهنیس رد بلق .دندیودیم هوک تمس هب ،رخآ رد دارم و شرس تشپ اراس ،ولج رد لالب
 یب و تراسا ،نادنز لاس تشه .تشادن ار قباس تردق شاناوناز .درکیم يرارقیب دارم
 .دوب هدرک ناوتان و فیعض ار وا مسج ،یتکرح
 ».مینک تحارتسا يردق .لالب .لالب« :تفگ لالب هب و تسیرگن ار ردپ ،تشگرب اراس
 »!؟ياهدش هتسخ رگم ؟یچ يارب« :دیسرپ ،دیودیم هک روط نامه لالب
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 ».هن نم«
 :تفگ و تشگزاب ،داتسیا .دشکیم ولج هب ار دوخ نازیر قرع هک دید ار دارم و تشگرب لالب

 ».ومع ياهدش ریپ ،دارم ومع«
 نیشنب گنس هتخت نیا يور يردق ؟يدش هتسخ یلیخ« :تفگ و تفرگ ار ردپ تسد اراس
        ».نک تحارتسا و
 زا قرع تسد اب و تسشن یگنس هتخت يور ،دوب هدش لاحشوخ اههچب داهنشیپ زا هک دارم
 راب نیلوا يارب دارم .دندوب هداتسیا مه رانک شایمدق دنچ رد لالب و اراس .دودز یناشیپ
 ،بیکرت شوخ و هدیشک شاندرگ .تشاد دنلب یتماق اراس .درک زادنارو يدازآ رد ار شرتخد
 نت رب یناقهد يهداس سابل .دوبیم بیرفلد و باذج رایسب شاهرهچ و درگ شاتروص
 نهاریپ .دناشوپیم شاهایس و جاوم يوسیگ وس ود زا ار شاهدمآرب ياهناتسپ و تشاد
 و بیکرت شوخ لپک هک دوب هتفرگرب رد يروط ار وا يوق تالضع و کیراب رمک شدنلب
 .درکیم بلج ار رظن شابسانتم
 رد هک منکیم وزرآ .مراد یسولم و نینزان و لگشوخ رتخد هچ« :تفگیم لد رد دارم
 وا .دروخ هکی و درک هاگن لالب هب هاگ نآ ».دشاب تخبشوخ هدنیآ رد و دنیبن دب يور یگدنز
 رد تروص شوخ و دنمتردق ،الاب دنلب یناوجون .دوب هدیدن نینچ نیا ار لالب لاح هب ات
 و هایس فلز .دزیم روشاه ار شابل تشپ شاهدمآرب هزات لیبس .دوب هداتسیا شالباقم
 يور شاتشپ رپ يوربا و تشرد مشچ رانک رد و هدناشوپ ار یناشیپ زا یمین ،شدنلب
 مه زا اهنآ ای و هدش وا قشاع اراس ایآ :دیسرت و دیزرل دارم لد .دوب هدش ات هاگجیگ
 هچ .تسین دب هک نیا !؟نکمم ریغ ارچ و ؟هن ارچ یلو .تسا نکمم ریغ ؟دیآیم  ناششوخ
 مه ناشدوخ ار نیا ایآ .دناهدش هتخاس مه يارب اهنیا هک نیا لثم .لالب زا رتهب یسک
 »؟دننادیم
 ».میودب« :تفگ و دش دنلب .دیسرت شراکفا ریس يهمادا زا دارم
 ».میودیم رتهتسهآ هعفد نیا یلو« :تفگ و تفرگ ار وا نیتسآ لالب
 نانچ نآ« :تفگ و دیدنخ لالب هب شیالهش ياهمشچ ،دروآ بل رب یحیلم دنخبل اراس
 ».تسا ود نامرهق شدوخ راگنا هک دنزیم فرح
 ».مودیم رتدنت هک وت زا«
 هب عورش و ».تسه نامهیم هناخ رد .میدرگرب رتدوز هچ ره دیاب .دینک هلجع« :تفگ دارم
 لالب رانک مه دارم .دیودیم نانچ مه اراس یلو داتسیا لالب دعب یقیاقد .دندرک ندیود
 »؟يوریمن ارچ ؟هیچ« :دیسرپ و داتسیا
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 »دشاب دیاب هرخص نیمه رانک هبعج« :تفگ لالب
 »؟دیئآیمن ارچ« :دز دایرف بجعت اب و تسیرگن بقع هب اراس
 ».میدنک اج نیمه ار هلاچ منکیم رکف .ایب« :تفگ لالب
 گنس نیا رانک دیاب .یئوگیم تسار« :تفگ و درک زادنارو ار فارطا يردق .تشگرب اراس
 ».دشاب
 كون .دومن لاچ ار نیمز يزیت كون گنس اب و درک اج هب اج ار گرزب گنس نیدنچ لالب
 ،دیدنخ ،دیشک نوریب اركاخ ،هجنپ اب و تخادنا رود ار گنس .درک ریگ يزیچ هب گنس زیت
 نوریب ار سیلپ میس یب تلکسا ،نآ یپ رد و ».دارم ومع امرفب« :تفگ و درک تسار دق
 ».تسا زیمآ رحس يهبعج نامه نیا« :دروآ
 هک تسا یمیسیب نامه لثم نیا« :تفگ و درک یسراو ار نآ یتدم ،تفرگ ار میسیب دارم
 سوساج ردفص سپ« :تفر ورف رکف هب و ».دنراد  ناشتسد وت هشیمه نادنز نیرومأم
 »!دوب هدرک ناهنپ نم يهناخ رد وا مه ار ذغاک نآ .تسا تلود
 ».میوگب دیاب زین ار رگید زیچ کی« :تفگ ،دید رکفتم ار دارم هک لالب
  »!؟یچ هگید« :دیسرپ ،دشاب هدش رادیب باوخ زا هک نیا لثم دارم
 ،دنزیرب امش يهناخ هب نیرومأم هک نیا زا شیپ زور کی ،شیپ لاس تشه« :تفگ لالب
 يهناخ زا ردفص مدید .مدوب هتسشن ،تسامش هچوک يوت هک لیلج يهناخ يوکس يور نم
 شم يهناخ زا هک وت تقو نآ .هد طسو تفر و درک هاگن ار فارطا یکدزد و دمآ نوریب امش
 رد ».میآیم رهش زا هعاسلا« :تفگ وا ؟يدوب اجک :يدیسرپ ردفص زا يدمآیم نسحم
 ».دمآیم وت يهناخ زا هعاسلا نامه وا هک یتروص
 »؟یتفگن نم هب ار هلئسم نیا رتدوز ارچ سپ« :دیسرپ بجعت اب دارم
 ».دنونشب ارم فرح نارگید ،نادنز رد هک مدیسرت یلو متفگ اراس هب نم«
 »؟دنکیم یگدنز هد يوت زونه ردفص ایآ«
 هتفرگ الاب مه شاعضو و دناهدرک تسرد هناخ کی وا يارب تاسیسأت يوت« :تفگ اراس
 یشیورد سابل رهش يوت .دراد هلاس کی رسپ کی الاح و درک جاودزا شیپ لاس ود .تسا
 ».یبابرا سابل هد يوت و دشوپیم
 و درخ ار شیاهناوختسا و مینزب شکتک میورب ؟درک دیاب هچ الاح« :دیسرپ دارم زا لالب
 »؟مینک ریمخ
 ».هن« :تفگ و دیدنخ دارم
 هب .تخادنا نادنز هب ار وت لاس تشه .درک ملظ ام هب همه نیا وا« :تفگ بجعت اب اراس
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 »!هن :یناسآ نیمه
 سوساج نیا ًامود ،دنربیم نیگنس ياهمرج نامیارب الوا مینزب ار وا ام رگا« :تفگ دارم
 میشاب هتشاد رظن ریز ار وا تسا رتهب .میسانشیمن ام هک دیآیم يرگید سوساج و دوریم
 منادب وگب میارب الاح« :دیسرپ لالب زا و ».بسانم تصرف ات میرواین نامدوخ يور هب و
 »؟یتسه دنچ سالک
 ».هدزای سالک«
 »؟وت و«
 ».میورب رهش هب زور ره دیاب و تسا رهش رد ام يهسردم .هُن سالک«
 »؟تسا روطچ تیاهگرگ لاح« :دیسرپ لالب زا دارم
 یلیخ ار اراس اهنآ .دنتسه اراس و نم ياهگرگ هکلب .دنتسین نم ياهگرگ طقف اهنآ«
 ».نم زا رتشیب یتح ،دنراد تسود
 ».دیناشوپب لوا لثم ار شیور« :تفگ و تخادنا هلاچ رد ار میسیب دارم
 .دنتفرگ شیپ رد ار هناخ هار هس ره و دندرک یفخم كاخ ریز ار میسیب هلجع اب اههچب
 نورد هب مدق ،دش مارآ ًالماک یتقو .درک هزات سفن و داتسیا ربکا یئالبرک يهناخ رانک دارم
 دنچ هک دیشخبب« :تفگ و رقاب الم هب درک ور ،تسشن ردفص رانک ،دش قاطا دراو ،تشاذگ
 ».ردفص اقآ دیشخبب« :تفگ ردفص هب و ».مشاب ناتتمدخ رد متسناوتن ياهقیقد
 ».دنتسین نک لو رگید ،دننکیم دنب مدآ هب اههچب یتقو« :تفگ ردفص
 صرح اهرتگرزب یضعب لثم .دنتسه هانگیب و موصعم اههچبّ اما .تسا تسرد« :تفگ دارم
 یضعبً امتح .تسا هدرکن رک ار  ناششوگ و روک ار  ناشمشچ ایند لام عمط و لوپ
 تبحم ياههچب .یسانشیم ،دنوریم نارگید شعن يور ،ناموت کی يارب هک ار یئاهمدآ
 ».دنام دنهاوخ شیالآ یب و كاپ ،یگدنز رد و دنتسه شیالآ یب و كاپ ،هدید
 .درکیم ضوع گنر و دوب نیئاپ شرس ردفص
 یشزرا نیرتکچوک اهمدآ یگدنز اهگرزب یضعب يارب« :تفگ و دیئاپ یمشچ ریز ار وا دارم
 عمط و صرح ینابرق هانگیب ام .دنتسه نادنز رد زونه هک یئاهنآ و نم یگدنز لثم ،درادن
  ».میدیسوپ نادنز رد راگزا لاس تشه و میدش یئاهمدآ ای و مدآ
 :تفگ ،دوب هتخود دارم يهقی هب مشچ هک روط نامه .تشادن ندرک دنلب رس تأرج ردفص
 تسد دارم اب ،دیسوب ار رقاب الم تسد ،دش دنلب ».مورب دیاب هزاجا اب نم .دارم اقآ دیشخبب«
  .دومن كرت ار قاطا هلجع اب و درک یظفاح ادخ نارگید اب ،داد
 ار ياهرفس و دمآ نورد هب هدیبز .دندرک كرت ار هناخ ،ریخ ياعد زا سپ زین رگید نانامهیم
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 زونه ام و هدش کیرات اوه ،درذگیم بش زا هک تسا یتدم« :تفگ و درک نهپ نیمز يور
 ».تسا هتفرن نیئاپ نامولگ زا ياهمقل
 ار اهنان و تشاذگ هرفس يور تشوگبآ يهساک دنچ .دش دراو تسد رد هعمجم زین اراس
 .دنتسشن هرفس درگ همه .دیچ اههساک رانک
 زا هک رکش ار ادخ« :تفگ و دیشک تروص هب حسم قیرط هب ار شیاهتسد ربکا یئالبرک
 وا هب تخس ار دوخ و تسشن ردپ رانک اراس ».هللادمحلا .يدرک ادیپ تاجن هدش بارخ نآ
 .دنابسچ
 ».دارم ومع ظفاح ادخ .یئالبرک ظفاح ادخ« :تفگ لالب
 زا یهاوخیم ،هتخوس ردپ يا« :تفگ و دیشک نورد هب ،تفرگ ار وا تسد ،دیهج اج زا هدیبز
 ».ناتيهناخ يوریم دعب و يروخیم ار تاماش لوا !يورب رد نم تسد
 ».هخآ« :تفگ و دیدنخ لالب
 ».روخب ار تیاذغ نیشنب .مرسپ ایب .درادن هخآ« :تفگ ربکا یئالبرک
 .دندش لوغشم و تسشن دارم رانک لالب
 دنچ« :دیسرپ ربکا یئالبرک زا و درک همقل ار نآ ،تشاذگ شاول نان يال يزبس يردق دارم
 »؟دیدرک رهم تشگنا اب امش ار ماکداش ياهدیسر زا ات
 و دادیم ام هب ناموت دص ،دمآیم ردفص راب کی یهام شش ره .ات هد« :تفگ ربکا یئالبرک
 ».مدزیم تشگنا ار هقرو نیئاپ نم
 ؟دیدرکیم رهم ار یغلبم هچ ای و دوب هدش هتشون هچ اههقرو يوت ینادیم« :دیسرپ دارم
 »؟هداتفا یقافتا رگم .میرادن داوم داوس هک ام« :داد باوج هدیبز
 ياههقرو امش دیاش .دنتسه طخ تفه و هتخوس ردپ یلیخ اهنآ .هن زونه .هن« :تفگ دارم
 وا .تسین دیعب یشحو تاناویح نیا زا اهراک نیا .دیشاب هدز تشگنا ار یناموت رازه دصشش
 و يردپ اراس و نم قح رد امش« :تفگ و درک تیرت ار تشوگبآ ،داد تروق ار شاهمقل
 ».متسه  ناتیاهتبحم نویدم مراد رمع ات .دیدرک يردام
 نشور هناخ نیا رد شیاج هک مه اراس و مراد تسود مردارب لثم ار وت نم« :تفگ هدیبز
 رکف تاهدنیآ یگدنز هب عجار چیه ،منادب وگب یتسار .تسام يهشوگ رگج و رتخد .تسا
 »؟يراد تدوخ يارب ياهمانرب ؟ياهدرک
 هک ار مانیمز .تساهدیسرن یئاج هب ملقع یلو ماهدرک رکف یلیخ دروم نیا رد« :تفگ دارم
 ».تسا هدش لیدبت هناریو هبً امتح هک مه هناخ .مداد تسد زا
 چگ اهراوید .دناهدرک تمرم يدابآ لها ار وت يهناخ .دارم ومع هن« :تفگ و دیدنخ لالب
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 رد مه یباوختخر و هتخادنا قاطا يوت ون يولیز کی .تسا زیمت اههلپ و هدش يراک
 ».ُلگ يهتسد لثم هدرک ار طایح و قاطا مه اراس .دناهتشاذگ ياهشوگ
 نیا .دنامب اج نیمه اراس هک میدرک رکف ام .تساج نآ وت باوختخر طقف یلو« :تفگ هدیبز
 .دروخب هناحبص عقوم هب دیاب حبص زور ره .دورب هسردم هب اهزور دیاب وا .تسوا يهناخ اج
 یئالبرک و نم یناث رد .دشاب رضاح شاماش ،ددرگیمرب هک رصع و درادرب يزیچ راهن يارب
 یهدب هزاجا رگا .تسا کیرات و قنور یب و شوماخ اراس نودب هناخ نیا .میاهدش ریپ رگید
 ».دنامب ام دزن اراس
 »؟مرتخد یئوگیم هچ« :دیسرپ و تخیوآ شرتخد يهناش رب تسد دارم
 ».یئوگب وت هک هچ ره« :تفگ ریز هب رس اراس
 اراس ردق نآ نم .دیتسه ردام و ردپ ،تکرب و تمعن اراس يارب اهامش« :تفگ هدیبز هب دارم
 تبحم و تمعن همه نیا زا ار وا مهاوخیمن و متسین وا یمیتی هب رضاح هک مراد تسود ار
 ».منک مورحم
 .ناج دارم نونمم یلیخ« :تفگ و دیسوب ار شایناشیپ ،دمآ وا دزن ،تساخرب اج زا هدیبز
 ».منابرهم ردارب نونمم یلیخ
 رپ يهیده نینچ ایند نیا رد سک چیه« :تفگ و دز دارم يهناش هب یتسد ربکا یئالبرک
 ».تسا هدادن ام هب یشزرا
 ات دارم ومع يهناخ ربب ار شباوختخر و نک کمک اراس هب ،ناج لالب« :تفگ لالب هب هدیبز
 و دیچیپیم شناگژم رب کشا .دوب هدنکفا ریز هب رس دارم .دباوخب شاباب يولهپ ار بشما
 شاندرگ رب تسد .درب یپ شانورد زار هب و دید ار ردپ اراس .دادیم ناشن لوغشم ار دوخ
 قه قه ،قوش زا دارم .تفرگ تسد رد ار وا تسد زین لالب .داهن شاهنوگ رب هنوگ و دنکفا
 ».دندوب هارمه زین هدیبز و ربکا یئالبرک .دیدنخیم و دزیم

♞ 
 .دنتفرگ نشج ار ناشاهیتیالو مه يدازآ ،تشد رانک ،ناناقهد دعب زور هد
 ياهریاد رد ،تسد رد تسد نایم رد کی ،درم و نز ،یگنز هریاد و هچنامک و انرس متیر رد
 .دندیصقریم
 نماد .نت رب گنراگنر ياههقیلج و اپ رب داشگ هایس راولش ،دنتشاد رس رب يدمن هالک نادرم
 بات يرسور رب .خرس لگ ياههتوب ای و يزیئاپ تخرد لثم .دوب گنراگنز و داشگ نانز
 تفبرز راون ار ناشاهراتسد و دوب نازیوآ قوجنم ای و الط ياههکس ،یناشیپ رب ناشهداد
 منرت رد ار ناشاههناش و دنتفریم تسار هب ماگ ود ،پچ هب یماگ ره اب .درکیم نیئزت
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  .دندناوخیم زاوآ یعمج هتسد و دندادیم ناکت گنهآ
 هک اهنآ و داتسیا زاب نتخاون زا .دمآ درد هب شاهنیس ،دیکشخ شاناهد .دش هتسخ یچانرس
 .دندش هدنکارپ نانک هلهله ،دندیصقریم
 درکیم هاگن ار هنحص ياهشوگ رد دارم .دناصقریم و هدروآ نایم هب ار ردفص ،رارصا اب لالب
 يرق ترورض هب ردفص .دزیم نکشب شیارب و دیخرچیم ردفص درگ هب لالب .دیدنخیم و
 ».نارگید غارس ورب الاح ،مدیصقر مدوخ مهس هب نم« :داتسیا و دناخرچ یتسد ،داد
 هک تسین اهنآ ندش ینادنز و يریگتسد زور هک زورما .امش ناج هن« :تفگ لالب
 .میهدب شحف ردام ردپ یب و ناتالراش و هتخوس ردپ ياهمدآ هب و میریگب ازع میهاوخب
 لالب .دنام تباث ياهطقن رب ردفص هاگن هاگان هب ».یصقرب دیاب .تساهنآ يدازآ زور زورما
 ،دوب هتسشن ردپ رانک رد هک ار اراس و هداتسیا شیرتم هد رد بسا رب راوس نمهب .دنادرگ ور
 ،دش کیدزن نمهب هب ردفص .تفر اراس و دارم دزن و دیشک رانک ار دوخ لالب .درکیم هاگن
  »؟دیربیم فیرشت اجک ؟دیشاب ریخب« :دیسرپ و تفرگ ار شابسا يهناهد
 .منک اشامت ار نشج ماهدمآ« :تفگ ،دنک هولج رتتهبا اب هچ ره درکیم یعس هک نمهب
 هرتخد نیا« :دیسرپ و درک هراشا اراس هب رس اب »!يدلب مه نداد رق وت هک متسنادیمن
 »؟هیک
 یسک رگا .تسا ینوخ یلیخ مه دارم اقآ نیا .تسا دارم رتخد وا !نمهب اقآ« :تفگ ردفص
 نادنز معط هللااشام هک مه الاح .دربیم ار شرس شوگ ات شوگ ،دنک هاگن شرتخد هب پچ
 ».درادن كاب مه کلف زا .شانادند ریز هتفر شاهّزم و هدیشچ ار
 ».تسا هدیشچن ارم قالش معط یلو« :تفگ نمهب
 دنرادن ار نیا شزرا ناناقهد .دینک شدرگ هوک و تشد رد يردق تسا رتهب« :تفگ ردفص
 ».دیشاب ناشرانک امش هک
 میوگیم وت هب !؟یتسین نم ردپ رشابم وت رگم« :تفگ ،تفرگیمنرب مشچ اراس زا هک نمهب
 ».ناصقرب ار هرتخد نیا
 ار رتخد نیا مسا .دینکیم دمآ و تفر هد نیا يوت لاح هب ات یکدوک زا امش« :تفگ ردفص
 «.دنصقریمن اهنز ،دشاب هتشاد روضح ياهبیرغ درم یتقو هک دینادیم و دینادیم بوخ مه
 ».متسه ماکداش رسپ و متسین هبیرغ نم ،دننادیم هک اهنآ«
 ».دنصقریمن اهنز ،دیتسه ماکداش رسپ امش هک تلع نیمه هب تسرد«
 اهنز و دوب لح هلئسم تقو نآ ،مدوب ادگ رسپ رگا« :تفگ رخسمت زا يدنخبل اب نمهب
 »؟دندیصقریم
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 ».دیاش« :تفگ ردفص
 اراس ندرک زادنارو هب و دنار شیپ هب دارم يوس هب ماگ دنچ ».دصقرب دیاب اراس دوجو نیا اب«
 .داتسیا
 ریت گنلپ نوچ لالب .دوب هدنکفا ریز هب رس هدنمرش اراس .دروآیم راشف دارم ندرگ رب نوخ
 ریت شاتالضع .دوب یناهگان هلمح کی يهدامآ و تشادیمنرب نمهب زا مشچ ،هدروخ
 .دربیم ورف فیفخ يدرد رد ار شرکیپ هک دوب ضبقنم نانچ نآ و دیشکیم
 یلاخ نادیم ؟یصقریمن ارچ« :تفگ و داتسیا اراس يوربور .دمآ ریز هب بسا زا نمهب
 ».تسا
 ».تسین امش ياج اج نیا .دیورب اج نیا زا تسا رتهب ،نمهب اقآ« :تفگ یمارآ هب دارم
 و درم ره يولج ،اهيرهش امش نانز سکع رب اهیتاهد ام نانز« :تفگ نمهب هب لالب
 ».دنصقریمن يدرمان
 شردام یشوغآمه ،نمهب ریمض رد ،یندز مه هب مشچ زا رتمک دیاش ،هاتوک ياهظحل يارب
 ياهقرو نوچ ،درس قرع .دیدرگ جنشتم شاندب .دش هدنز اهنآ دنت ياهسفن و مارهش اب
 نوخ و دش ضبقنم یتخس هب شاتروص تالضع .تسشن شیاههنوگ و یناشیپ رب كزان
 .دیشک نادیم يوس هب و تفرگ ار اراس چم ،درک ثکم یمک .دروآ راشف شانامشچ هب
 و دیدنخ كانبضغ نمهب ،دیبوک شاتروص هب مکحم تشم اب فیفخ یغیج سپ رد اراس
 نآ زا شیپ .دیشک دوخ يوس هب ار اراس و دیخرچ دارم و لالب نامشچ رب شانیگمشخ هاگن
 شانیگنس و گرزب تشم و دیسر نمهب هب لالب ،دشاب هتشاد تکرح تصرف دارم هک
  .دیتلغ نیمز رب یگنس هعطق نوچ نمهب .درشف مه رد ار وا هاگجیگ
 و درک لفق دوخ ياهتسد يهقلح نیب ار شافتک .تفرگ تشپ زا ار لالب یشهج اب ردفص
 ».نک سب .دش مدآ .تسا سب هگید« :تفگ
 .تفرگ مارآ و ».یتنعل یشحو گس« :تفگ و درشف نمهب يولگ رب ار شاشلاگ فک لالب
 و دناخرچ مشچ ،دروخ ناکت نمهب .دز نمهب يهنوگ هب میالم هبرض دنچ ،دش مخ ردفص
 .دزیخرب اج زا درک یعس
 ».يدرک طلغ هک وگب« :درشف وا موقلح رب ار شیاپ و درک هلمح هرابود لالب
 ».مسر یم ار تاباسح مدوخ ،ینک تلاخد رگا« :تفگ و تفرگ ار ردفص يهناش دارم
 .داتسیا دارم رانک نانک جمجمت ردفص
 وگب« :درک رارکت خلت يدنخبل و يدرسنوخ اب لالب .دشیم دوبک و درکیم رخرخ نمهب
 ».مدرک طلغ
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 اپ لالب .دوب هدرک ریگ شیولگ رد اوه یلو دیوگب يزیچ تساوخیم و درک زاب ناهد نمهب
 ».مدرک طلغ ادخ هب .مدرک طلغ« :تفگ نمهب و تشادرب ار
 تسد نمهب .درک دنلب اج زا ار وا و دش کیدزن نمهب هب طایتحا اب ،دیئاپ ار دارم هنادزد ردفص
 :تفگ لالب هب و دنادرگرب ور ،دش بسا رب راوس یتخس هب ،درک هفرس تدش هب ،درشف ولگ رب

 ».میسریم مه هب«
 .دومن رود هثداح لحم زا ار وا ینأت اب و تفرگ تسد رد ار بسا راسفا ردفص
 .دیزغل یم شانابل رب یسوسحم ان دنخبل و دوب هدرک بیج رد تسد ،تشاد ریز هب رس دارم
 :تفگ و درک هاگن شانامشچ رد ،داتسیا شرانک ،دش کیدزن لالب هب هتسهآ ياهماگ اب

 ».منکیم راختفا وت هب و مراد تسود مدنزرف لثم ار وت .یتسه یعاجش و تریغ اب درم«
 ».مراد تسود ماباب لثم ار وت مه نم« :تفگ و تشاذگ دارم يهناش رب رس لالب
 یب .دمآرد ناریط هب و دیشکرپ ،تسیزیم ناهن دارم دوجو قامعا رد لاس هدفه هک یهودنا
 رگشسرپ و بجعتم نامشچ رب شدنت هاگن .تسب ورف مد و ».شدزرمایب ادخ« :تفگ هدارا
  .دنکفا ریز هب رس و دیرس  لالب
 هتفرگ ار شرود گرزب و کچوک رتخد و نز يدادعت .دوب هداتسیا اهنآ یمدق دنچ رد اراس
 اراس هب ،تشاد یکباچ تاکرح و دیدنخیم یتحار هب هک ياهزبس و هلپخ نز .دندوب
 هزادنایم ار ناخ رسپ هک هنیا شابیع .هگید هراد مه ار اهبیع نیا یلگشوخ« :تفگیم
 .یتاهد لالب ياپ ریز
 ارچ !؟دوب یلاح هچ نیا :دیزرل لالب مسا اب راب نیلوا يارب .دیزرل یسوسحم روط هب اراس
 .دش زمرق شاگنر و دیپت تدش اب شابلق »؟تساجک لالب یتسار ؟مدیزرل
 یتنعل كرسپ نیاً امتح ؟دش ضوع تلاح ارچ« :تفگ و تفرگ ار وا تسد سبرتخد
 لالب دنیبب و ددرگرب تساوخیم شالد .دوب بوشآ اراس نورد ».هدرکرد اج زا ار تاتسد
 هک نم !هچ ینعی :دز بیهن دوخ هب .درکن تأرج یلو .دنکیم هچ و تسا یلاح هچ رد
 .منک رکشت شزا و مریگب ار شاتسد مورب ؟مسرتیم الاح ارچ !مدرکیم يزاب وا اب هشیمه
  ».تسا نکمم ریغ نیا .هن
 وا اب همه ».دصقرب دیاب اراس« :درک عورش و تفرگ تسد هب یگنز هریاد اهرتخد زا یکی
 اب هک وا .دوب هدنام اجرب ناریح اراس و »...دصقرب دیاب اراس .دصقرب دیاب اراس« :دندش ادصمه
 رد نونکا ،دروآیم روش هب ار سلجم و دادیم يرق و درکیم الاب یتسد ياهزیگنا ره
 راک هچ لالب رگم .مصقرب مناوتیمن تساج نیا لالب ات .هن :دوب هدش کشخ شیاج
 ».مصقرب مناوتیمن .تسا نکمم ریغ نیا !بوخ .دنیبیم ارم صقر و دنکیم هاگن !؟دنکیم
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 .درک عورش اراس و »...دصقرب دیاب اراس« :تفگیم و دزیم تسد لالب .دنادرگرب ور و
 .دندیصقریم و دندیخرچیم ياهریاد درگ رب ،مه يهناش هب هناش .دندمآ زین رگید ياهرتخد
 هب .تشاد يرگید روش و قوش شیپ هظحل دنچ زا و زورما وا .دوب هداتسیا دارم رانک لالب
 ،درکیم رپس هنیس ».مروآیم رد ار شرگج ،دنزب اراس هب تسد سک ره :تفگیم دوخ
 هدروخ هرگ اراس يور شاهاگن ارچ هک تسنادیمن مه شدوخ .دیدنخیم و دزیم تسد
 رییغت وا رد يزیچ یلو .تسا زورید ياراس نامه اراس .هن !هدش ضوع زورما اراس :تسا
 يوناز زا رتالاب اراس .دیشکیم تشگنا وا مادنا رب مارآ و واکجنک لالب هاگن ».تسا هدرک
 تخاونکی متیر رد شامادنا نوزوم تاکرح .دمآیمن رتالاب شرس .تسیرگنیمن ار لالب
 دزیم رپرپ ،گنت سابل رد شیاهناتسپ .دوب نکاس بآ رد جوم نیرترود نوچ ،یگنز هریاد
 ياهولج شاگنراگنر و دنلب نهاریپ رد شاشارت شوخ نساب ،دزیم هک خرچ .دوب مارآ ان و
 .تشاد ریذپلد
 زاوآ شوخ رایسب و تخاونیم یئابیز متیر اب ار هریاد .دوب هدش غاد ناجیه زا منص هرهچ
 يرگید ملاع رد ،یلو لالب و دارم .دندزیم خرچ و دندیبوکیم ياپ نادرم و نانز .دناوخیم
  .دندوب
 نیا یتسار هب !ینینزان هچ !یلگشوخ رتخد هچ :دربیم تذل و تسیارگنیم ار اراس دارم
 .دشاب تخبشوخ هک مراودیما ؟تسا نم نت يهراپ غارچ بش رهوگ نیا ؟تسا نم رتخد
 هب و منک اپ و تسد يراک دیاب مه نم .دصقرب و دشاب داش یگدنز رد هشیمه هک دنک ادخ
 ياجک رد وا .متخانشیم ار وا يهدنیآ رهوش شاک .مشاب اهزیچ روج نیا و هیزیهج رکف
 ار لالب هدارا یب و ».دشاب يدنمتفارش مدآ هک دنک ادخ ؟دنکیم راک هچ هعاسلا ؟تسایند
 »؟دوشیم ایآ« :تفگ و تفرگ شاشوغآ رد و درک زادنارو
 »؟دارم ومع ،دوشیمن ای دوشیم ار هچ« :دیسرپ و دینش ار وا يهمزمز لالب
 ».دنوشیمن اهیضعب و دنوشیم اهوزرآ یضعب« :تفگ و دمآ دوخ هب دارم
 شالد ،تفرگیمنرب اراس زا هاگن .درکیم زاورپ يرگید ياج رد یلو لالب يهشیدنا غرم
 دعج بات ره و اراس تکرح ره .دصقرب دبا ات اراس و دشاب اپرب اهزور نشج نیا تساوخیم
  .دادیم دابرب ار شانید و لد و تخیریم وا ناج رب شتآ ،شاجاوم و هایس
 مگ هک تشاد ار ياهدنیوج تلاح .درکیم رکف و دوب هداد هیکت هناخ هوهق راوید هب یقت جاح
 اب ،دز شا قپچ هب یمکحم کپ .درادن یسرتسد نآ هب زونه یلو تسا هتفای ار شاهدش
 ار شیاهوم ،داتسیا شرس تشپ ،دمآ لالب دزن و درک ادج راوید زا ار دوخ تکرح کی
 فک ار یضوع يهرسپ نیا قح یلاع رایسب و یتشاک ُلگ زورما« :تفگ و درک شزاون
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 ».یتشاذگ شاتسد
 نم هک يدید تدوخ« :تفگ ،دوب هتخود مشچ صقر يهنحص هب هک نانچ مه لالب
 زمرق ».مدیمهفن رگید و تفرگ ار  مامشچ نوخ ،درک زارد تسد اراس هب وا .متشادن يریصقت
 .دنکفا ریز هب رس و دش
 مشچ نوخ ارچ ،منیبب وگب الاح« :تفگ و دیدنخ ،دیواکیم ار وا تالاح تقد اب هک یقت جاح
 »؟تفرگ ار تاگنشق
 يوس هب تعرس اب و تشاذگ رارف هب اپ و »...نم هخآ ...نم هخآ« :تفگ هچاپ تسد لالب
 .دیود تشد
 :تفگ و دز دارم لاب رب یتسد ،کبس و داشالد .داهن فیق رد و دناکت ار شاقپچ یقت جاح
 »؟یهاوخیمن نامهیم .ناج دارم«
 ».تسا مشچ يور شمدق هشیمه نامهیم«
 ».میوش تمحازم بشما میاهدرک سوه«
 نامهیم مودق رد يزور و تکرب .تسادخ بیبح نامهیم .رتهب نیا زا هچ .مشچ يور هب«
 ».تسا

 ».میئآیم ولهپ دنق ياچ يارب طقف ام یلو«
 ».تسه نامهیم يارب نان ياهمقل هناخ رد یلو ،مریقف هک تسا تسرد«
 ».میئآیم ياچ يارب بشما مرکا و نم یلو دنک دایز ادخ«
 ».فرشم و شوخ مدق«
 .دشیم رود هنالس هنالس لالب .تخود رظن تشد هب دارم
 »؟تساجک لالب« :دوبن اج نآ رد لالب يادیش و هریخ مشچ ود .درک دنلب رس اراس
 »؟تساجک لالب سپ« :دیسرپ و تخادنا ریز هب رس ،دمآ ردپ دزن
 رارف هب اپ اههناوید لثم هبترم کی ارچ منادیمن« :تفگ و درک هراشا تشد هب دارم
 ».تشاذگ
 »!دناهدمآ اهگرگ دیاش« :تفگ اراس
 ».دیآیمن اهفرط نیا گرگ هک لاس تقو نیا یلو« :تفگ دارم
 ؟تسین بوخ ارچ .تسین بوخ .هن .دوریم اجک هک مسرپب شزا مورب :تفگ دوخ هب اراس
 ...لالب« :دز دایرف و درک اشامت ار تشد ،تشاذگ یناشیپ رب تسد ».تسا بوخ مه یلیخ
 ».لالب
 وا یمدق دنچ رد نانزسفن .تسا هدروآرد رپ راگنا هک دیودیم نانچ نآ اراس .تشگرب لالب
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 »!میآیم مه نم يوریم اهگرگ شیپ رگا ؟يوریم اجک« :دیسرپ و داتسیا
 ».اهگرگ شیپ موریم .يرآ .يرآ«
 ».میآیم وت اب مه نم«
 »!دنتسه ترظتنم اهنز یلو«
 .دنداتفا هار و ».دنرادن يراک نم اب اهنآ .هن«
  .دندیشکن رب ماک زا یمالک و دندومیپ هر توکس رد یتدم
 یلو .میتفریم الاب مه لوک و رس زا میدیسریم مه هب تقو ره ام :دوب هتفراو دوخ هب اراس
 ».میوگب يزیچ کی نم لقاّدح ؟دنزیمن فرح لالب ارچ ؟هدش هچ الاح
 مه اب تقو ره هک ام ؟تسا برقع رد رمق عاضوا زورما ارچ :دزیم کخیس شالد رب لالب
 نم تسا بوخ !دنزیمن فرح اراس ارچ !میدرکیم يزاب و میدزیم فرح زیر کی میدوب
 »؟میوگب ار يزیچ هچ یلو .میوگب يزیچ کی
 »؟ياهدناوخ ار تیاهسرد .هسردم میورب دیاب ادرف« :تسکش ار خی اراس
 رب زا بوخ مه ار اهیظفح و مداد ماجنا ار فیلاکت يهمه هبنش جنپ رصع نامه يرآ«
  »؟روطچ وت .مدرک
 ».ماهدناوخ ار رگید ياهسردّ اما .ماهدرکن لح ار میاهیضایر .مراد راک یمک زونه«
 ».یتسه لبنت وت هک متفگیم یه لوا زا نم .يدش لبنت« :تفگ لالب
 دای هتفرگ دای و یناوخیم ار تیاهسرد یکلوه لوه هک یلبنت وت« :تفگ و دیدنخ اراس
 ».یفالع يوریم يوشیم دنلب هتفرگن

 اب هک یلاح رد و تشاذگ رارف هب اپ اراس .درب شروی اراس هب نادنخ و »؟لبنت یگیم نم هب«
 ».لبنت .لبنت .لبنت« :تفگیم ،دیودیم تعرس
 ».گنرز یک و تسا لبنت یک هک مهدیم تاناشن ،هسرب تهب متسد هگا«
 .دیتلغ رد اهفلع يور و دروخ چیپ شیاپ .تسیرگن بقع هب اراس
 »؟يدشن یمخز منیبب ؟دشن هک تیزیچ« :دیسرپ و تفرگ ار وا يهناش ،دش مخ لالب
 .تساخرب اج زا اراس و تفرگ ار شاتسد لالب ».درادن تفآ مب ناجمداب« :تفگ اراس
 زا ياهمست .دوب هداد دنویپ مه هب ار ناشیاهتسد نزو و نت یب ياهدالق و لایس ياهمست
 .تشگنا هب تشگنا زا ياهدالق و بلق هب بلق
 ارچ ؟يدشن هک یمخز ؟دشن هک تیزیچ« :دیسرپیم ود لاح رد هک ربکا یئالبرک دایرف
 نیلوا يارب ،دنداتسیا مه يوربور .دمآ دورف ناشاهتسد رب ریشمش نوچ »؟يدروخ نیمز
 رانک دنخبل گربلگ .دندربیپ مه نورد زار هب و دنتخود مه هب ار ناشرارسا رپ هاگن راب
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 .دندیسر نانزسفن زین یقت جاح و دارم .دنتفر ربکا یئالبرک زاوشیپ هب و تسشن  ناشنابل
 نیمز يدید« :تفگ و دز شاهنوگ هب رگشزاون و مارآ ،تفرگ ار اراس شوگ ربکا یئالبرک
 »؟يوریم اجک ،مرتخد .يزادناین هتخت گنلش رگید یشاب وت ات .يدروخ
 ».مینک ناشیادیپ رگا هتبلا .اهگرگ يولهپ میوریم«
 »؟درادن رطخ« :دیسرپ دارم
 ».دنتسین راکلغد و هتخوس ردپ ردفص لثم .دنتسه یبوخ ناتسود اهنآ« :تفگ لالب
 ».دیدرگرب دوز سپ« :تفگ یقت یجاح
 هب و دنتشذگ اهفرب زا .دندومیپ یئالابرس رد ار يدایز تفاسم .دنداتفا هار لالب و اراس
 هب اراس .دوشگ ناهد گرگ ياوآ هب و درک نامسآ هب رس لالب .دندیسر يراغ يهناهد
 عافترا رد و دندرک یط زین ار کچوک يهلق دنچ .دیدن يزیچ .درک هاگن و دیخرچ فارطا
 ،دنلب و درب ناهد رب تسد لالب .دوب یشحو ناتخرد زا رپ هک دندیسر راومه نیمز هب ،رایسب
 باتش اب اهنآ .دنکفا نینط رواجم يهرد قامعا زا گرگ يهزوز نآ سپ رد هک دیشک هزوز
 .دندمآیم ناشيوس هب تعرس اب ،دنمتردق و ناوج گرگ هس .دندش ریزارس هرد قمع هب
  ناشندیسیل هب و دندنکفا اهنآ يور ار دوخ دنلب یشهج اب و دنتشادرب زیخ اهگرگ
 زا رگید گرگ .دوب هتخادنا گنچ ار وا ندرگ و هدرک گرگ ياهوم رد تسد لالب .دنتخادرپ
 نونکا و دنتفگ یم یگرگ ار وا هک گرگ يهلوت .دیشکیم الاب ار دوخ وا ياهتسد نیب
 اهتدم .دیئوبیم و دزیم سیل ار شاتروص و هدناباوخ ار اراس ،دوب هدش يدنمتردق گرگ
 اهنآ رود اهگرگ .تسشن شرانک و دمآ لالب دزن اراس .دنتفرگ مارآ اهگرگ ات دیشک لوط
 .دنداد هلی نیمز يور
 يزیچ مه ام و تسا یلاخ  ناشمکش نیبب .دنتسه هنسرگ اههتسب نابز نیا« :تفگ لالب
 ».میاهدرواین ناشيارب
 .دننکیم ریس ار ناشدوخ هرخالاب .دنتسه هوک و تشد يهدرورپ تاناویح نیا« :تفگ اراس
 تسد رب یکچوک مخز هب شامشچ و ».میتسه هنسرگ هک میشاب نامدوخ رکف هب دیاب مه ام
 »؟هدش مخز تاتسد ارچ« :دیسرپ و داتفا ،دوب هتفرگ نوخ ار شیور هک لالب

 ».مدشن هجوتم مه مدوخ .منادیمن«
 ار تسد نیا اراس .يوق و گرزب و دوب مرگ لالب تسد .درک هنیاعم ار مخز تشگنا اب اراس
 دوخ زا ،دش مخ هناش يور شرس .تخادرپ شا شزاون هب ریذپان تمواقم .تشادیم تسود
 نامشچ رد ياهظحل ،هداشگرپ هزات غرم يهناکدوک يهئشن رد و دش ناریح ،دش دوخیب
  .تساخرب اج زا و داهن نآ رب هنوگ ،تخیوآ شاتسد رب .دمآرد زاورپ هب لالب رگانمت
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 و دنداتفا هار هب اهمدآ .دندیدرگ اهنآ درگ هب و دنداتسیا ،دندرک زیت شوگ و مشچ اهگرگ
  ناششزاون هب هرابود اراس و لالب ،هد هب کیدزن هوک نیلوا يهلق رد . ناشلابند هب اهگرگ
 هب هناش و تسد رد تسد دوخ و دندومن ناشهناور ،دندرک يزاب اهنآ اب يردق .دنتخادرپ
 .دیسریم شوگ هب یگنز هریاد و زاوآ يادص زونه اهرود رود زا .دندش هد راپسهر هناش
 زا تسد اراس هد کیدزن .درکیم ناهنپ اههوک سپ رد ار دوخ نانزدنخبل و مارآ دیشروخ
 ،دندزیم هریاد تشد رانک هک یمدرم يوس هب مه زا ياهلصاف اب و دروآ نوریب لالب تسد
    .دندش هناور ،دندرکیم شب و شوخ و دندیصقریم
 »؟دیدید ار اهگرگ« :دیسرپ و دمآ ناشزاوشیپ هب ربکا یئالبرک
 ».يرآ« :تفگ اراس
 ».دناهدش رغال و تسا یلاخ ناشاهمکش .دنتسه هنسرگ یلیخ یلو« :تفگ لالب
 ».اج نیا ایب ،یجاح« :تفگ و دز ادص ار یقت جاح .تفر ورف رکف هب ربکا یئالبرک
 و دمآ اهنآ دزن ،دناخرچیم تسد رد ار یگنر یئولابلآ يهناد تشرد حیبست هک یقت جاح
 »؟موش تازاجم دیاب هک ماهدرک یفالخ .دیئامرفب ؟یلب« :تفگ
 تفچ مکحم ار اههلیوط رد بش دنچ دیاب مولعم رارق زا« :تفگ و دز يدنخبل ربکا یئالبرک
 ».میراذگب یتبون کیشک و مینک تسب و
 .اهگرگ هراچیب .هدش ناشهنسرگ اهگرگ هرابود .مدیمهف ،اباب هرآ« :تفگ و دیدنخ یقت جاح
 یلاخ ناشهدعم نامدوخ لثم مه ام ياهگرگ .دنتسه هنسرگ هشیمه هک اهگرگ تخبدب
 زا تشوگ و دوبیم ربتس و رپ  ناشمکش ،دندوب ماکداش ياهگرگ اهنآ رگا .تسا
 ».دزیم نوریب ناشيولگ
 »؟!تسا هداتفا یقافتا هک نیا لثم ؟هدش هچ« :دیسرپ و دش کیدزن ردفص
 هوک زا بشما ،راظتنا فالخ رب دراد لامتحا .تسیلاخ اهگرگ مکش« :تفگ ربکا یئالبرک
 ».دنیایب نیئاپ
 بظاوم هک میوگب نانکراک هب و تاسیسأت هب مورب امش يهزاجا اب نم سپ« :تفگ ردفص
 زا تنطیش قرب .دنادرگرب رس و داتسیا ياهظحل هار نیب رد .داتفا هار هب و ».دنشاب
 .دش رود و داد ناکت رس ،دیدنخ قیمع و مارآ ،دیشک رپ شانامشچ
 ».درابیم هکیدرم نیا راچ و شچ زا یسنج دب ،اباب« :تفگ ربکا یئالبرک هب اراس
 ».میراد نامهیم بشما ،وگب تردام هب ورب« :تفگ ربکا یئالبرک
 .دش یهار و ».مشچ« :تفگ اراس
 زا ار وا هنایفخم درکیم یعس هک یلاح رد و تفرگ تسد رد ار لالب تسد یقت جاح
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 ».يراد يدیدج ياهربخ هچ منیبب نک فیرعت میارب ،مرسپ بوخ« :تفگ ،دنک رود نارگید
  ».دنتسه هنسرگ اهگرگ هک نیا طقف .چیه«
 »؟یتسه هنسرگ مه تدوخ ؟یچ تدوخ«
 مهاوخ هنسرگ رگید تعاس کیً امتح ؟هچ ینعی« :دش هتخود ردپ هب لالب رگشسرپ هاگن
 ».دش
 لد هک ینامز ای و دشاب یلاخ هدعم یتقوً الثم .تسا عون دنچ یگنسرگ« :تفگ یقت یجاح
 ».دشاب رپ
 ».ممهفیمن ار تروظنم«
 يهنسرگ هشیمه و تسا رپ قشع زا شالد ،دشاب هتشاد تسود ار يرتخد ،يرسپ رگا«
 ».قوشعم رادید
 .تخادنا ریز هب رس و دش خرس شوگانب ات لالب

 دوز هد مدرم ام  .مدرک  جاودزا  تردام اب  هک مدوب هلاس هدراهچ نم .ناج لالب نیبب«
  »؟تسین روط نیا .تسوت تبون مه الاح .مینکیم جاودزا
 .تشاد ریز هب رس نانچ مه لالب

 »؟هتسرد .ینکیم رکف روط نیمه مه وت هک نیا لثم«
 .تفگن چیه لالب

 متساوخیم نآ زا شیپ .اراس يهناخ میوریم .يراگتساوخ میوریم تردام اب بشما ام«
 دیناوتیمن اههچب امش .دیآیم تشوخ اراس زا وت هک نیا لثم .منادب مه ار تدوخ رظن
 .درذگیم هچ  ناتنورد رد هک میمهفیم امش زا رتدوز ام .دینک یفخم ام مشچ زا ار ناتدوخ
 ».دیئوگب امش روط ره« :تفگ بل ریز و هتسهآ ،لاحشوخ و هدز تلاجخ ،تام و جیگ لالب
 وت اب تقو چیه لاس دنچ نیا مامت رد نم« :تفگ و تشاذگ وا يهناش رب تسد یقت یجاح
 نامدرم بوخ رسپ وت .دوشن ادیپ ایند رد وت یبوخ هب یناوج منکیم رکف .ماهتشادن یلکشم
 هب ام وگب مرکا هب ورب الاح« :تفگ و دیسوب ار وا یناشیپ هاگنآ ».ناج لالب ،یتسه هد نیا
 ورب .دیآیم اج نآ هب بشما مه دارم .ربکا یئالبرک يهناخ هب میوریم ،دارم يهناخ ياج
 ».ورب ...مرسپ

♞ 
 ربکا یئالبرک يهناخ دراو مرکا و الیل ،ورسخ ،یقت یجاح .تشذگیم تشه زا تعاس
 .دندرب نورد هب ار اهنآ یمرگ هب و دندمآ ناشزاوشیپ هب اراس و هدیبز ،ربکا یئالبرک .دندش
 سلجم ردص ار وا ربکا یئالبرک .دش دراو مه دارم هک دندوب هدشن اج هب اج بوخ زونه
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 .تسشن شرانک دوخ و دناشن
 »؟تساجک لالب سپ« :دیسرپ هدیبز
 ».دنام هناخ رد ،تشاد هسردم راک« :تفگ و دز يدنخبل مرکا
 غورد تقو چیه وا .تسا هداد ماجنا ار هسردم ياهراک هک ،تفگ نم هب وا یلو« :تفگ اراس
 ».دیوگیمن
 رد دش روبجم .میدرک شراب راک يردق ام شاتسار« :تفگ و درک یهاگن الیل هب ورسخ
 ».دنامب هناخ
   ».تسا هقطنم نیا ناوج نیرتهب لالب ،نم رظن هب« :تفگ دارم
 زا ار هملک نیا هک ملاحشوخ یلیخ« :تفگ دارم هب هدز ناجیه و لاحشوخ یقت یجاح
 ».رکش تایمیرک هب ایادخ« :تفگ و درک نامسآ هب رس هاگ نآ ».مونشیم وت ناهد
 ».دنراد تسود ار وا همه .میوگیمن نم ار نیا« :تفگ دارم
 ظیلغ مد هزات ياچ دنچ ،تفر نمیشن قاطا هب و تساخرب اج زا ،تخادنا ریز هب رس اراس
 .تشاذگ نانامهیم يولج و دروآ
 هک یلاح رد و تشاذگ سلجم طسو ،دروآ نوریب هجنگ زا ار ياهرک نان باقشب هدیبز
 ».دیدمآ شوخ یلیخ ؟دیدرک مگ هار ؟یبجع هچ« :تفگ تسشنیم
 ».دش میهاوخ و میاهدش محازم هشیمه .میاهدرورپ کمن ام« :تفگ مرکا
 میاهدرورپ کمن و میاهدوب امش يهرفس رس هشیمه ام .دیوگیم تسار هنن« :تفگ ورسخ
 ».تسین دیدزاب و دید و تمحازم طقف مه ام دصق .تسا يرگید بش ،بشما یلو
 ».میاهدمآ يریخ رما يارب ام بشما« :تفگ یقت یجاح
 مرکا اب هک یتقو نآ طقف .یجاح ،یلوغشم ریخ رما هب هشیمه هک وت« :تفگ ربکا یئالبرک
 ریخ ترما ،يوشیم ضیرم شدعب و يروخیم بابک ولچ سرپ هس ود و يوریم رهش هب
 ».تسین
 .تفر هسیر هدنخ زا اراس
 ،میتسه تمدخ رد ام هک مه هعفد نیا ًاقافتا« :تفگ و دیود یقت یجاح تروص هب نوخ
 یتشوگبآ ای و بابک ولچ یعمج هتسد و میزیرب ياهشقن میاهدمآ .تسا رما نیمه يارب
    «.يدابآ لها و نامدوخ فان هب میدنبب و مینک تسرد
 کیدزن مه هب رس اهنآ .درکیم تبحص یشوگرد الیل اب و دوب هتسشن ردپ رانک اراس
 .دندروخیم ناکت مارآ مارآ و دنتفریم هسیر ،دنتفگیم يزیچ ،دندرکیم
 نامدوخ هک میاهدش زاب لد و تسد نینچ ام لاح هب ات یک زا« :دیسرپ و درک ياهدنخ هدیبز
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 »؟میرادن ربخ
 ».مینکیم مولعم مه تسد وت میتشاذگ هک ار اههچب تسد« :تفگ یقت یجاح
 ناشهاگن ود ره و تخادنا هدیبز هب یهاگن ،دوب هدش نایرج هجوتم هزات هک ربکا یئالبرک
 .دندیدنخیم و دندرکیم اوجن نانچ مه الیل و اراس .دیخرچ دارم يور
 ».میریگب اهامش و دارمآ زا ار اراس يهزاجا هک میاهدمآ بشما ام« :تفگ مرکا
 تسشن ياهشوگ ،دز همتابمچ ،دشاب هدروخ شرس رب ياهبرض هک نیا لثم .دش تکاس اراس
 هاگن ار رگیدمه ّرِب و ّرِب ربکا یئالبرک و هدیبز .دنام زاب دارم ناهد .درک زیت شوگ و
 مینک یفرعم مه هب ار دوخ ام هک تسین یجایتحا هناتخبشوخ« :تفگ یقت یجاح  .دندرکیم
 ياههچب لثم و میسانشیم ام يهمه ار لالب و اراس .میئوگب ار اههچب ناشن و مان و
 و ادخ .تسا یعیبط رما مه كرتشم یگدنز و تلصو ،بوخ یلو میراد تسود نامدوخ
 ».دناهدومرف روتسد مه لوسر
 تسد ام يهمه يهزاجا الوا .يدرک ریگلفاغ ار ام وت ،یجاح ،هللاو« :تفگ ربکا یئالبرک
 .تسا هناخ نیا ناج ،اراس ًامود .تسوا دوخ مه شراد رایتخا .تسوا لام رتخد .تسا دارمآ
 اضر هک ام لد .يربب دوخ اب ار ام غارچ و مشچ و ناج يدمآ وت .تسام غارچ و مشچ
  ».تسا دارمآ فرح فرحّ اما .تسین
 مناخ هدیبز و ربکا یئالبرک اب دیاب امش .ماهدمآ یضوع نم بشما« :تفگ و تساخرب دارم
 هک نآ زا شیپ .دیناسر رد هب ار شدوخ و »دنتسه اهنآ قلطم راد رایتخا .دینک تبحص
 رد شاتسد زا ار هویگ ربکا یئالبرک .تفرگ ار شیولج ورسخ ،دشوپب ار شیاههویگ دناوتب
 لثم يراد رتخد کی .تسا هانگ ندرک یلاخ هناش ریخ رما رد« :تفگ نادنخ و دروآ
 تسد ».يریگب میمصت دیاب وت .دنربب دوخ اب ار وا دناهدمآ ینیمز ياهمدآ .ینامسآ يهتشرف
 .دناشن شیاج رب هرابود و تفرگ ار دارم
 ».دراد طرش کی نم ندنام« :تفگ دارم
 ».منکیم لوبق .وگب« :تفگ ربکا یئالبرک
 ».مناخ هدیبز مه شردام و یتسه وت اراس ردپ .يریگب میصت هک ینک لوبق هک یطرش هب«
 یلیخ نیا« :تفگ و داد مل هدیبز رانک رکفتم ،تسشن ،تخادنا ریز هب رس ربکا یئالبرک
 رون ،درک نشور ار ام یگدنز اراس .میدرک ادیپ رهاوج کی نامیگدنز رد ،ام .تسا تخس
 ادج وا زا هک میریگب میمصت روطچ الاح .هدش هتسباو وا هب ام زیچ همه .دروآ یگدنز ،داد
 .دش كانمن شاهنوگ و دنام هریخ نیمز يور یئالبرک هاگن »!میوش
 ،میهاوخیم ام .تسا لالب نداد هکلب ،تسین اراس ندرب ًالصا هلئسم« :تفگ یقت یجاح
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 زا هن .درک دنهاوخ یگدنز هد نیا يوت اهنآ .مینک میدقت ناتهب ار لالب هک دیهدب هزاجا امش
 ».امش زا هن و دنوشیم رود ام
 اهناکتسا ناج اراس« :تفگ اراس هب تفریم نمیشن قاطا هب هک یلاح رد و تساخرب هدیبز
 .تفر رگید قاطا هب و تشاذگ ینیس رد ار اهناکتسا اراس ».روایب و نک عمج ار
 هب اراس ».مرتخد نیشنب نم يولهپ اج نیا ایب« :تفگ اراس هب و تسشن روامس ياپ هدیبز
 .تسشن وا رانک یمارآ
 رضاح .يریگب میمصت دیاب وت ،لصا رد .یسانشیم مه ار لالب .يدینش ار اهفرح يهمه«
 »؟يوشب لالب نز یتسه
 .دیچیپ مه هب ار شاناتشگنا و تسشن اراس یناشیپ رب قرع زیر ياههناد
 و یئالبرک ینامز .دسانشیمن ار لالب وت زا رتهب سک چیه .ناج اراس ،ینزب فرح دیاب وت«
 نم .مرتخد وگب .تسیچ وت رظن مینادب هک مینک تبحص مرکا و یقت یجاح اب میناوتیم نم
 ».متسه تردام
 ».منادیمن« :تفگ اراس
 ».هن ای يرآ :یئوگب دیاب وت«
 رب رس اراس .دش ینالوط توکس و دش لوغشم ياچ نتخیر هب هدیبز .دوب تکاس اراس
 ».يرآ« :تفگ هتسهآ و داهن ردام يهناش
 .دیچرو ار شانامشچ رود كانمن يهقلح ،يرسور رانک اب و دیسوب ،تفرگ رب رد ار وا هدیبز
 .تفر رگید قاطا هب ياچ ینیس اب هدیبز و دنامب قاطا رد اراس
 اهنآ و دیهدب هزاجا امش رگا .دنتسه یگنرز ياهمدآ لالب و اراس« :تفگیم یقت جاح
 نوریب بآ زا تخس راگزور نیا رد ار ناشدوخ میلگ ،دننک عورش ار كرتشم یگدنز
 ».دنشکیم
 یطیارش دیاب ،رفن ود یگدنز عورش يارب« :تفگ ،دیسریم رظن هب هدامآ و لاح رس هک هدیبز
 ».دیوگب ار طیارش نیا دیاب ادرمآ .درک هدامآ ار
 ».میتشاذگ يرادم و رارق شیپ هظحل دنچ ،دشاب ناتدای رگا« :تفگ و دیرغ دارم
 دبا ات ام .یهدب دیاب وت ار یلصا يهزاجا« :تفگ زیمآ مکحت و راب تبحم ینحل اب هدیبز
 ».مینکیم لح ام ار لیاسم يهیقب .تسوت رایتخا رد هلئسم نیا .دز میهاوخن فرح ياهملک
 ینعم مامت هب رهاوج کی .تسياهتسیاش رسپ لالب هک ینادیم وت« :تفگ یقت یجاح
 .مراد زورما هک ماهتشادن يرکف هغدغد و تایلوغشم ردق نیا مرمع رد نم تقو چیه .تسا
 و تسا عاجش و لقاع ،هدید رهش ،هدناوخ سرد .هدش يدرم شدوخ يارب اهزور نیا لالب
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 لالب وت رگا .ام يهمه بوخ و زیزع ياراس نامه .دراد وت رتخد طقف ار وا يرسمه تقایل
 ».یهدب ناشن شوخ يور رما نیا هب دیاب يراد تسود تدوخ رسپ لثم ار
 طقف بشما نم .مرادن تسود وا زا رتمک ار لالب نم هک دنادیم بوخ اراس« :تفگ دارم
  ».منزب فرح مدوخ مهس يهزادنا هب مناوتیم
 ».مینامه رظتنم مه ام« :تفگ ورسخ
 ».دنوش ریپ مه ياپ هب هللااشنا« :تفگ و درک هدیبز هب یهاگن دارم
 بترم و دندیجنگیمن دوخ تسوپ رد مرکا و یقت یجاح .دیسوب و تفرگربرد ار دارم ورسخ
 نآ اب هک یتشادرب نم شود زا يراب« :تفگ دارم هب ربکا یئالبرک .دندرکیم اعد وا يارب
 ».يدنک اج زا زین ار ملد و بلق
 «.هچ و هچ ؛دیوگب هک تسا هدیبز تبون الاح« :تفگ یقت یجاح
 ».تسا یئالبرک راد رایتخا«
 ».ینکیم هراپ هکت فراعت ردقچ .نز لانب ِد«
 میوگیم نونکا هک يزیچ منادیم هک نیا دوجو اب .تسا هیرهم لوا تبحص« :تفگ هدیبز
 ار هیرهم .منکیم تعانق نیئاپ تسد نیمه هب امش لاح تیاعر يارب یلو ،تسا رادهدنخ
 ».مهدیم رارق هچغاب يالاب نیمز و الط هکس یس نم
 ».میدرکیم میدقت هعاسلا ،میتشاد ام ،یئوگیم وت هک ار اهزیچ نیا رگا« :تفگ مرکا
 هد .میهاوخیم یناجم و تفم ار وا ام یلو دراد شزرا اهنویلیم اراس« :تفگ یقت یجاح
 ».هگرزب هچغاب و يدازآ يهکس
 هچغاب اب یلو درک قفاوت دوشیم ،شیور ات جنپ طرش هب هکس رادقم اب« :تفگ ربکا یئالبرک
 ات دشاب ناشياپ ریز ادخ نیمز دیاب اهکلفط نیا .مقفاوم هچغاب يالاب نیمز اب .هن هگرزب
 »!؟هن ای دننک یگدنز
 ».تسا بوخ ناشطیارش .تسیدایز هگید ندز فرح« :تفگ یقت یجاح هب ورسخ
 ».مشچ يور هب وگب« :تفگ یقت یجاح هب مرکا
 ».مشچ يور هب« :تفگ یقت یجاح
 .ناج اراس دشاب كرابم« :تفگ و دیسوب ،تفرگ شوغآ رد ار اراس ،درک كرت ار قاطا هدیبز
 ».یشاب تخبشوخ هک هللااشنا
 .مرتخد ،وت ربب« :تفگ و تشاذگ کشخ ینیریش و اولح يردق ،یگرزب باقشب رد هاگ نآ
 .دش قاطا دراو ینیریش فرظ اب اراس ».ینک فراعت نانامهیم هب دیاب وت ار نیا
 :تفگ و دیسوب ار وا یناشیپ ،تفرگ شیاهتسد نیب ار اراس ياههنوگ ،تساخرب دارم
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 زین هدیبز .دنتفگ دابکرابم و دنتفرگرب رد یمرگ هب ار وا زین نارگید ».مرتخد دشاب كرابم«
 ار هرفس هک تسا نآ عقوم الاح« :تفگ ،دنتفرگ مارآ دوخ ياهاج رد همه یتقو .دش دراو
 ».مینک نهپ

 

١٩ 
 ار توکس و دیسر هار درگ زا سوب ینیم .دندوب ناشاههناخ رد ناناقهد ،دوب هدش کیرات اوه
 نایاپ هب زورما رفس نیرخآ و داتفا راک زا روتوم ،دناخرچ ار چیوس هدننار .تسکش مه رد
 نیلعن ،شود رب ابع ،رس رب دیفس يهمامع ،یلع الم .دندش هدایپ نیشام زا نیرفاسم .دیسر
 .تفرگ شیپ رد ار یهار و دش رود سوب ینیم زا یمارآ هب ،تسد رد ياهنهک نآرق و اپ هب
 رازآ ار شریمض شاهغدغد و تخانشیم ار شاهار .تشادیمرب ماگ هنینأمط اب و مارآ
 دوخ رود »!دوریم هار هچوک نیا رد نم زا ریغ يرگید سک ایوگ :دش ياهچوک دراو .دادیمن
 زا تعاس .تسا هتفرگ رفک ار ایند :تفگ دوخ هب .دشیم کیدزن هک دوب ياهیاس .دیئاپ ار
 ار ياهناخ رد ».دنزادنایم هتخت گنش اههچوک رد مدرم نیا مه زونهّ اما ،درذگیم تشه
 رانک زا و ».دهد تکرب و ریخ ناتتاروما هب دنوادخ« :تفگ یسک رس تشپ زا .درک بابلاقد
   ».شیورد دنک دایز ار تیزور ادخ« :تفگ و دنادرگرب رس وا .دش در یلع الم
  :تفگ و داتسیا رد بوچ راچ رد رقاب الم .دش زاب رد
 يولیز قاطا فک .دش دراو هناخ رقحم قاطا اهنت هب یلع الم ».لخاد امرفب .مکیلع مالسلا«
 یئاهسکع .تشاد رارق ياهدش ات زیمت باوختخر ،نآ يالاب رد هک دوب هدش نهپ ياهنهک
 رد مظن اب هنهک و ون بتک يدادعت و هدش بصن راوید رب نایعیش لوا ماما و مالسا ربمغیپ زا
 رارق ياهنهک ياوقم يور ،رد رانک ،قاطا يهیواز رد ياهلیتف غارچ .دوب هدش هدیچ هچقاط
 ياهوترپ و ریت ار قاطا تخاونکی ياضف .دوب هدش دودنا ِلگهاک اب فک و اهراوید .تشاد
 قاطا طسو يولیز يور هک یئاپمال غارچ رون و دوب نشور قاطا .دادیم عونت يردق فقس
 هچقاط زا ار شاکنیع رقاب الم .درکیم تیافک کچوک طیحم نیا يارب ،تحوسیم
 !اهفرط نیا زا !یلع الم یبجع هچ« :تفگ یلاحشوخ و بجعت اب و دز مشچ هب ،تشادرب
 رد .مدوب هدرکن تاترایز دوب اهتدم .يدمآ شوخ یلیخ یتسار یتسار !يدرک مگ هار
 ».دوشیم تايادیپ مک ایوگ مه دجسم
 ».درک يرای ادخ مه بشما .دوشیم نم بیصن مک اهزور نیا ناگرزب ترایز ،هللاو«
 .امرفب« :تفگ و تشاذگ نآ يالاب ار هدش ات فاحل ،درک نهپ ار کشت هلجع اب رقاب الم
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 ».تسیشیورد يهبلک اج نیا .نیشنب امرفب
 .دروخ رد هب هبرض دنچ هک دوب هدشن ریگ اج یباسح و تسرد یلع الم زونه
  ».وت امرفب .دشاب ریخ .امرفب«
 ماباب ،اقآ جاح« :تفگ دزیم سفن سفن هک یلاح رد و دش لخاد ياهلاس هُن هچبرسپ
 مه نیا .دراذگب شاتروص يور ات دیسیونب اعد شیارب امش :تفگ .دنکیم داد شانادند
  .داتسیا ولیز رانک و تشاذگ رقاب الم يولج لایر جنپ وا ».شالوپ

 هللا دمحلا .میحرلا نامحرلا هللا مسب – .تشون و تفرگ تسد رد یملق و ذغاک رقاب الم

 :تفگ درکیم زادنارو ار وا و دیشکیم راظتنا هناروبص هک كرسپ هب و – نیملاعلا برلا
  ».دراذگب درد لحم يور ار اعد نیا و دناوخب تاجاح زامن تعکر ود دیاب تاباب«
 يور ،تخیر مرگ ياچ ناکتسا ود ،درک تفچ ار رد رقاب الم .دش جراخ و تفرگ ار اعد رسپ
 »!تسا ریخ هک هللااشنا ؟ربخ هچ ،بوخ« :دیسرپ و تفرگ اج یلع الم لباقم ،ولیز
 بوخ و دنتسه ریخ و دنتسه لاعتم دنوادخ دی رد تاروما يهمه .هتبلا« :تفگ یلع الم
 رارق شیامزآ يهروک رد ار شناگدنب لاعتم دنوادخ یتاظحل ردّ اما .دنتسه كرابم و دنتسه
   ».ریذپان لمحت و نکمم ریغ ار یگدنز و دنکیم تخس ار عاضوا .دیامزآیم و دهدیم
 تسا هدش هچ« :دیسرپ هناواکجنک ،دروآیمن رد رس يزیچ یلعالم ياهفرح زا هک رقابالم
 ؟تسا هداتفا نیملسم يارب یقافتا هدرکن يادخ ؟ینزیم دب سوفن هک
 تردام و ردپ ادخ« :تفگ و دیشک دوخ هاتوک شیر هب یتسد ،دروآ بل رب يدنخبل یلع الم
 ینکیم رکف .ینیبیمن ار ایند و ياهتسشن هد نیا يوت ،وت !دوشب یهاوخیم هچ .دزرمآیب ار
 ایند .تسا هد نیا زا رتگرزب یلیخ ایند .شیاههوک و لگنج و شنامدرم و هد نیا ینعی ایند
 یتسین رهش رد ،وت .دنادیم ادخ .رتگرزب یلیخ ای و رتگرزب مه دیاش و تسا ناریا يهزادنا هب
 .تسا هتفرگ ار اج همه روطچ یسومان یب و رفک ،یناملسمان ینامناخیب ،ینارگ ،ینیبب هک
 ات ناشاههچاپ هک ربکا و هللا و دنوریم هار هاتوک نماد اب هدسفم نیناجا اهنابایخ رد
 رقاب الم يارب ار هدسفم نیناجا رمک رق ،تسد کی اب درک یعس وا ».تسادیپ  ناشتروش
 قرع کی ياهچوک ره رس .دننکیم یئابرلد و دنهدیم رق یه يروط نیا و« دنک مسجم
 و دنروخ یم قرع ،دناهتشاذگ رانک ار مرش و ایح رگید مه سرادم يوت .هدش زاب یشورف
 ار مدآ و تسا روآ ماسرس شاتمیق ،ینزب تسد هچ ره هب .وگن هک ینارگ .دنشکیم راگیس
 نیمه ؟ینادیم .دناهتسب مه ار تیناحور ناهد و« :دروآ نیئاپ ار شیادص ».دریگیم قرب
 .دناهداد مه هجنکش ار اهنآ ایوگ .دناهدرک ریگتسد ار ماظع تایآ نایاقآ زا ات دنچ لاسما
   ».تسا يدساف تموکح ،يولهپ تموکح ًالوصا ؟ینادیم
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 »؟دوشیم رتهب عضو ،دوش هتشادرب تموکح نیا رگا ینعی« :دیسرپ رقاب الم
 يولهپ تموکح طقف هک ام درد .تسین اتود و یکی هک تیناحور درد« :تفگ یلع الم
 .تسین ندروخ قرع و هاتوک نماد طقف هک رفک .تسا رارشالاّرش تموکح نیا هتبلا .تسین

 درکیم یعس و دوب هدش هریخ یلع الم هب زاب ناهد و هدمآرد هقدح زا نامشچ اب رقاب الم«
 .دوش شریگتسد يزیچ وا ياهفرح زا

 یب ربمغیپ ،دیوگب یکی رگا ؟یئوگیم هچ ،تسین راک رد یئادخ ،دیوگب وت هب یکی رگا«
 و ایند لام يروآ عمج زا ریغ ،دیسر تردق هب یتقو و دوب هدنام بقع و یشحو ،داوس
 برع کی یلع ترضح ،دیوگب یکی رگا ؟یئوگیم هچ ،تشادن يراک لگشوخ ياهنز
 هچ ،تشادن يدنزرف مهدزای ماما ًالصا و تسا کشک ماما هدزاود و دوبن شیب ردلق و یشحو
 »؟یئوگیم
 و قلطم رفاک ،مدآ نیا« :تفگ ،تشادن تروص رب گنر ،رفک همه نیا ندینش زا هک رقاب الم
 ».درک ادج شاندب زا رس دیاب .تسا قیدنز
 لوگ ار ام ناناوج و هدش دایز نارفاک نیا دادعت اهزور نیا« :تفگ يرابمغ نحل اب یلع الم
 شیاقفر يهمه ،دریگیم نز ناشیکی یتقو هک دنتسه سومان یب ردق نآ اهنیا .دننزیم
 زا دیآیم لمع هک ياهچب تسین مولعم ًالصا .دنباوخیم و دننکیم هقشاعم وا نز اب
 ».تسیک
 اب مه اهنیا« :دیسرپ و ».میروآیم هانپ وت هب ایادخ« :تفگ و درب نامسآ هب رس رقاب الم
 »؟دنتسه تموکح
 ناشدوخ يارب اهمدآ نیا .یتسین ایند نیا يوت ًالصا وت« :تفگ و داد ناکت رس یلع الم
 ار تموکح نیا ینوگنرس مه اهنآ .دنریگرد تموکح اب و دناهدرک تسرد اهنامزاس
 و سوسوی يذلا و سانخلا .دنتسه سانخلا ،دنتسهلاجد تموکح رادفرطّ اما ،دنهاوخیم
 يور هک رقاب الم تروص هب ار شدرگ نامشچ ،درب الاب ار شرس هاگ نآ »1.سانلا رود هیف
 ياپ و تسد زورما هک نآّ اما ،دنتسه سانخلا اهنیا« :تفگ و درک هریخ ،دوب هدرک زک نیمز
  ».تسا تموکح .دنتسین اهنیا ،تسا هتسب ار تیناحور
 ».میربب هانپ ادخ هب دیاب طقف .دیآیمنرب  نامتسد زا يراک هک ام« :تفگ هناسویأم رقاب الم
 مه اهروط نیا« :تفگ هتسهآ و تخود رقاب الم مشچ رد مشچ ،دروآ شیپ رس یلع الم
 »...دناهدومرف اقآ .زیزع رقاب الم ،تسین
 »؟هیک اقآ« :درک لاوئس هنالوجع رقاب الم

 
 سانلا رودص یف سوسوی یذلا .ساوسولا رش نم :تسا نینچ ھیآ لصا .1
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 میوگیم ار اقآ ترضح ياهدمآ هوک تشپ زا هک نیا لثم ،اباب« :تفگ بجعت اب یلع الم
 ».دنراد فیرشت فجن رد هک یمظعلا هللاتیآ ترضح .هگید
 »؟یئوگیم ار دناهدش دیعبت هک ترضح نامه« :تفگ ،دوخ شناد زاربا يارب رقاب الم
 ایوگ .دنوش مجسنم دیاب نویناحور هک دناهدومرف ناشیا .نیرفآ دص .نیرفآ« :تفگ یلع الم
 و هاش هب همانبش نیا رد ترضح .ماهدیدن ار نآ زونه نم هک هدومرف رداص مه ياهمانبش
  ».تسا هتسناد اهیتخبدب نیا يهمه ببسم ار اهنآ و هدرک هلمح شردپ
 شریگتسد يزیچ دایز یلو دیعلبیم ار یلع الم ياهفرح زاب ناهد و نامشچ اب رقاب الم
 ؟مینک راک هچ ینعی !مینک مجسنم ار نویناحور :دشیم حرطم یتالاوئس شرکف رد .دشیمن
 و درک تسار رمک هبترم کی و »؟مینک مجسنم یچ يارب الوصا  ؟مینک مجسنم روطچ
 ».مینک عورش لوا زا« :تفگ
 »!مینک عورش هرابود هک میاهدرکن عورش ار يزیچ هک ام« :دروخ اج یلع الم
 ».مینک عورش لوا زا ار ماجسنا هک تسا نیا مروظنم«
 »!میاهدرکن مجسنم ار یسک زونه هک ام«
 هک مه رگیدکی اب .میتسه یناحور نامدوخ ام .نیبب .لیلد نیمه هب تسرد« :تفگ رقاب الم
 هک مه هزور .میناوخیم هک مه ار نامزامن .تسا نآرق هک مه ام يهمه باتک .میراد طابترا
 نیا زا ؟میتسین مجسنم ام رگم ؟مینک مجسنم ار رگیدمه روطچ ام سپ .میریگیم
 »!؟رتمجسنم
 نم هب عورش »!میتسه مجسنم هک ام .دیوگیم تسار اباب نیا« :تفر ورف رکف هب یلع الم
 دنخبل .دننک مجسنم ار ناشدوخ دیاب ارچ هک دمآ شدای هبترم کی و درک نم و
 ».دیوش مجسنم دیاب دناهدومرف اقآ هک نیا يارب« :تفگ و دروآ بل رب ياهنادنمزوریپ
 »؟میوش مجسنم هچ يارب« :دیسرپ رقاب الم
 تموکح نیا رس ریز اهیتخبدب يهمه ،میئوگب مدرم هب هک نیا يارب« :تفگ یلع الم
 ».تسا
 تایلام يارب مرادناژ و زابرس یتقو .درادن نتفگ هب جایتحا هک نیا« :تفگ بجعت اب رقاب الم
 .تسیک راک ،راک هک دنمهفیم همه ،دنریگیم لوپ مدرم زا ملظ و روز هب و دنیآیم هد هب
 ».ماهدیمهفن ار اقآ روظنم زونه نم شاتسار .تسا قراص روما يهمه رد هلئسم نیا
 شوج مدرم اب دیاب ام هک تسا نیا هللاتیآ ترضح روظنم« :تفگ نانک جمجمت یلع الم
  «.میروخب

 .دنهدیم ماجنا اهنآ میئوگیم هچ ره ام هک رتشیب نیا زا !؟میروخب شوج روطچ«
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 پچ ياپ اب میئوگیم .دنوریم تسار ياپ اب ،حارتسم يوت دیورب تسار ياپ اب میئوگیم
 ار دنوش فرط  ناشنانز اب ياهویش هچ اب و روطچ هک نیا یتح .دنوریم پچ ياپ اب ،دیورب
 ام مه ار بقع زا ندیباوخ یطلغ و ولج زا ندیباوخ دب هرافک یتح .میهدیم روتسد ام مه
 .تسالاب نآ ام ياج هک مه یسلجم ره رد .میریگیم هک مه ار ماما مهس .مینکیم نییعت
  »!؟دروخ شوج دوشیم مه رتشیب نیا زا
 ،دوب هدنام شناکتسا هت شاهاگن هک نانچ مه و دیشک دوخ شیر هب یتسد ،رکفتم یلع الم
 »...ّ اما ... یلو تسا تسرد وت ياهفرح« :تفگ
 »؟هچّ اما ؟هچ یلو«
 ».تسین یفاک اهنت ندروخ شوج یلو«
 »؟تسین یفاک یچ يارب«
 ».میوش فرط تموکح اب هک نیا يارب«
 »؟یچ يارب ؟میوش فرط تموکح اب«
 ».دنکیم ملظ تیناحور هب تموکح نیا هک نیا يارب«
 .تسا هدرک تیامح ار ام و هداد نان ام هب تموکح نیا !میاهداد تسد زا ار  ناملقع رگم«
 فرح هملک کی دناوتیمن سک چیه .مینکیم یگدنز بوخ زونه تموکح نیا لبِق زا ام
 يادص اب هتسبرس ار زیچ همه و مینزیم ار  نامیاهفرح و میوریم ربنم رس امّ اما ،دنزب
 ».میئوگیم دنلب
 ».دهدیم ار تموکح اب يریگرد يوب اقآ يهمانبش ایوگ« :تفگ یلع الم
 .درک زاب ار نآ و دیشک ار رد تفچ ،تساخرب رقابالم ،بابلاقد يادص اب
  .دوب هداتسیا رد يهناتسآ رد ،رس رب يرکش و شود رب ابع ،تسد رد اصع شیورد
 ».وت امرفب .شیورد مالس«
 مه ياچ .دهد تکرب ناتاههناخ هب ادخ .نیعمجا رب مکیلع مالس« :دش قاطا دراو شیورد
 »!تسا هار هب هک
 ».دیئامرفب .دینیشنب دیئامرفب« :تفگ و تساخرب شیورد مارتحا هب یلع الم
 رد یتدم .درکیم ریس دوخ راکفا رد سک ره و دندوب هتسشن اپمل غارچ دِرگ رب دعب ياهقیقد
 هچ« :دیسرپ و درک کیدزن بل هب ار ياچ رقاب الم .دمآرس ناشيهلصوح و تشذگ توکس
 »؟شیورد ربخ
 ».دش میهاوخ فلت یگنسرگ زا بیرقنع ،دور ولج روط نیمه عاضوا رگا .یتخبدب .ینارگ«
 ».درواین ار زور نآ ادخ« :تفگ بل ریز رقاب الم
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 یلیخ دناهتسشن الاب هک ياهدع نآ ياربّ اما .تسا دب مدرم يارب ینارگ« :تفگ یلع الم
 ».تسا دیفم و روآ دوس مه
 اهینیئاپ رکف هب اهنت هن اهیئالاب« :تفگ و دیشخرد شانامشچ .دش زیت ردفص ياهشوگ
 ».دننکیم یلاخ ار مدرم بیج یتصرف ره اب هکلب دنتسین
 »!تسا یئایند هچ ،هللاالا هللاال« :تفگ و دناراخ ار شاشیر رقاب الم
 زا لبق باوصلاب لجا :هدومرف لاعتم دنوادخ .نیرفآ .شیورد اقآ نیرفآ« :تفگ یلع الم
 ».تسا یگرزب باوص تقیقح نتفگ و یتفگ ار یتقیقح کی وت هعاسلا .توم
 نم .دینکیم نشور ار ام رکف هک دیربیم امش ار یلصا باوص« :تفگ یلاحشوخ اب شیورد
 ».دنیشنیم لد هب یلیخ امش ياهفرح .متسه شوگ اپارس
 ».يورب زره روط نیمه هک تسا فیح .یتسه یبوخ و شوه اب ناوج وت« :تفگ یلع الم
 ».تسا رادمدرم و بیجن یلیخ ناشیا« :تفگ رقاب الم
 ربمغیپ نامیارب .تسا هتشاد ینازرا یئاهن دح ات مدرم ام هب ار تمعن دنوادخ« :تفگ شیورد
 يهمه هک سوسفا یلو میراد نامیا اب دیلقت عجارم مه الاح و هداتسرف ماما هدزاود ،هداتسرف
 ».دننادیمن ار اهتمعن نیا ردق مدرم
 ،هلآ و هیلع هللا یلص ربمغیپ يهفطن .هلب« :تفگ و تسشن خیس ،درک تسار رمک یلع الم
 و دسرب رمث هب هفطن نیا هک نیا يارب دنوادخ .دوب هدش هتسب ناهج تقلخ زا شیپ
 هنمآ و دنیرفآیب ار رشبلاوبا مدآ .دنک قلخ ار ایند ،دش روبجم ،دوش دلوتم شاهدنب نیرتزیزع
 ام .دهد رارق وا نطب رد ار هفطن نیا و دناشنب نیمز رب لگ گرب نوچ ار اهیلع هللا تاولص
 مه مدرم .ام مدرم يارب تسا یگرزب تمعن نیا یتفگ هک روط نامه .میراد يربمغیپ نینچ
 نیا رب هشیمه یهلا تمحر ناراب دراذگیمن هک تسه اهزیچ یضعب یلو .دننادیم ار شردق
 یهلا تاکرب شزیر عنام هشیمه سانخلا نیطایش .دنوش ضیفتسم نآ زا و درابب مدرم
 هچ ،نیبب دوخ وت .تسا مدرم نمشد نیرتدب یناطیش تموکح ،زیزع شیورد ياّ اما .دنتسه
 یتح .تسا هدش هانپ و تشپ یب تیناحور ردقچ !تسا هدش اپ رب اج همه رد يروجف و قسف
 ».دناهدرک یچیق ار ام تاداس مهس و یگبلط قوقح و ماما مهس مد و رس
 لکش شانامشچ يولج شاقباسنز زا یئادج ياههنحص و تشاد ریز هب رس هک رقاب الم
 همه نیا زا مه ام بوخ ياقآ جاح مرن لد« :تفگ رثأت اب ردفص .داد رس ار هیرگ ،تفرگیم
 ».دمآ درد هب روج و ملظ
 يولهپ يهلسلس نیا« :تفگ و دیشک ار ناهد دنب .دمآ شوج هب یلع الم ياهگر رد نوخ
 یناملسم ،هداد دابرب ار تیناحور ،تسرپ یبنجا هاش نیا .تسا هداتفا تلم ناج هب لگنا لثم
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 ».تسا هدومن لامیاپ ار ام قوقح و هدرک لیلذ ار
 ياهفایق اب .دنازوسیم ار شانورد یکانتشحو يواکجنک .دزیم لبلب ردفص ياهشوگ
 »؟دیآیمرب ام تسد زا يراک ایآ« :دیسرپ یلع الم زا رثأتم و هدزمغ
 هب هنیمز نیا رد یتاروتسدً امتح هللاتیآ ترضح« :تفگ و تخادنا پغپغ هب يداب یلع الم
 ».دومرف دنهاوخ غالبا ام
 »؟دنراد فیرشت اجک رد ناشیا و ؟ترضح مادک« :دیسرپ شیورد
 رد نونکا و دندش دیعبت قارع هب شیپ لاس دنچ هک امظعلا هللاتیآ ترضح« :تفگ یلع الم
 ».دنراد فیرشت فرشا فجن
 اب هلباقم تردق هللاتیآ ترضح ایآ« :دیسرپ وا زا و تخادنا رقاب الم هب یهاگن ردفص
 »؟دراد ار تموکح
 هانپ .ینادیم وت هک منادیم هزادنا نامه نم .مروآیمن رد رس چیه نم هللاو« :تفگ رقاب الم
 ».دراد ار شاتردق هک هللااشنا میوگیم و مربیم ادخ هب
  :تفگ و دیشکرس ار شیاچ ردفص
 و نز .هناخ مورب دیاب .موشیم صخرم هزاجا اب نم .دیامرف اطع لیلج ربص امش هب ادخ«
 ،درشف یمرگ هب ار یلع یلع الم و رقاب الم تسد ،تساخرب اج زا ».دنتسه رظتنم هچب
 تمس و درک جک ار شاهار یتدم زا سپ .تفرگ شیپ رد ار شاهناخ هار و درک كرت ار اهنآ
 ياهدنبنج و دزیمن رپ ياهدنرپ .دوب قلطم تملظ و توکس تشد رد .داتفا هار هب تشد
 .تفرگ سامت زکرم اب و دروآ نوریب بیج زا ار شاهدنتسرف .دیبنجیمن
 رقاب الم يهناخ درگ ادص یب و مارآ یئاههیاس .تشذگیم بش همین زا دعب هس زا تعاس
 .درکیم اوجن هتسهآ نیرومأم زا یکی اب و دوب هداتسیا هچوک رانک شیورد .دندرکیم تکرح
 .تخاون رد هب هتسهآ يهبرض دنچ و دیشک نورد هب ار دوخ ياهیاس .دوب زاب طایح رد
 اقآ مدمآ« :تفگ و تفرگ ار رد تفچ لامروک لامروک ،تساخرب ،دیرپ باوخ زا رقاب الم
 .تسشن شاهقیقش يور مولباراپ يهلول و دش زاب رد زرد .دیشک ار نآ و ».مدمآ .شیورد
 رهش يوس هب كاواس سوب ینیم رد هدز دنبتسد شیورد و رقاب الم و یلع الم دعب یقیاقد
  .دنتفریم
  

٢٠ 
 زارف رب راگزور نتم رد دوخ شدرگ زا هتسخ ،نامسآ دوبک و يرتسکاخ يهدرپ رد دیشروخ
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 .ددنبیم مشچ ،تسد رود ياههوک
 یم و دشکیم ار دوخ هنینأمط اب و مارآ ،دناهدیمل تشد يهنهپ رب هک گنز درز للق يهیاس
 امرس لصف زونه .دسریم رظن هب نشور هیاس ،هوک نیلوا زارف زا ،هد ياههناخ .دنارتسگ
 ورف ناشاهولهپ .دوشیمن تفای عوج دس يارب یئاذغ اههرد و اههوک رد یلو ،تسا هدیسرن
 .دوشیم قاُرب هناواکجنک تعیبط يهصرع رد یتکرح ره رب  ناشیشحو و زیت هاگن و هتفر
 دنودیم وس نآ و وس نیا هب أمیاد .تسا هتفرن نیئاپ ناشولگ زا يزیچ هک تسيزور دنچ
 مسر و هار زین اهشوم .دیآیمن ناشریگ مه یمرک ای و یکسوس یتح ،ياهدنبنج یلو
 اب و دننایامنیم ار دوخ .دنهدیمن هلت هب ُمد یگداس نیا هب و دناهتخومآ بوخ ار یگدنز
 ؛دروآیم دوجو هب اهگرگ رد ار ياهدنیازف شنت ،نیا و .دنوریم ورف اهخاروس رد تعرس
 .دوشیم کیرات مکمک اوه .دربیم لیلحت ار ناشيورین و دنکیم کیرحت ار ناشاهتشا
 و هنسرگ گرگ هس .دنروآیمنرب رس رگید و هدش هتسخ يزاب کشوم میاق زا زین اهشوم
 یب زا ،گرگ نیرتناوج ،یگرگ .دنتفرگ شیپ رد ار تشد هار و دنداهن بیش رد مدق دنمتردق
 دنامهفیم و درکیم شمارآ .دشیم کیدزن وا هب شردام .تشادیمرب دنلب ياهماگ یگبرجت
 یگدنز اهمدآ اج نیا رد .تسایند ياج نیرتكانرطخ هقطنم نیا .دشاب طاتحم دیاب هک
  .دربیم دای زا ار ردام حیاصن هرابود و دشیم مارآ ياهظحل یگرگ .دننکیم
 تسد ،تشادرب زیخ شیوس هب ردام .دوب مارآ ان یگرگ .دنداتسیا تشد طسو اهنآ
 ره زا و تسشن تروشم هب دیاب هک دنامهف وا هب و دناشن شانیمز يور ،تخادنا شاندرگرب
 ياهماد ،تسه اج نیا رد هک یناوارف ياهتمعن هار رس رب .درک يراددوخ اج هب ان تکرح
  .دیآ راک هب زیت نادند زا شیب تیارد و لقع ،طیحم نیا رد .دناهدرتسگ كانمهس و بیهم
 هدروآ موجه هد يوس هب اهراب اهنآ .دندش هریخ مه هب و دنتسشن مه درگ یتدم اهگرگ
 .تسا رتشیب رطخ ،تسه رتمک دنفسوک هک یئاج نآ .دنتخانشیم ار عاضواً ابیرقت و دندوب
 هچ .تسا نکمم ریغ دورو و دراد دنلب راوید ،تسه ناوارف واگ و دنفسوگ هک یئاج نآّ اما
 »؟درک دیاب
 هار لوط رد .دنداتفا هار هب .دننک یشکرس ار اج همه رود هار زا دیاب هک دنامهف اهنآ هب هلوت
 اجرد ،يرطخ ره ساسحا اب و دندیشکیم وب ،دنتفریم هار هدیمخ ،هتفرگ هلصاف مه زا
 گرگ دزن ود ره و داد یتمالع ،دناسر ،یگرگ ،شدنزرف هب ار دوخ تعرس اب هلوت .دندنامیم
 تسد هب بوچ ياهمدآ اههچوک رد .دنداتسیا هرابود و دندنار بقع هب دوخ اب زین ار وا .دنتفر
 ياهاج هب دیاب .تسا نکمم ریغ راکش لاح نیا رد .تسا یگرزب رطخ نیا .دنتفریم هار
 تسیا نارگید هب گرگ .دندش کیدزن دنلب ياهراوید هب و دندز رود ار هد .دیشکرس رگید
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 سناش نیا زا دیاب .دوب بظاوم دیاب .تسا زاب دنلب ياهراوید رد زرد .تسا بیجع یلیخ .داد
 دوش لخاد یکی تسین رتهب !؟دنورب نورد هب دیاب هس ره ایآ .درک هدافتسا یهجو نیرتهب هب
 تردق دنوش لخاد هس ره رگا یلو !؟دنتفاین ماد رد الامتحا و دنریگن رارق رطخ رد نارگید ات
 یئوس هب اسآ قرب و دنوش لخاد هس ره هک دنتفرگ میمصت .دوب دهاوخ الاب یلیخ ناشیعافد
 . دنک تکرح وا سپ رد هک دنامهف یگرگ هب هلوت .دناهتفخ اج نآ رد اهدنفسوگ هک دنورب
 رد همه .دش زاب رد .داد راشف يردق ار نآ و دش کیدزن رد هب طایتحا اب و یمرن هب دوخ
 شالابند هب زین نارگید .داهن نورد هب مدق .دروخیمن مشچ هب یتکرح چیه .دندوب باوخ
 زاب زین اج نآ رد !؟تسا بیجع .دندش کیدزن نادنفسوگ لغآ هب كالاچ و هتسهآ .دنتفر
 ار اهدنفسوگ و دوشیم لخاد یئاهنت هب دوخ هک دنامهف و درک هاگن نارگید هب گرگ .تسا
 .دناریم نوریب هب
 رد هب طایتحا اب گرگ .دوب هدش هریخ اهنآ هب یقاطا يهرجنپ تشپ زا زومرم و زیت مشچ ود
 سرت زا اهنآ .درک رپ ار اضف هدز تشحو نادنفسوگ عب عب يادص ناهگان .دش کیدزن لغآ
 دندش جراخ لغآ زا تعرس اب اهنآ .دیرپ  ناشنایم هب گرگ .دنتفریم الاب مه لوک و رس زا
 راوس ،گرگ .دنتخادرپ  ناشبیقعت هب اهگرگ .دنتشذگ زین تاسیسأت نامتخاس رد زا و
 .دیودیم اهنآ یپ رد یگرگ و دش يرگید دنفسوگ راوس هلوت و يدنفسوگ
 هدمآ گرگ .گرگ .گرگ« :تفگ نانک دایرف و دمآ نوریب شاقاطا زا تعرس اب ردفص
 ».گرگ ،بابرا .بابرا
 يرارف نادنفسوگ بیقعت هب و دنتشادرب ار اههوق غارچ ،دندز نوریب اهقاطا زا نانکراک
 .دنتشگزاب لغآ هب ات ود ياهنم نادنفسوگ يهمه .دنتخادرپ
 بیجع یلیخ« :تفگ ،دوب هداتسیا وا رانک هک نمهب هب و تفر  ناخ گنشوه دزن ردفص
 ار هتسب رد تسین رداق گرگ .تسا هدوب زاب نادنفسوگ لغآ رد یتح و تاسیسأت رد .تسا
 هدرک زاب ار اهرد یسک تسیابیم ،تاسیسأت هب اهنآ دورو زا شیپ تروص نیا رد .دنک زاب
 ».دشاب
 »؟دنزیم يراک نینچ هب تسد یسک هچ« :دیسرپ نمهب
 ».دنادیم ادخ ،هللاو« :تفگ ردفص
 ار راک نیا دیاب دنکیم یگدنز اج نیا هک یسک .هدش زاب لخاد زا رد« :تفگ  ناخ گنشوه
 ».دشاب هدرک
 ،مدوب هتسشن هد مدرم اب تشد رانک نم هک زورید یلو !بابرا دنادیم ادخ« :تفگ ردفص
 مولعم رارق زا .دناهنسرگ یلیخ اهگرگ هک دنتفگ ،دنتشگرب یتقو و دنتفر هوک هب اراس و لالب
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 ».دندوب هدمآ نیئاپ ،هوک نیرتکیدزن ات اراس و لالب اب اهگرگ
 هلمح بشما اهگرگ هک دنتسنادیم یلاها هک تسا نیا تروظنم« :دیسرپ  ناخ گنشوه
 »!؟دننکیم
 یتقو نم .درک دنهاوخ هلمح اهبش نیمه رد اهگرگ هک دنتسنادیم اهنآ« :تفگ ردفص
 ار لغآ رد .مدز نادنفسوگ هب مه يرس ،متسب مکحم ار رد ،مدش تاسیسأت دراو رصع زورما
 ».مدرک پیک بوخ مه
 »!دشاب ناناقهد زا یکی راک دیاب رد ندش زاب سپ« :تفگ نمهب
 ».تسا نیمه مه نم رظن « :تفگ ردفص
 »!؟هنوگچ و ؟یسک هچ یلو« :دیسرپ نمهب
  ».دنادیم ادخ .رومالا قیاقحلاب ملعا و هللاو« :تفگ ردفص
 قح تسیاب زیچ ره زا لبق یلو .میروآیبرد ار هیضق يوت و هت دیاب« :تفگ  ناخ گنشوه
 و یگضرع یب نتشاذگ رگج يور نادند دح زا شیب .میراذگب  ناشتسد فک ار اهگرگ
 ».تسا یلبنت
 بشما اهگرگ .تسا عقوم نیرتهب عولطلا یلع حبص .رتهب رتدوز هچ ره« :تفگ ردفص
 ».دنتسه باوخ رد حبص ياهیکیدزن و دنروخیم ار نادنفسوگ
 ».تسا یلاع یلیخ« :تفگ نمهب
 ».میوریم ناشزاوشیپ هب دمحا و نمهب و نم ،حبص ادرف« :تفگ  ناخ گنشوه
 ناشاهقاطا هب و دندش هدنکارپ ،دندوب هدز هقلح اهنآ رود تسد هب بوچ هک ینارگراک
  .دنتفر
 .دز رد راب هس .دش یقت جاح يهناخ یهار و دمآ نوریب تاسیسأت زا ،درک یظفاح ادخ ردفص
 لالب يهدنیآ یگدنز ،هداوناخ تاناکما ندرک نیگنس کبس اب و هدرک اپرب ار روامس هک اهنآ
  »؟دشاب دناوتیم یسک هچ« :دندرک هاگن مه هب بجعت اب ،دندادیم ناماس ار
 »!!یبجع هچ .لخاد دیئامرفب !ردفص اقآ .هبهب« :درک زاب ار رد ورسخ
 .تسا نشور زونه ناتغارچ هک مدید ،مدشیم در امش يهچوک زا« :تفگ و دش لخاد ردفص
 بابلاقد هک دش نیا .منکن ضرع یقت یجاح تمدخ یمالس تسا فیح هک متفگ دوخ هب
 ».مدرک
 »؟دوب یک« :درک لاوئس دنلب يادص اب قاطا نورد زا مرکا
 ».شیورد اقآ .یمیدق يانشآ« :تفگ یقت یجاح
 هتخوس ردپ يهکیدرم نیا« :تفگ مرکا هب و درک شرت ور ،دوب هتسشن ردام رانک هک لالب
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 ».دوشیمن شیادیپ اهفرط نیا تهج یب و دوخ یب وا .دراد ياهشقنً امتح
 ».ناخ ردفص ،الاب دیئامرفب« :تفگ ردفص هب یقت یجاح
 .تشاذگ شیولج یغاد ياچ ،یلومعم یفراعت زا سپ مرکا
 اب .منک ضرع یمالس طقف مدمآ« :تفگ ،دوب هتسشن شیوربور هک یقت یجاح هب ردفص
 ».موشیم صخرم ياچ فرص زا سپ هزاجا
 ».ياهتسشن الاح ؟ردارب يراد ياهلجع هچ« :تفگ یقت یجاح
 اهگرگ .دوب زاب اهرد يهمه ارچ منادیمن .دندرک هلمح اهگرگ هعاسلا .یجاح هن«
 ».دندرب دوخ اب ار ناشاتود و دندنامر ار نادنفسوگ
 »؟تقو هچ« :دیسرپ هدز ناجیه لالب

 رتولج مدیسرت یلو مدمآ یکیدزن نیا ات اهگرگ لابند مه نم .شیپ تعاس مین دودح«
 ایوگ .تسا ینابصع یلیخ ماکداش ياقآ ،ناهنپ هچ امش زا .متسه امش تمدخ هعاسلا و مورب
 .دشاب نامدوخ نیب نیاّ اما .دسرب اهگرگ تمدخ گنفت اب دوز یلیخ حبص هتفرگ میمصت
 رس هک ار شیاچ ».مینادیم ماکداش ياقآ و ناخ نمهب و نم طقف ار هلئسم نیا نوچ
 مارآ و دیشوپ ار شاهویگ ».ریخب بش .مدش محازم دیشخبب« :تفگ و تساخرب اج زا ،دیشک
  .دش جراخ رد زا ادص یب و
 زا ار اهگنفت ردفص .دندوب راوس یبسا رب مادک ره ،دمحا و نمهب و  ناخ گنشوه ،هاگرحس
 يوس هب ماگ ود .داهن دمحا فک رد ار یکی و داد  ناخ گنشوه هب ار یکی .دروآرد رابنا
 .تفرگ ار گنفت هاگرمک بسا زارف زا نمهب .درک ترپ شیوس هب ار یگنفت و تفر نمهب
 مه لالب دراد ناکما« :تفگ و داهن شیوناز رب تسد ،دش کیدزن وا هب يرگید ماگ ردفص
 رظن زا ،درک تباصا یناسنا هب گرگ ياج هب و تفر اطخ هب تریت رگا .دشاب اهگرگ يولهپ
 ».تسین نیگنس شا تازاجم ینوناق
 »؟تساهگرگ دزن لالب هک ینادیم اجک زا وت«
 زان هک نیا يارب وا ؟دنک زاب نورد زا ار لغآ و تاسیسأت رد دناوتیم لالب زج یسک هچ«
 امش تسش زان دید دیاب لاح .داتسرف نادنفسوگ غارس ار اهگرگ ،دشاب هداد ناشن یتسش
 .تسا هنوگچ
 تکرح و دیئاس بسا مکش رب اپ ،تخادنا ردفص هب ینیشتآ هاگن ،درشف مه هب نادند نمهب
 ار هاگرحس دمجنم توکس .دوب شیم و گرگ تفگ ناوتیم ،دوب کیرات اوه زونه .درک
 يور ناتشگنا و دندوب حلسم اهگنفت .دیشارخیم اههزیر گنس اب نابسا مس دروخرب يادص
 .دناریم بسا بقع رد  ناخ گنشوه و شرس تشپ نمهب ،درکیم تکرح ولج دمحا .هشام
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 رد ناراوس .دندزیم سفن سفن یئالابرس رد اهبسا یلو  دندوب هدومیپن ار يدایز تفاسم
 هدیرپ باتهم یئانشور یکیرات رد ار یتکرح ره ناشرایشوه و زیت هاگن .دندناریم توکس
 ،هاتوک یتحارتسا زا سپ .دندیسر هاگتخت هب و دنتشذگ لگنج رانک زا .تشاد رظن ریز ،گنر
 .دندش کیدزن هلق نیلوا هب و دندومیپ ار دنت بیش ،دنداتفا هار هب هرابود
 ادیپ شدوخ زج هام زا و دنتفریم یشوماخ هب ور اههراتس .دزیم یخرس مکمک نامسآ قرش
 .دیشخبیم طاشن اهنآ هب و دادیم شزاون ار ناراوس تروص یهاگحبص کنخ میسن .دوبن
 يرگید هاگتخت رب و دنتفر الاب یتخس هب ،دیشکیم هلق ات هک يدنت بیش زا اهبسا
 مشچ هب هّرد و هوک رد ناشدوخ زج ياهدنبنج یلو دنتخادنا رظن وس ره هب ناراوس .دنداتسیا
 .دیئاسیمن ماشم هب يزیچ فلع يوب زا ریغ و دیسریمن شوگ هب یئادص .دمآیمن
 گرزب ياهگنس هتخت ریز ياهخاروس یتح ،میدرگب ار اج همه دیاب« :تفگ ردپ هب نمهب
 ».ار
 نم .يوش ادج نم زا دیابن هاگ چیه وت یلو .تشگ میهاوخ ار اج همه« :تفگ ناخ گنشوه
 عمج وربور يهلق نآ رب هرابود .پچ تمس زا دمحا و میوریم نیئاپ تسار تمس زا وت و
 ».دنک کیلش تقد اب دیاب ،دید ار یگرگ هک ام زا مادک ره .دش میهاوخ
 نتفر گرگ زاوشیپ هب ياهحلسا نینچ اب .دنکیم ریگ اهتقو یضعب نم گنفت« :تفگ دمحا
 ».مینک وجتسج ار اههوک مه اب ،دیهدب هزاجا رگا .تسا كانرطخ
 .دنشاب كانرطخ ناسنا يارب اهگرگ هک هدشن درس یلیخ اوه زونه« :تفگ  ناخ گنشوه
 ».یسرتن همخپ تاناویح نیا زا و یشاب عاجش یمک تسا رتهب
 رد ار هّرد تمس زین نمهب و  ناخ گنشوه .تفر نیئاپ پچ تمس زا غمد و روخلد دمحا
 .دنتفرگ شیپ
 .دنتفریم هاتوک ياهماگ اب ،طاتحم و مارآ ار دنت بیشارس اهبسا
 .دوشیم زوریپ ،دنک هلمح ام هب راهگس کی رگا یعضو نینچ رد« :تفگ ردپ هب نمهب
 ».میوش هدایپ تسا بوخ
 اب .میهد همادا ار هار ،میوریم هک بیترت نیمه هب تسا رتهب .هن« :تفگ  ناخ گنشوه
 ».میوشیم ریگلفاغ ،میشاب هدایپ رگا .دنکیم رارف بسا ،گرگ يهلمح
 میدید ار اهگرگ رگا هک میاهدمآ ار هار همه نیا :دیشیدنا یلو تفگن يزیچ رگید نمهب
 تفگیم مه ردفص .منک هیفصت اهنآ يهمه اب ار مباسح دیاب .منامیم نم یلو .مینک رارف
 ،ینمشد و فیرح میدرگیمرب یتقو دیاب .رتهب هچ .درادن ینیگنس مرج هابتشا يزادنا ریت هک
 رد بسا .دروآ درد هب ار بسا مکش ،هنشاپ اب و درشف مه هب ار اهنادند ».دشابن راک رد
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 تاهج رد بسا يور و دوبن دوخ بکرم لرتنک هب رداق رگید نمهب .تفر همتروی یبیشارس
 .دروخیم چیپ و دزیم تلغ فلتخم
 ».شکب ار هنهد .رتشاوی .رتشاوی .نمهب« :دزیم دایرف  ناخ گنشوه
 نیئاپ هب و دروخیم يردنکس ناویح .دوب جراخ نمهب و شدوخ لرتنک زا بسا ياهاپ یلو
 قرع شاتسوپ .دزیم سفن تدش اب .دتسیاب یحطسم ياج رد تسناوت هک نیا ات تفریم
 .درک نازیوآ ار اهشوگ و تفرگ نیئاپ ار شرس ،دوب هدرک
 و هتسخ ناویح نیا« :تفگ ،دش هک کیدزن .دمآ اهنآ يوس هب طایتحا اب  ناخ گنشوه
 .میاهدماین حیرفت و یئوجارجام يارب ام .يرتهدنامرد و رتهتسخ وا زا مه وت ،هدش هدوسرف
 نئمطم ،منیبیم نم هک يزور و لاح اب .مینک هیفصت اهگرگ اب ار  نامباسح میاهدمآ
 ».درک میهاوخن کیلش مه ریت کی هک متسه
 يارب و ».دوشیمن هدوسرف اهيدوز نیا هب مه بسا و متسین هتسخ نم« :تفگ نمهب
 ياههیش بسا .دز شامکش ریز مکحم و دروآرد تکرح هب ار ناویح ،دوخ ياعدا تابثا
 ار دوخ ،تفریم رد ریز زا شیاهاپ .دیودیم و دروخیم رس يریزارس رد .دیود و دیشک
 و دزیم شامکش هب اپ يهنشاپ اب .دوبن رادرب تسد نمهب .دیودیم و درکیم لرتنک
 گنس هب بسا ياپ هک دنتشادن هلصاف هرد قمع اب رتشیب رتم دنچ .درکیم شاکیرحت
 نیمز هب رس اب بسا .داتفا ورف اههزیر گنس يور نمهب .دروخ يردنکس و درک ریگ یگرزب
 مشچ هب نآ ناوختسا و هدش هدنک شیوناز تسوپ .دزیم سفن تدش اب .دیشک زارد و دوخ
   .دروخیم
 :دیسرپ و درک هنیاعم ار نمهب ندب .دیسر اهنآ هب نازیر قرع دعب یقیاقد ناخ گنشوه
 »؟هدشن هک تیزیچ«
 ».دشاب هتسکش شیاپ مه دیاش .تسا هدش حورجم ناویح یلو .هن«
 ناوختسا« :تفگ و درک هنیاعم ار شیاهاپ ،دیشک تسد ار بسا ندرگ  ناخ گنشوه
 الاو .دورب هار ات مینک دنلب اج زا ار وا دیاب .دناهدید برض اهلصفم و تالضع یلو هتسکشن
 دهاوخ یگنسرگ زا ای و دش دهاوخ اهگرگ كاروخ ،دوب دهاوخن ندش دنلب هب رداق رگید
 ».درم
 ناویح مد  ناخ گنشوه .دنک دنلب نیمز زا ار وا درک یعس و تفرگ تسد رد ار راسفا نمهب
 اهنآ یتدم .دادیمن ناشن دوخ زا یتکرح وا یلو .دیشکیم الاب و تشاد تسد رد مکحم ار
 و تسج اج زا رارف لاح هب بساً اتعفد .درواین راب هب يرمث یلو دنتخیر قرع و دندرک شالت
 .دوب هدرک مخ نیئاپ هب ار دوخ و هتفرگ مکحم ار راسفا نمهب .دیشک ههیش هدز تشحو
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 .درکیم ترپ و ترپ شاینیب اب و تفرگ مارآ بسا دعب یقیاقد
 شوخ اج یلاوح نیا رد اهگرگً امتح .دروخ شاغامد هب گرگ يوب« :تفگ ناخ گنشوه
 يهدامآ میتسناوتیم يرتشیب تعرس اب ،يدوب هدرکن یگناوید و تقامح وت رگا .دناهدرک
 ».میشکب دوخ اب زین ار گنل بسا دیاب الاح یلو . میوش رازراک
 بسا .دش هّرد دراو و دیشک ار بسا راسفا .دوب ملاس .درک یسراو ار شاگنفت نمهب
  .دز جوم اوه رد ریت کی کیلش يادص هاگان هب .تفریم شیپ هب هتسهآ و دیگنلیم
 هدرک هطاحا دنلب ياههوک ار شافارطا یلو .دناخرچ مشچ و درک تسار دق  ناخ گنشوه
 هک وت لثم یقمحا و شومچ مدآ هب تنعل« :تفگ و دز ياهتوب هب دگل جالعال و یبصع .دوب
 هدرواین رد يزاب هناوید رگا .يرادن رس رد لقع ياهشپ يهزادنا هب تسا زونه هک زونه
 هک نمهب .مینک لرتنک و مینیبب ار اج همه میتسناوتیم يرگید يهلق يور هعاسلا ،يدوب
 .تفگن چیه ،دیشکیم ار یمخز بسا وا سپ رد
 .درکیم تکرح هتسهآ ياهدننک ینابصع روط هب و دیگنلیم یباسح ناویح
 زا تعرس اب نامدوخ و میدنبب یگنس هب اج نیمه ار وا تسین رتهب« :تفگ ردپ هب نمهب
 »؟میور الاب هوک
 رتهب .میناوخب ار شاهحتاف دیاب ،دندیسر رس هک اهگرگ تقو نآ« :تفگ  ناخ گنشوه
 ».ینیبب ار دمحا یتسناوت مه دیاش .یجنسب ار عاضوا و يورب الاب نم بسا اب وت تسا
 الاب هوک زا نکمم تعرس اب و تسشن وا بسا رب دوخ ،داد ردپ تسد هب ار بسا راسفا نمهب
 هب یئادص ،بسا مس يادص زج و دروخیمن مشچ هب اههّرد و اههوک رد ياهدنبنج .دیشک
 و دز رود ار هوک نمهب .دندوب باوخ رد زونه زین یناتسهوک هاتوک ناتخرد .دیسریمن شوگ
 زین شابیش رپ يهنماد رد و دروخیم چیپ اههّرد رد رام ناس هب هوک .دیسر نآ يوس نآ هب
 يهنماد رد و هوک ياتسار رد نمهب .دروآیم دوجو هب ار یئاهینحنم ایرد مارآ جوم نوچ
 قالچ بسا نآ ،مریگن اهمدآ و اهگرگ زا ار مماقتنا زورما رگا« :تفریم شیپ هب اهینحنم
  ».دید دیهاوخن ار باتفآ بورغ ،دیئایب  مامشچ هب رگا .تشک مهاوخ ار یمخز
 رد .دومیپ هر یتدم و دیئاس هشام يور تشگنا ،درشف تسد رد ار گنفت هاگرمک هاگ نآ
 اج نیا هب اجک زا ؟متسه اجک« :تسا هدرک مگ ار هار هک دیسر شرظن هب ياهظحل
 و دیسر شاشوگ هب اهراب شدایرف كاوژپ ».ردپ« :دز دایرف تردق نیرتالاب اب و »؟ماهدمآ
 رد .دروخ هرگ ياهطقن هب شاهاگن .تسیرگن فارطا هب و داتسیا ،دیشک ار راسفا .دیدرگ وحم
 .درک هاگن و دروآ نوریب فیک زا نیبرود .درکیم تکرح یئاهزیچ ،رود و زارف یهوک يهلق
 .دوب هداتسیا ناشرانک رد یناسنا و هدز همتابمچ اهگرگ
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 یط ار ياینالوط هار دیاب وا .داتفا هار هب و ».تسا هدیسر ارف دوعوم يهظحل نآ الاح«
 رگید هک تفر شیپ اج نآ ات و دومیپ هر یتدم .روبعلا بعص و دندوب رود اههوک .درکیم
 و درک حلسم ار شاگنفت .تسب یگنس رب ار راسفا .دمآ ریز هب .دوبن نتفر الاب هب رداق بسا
 رب اهگرگ و لالب هک تسیهوک نامه نیا ؟ماهدید تسرد ایآ« .داتفا هار هب یئالابرس رد
 »!ماهدمآ هابتشا دیاش ؟دنتسه نآ يهلق
 دوب هداتسیا اپ ود يور بسا .دنادرگرب ور .تشاد هگن اج رد ار نمهب ،بسا عطقنیال يههیش
 .دنک رارف و دزاس اهر ار دوخ درکیم شالت و
 ار شاهجوت ،رگید گنس اب یگنس ای و یگنس اب يزیچ دروخرب يادص ،هوک یگدیمخ رد
 ،يدعب بات رد و تشذگ یگدیمخ زا .درک تکرح ادص يوس هب هتسهآ و طاتحم .درک بلج
 یتصرف چیه تساوخیمن نمهب .دوب یفخم یگنس هتخت تشپ شاندب هک دید ار یگرگ رس
 ،درک تباصا یگنس هب هلولگ .درک کیلش و تفرگ هناشن ار ناویح رس .دهدب تسد زا ار
 نآ رد گرگ یلو دناسر وا لحم هب ار دوخ تعرس اب نمهب .دش ناهنپ گرگ و دیشک هنامک
 هتخت يور شرس يالاب .درک نامسآ هب رس  .دیدن ار ياهدنبنج .تسیرگن ار فارطا .دوبن اج
 رب سرت .تسیرگن یم ار وا و دوب هداتسیا یگرگ ،رود نادنچ هن ياهلصاف رد یگنس
 ،تفرگ هناشن ار وا رس ،تسشن ،دوجو نیا اب .دش تسس شیاهاپ و تخادنا گنچ شدوجو
 گرگ ود و لالب ،هنماد يوس نآ رد .دیشک الاب دنت بیش زا ار دوخ طایتحا اب و درک کیلش
 اب نم .مراد يراک وت اب .تسیاب .لالب« :دز دایرف نمهب .دندشیم رود و دندیودیم نیئاپ هب
 ».مراد راک وت
 و داد ناشن ار دوخ یئاهنت هب لالب دعب ياهظحل .دندش ناهنپ هوک یگدیمخ رد اهنآ یلو
 »؟يراد راک هچ نم اب« :دیسرپ
 ار وا تعرس اب نمهب .تسشن یگنس هتخت رب و تشذگ شرانک زا ،دش کیلش ياهلولگ
 :دوب هدوبر ار اهنآ و هدرک زاب ناهد نیمز یئوگ .تفای رتمک تشگ هچ ره یلو درک بیقعت
 اهنآ اب دناوتیم لالب ایآ !؟دنتسه اجک اهگرگ .دوش یفخم دناوتیم و دراد لقع لالب
 »؟دنزب فرح
 يریگ هناشن رگا .متسه اج نیا نم« :دش رهاظ ياهرخص سپ زا لالب رود ياهلصاف رد
 ».نک کیلش ،يدلب
 يارو زا .دش بیغ هرابود لالب یلو .درک کیلش یپایپ ریت ود تقد یب و یبصع نمهب
 اب ،دز وناز ،دش کیدزن نیچرواپ نیچرواپ .درک بلج ار شاهجوت لالب يدمن هالک ياهرخص
 هب يزیچ نداتفا يادص نآ سپ رد و يدایرف همین .درک کیلش و تفرگ هناشن تقد
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 هالک يهرظنم .دناسر هرخص تشپ هب ار دوخ تعرس اب و تشادرب زیخ .دیسر شاشوگ
 و ناچیه رب يدرس بآ نوچمه ،تشاد رارق یکشخ يهخاش رب هک لالب يهدش خاروس
 رارف ارچ .هنن هچب .وسرت« :دز دایرف و درشف ار شانورد هاکناج یمشخ .دش هدیشاپ وا فعش
 هک یکتپ طقف یلو ».قمحا یتاهد هچب .هدب ناشن ار تدوخ يراد تأرج رگا ؟ینکیم
 دوخ رود هب یتدم .دزیم نزوس ار تعیبط نیگنس توکس ،دیبوکیم شاشوگ رب شابلق
 .دنتفریم یعیسو تشد يوس هب هّرد ریسم رد گرگ هس و لالب .داتسیا اج رب و دیخرچ
 ».مدمآ هک تسیاب اج نامه .تریغ یب يوسرت« :دز دایرف نمهب
 نمهب .دندش دیدپان رظن زا و دنداتفا هار هب هوک یگدیمخ رد روبص و مارآ ،اهگرگ و لالب
 رد .تشادرب یماگ دنچ طایتحا اب و دیسر یگدیمخ هب .تخیریم قرع و دیودیم نانچ مه
 کیلش و تفرگ هناشن نمهب .دندوبن اج نآ رد اهگرگ یلو دوب هداتسیا لالب شیرتم دص
 رگید راب هشام .دمآ نوریب هرابود و دش ناهنپ یگنس هتخت تشپ تعرس اب لالب .درک
 .دیدرگ درس شاتسوپ و دش روم روم شاندب .دیشکن رپ هلول زا يریت یلو دش هدیکچ
 هب اپ تعرس اب و تشادرب بقع هب ماگ دنچ نمهب .هلجع یب و مارآ .دمآ شیوس هب لالب
 ار دوخ نمهب .دندوب هدرک دس ار شاهار و هداتسیا اهگرگ ،رواجم هوک هلق رد .تشاذگ رارف
 و دنداتسیا مه یمدق کی رد اهنآ .داتفا هار هب لالب يوس و درشف مه هب نادند ،درک هدامآ
 .دندرک ورف مه مشچ رد مشچ هریخ
 تریغ یب .دنکیم رارف فیرح تسد زا يواسم طیارش رد هک تسا یسک وسرت« :تفگ لالب
 ».هتوب یب درمان يا .دنکیم کیلش حلسم ریغ مدآ هب هک تسا یسک
 تساخرب اج زا عیرس .دنکفا نیمز رب ار وا و دش هدیبوک شاهنوگ هب نمهب یناهگان تشم
 لالب .شدنابات نیمز رب و دروآ دنب ار شاسفن ،دمآ دورف شاهنیس غانج هب هک يدگل یلو
 ار لالب یناشیپ وا يهمکچ كون .دادیمن لاجم نمهب یلو دوش رود وا زا درکیم یعس
 هب و درک دنلب نیمز زا ،تفرگ ار فیرح يهقی نمهب .دروآ درد هب ار شیولهپ و تفاکش
 گنس هب تدش اب تشم .تفرگ فده وا تروص هب ار شاتشم لگ و درشف یفاص گنس
 .داتسیا درسنوخ و دش رقتسم اهاپ رب لالب .دیشک رانک ار دوخ ،يدایرف سپ رد نمهب .دروخ
 اب و ».تسا نم تبون الاح« :دیزغلیم شاتسار يهنوگ رب یناشیپ زا نوخ کیراب رایش
 و تفرگ اوه رد دمآیم دورف شاتروص هب هک ار نمهب تشم .تفر ولج نیگنس ياهماگ
 لالب رس يهبرض .دیوارت نوریب هب نمهب ناهد زا نوخ .دیبوک وا بل رب ینیگنس يهبرض
 .دنتفرگیم ار شاسفن و دندمآیم دورف شانت رب ناراب نوچ تابرض .تفاکش ار شاینیب
 يالاب لالب .دیتلغرد نیمز رب تشپ هب و تشادرب فارطا هب هدیمخ و ولتولت یماگ دنچ
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 هک ماهدرک هچ وت هب نم رگم« :تفگ و درشف یمک ،تشاذگ شاموقلح رب اپ ،داتسیا شرس
 ».میشاب تسود میناوتیم ام !؟يراد لد رد هنیک نینچ نیا
 نیک و مشخ يهرارش شانامشچ زا .درکیم رخرخ و دوب هدیشک زارد تکرح یب نمهب
 يوقاچ و دز یتلغً اتعفد .دنام اجرب تکاس .دادن یتمالع چیه لالب باوج رد .دیرابیم
 هدیرد تشوگ و تشوپ .دیشک لالب نار هب دوب هدرک فالغ شراولش تشپ هک ار يايراکش
 ،تسشن  نمهب ءهناچ رب هک لالب يهدننک درخ دگل .درک نیگنر ار لالب راولش نوخ و دش
 .دناباوخ نیمز رب يدسج نوچ رتفرط نآ رتم دنچ ار وا

 :دوب هتفر هناشن ار لالب ،گنفت اب دمحا ».یتاهد يهداز مارح ردام ردپ یب الاب اهتسد«
 ».منکیم تاخاروس خاروس يروخب ناکت رگا«
 مه نم .دز کتک ارم و درک کیلش نم هب وا .میتسین نمشد مه اب ام« :تفگ لالب
 ».درک هراپ وقاچ اب ارم نار یتح وا .مدیسر شاتمدخ
 ».منیبب درگرب«
 .دوب هدرک زمرق ار وا تروص و نیتسآ ،اهتسد ،هویگ ،راولش ،نوخ .تشگرب لالب
 «!؟ناخ نمهب ؟دز وقاچ وت هب یسک هچ« :دیسرپ و دش هریخ لالب هب هناروابان دمحا

 نم هک تسا نشور .دز دراک اب ارم کیدزن زا ،دعب .درک کیلش نم هب ریت شش لوا .يرآ«
 .منکیم عافد دوخ زا مه
 »؟یئوگیم تسار« :دروآ نیئاپ ار شاگنفت يهلول و ».قلاخلالج«
 ».متفگ ار تقیقح نیع«
 و رس ات .دسریم شردپ هعاسلا .ورب و كاچ هب نزب الاح .تسا يرورش مدآ نمهب اقآ«
 :تفگ و داد شاله ،تفرگ ار لالب نیتسآ يهشوگ ».وش رود اج نیا زا هدشن ادیپ شاهلک
 ».هگید ورب .مگیم ورب ِد«
 و تفریم لیلحت شیورین .داتفا هار هب و تسب ًاتقوم ار مخز ،دروآرد ار شالامتسد لالب
 .درک هاگن ار فارطا ،داتسیا .دوب هتشغآ ار لامتسد ،نوخ .تشادن ار قباس دید شامشچ
 اهگرگ هک دوب لاحشوخ .دوش هناخ یهار اههّرد نیب زا و دیامیپب ار یبیشارس داد حیجرت
  ناشتسد زا يرگید راک هناخ هب نمهب ندرب زا ریغ زین حلسم ياهمدآ :دناهدیدن ياهمدص
 هر ناگنل گنل یتدم و تفر نیئاپ هنماد زا ».دننک لابند ار اهگرگ دنناوتیمن و دیآیمنرب
 یگنشت ساسحاً ادیدش .دشکب زارد اهگنس يور ای و دنیشنب تساوخیم شالد .دومیپ
 و یناشیپ زا نوخ کیراب ياههگر .دوب هتشگ خلت شاناهد و هدش کشخ شانابل .درکیم
 هار هب هرابود و .درکیم تکرح هد تهج رد دیاب .تفریم دیاب وا یلو دوب ریزارس شیاپ
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 دمحا و دوب هداتفا بسا يور نمهب .درک هاگن .دمآیم بسا مس يادص رس تشپ زا .داتفا
 راسفا  ناخ گنشوه .اههزیر گنس رب بسا مس يادص مه زاب .تشاد تسد رد ار راسفا
  .دشیم کیدزن و تشاد تسد رد ار گنل بسا
 و دروخ هکی وا نینوخ لکیه زا و تفر شیپ لالب يوس هب ماگ دنچ .دمآ الاب هوک بیش زا
 »؟هداتفا یقافتا هچ ؟هدش یچ« :دز دایرف ،دید نازیوآ فرط ود زا بسا يور ار نمهب یتقو
 .دیشک شنار هب وقاچ و درک کیلش وا هب ناخ نمهب .دندرک اوعد مه اب اهنآ« :تفگ دمحا
 رکش ار ادخ .تسا شوه یب طقف وا هعاسلا .دیبوک نمهب اقآ هاگجیگ هب تشم اب مه لالب
 ».هدشن شیزیچ هک
 نئمطم شاندوب هدنز زا و داهن نمهب ینیب و ناهد رب شوگ ،تفر اهنآ دزن  ناخ گنشوه
 .دمآ لالب يوس هب هاگ نآ .دش
  .دمآیم اهنآ يوس هب تعرس اب هوک يهلق زا ».لالب .لالب« :دزیم دایرف هک یلاح رد اراس
 دگل .درکیم مکحم مخز يور ار نینوخ لامتسد و دوب هتسشن یگنس هتخت يور لالب
 :تساخرب ،دیودیم نیئاپ هب تعرس اب هک اراس دایرف و دیبوک ار شیولهپ  ناخ گنشوه
 ».ترطف تسپ !ینزیم ارچ فرش یب«
 و تفرگ تروص هب تسد لالب .دمآ دورف شاهناچ رب يرگید تشم .درب رمک هب تسد لالب
 هزوز مه زاب و ».دنراد گنفت اهنآ .وشن کیدزن ،اراس« :دز دایرف و دیشک هزوز تردق مامت اب
 .دیشک
 هک مهدیم تاناشن الاح« :تفگ و درک شدنلب اج زا ،تفرگ ار وا يهقی  ناخ گنشوه
 رانک ناشک ناشک ار وا سپس ».دراد یتافاکم هچ ندز ار نمهب و هچ ینعی ندش گرگ
 يارب .دنک شترپ نیئاپ هب تساوخیم .دوب ولج رد كانلوه و قیمع ياهّرد .دیشک هرخص
 رد لالب تروص .درک اشامت ار لالب يهرهچ ،کیدزن کیدزن ،کیدزن زا راب نیلوا
 شاهدش وحم تارطاخ يهدرپ رب و تشذگ شاهشیدنا رود ياههوک زا ،تفر ورف شانامشچ
 و دش کح وا تروص رد ریحتم و تام شاهاگن .درک شیاهر ناهگان .داتسیا نشور و فاص
 ».هن« :تفگ نازرل ینابل اب
 ».نک شلو !بابرا ینکیم راک هچ« :تفگ و دش لیاح اهنآ نیب دمحا
 .دشیم کیدزن اهنآ هب تعرس اب اراس
 زین دمحا .دیرپ دوخ بسا رب  ناخ گنشوه .دندش دنلب اهاپ يور و دندیشک ههیش اهبسا
 شالت .دنتشاذگ رارف هب اپ اهبسا .دش راوس ،دوب هداتفا نآ يور نمهب هک یبسا تشپ
 هب ،هنماد رد و دندزیم کتفج تاناویح .دیسریمن یئاج هب ناشاهبکرم لرتنک رد ناراوس
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  .دنتفریم نیئاپ
 گرگ هس .دندرب دوخ اب ار ناراوس اهبسا و داتفا نیمز رب نمهب لاح یب لکیه ناهگان
 زا ،کیراب يهزوپ و ياهوهق هب لیامتم دوبک ياهوم ،یشحو و ناشخرد نامشچ اب ،دنمتردق
 .تشادن تکرح تردق یلو ،دوب هدمآ شوه هب نمهب .دندشیم کیدزن نمهب هب تمس هس
 فارطا ار لکیه يوق گرگ هس .درک دنلب رس .درکیم درد و هدش مروتم تدش هب شاهراورآ
 زا ادص و دشیمن زاب شاناهد یلو دبلطب کمک و دنزب دایرف تساوخیم .دید دوخ
   .دیدرگیمن جراخ شاموقلح
 لوه ناشيهزوپ تاکرح و روآ بعر ناشهسانرخ .دندشیم رتکیدزن هظحل ره اهگرگ
 اب اهگرگ .داتفا نیمز رب یتشوگ هکت نوچ و درک سمل ار نمهب تالضع سرت .دوب زیگنا
 کیدزن ردق نآ ،دندشیم کیدزن ،هلمح يهدامآ و هدش هداد ولج هب ياههزوپ ،هدیشک یندرگ
  .دینشیم ار اهنآ سفن يادص وا هک
 لحم هب تعرس اب و هدنکفا ریز هب بسا زا ار دوخ رود ياهلصاف رد هک  ناخ گنشوه
 هک دندوب کیدزن نمهب هب ردق نآ اهگرگ یلو تفر هناشن گنفت اب ،دوب هدش کیدزن هثداح
 و داتسیا اجرب .دیدن دوخ رد زین ار رتشیب ندش کیدزن تردق .تفاین يزادناریت تأرج وا
 ،وا یپ زا ناگنل گنل لالب و تعرس اب اراس .دوب یکانلوه يهنحص رظتنم هظحل ره جالعال
 نیتسآ هک ار یگرگ لالب و تفرگ شوغآ رد ار گرگ ندرگ اراس .دندناسر نمهب هب ار دوخ
 شوغآ رد ار ود ره ندرگ .تفر هلوت دزن یگرگ اب و درک رود وا زا ،دیشکیم وب ار نمهب
 دنهاوخ هراپ هراپ ار نمهب اهگرگ ،دیراذگن نیمز رب ار ناتاهگنفت رگا« :دز دایرف و تفرگ
 ».درک
 .تخادنا نیمز رب ار گنفت  ناخ گنشوه
 شاندب تشحو زا هک ناخ گنشوه ».دیربب دوخ اب ار نمهب و دیوش کیدزن« :تفگ لالب
 رد ار اهگرگ ندرگ اراس و لالب .دش کیدزن نمهب هب لد ود و هتسهآ ،دوب هدش درس
 .دندش رود نمهب زا و دندرشف ناشاهتسد يهقلح
 .دیبلطیم کمک هب ار دمحا و دزیم دایرف  ناخ گنشوه
 دنلب اج زا ار نمهب اهنآ .دوب هدرک رارف زین وا بسا .دیسر هار زا نارگن لد و هتسخ دمحا
 .دندرب نیئاپ هب هنماد زا تمحز اب و دنتفرگ ار شیوزاب ریز ،دندرک
 .دیلانیم و دوب هتسشن بسا رب هدرک مرو تدش هب ياهراورآ اب نمهب ،دعب یتعاس
 قیاقد .دندیدرگ راپسهر تاسیسأت يوس هب و دندرک هارمه دوخ اب زین ار یمخز بسا اهنآ
    .تشذگیم نمهب رب ینرق نوچ اههظحل و دشیم يرپس
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 هوک يوس هب هدنکارپ ،مدرم .دروخیم مشچ هب هد ياههناخ يهیاس اهرود رود نآ رد
 یم دوخ هار هب و دندادیم یمالس بل ریز ،دندیسریم هک  ناخ گنشوه هب .دندیودیم
 .دنتفر
 هب و دش کیدزن مدرم نیا هب دیاب هک دینک یمن رکف« :تفگ و دمآ  ناخ گنشوه دزن دمحا
 هتفر دوخ هار هب اهنآ رگا .دنداد تاجن ار نمهب اقآ یگدنز اراس و لالب ؟درک تبحم اهنآ
 ».میتشاد يرگید عضو ام هعاسلا ،لال منابز دندوب
 تشپ دعب یقیاقد ».تسب رابگر هب و تشاذگ راوید رانک دیاب ار اهنآ« :تفگ  ناخ گنشوه
 ار اههوک نیبرود اب .دندربیم هد يوس هب تسد يور ار لالب ياهدع .درک اشامت ار شرس
   .دندرکیم اشامت ار هنحص هوک نیرتکیدزن يهلق رب اهگرگ .درک زادنارو
 و دراذگب نیمز رب اپ درکیم شالت مه یهاگ هگ دیدنخیم لالب ،دایز يزیرنوخ دوجو اب
 فرصنم و دشیم وربور اراس نابرهم و زیمآ دیدهت هاگن اب راب ره یلو .دراپسب هر دوخ
 يور و دندروآ دارم يهناخ هب ،انشآ يهناخ نیرتکیدزن هب ار لالب ناناقهد .دیدرگیم
 تیربک هدیبز .دنتسشن تایح رد مه يدادعت و دنتفرگ اج قاطا رد ياهدع .دندناباوخ یکشت
 .دش لوغشم ياچ نتخیر هب و درک دروخ دنق يردق ،دیشک روامس يهلیتف هب
 تانایرج لالب ات دیشاب تکاس یمک تسا بوخ« :تفگ و درک راضح هب ور نسح یئالبرک
 !؟درک هلمح وت هب وقاچ و گنفت اب نمهب ارچ ؟دوب هچ نایرج ًالصا .دنک فیرعت نامیارب ار
  »؟يدرک راک هچ لباقم رد وت
 يالاب زا نم .دروآرد ار نمهب ردپ وا ؟درک راک هچ وا« :تفگ نانک قوذ و هدش جییهت اراس
 نآ زا .شاقلح خیب دوب هتشاذگ اپ و نیمز دوب هتخادنا ار وا هک مدید دوخ مشچ اب هوک
 ».دندوب هدرک شاهکت هکت اهگرگ ،میدوب هدیسرن نمهب داد هب لالب و نم رگا هتشذگ
 تسا رتهب« :تفگ هتسهآ ،دوب هتسشن ورسخ رانک ،قاطا کیرات يهشوگ رد هک نسحم شم
 »دیآیمن دنب یناسآ هب مخز نیا نوخ .رتکد غارس میورب
 ياچ لالب يارب هدیبز .درک كرت ار هناخ تعرس اب و ».تسین يرکف دب .يرآ« :تفگ ورسخ
 یلو دشن عفر شایگنشت .دیشون هعرج هعرج ار ياچ لالب .داد شاتسد هب و تخیر
 ار تاملک نیرخآ .درک فیرعت لصفم نیوعدم يارب ار تانایرج وا .تفای تدش نوخ شزیر
 هگ .دوب هدرک شالاح یب ،دیدش فعض .دباوخب تساوخیم  شالد ،درکیم ادا یتخس هب
 یگدیرب هک نیا دوجواب .تفریم یهایس شامشچ و تسشنیم شایناشیپ رب درس قرع هاگ
  .دشیمن عطق يزیر نوخ یلو ،دوبن قیمع
 راولش یچیق اب و تسشن لالب رانک .دش دراو ياهنهک یمرچ فیک اب ،هد كالد ،ربنق ازریم
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 یلو هایس يهتخوس يهبنپ يردق ،تسش مرلو ياچ اب ار مخز يور ،دیرب نار يالاب زا ار وا
 .دندش لاحشوخ همه .تسب ار مخز هرابود یگرزب لامتسد اب و تشاذگ نآ يور زیمت
 ».دمآ دنب نوخ هک رکش ار ادخ« :تفگ هدیبز هب نسح یئالبرک
 مین .درب ورف ینارگن رد ار همه و دش رهاظ لامتسد ریز زا نوخ کیراب رایش رگید ياهقیقد
 .دیسر هار زا دوب هدروآ رهش زا هک يرتکد اب ورسخ ،دعب تعاس
 يولهپ نم ياج« :تفگ و دیرغ بل ریز ،داتفا يرهش رتکد هب شامشچ هک ربنق ازریم
 یظفاح ادخ هلجع اب ،تساخرب شیاج زا ».یترغ يهنن هچب .تسین یتاورک لکوف ياهرتکد
 دیفس فیک زا .دومن هنیاعم و درک زاب ار مخز هرابود ،تسشن لالب رانک رتکد .تفر و درک
 يدرد ،لوپمآ نیا قیرزت زا دعب« :تفگ لالب هب و دروآ نوریب ار هیخب لیاسو شیزلف
 .درک قیرزت و درب ورف مخز رود فلتخم يایاوز زا ار نزوس هاگ نآ ».درک یهاوخن ساسحا
 درک قیرزت زین يرگید لوپمآ رتکد .تسب ار نآ و دیشاپ شیور ردوپ يردق ،دز هیخب ار مخز
 يولج یگنر شوخ ياچ هدیبز .یشونب ياچ یناوتیم الاح هدش عطق يزیر نوخ« :تفگ و
 ياچ .میرادن ار اهيرهش یئاریذپ لیاسو ام .رتکد ياقآ دیشخبب« :تفگ و تشاذگ رتکد
 ».دینک لیم
 :تفگ و درب ورف شابیج رد ناموت دص ربکا یئالبرک .تساخرب ياچ فرص زا سپ رتکد
 ».درادن ار امش لباق«
 عمج ار ياچ طاسب هدیبز .دندرک كرت ار هناخ یکی یکی زین نیوعدم رتکد نتفر زا سپ
 ».مربب هناخ هب ار لالب تسا رتهب« :تفگ دارم هب یقت جاح .درک
 تسناوت یتقو .دوشن دنلب شیاج زا زور ود دیاب لقاّدح .دنک تحارتسا دیاب وا هن« :تفگ دارم
 ».لزنم دورب تقو نآ دنک تکرح
 یظفاح ادخ ،دندیسوب ار لالب تروص اهنآ ».هناخ میورب سپ« :تفگ مرکا هب یقت جاح
 .دندش هناخ یهار و دندرک
 كرت ار قاطا ياچ طاسب ندرب يارب هدیبز و ربکا یئالبرک .دوب هتسشن لالب رانک اراس
 شزاون ،تفرگ تسد رد ار لالب تسد اراس .درک شوخ اج لالب رگید تمس رد دارم .دندرک
 یکشخ هب یهام فیطل و مارآ یجوم .دندش مرگ و دیچیپ مه رب ناشهاگن .درشف و درک
 دیئوب ار قشع میسن و دید ار اهگربلگ شیاس دارم .دناشک یگدادلد زا یئایرد هب ار هدناماو
  .دیشک رانک و درک اهر ار لالب تسد ،دش هدنمرش اراس .درب تذل و
 ندروخ هب هس ره و تشاذگ هرفس رد دوب هدروآ دوخ اب هدیبز هک ار یتسام و نان دارم
 هب ار يدنمشزرا يهبرجت زورما« :تفگ لالب هب ياهمقل ندرب ورف زا دعب دارم .دنتسشن
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 ».يدنارذگ رس زا ار یگرزب رطخ و يدروآ تسد
 ماکداش نیا هک يدیدیم و يدوب اج نآ وت شاک اباب« :تفگ و دیرپ ردپ فرح نایم هب اراس
 دمحا هک يدیدیم دیاب .دنک ترپ هّرد هب ات دیشکیم ار یمخز لالب روطچ ردام و ردپ یب
 ار نمهب يولگ هنوگچ لالب يهویگ هک يدیدیم دیاب و دوب هتفر هناشن وا رس تشپ زا روطچ
 شانار هب ار دراک ،لالب رد یلد ود ياهظحل زا هدافتسا اب هتخوس ردپ نوا و درشفیم
 ».دیشک
 ،دوب ياهظحل يارب نیا و .درک كانمن ار شیاهکلپ کشا و دیکرت شیولگ رد ضغب
 رد ینان هکت .دش مکاح دوخ رب دعب یمد .دیجنگیمن شدوجو رد شاتاساسحا هک ياهظحل
        .تشاذگ ناهد رد و درب ورف تسام
 و رفن کی يزاب هناوید زا شیب يزیچ ینعی .دوب یتیمهایب هلئسم زورما نایرج« :تفگ لالب
 ».دوبن يدعب ياهيریگرد
 شاتسدزا یتدم يدوب روبجم وت یلو تسا رتفیعض وت زا یندب رظن زا نمهب« :تفگ دارم
 »؟ارچ .ینکرارف
 »متشادن نم و تشاد گنفت وا نوچ«
 یندب تردق هک یحلسم مدآ .تسا نیمه زورما يایند رد تیمها رپ لیاسم زا یکی«
 یتقو هک نیا رگید يهلئسم .تسا رتدنمتردق ،روز رپ حلسم ریغ مدآ زا ،دراد یفیعض
 .يداهن شیولگ رب اپ و يدنکفا كاخ هب ار وا ،دیبرچ وا رب وت تردق ،داتفا راک زا وا يهحلسا
  »؟ارچ .درک رییغت وا عفن هب عاضوا یلو
 زا ماکداش يوداپ یلو .تسا رتسرتن و رتيوق وا زا لالب ،هحلسا نودب نوچ« :تفگ اراس
 ».درک دیدهت گنفت اب ار وا رس تشپ
 حلسم شترا ای و دارفا یلو دشابن حلسم مه شدوخ یصخش رگا .تسا تسرد« :تفگ دارم
 ».تسا رتشیب حلسم ریغ تلم ای و حلسم يوق مدآ کی زا شروز ،دشاب هتشاد
 اب نوچ .دراد یشترا دوخ يارب یتلود ره هک تسا لیلد نیا هب سپ« :تفگ رکفتم لالب
 ».درک عیطم ار هدنکارپ مدرم ناوتیم سیلپ و شترا
 ماکداش یلو دمآ رانک وت اب ًادعب دمحا .تسا نینچ ًاقیقد .زیزع لالب داب هدنز« :تفگ دارم
 تسد کی ،نمهب رادفرط حلسم ياهمدآ هک دهدیم ناشن نیا .دنک دوبان ار وت تساوخیم
 »؟ارچ .درک رییغت وت عفن هب عاضوا يدعب يهلحرم رد .دندوبن هچراپ کی و
 ار اهبسا ،اهگرگ و درک لتخم ار اهنآ رکف ،دوخ دادیب و داد اب اراس نوچ« :تفگ لالب
 ».دندرک رد هب نادیم زا و دندنامر
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 ».اباب .تسا روط نیمه« :تفگ اراس
 ره رد مه رگا .تردق یب و تسا راوخ و لیلذ ،اهنت مدآ ایند نیا رد« :تفگ همادا رد دارم
 نیعم یفده يارب هک یئاهمدآ یلو .تسا هدنزاب مه زاب ،دشاب هتشاد قح راب رازه ياهلئسم
 قوفام عمج تردق نوچ ،ریذپان تسکش و دنتسه يوق ،دنهدیم مه تسد هب تسد
 ».تساهتردق
 یسک زا ار یلیاسم نینچ لاح هب ات نم ،ناج ومع« :تفگ یلاحشوخ و بجعت اب لالب
 ».یتفگیمن ام هب ار یئاهزیچ نینچ لاح هب ات مه وت ماهدینشن
 »؟ياهتخومآ اجک زا ار لیاسم نیا« :دیسرپ اراس
 ار ناتزورما يهبرجت طقف هکلب .مدرکن لح زین ار یگرزب يهلئسم .مدزن یگرزب فرح نم«
 ».مدومن وگزاب
 ام دنیوگیم هدع کی .دنتسه هتسد ود اههچب ام يهسردم يوت« :تفگ یگتسهآ هب لالب
 رود یناهنپ هتسد ود ره یلو .میمالسا رادفرط ام دنیوگیم رگید يهدع .میقلخ رادفرط
 ماهدادن هزاجا زونه ای و موش کیدزن اهنآ هب ماهدرکن تأرج نونک ات نم .دنوشیم عمج مه
 »؟تسیچ ترظن .دنوش کیدزن نم هب اهنآ هک
 وت هب یسک هچ هک یسرپب تدوخ زا هناقداص و ینک رکف بوخ تزورما يهبرجت هب رگا«
 و دش دهاوخ نشور تیارب رتشیب هیضق لک تقو نآ ؟اهگرگ ای و ؟اراس ؟ادخ :درک يرای
 ».درک یهاوخ ادیپ ار هار تدوخ
 يراذگیم هن و يروخیم اذغ تدوخ هن !ینکیم لاؤس ردقچ« :تفگ لالب هب هناضرتعم اراس
 ».دورب نیئاپ شیولگ زا اذغ اباب
 .دیشک نادند هب و دز تسام رد ار شنان ،دیدنخ لالب
 يولگ يور لالب يهویگ روطچ هک يدیدیم و يدوب وت شاک یلو« :تفگ دارم هب اراس
 .دیدنخ هدیشک و دنلب و ».دروآیم راشف نمهب
 هک تسا ینامز نآ ام یتخبشوخ« :تفگ و دروآرب رس دارم .تشذگ توکس هب یتاظحل
 ».دشاب نینچ دبا ات مراودیما و تسا نینچ نونکا و دشاب مه اب  نامیاهلد
 کیدزن يدنک اب هک ياهدع مهرب و مهرد ياهتبحص و همهمه ،رود هار زا ،جراخ زا
 .دیسریم شوگ هب دندشیم
 یهارمه ار اهنآ مه ینیشام ایوگ .تسا وگم وگب يادص ؟دیونشیم مه امش« :دیسرپ لالب
 »!دنکیم
 هداد بآ هب یلگ هتسد هرابود دیاش .تسا تسرد« :تفگ ،توکس ياهظحل زا سپ دارم
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 »؟هدش
 ماکداش« :تفگ و تشگرب یبصع و هتخورفارب دعب ياهقیقد ،تفر نوریب ،تساخرب اراس
 اب و دناهتفرگ ار نیشام رود يدابآ لها .دنیآیم اج نیا هب اهنآ و هدرک ربخ مرادناژ
 .دننکیم ثحب و رج اهمرادناژ
 دننکیمن تأرج اهنآ .روخن ناکت تیاج زا« :تفگ و تشاذگ لالب يهناش يور تسد دارم
 هب ،دومن ندیود هب عورش ،درک كرت ار هناخ تعرس اب و ».دنربب دوخ اب اج نیا زا ار وت
 تعرس اب ود ره و ».شاب دوز .ایب نم هارمه« :تفگ و دش کیدزن ورسخ هب ،دیسر تیعمج
 .دندش هناور یئوس هب
 وا رود زین ناناقهد .داتسیا دارم يهناخ رد بوچراچ رد تیعمج ندیسر زا لبق یقت جاح
 زا يدس اب دارم يهناخ هب دورو يارب یلو .دندش هدایپ روردنل زا مرادناژ راهچ .دنتسب هقلح
 هب یماگ و داد له يرانک هب تسد اب ار نسحم شم اهنآ زا یکی .دندیدرگ وربور اهمدآ
 بقع هب نیشام یلدنص ات ار وا ،دیبوک مرادناژ يهنیس رب تسد فک هدیبز .تشاذگ شیپ
 راک تیانج نآ تسا رتهب« :تفگ ،هدمآرد هقدح زا ینامشچ و هتخورفارب ياهرهچ اب و دنار
 دریگیم تسد هب قاچاق گنفت هک سانشن ادخ ماکداش نآ .دینک ریگتسد ار شکریت تفه
 »؟دیهاوخیم هچ ام ناج زا امش .درک ینادنز دیاب ار
 امش رسپ هک نیا .روذعملا و رومعملا .میرومأم ام ردام نیبب« :تفگ شمارآ و مارتحا اب هدننار
 ».میهد ماجنا ار نامدوخ تیرومأم دیاب ام .درادن یطبر ام هب ،هن ای تسا راک تیانج
 و دیدرگرب رتدوز هچ ره سپ« :تفگ ،دوب هداتسیا يریگرد يهدامآ ،هدیبز رانک هک یقت جاح
 ار نآ مهفن نابز ياهیتاهد یلو میداد ماجنا ار نامدوخ تیرومأم ام دیئوگب ناتسیئر هب
 ».دنتشاذگ راک همین
  .دیشک اروه تیعمج هاگان هب
 ولج ،دز سپ ار وا ،دوب هداتسیا ربکا یئالبرک رس تشپ هک مرکا .دندیشک هحلسا نیرومأم
 نزب ِد ،ینزن رگا يدرمان« :تفگ و درک تخل ار شاهنیس ،دز رانک ار شانهاریپ يهقی ،دمآ
 ».نزب ِد .مرادناژ
 ».رهاوخ ناشوپب ار تدوخ« .دنادرگرب ور و »هللا الا هلاال« :تفگ مرادناژ
 تیرومأم .دیاهتفرگ یضوع ماکداش يهناخ اب ار دارم يهناخ امش« :تفگ هتخورفارب مرکا
 ».اج نیا هن ،تساج نآ امش
 کیدزن مه هب اهمرادناژ .دومن گنت ار نیرومأم رود يهقلح و دیشک اروه تیعمج هرابود
 .دنار سپ نیشام يولج ات ار اهنآ لباقتم راشف یلو دنتفر شیپ هب ماگ ود ،راشف اب و دندش
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 تسد هب ار یبوچ هک یلاح رد لالب دعب هظحل دنچ .درک کیلش یئاوه نیرومأم زا یکی
 و داتسیا بوچراچ رد ،دیناسر رد هب ار دوخ ،ناگنل ناگنل ،دوب هداد هیکت نآ هب و هتفرگ
 رد و داتفا هار هب هاگ نآ ».دیزادناین هار یشکمدآ و دیربب دوخ اب ارم تسا رتهب« :تفگ
 .دندرک تکرح و دندش راوس زین نیرومأم .دش نیشام راوس یتخس هب یلاها تریح و بجعت
 و دارم و طسو رد ماکداش هچوک چیپ رد .دندیشکیم وه و دنتفریم نیشام يوس ود یلاها
 .دندرک دس روردنل رب هار ،شابناج ود ورسخ
 .متسه ،هدش یمخز هک نمهب ردپ ماکداش نم« :تفگ و تفر هدننار دزن  ناخ گنشوه
 ،دیاهدرک ریگتسد نم تیاکش رطاخ هب ار وا رگا .مرادن یتیاکش لالب زا هک میوگب ماهدمآ
 ».دیئامرفب دازآ
 ».تسا نکمم گنهرس بانج روتسد اب طقف وا يدازآ« :تفگ هدننار
 ».مریگب سامت گنهرس بانج اب امش میسیب اب دیهدب هزاجا سپ«
 ار میسیب یشوگ ،هدننار ،یتدم زا سپ .دندومن تروشم و دندرک هاگن مه هب يردق نیرومأم
 ».دنهاوخب ار امش طخ فرط نآ زا ات دینک ربص« : تفگ و داد  ناخ گنشوه هب
 ».ریخب زور .ماکداش ياقآ مالس« :تفگ یئادص ،تیزاراپ زا یهوبنا رد
 .هلب ...هلب .دیشاب تسردنت و ملاس هک هللااشنا ؟یلاع بانج لاح .گنهرس بانج مالس«
 لمحتم امش نیرومأم هک درادن ار نآ شزرا هلئسم نیا عقاولایف .مریگیم سپ ار متیاکش
 غالبا نیرومأم هب ار ناترماوا ،دیراد دعاسم رظن هدنب ضیارع اب رگا .هدنوش يدایز تامحز
 رومأم هب ار یشوگ ً.امتح ،هلب .هلب ...دیئامرفیم تبحم ...اعقاو ...امش ناج .هن .هن ...دیئامرف
 مرادناژ هب ار یشوگ و ».دایز یلاع تمحرم .نابرق مرازگساپس رایسب .مهدیم یلاع بانج
  .دنادرگرب يدصتم
 ...تعاطا ...نابرق تعاطا ...نابرق هعاسلا« :تفگ و درک کیدزن شوگ هب ار یشوگ مرادناژ
 تعاطا .دوریم هار بوچ اب ...یلب ...هدیرب ار شنار رساترس وقاچ هک نیا لثم ...یلیخ ...یلب
 وا يهراشا اب و درک شوماخ ار نیشام ،تشاذگ ار یشوگ »...ظفاح ادخ ...مشچ ...نابرق
 :تفگ وا هب رفظم راکرس .دوب هتسشن ياج رب نانچ مه لالب .دندش هدایپ زین نارگید
 ».يوش هدایپ نک یعس و هدب نم هب ار تاتسد«
 »؟دیدش نامیشپ ؟دش هچ سپ« :دیسرپ لالب

 ».میراذگب دازآ ار وت هک دنداد روتسد گنهرس بانج .میدش نامیشپ .يرآ«
 يهدز تشحو نامشچ رد شاهاگن ،داتسیا و دش هدایپ روردنل زا مرادناژ کمک اب لالب
 ،درکیم شراب یکلتم سک ره و دندوب هتفرگ هد یلاها ار شدرگادرگ هک  ناخ گنشوه
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 رد .داتفا هار ،دوب هتفرگ ار شیوزاب هک مرکا و لغب ریز بوچ کمک اب ،دنادرگ ور .دش هتخود
 یهاوخب رگا« :تفگیم ماکداش هب هک دینش ار دارم يادص تیعمج لاق و لیق و همهمه
 وا رد مدرم هب تبسن تبحم و یتسود ساسحا ات یشوکب دیاب ،دشاب یتخبشوخ ناسنا نمهب
  ».تشاد دهاوخ يدب راگزور الا و .دوش هدنز
 هب دعب یقیاقد .تسب ار شانامشچ فعض زا و دیشک زارد کشت يور .دش قاطا دراو لالب
 كاپ شیناشیپ زا ار قرع ياههناد ،بوطرم یلامتسد اب اراس هک دشن هجوتم و تفر باوخ
  .تشگ نوگلگ شاهرهچ و دیسوب ار شاهنوگ یئاهنت و توکس رد و درک
 و ربکا یئالبرک و هدیبز ،مرکا و یقت یجاح .دوشگ مشچ لالب هک دوب هتشذگ همین زا بش
 رد اراس و تشاد وناز رب ار وا رس دارم .دندوب هتسشن اپمال غارچ درگادرگ ،شرانک ورسخ
 .درکیم شیاشامت ،يرانک
 »؟يروطچ« :دیسرپ هلصافالب و .دش رادیب« :تفگ هدز قوذ اراس
 همقل نان اب و درک خرس شیارب غرم مخت ددع ود مرکا ».متسه هنسرگ طقف .مرتهب یلیخ«
  .تشاذگ شاناهد رد همقل
 »؟دیراد وا زا يربخ ایآ ؟تسا روطچ نمهب لاح« :دیسرپ یمارآ هب لالب
 يرتسب یتدم دیاب و هتشادرب كرت شاکف ناوختسا ایوگ .تسا ناتسرامیب رد« :تفگ دارم
 ».دشاب
 و دشاب تسود نم اب دشیم رضاح وا رگا .مرادن وا اب یصاخ ینمشد چیه نم« :تفگ لالب
 »؟یتفر اجک ورسخ اب وت ،دارم ومع یتسار .دیشکیمن اج نیا هب راک ،تفریم دوخ هار هب ای
  ».ماکداش شیپ«
 »؟دریگب سپ ار شاتیاکش ینک شهاوخ هک نیا يارب ؟یچ يارب«
 هن و تسا ینتفرگ قح .تسا هدیسرن شا قح هب سامتلا و شهاوخ اب سک چیه .مرسپ هن«
 و شاینیب يور متشاذگ ار متشم .متفرگ ار شاهقی .ماکداش شیپ میتفر ورسخ و نم .ینداد
 تسرپرس یب و نادنز لاس تشه تمیق اب و هئطوت اب ارم نیمز ،فرش یب درمان يا ،متفگ
 يهدع یگدنز .يدناشن ردپ مغ رد اهلاس ار مرتخد .يدروآ رد مگنچ زا مدنزرف ندش
 .يدناسر نامناوختسا هب دراک و يداد داب رب بیترت نیمه هب زین ار يدابآ نیا زا يرگید
 .متسرفیم كرد هب ار تاياهدقع و راک تیانج دنزرف و وت ،دوش مک لالب زا یئوم رس رگا
 ار وا دعب .ینادب هدش مامت ار ترمع دیاب ،دنربب دوخ اب ار لالب اهمرادنژ رگا .مروخیم مسق
 ».ینادیم تدوخ ار شاهیقب .میدروآ هد هب و میدرک شدوخ نیشام راوس
 شانامشچ .ربب لثم دوب هدش دارم ومع يهفایق .دوب یلاخ تیاج« :تفگ لالب هب ورسخ
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 گنر اب مناخ هدیش ،تفرگ ار ماکداش يهقی یتقو .سم لثم دوب هدش شگنر و دیشخردیم
 ».دیشکن .دیشکن« :تفگیم و دیزرلیم .دوب هدرک زک ياهشوگ هدیرپ
 ،میتسه هچروم شياپ ریز ،مدرم ام دنکیم رکف دوشیم بسا راوس یتقو هک یماکداش
 ره .مشچ ادخ هب مشچ« :درکیم رارکت بترم .دوب هدمآ دنب شانابز سرت زا .دوب ّتیِم لثم
 ».داد مهاوخ ماجنا ار نامه ،دیوگب امش هچ
 هعاسلا لقاّدح .میتسین شک مدآ ام .دیشاب مارآ« :متفگ و مدش کیدزن مناخ هدیش هب نم
 منادیم نم« :تفگ وا .تسا بلاج یلیخ ؟تفگ هچ وا ینادیم ».تشک میهاوخن ار یسک
 ره دیراتخم امش .تسا هتفر وا هب و هدرک تیبرت شردپ ار وا .تسا رورش یلیخ نمهب هک
 همه .دش تکاس ورسخ »...دیناسرن يدنزگ نمهب هب منکیم شهاوخ یلو دیهد ماجنا يراک
 .دندرکیم هاگن سلجم نایم غارچ يهلعش هب و دندوب تکاس
 نابز اب اهنآ .دنرادن تسود ار میالم نابز اهیضعب .تسا نینچ نیا ایند« :تفگ دارم
 ار تاقح .دنوشیمن یضار وت زا تقو چیه ،باسح فرح اب و تبحم و ینابرهم اب ،شوخ
 ،یتسه فرط باسح فرح و قطنم اب اهنآ اب یتقو ات .دنراک بلط مه زاب و دنروخیم
 ار لباقتم تشم نیلوا یتقوّ اما .دنتسه یضاران وت زا زین هشیمه و دننکیم متس وت هب بترم
 دنشاب یضار وت زا دیاب ایآ هک دننکیم کش و دتفایم راک هب ناشرکف ،يدز  ناشتروص هب
 هجیتن نیا هب ،دیبوک مه رد ار اهنآ يهناچ هک تاتشم نیمود .هن ای دنیآیب رانک وت اب و
 یئاهنآ يرکف دنور تسا نینچ .دنیآیب رانک وت ابً امتح و دنشاب یضار وت زا دیاب هک دنسریم
 زا .دنراذگب مدق اهمدآ شعن يور یهاش هد کی يارب دنرضاح و دنراد تردق و هیامرس هک
 ».دنتسه اههدیسر لوپ هب هزات رتدب اهنیا
 حیضوت وت هک مه نانچ نآ ایند یلو دنانینچ اهمدآ یضعب .هتبلا« :تفگ ربکا یئالبرک
 ».تسین روش و هایس یهدیم
 ».تسا کمن شوخ يدایز یلو دشابن روش نینچ دیاش« :تفگ و دیدنخ اراس
 ».تسا رتروش و رتهایس مه نیا زا اههدیسر نارود هب هزات و نیمکاح دروم رد« :تفگ دارم
 تسا بوخ« :تفگ و ربکا یئالبرک هب درک ور ».ناج دارم یئوگیم تسرد وت« :تفگ هدیبز
 ».میوش یهار و نک عمج ار طاسب .درم وش دنلب .دنباوخب ات میراذگب تحار ار لالب و دارم
 ».اهگرگ دزن میورب و يوش بوخ رتدوز ات باوخب دایز« :تفگ و تفرگ ار لالب تسد اراس
 ».مهدیم ربخ هسردم هب ار تاندوب ضیرم و رهش موریم ادرف نم« :تفگ ربکا یئالبرک
 ».فیک رازه و یلبنت .دوریمن هسردم هب هک دنکیم فیک لالب« :تفگ اراس
 ».هایس تور هگیم گید هب گید« :تفگ و دیدنخ لالب
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 .دیرادیب ای دیباوخ .مالس« :تفگ و دش نایامن رد تشپ ردفص .درک زاب ار قاطا رد مرکا
 ».نیملسم يا دهد افش ار ناترامیب دنوادخ
 اقآ .تسا رد تشپ یک نیبب ایب« :تفگ شرهوش هب و تفر بقع هب یماگ بجعت زا مرکا
 ».شیورد
 »؟دندرک ناتدازآ !؟يدوب هدش ریگتسد یلع الم و رقاب الم اب هک وت« :دیسرپ هدیبز
 ناشدازآ ار شدوخ ناشیا .دندرک ناشدازآ .هلب« :تفگ دنلب يادص اب قاطا هت زا لالب
 ».دندرک
 .تخادنا لالب هب یموهفم رپ هاگن دارم
 .تسب ورف مشچ و دنادرگرب ور لالب
 ،دنیوگیم تسار رگا .دسریم اههراچیب ریقف ام هب طقف ناشروز« :تفگ هدیبز هب شیورد
 ».دننک ریگتسد ار ماکداش دنورب
 »؟دندرک دازآ مه ار نارگید ،منیبب وگب .تسین طوبرم ام هب اهفرح نیا« :تفگ دارم
 شیپ ارم ،دز نم هب هک یلصفم کتک زا سپ نابنادنز .منادیمن هللاو« :تفگ شیورد
 یب هک دندیمهف رس رخآ یلو .کتک مدامد یه و دش عورش باوج و لاؤس .درب سرپزاب
 ».تسا هدرک درخ ار ناخ نمهب کف لالب هک مدینش .دندرک مدازآ و ماهانگ
 نمهب يوقاچ هک تسا نیا مینادیم هچ نآ .مینادیمن ام ار نیا ،هللاو« :تفگ ربکا یئالبرک
 ».تسا هدرک هراپ ار لالب نار تشوگ
 هک مدینش .ماهدمآ هدایپ ار هار اج نیا ات و دندرک دازآ ارم شیپ تعاس ود« :تفگ شیورد
 قدص رس زا و میوگب يرکذ ناتتمدخ مدمآ تسار کی تهج نیا هب .هدش یمخز لالب
 ».منکب یئاعد
 بش تقو نیا ، هتشذگ نآ زا !؟دندرک دازآ بش فصن ار وت هک دش روطچ« :دیسرپ دارم
 »؟يدینش یک زا ار هلئسم نیا وت .یسرپب يزیچ وا زا هک تسین رادیب هد رد یسک
 وا زا لاح ره هب .یک منادیمن .دوب هچوک يوت یکی« :تفگ و درک نم و نم يردق شیورد
 ».مدینش
 ».یسانشیم ار يدابآ لها هک وت« :تفگ دارم
 ».دهد صیخشت بوخ دناوتیمن مدآ بش رد« :تفگ و دش گنر هب گنر شیورد
 گنت يهچوک رد وا ناهد زا ار ربخ نیا و يدشن وربور وا اب وت رگم« :دیسرپ دارم
 »؟يدینشن
 نما ياعد ندناوخ هب درک عورش و ».دبای افش ناتضیرم هک هللااشنا« :تفگ شیورد
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 .دش رود و تفرگ هلصاف رد زا بقع بقع .بیجی
 :تفگ و تشادرب ار لیاسو ،دش مخ ،دادیم ناکت رس و دیدنخیم هک یلاح رد ربکا یئالبرک
 .درک كرت ار هناخ و ».ادخ ناما هب .دینک تحارتسا بوخ .ظفاح ادخ«
 مشچ ياهظحل ام هیلع اهیئالاب ناسوساج هک يدید دوخ مشچ اب« :تفگ لالب هب دارم
 ام بیترت نیا هب .دنوشیمن لفاغ ام تراغ و هئطوت زا ياهظحل اهیئالاب و دنراذگیمن مهرب
 ».میشوکب نامدوخ تاجن يارب دیاب مه ام .میوش لفاغ اهنآ زا ياهظحل دیابن مه
 .داتسرف دارم دنخبل زاوشیپ هب ياهسانرخ و ».ناج ومع تسا تسرد« :تفگ لالب

 

٢١ 
 اب ،هاش دق مامت سکع .دوب هدناشوپ ،زیربت يابیز یلاق کی ار یعیسو نلاس نیرمرم فک
 هدش هداد جوم ،يداتسا اب اهراوید .درکیم لاغشا ار راوید زا یگرزب تمسق ،یماظن سابل
 فقس زا ياهرجنپ .دومنیم نیئزت ،هدش ماغدا مه رد کچوک یبوچ ياهباق ار فقس و دوب
 تمس يهشوگ رد ،يدورو رد يوربور .درکیم زاب نوریب ياضف هب ار نلاس ،فک هب ات
 سکع ،زیم يور گنر یئالط باق رد .تشاد رارق یسیفن و گرزب يهدش تبنم زیم ،تسار
 رد زین یمیدق نفلت کی ،هدنکارپ قاروا يدادعت زا ریغ .دروخیم مشچ هب تنطلس يهداوناخ
 .درکیم یئامن دوخ زیم يهشوگ
 نیدنچ .دروخیم هطوغ يزارد و رود راکفا رد و دوب هتسشن شراک یلدنص رد مظعا راسمیت
 هناوید دیاش« :تخیرگیم شرکف زا مه اب همه و دروآیم موجه شزغم هب مه اب هلئسم
 .یسور ياکدو نیا هب تنعل .دوب ضارما عون نیا رظتنم مه دیاب لاس و نس نیا رد !ماهدش
 ».یتسم شیادرف سپ ات ینزیم بل نآ هب هک بش
 و گنر یکاخ یتاوارک ،هایس سابل اب يدرم ریپ هلصافالب .درشف ار یکچوک هایس يهمکد وا
 و رغال ياهرهچ وا .دش دراو راد وطا راولش و هدز سکاو يهنهک شفک ،زیمت ًالماک هن يهقی
 هب یماگ دنچ .دزیم يدوبک هک دوب ياهوهق نانچ نآ شانابل .تشاد تشرد ینامشچ
 رما« :تفگ مارتحا اب ،درکیم قلقل شاهدیشک ندرگ هک یلاح رد و تفر راسمیت يوس
 ».دیئامرفب

 ».گرزب يهوهق کی«
 نآ رد هک ياهرقن ینیس کی اب یقیاقد زا سپ .تفر نوریب و درک میظعت تمدخ شیپ
 رانک ات .دش دراو ،دوب هدش هتشاذگ کچوک سالیگ کی و یکسیو رطب کی ،هوهق یناجنف
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 و مارتحا اب و تشاذگ زیم يور راسمیت رانک ار ناجنف و یکسیو و هوهق .دمآ شیپ زیم
 فیرشت ززعم ياقآ ،نابرق« :دش دراو هرابود و تسب ار رد ،درک كرت ار قاطا ،یمیظعت
 ».دناهدروآ
 ».لخاد دنیامرفب«
 رب اپ نادنخ و لاحرس مارهش ».لخاد دیئامرفب« :تفگ و تفر رانک ،دوشگ ار رد تمدخ شیپ
 دنلب ياهماگ و مارتحا اب و داتسیا اج رب ياهظحل ».نابرق منکیم ضرع مالس« :داهن نلاس
 .تفر راسمیت يوس هب
 :درشف ار راسمیت تسد مارهش .دیشک وا يوس هب ار شاتسد و درک تسار دق راسمیت
 ».ریخ هب ناتزور«
 ».دینیشنب دیئامرفب .دیدمآ شوخ .زیزع رایسب ززعم ياقآ مکیلع مالس«
 اب و ملاس ار امش هک ملاحشوخ یلیخ« :تفگ و تسشن راسمیت يوربور یلدنص رد مارهش
 ».تسا هدش فرطرب تلاسک هک هللااشنا .منیبیم طاشن

 »؟!دیآیب لاح رس ناسنا هک دراذگیم وشبلب عاضوا نیا رگم«
 یب و اپ و رس یب ياهمدآ هدع کی .تسا روآ فسأت ًاعقاو« :داد ناکت رس سوسفا هب مارهش
 ».دنوشیم تکلمم نیا یلاعت و تفرشیپ غامد يوم ،تیوه
 يرگید عاضوا تکلمم رد هعاسلا ،دندومرفیمن ارادم روتسد ترضحیلعا رگا« :تفگ راسمیت
 لد .درک دوشیم هچ .دادیمن دوخ هب ندش غامد يوم تأرج ياهدنبنج و دوب رارقرب
 ».دپتیم شانشن کمن مدرم نیا يارب ترضحیلعا
 و مالس ضرع ،تمحازم زا ضرغ لاح ره رد .تسا نآ رد یتمکح ًامتح« :تفگ مارهش
 يهقالع دروم تاعالطا یضعب متسه لیام لاح نیع رد .دوب یلاع بانج یتمالس زا ربخ
 ».مهد هیارا ناتتمدخ ار ناتبانج
 ».تسا ریخ هک هللااشنا« :تفگ و دیمل زیم يور ،دمآ ولج ،دش اج هب اج يردق راسمیت
 و مدرک جیسب ار تکرش نانکراک ،یلاع بانج يهیرما تفایرد زا سپ« :تفگ مارهش
 هجیتن نیا هب ،درذگیم خیرات نآ زا هام کی هک نونکا .مدومن عورش ار یلصفم تاقیقحت
 تاوذ هد ،هقطنم لک رد لحم نیرتجند و نیرتاوه و بآ شوخ ،نیرتابیز هک میاهدیسر
 بانج نیا ،مولعم رارق زا .دشابیم ماکداش ياقآ تاسیسأت ،نآ يهطقن نیرتهب و تسا
 .بیرفلد و ابیز رایسب رایسب نز و بوخ يهناخ ،بوخ نیمز ،بوخ لغش .دراد ار اهنیرتهب
 بانج هک تسادیپ دهاوش و نیارق زا ،تاسیسأت شورف مروظنم .دیشخبب ،يراذگاو دروم رد
 نابز اب دوشیمن ار وا لثم يزابجل و هدند کی مدآ .تسین ندمآ هاتوک هب رضاح ماکداش



183 

 دوجو نیبم ،هلئسم کی دوجو ًاساسا .دراد یلح هار ایند رد ياهلئسم ره یلو .درک مار شوخ
 ».تسه زین نآ لح هار
 هار هچ« :دیسرپ و دش کیدزن مارهش هب ،دومن گنت ار شانامشچ ،دیشک ندرگ راسمیت
 »؟دسریم امش رظن هب یلح
 هتسب  نامناتسد ،تسرد لح هار کی هئارا يارب منک ضرع ناتتمدخ دیاب هک ماهدنمرش«
 رد تالکشم نیا ندرک فرطرب و لح .دنشابیم دودحم ام طباور و یلام تاناکما .تسا
 ».نابرق ،تسامش ياناوت ياهتسد
 :دیسرپ و تسشن زیم يور وا رانک ،دمآ مارهش يوس هب ،تساخرب اج زا یگتسهآ هب راسمیت
 »؟مهد ماجنا ناتیارب مناوتیم هچ«
 و دشیم کیدزن فده هب رگید ماگ کی .تفرگ ارف یفصولادیاز فعش و قوش ار مارهش
 هک مدوب نئمطم« :تفگ و دناشن بل رب يدنخبل ،تشارفارب رس وا .تفاییم ققحت شاهشقن
 نوچ ینامیا اب نانابیتشپ ،هدنب لثم یکچوک ياهمدآ رگا .دوشیم نم لاح لماش ناتفطل
 دیآیمنرب  ناشتسد زا يراک چیه ،تکلمم و ترضحیلعا هب تمدخ رد ،دنشاب هتشادن امش
 ».دوب دنهاوخ ماکان و قفومان ،ریخ روما رد هشیمه و
 ماجنا ناتيارب مناوتیم يراک هچ نم هک دیدومرفن هرخالاب« :تفگ یگلصوح یب اب راسمیت
 »؟مهد
 تسیود یتلود دیرخ درومرد یحرط يور ام هک تسا مین و لاس کی« :تفگ مارهش
 .دراد تاماقم یخرب اب یتاطابترا بیقر تکرش مولعم رارق زا .مینکیم راک جراخ زا نیابمک
 .تسا رتهب بتارم هب اهنآ طیارش زا میاهدرک داهنشیپ دیرخ نیا يارب ام هک یطیارش یلو
 ام و دوش وراج نادیم زا بیقر تکرش هک تسا یفاک یلاع بانج ياضما کی طقف
 يهلئسم .دش دهاوخ رتهب يردق تکرش یلام عضو تقو نآ .میدرگ هلماعم نیا يهطساو
 ،رویرپ ياقآ هژیوب و يدنز ياقآ هب ام يهیصوت ،ماکداش ياقآ ندرک مار يارب هک نیا رگید
 داهنشیپ کی ،دیئامرفب تقفاوم هدنب ياضاقت اب یلاع بانج رگا .دراد ار لوا يهجرد ترورض
 ».درک مهاوخ ضرع ناتتمدخ هلئسم عیرس لح تهج يرگید
 :تفگ ،تسیرگنیم ار وا صیرح و هناواکجنک و تفرگیمنرب مارهش زا مشچ هک راسمیت
 شرافس دروم رد .درک مهاوخ مادقا ،دیهدب نم هب ار بیقر تکرش تاصخشم و سردآ«
 داهنشیپ لاح .داد مهاوخ ماجنا ار راک نیاً امتح .تسین ياهلئسم مه يدنز ياقآ هب امش
 »؟تسیچ امش
 نم .ماهدرکن کش امش يراوگرزب و فطل دروم رد نم هاگچیه« :تفگ و تساخرب مارهش



184 

 داهنشیپ .ددرگ لح ثحب دروم يهلئسم ات درک مهاوخ یعس ناوت مامت اب دوخ يهبون هب مه
 .دیربب فیرشت ماکداش ياقآ تاسیسأت هب ياهناهب تحت هک تسا نیا یلاع بانج هب نم
 نمض رد .دینک شدرگ تشد و هوک رد يردق و دیئامن یسررب کیدزن زا ار طیحم و عاضوا
 باذج روط نامه ،درذگیم شرمع زا یلاس دنچ و یس نونکا هک نیا دوجو اب ناشیا مناخ
 ».تسین ننفن زا یلاخ یئاهمدآ نینچ ندید .تسا بیرفلد و
 هک تسا یمناخ ،هدیش .مدرک تاقالم شیپ لاس جنپ ار ناشیا نم« :دش زاب راسمیت شین
 ».دنک شاشومارف یناسآ هب دناوتیمن ناسنا
 نآ رگید وا .تسا هدش ضوع ایند نیا ياهمدآ يهمه لثم مه ماکداش مناخ« :تفگ مارهش
 رد ار امش لثم یباذج و مکحم و تابث اب تیصخش رگا .تسین توافت یب و درس مناخ
 ».تسيزومآ تسد يوهآ نوچ ،دشاب هتشاد لباقم
 طیارش ندش هدامآ اب« :تفگ و دز مارهش هب یکمشچ .تشاد بل رب تنطیش دنخبل راسمیت
 ندید تاسیسأت زا ماکداش ياقآ تمدخ رد ود ره ات درک مهاوخ ربخ مه ار امش ،دعاسم
 ».مینک
 هک تسا نیا تحلصم یلو تسا هدنب هب تبسن امش يهزادنا یب تبحم نیا« :تفگ مارهش
 ».مشابن ناتتمدخ رد زور نآ رد نم
 یبوچ يهناخباتک رد هک یکچوک راب زا و ».دینادیم حالص امش روط ره« :تفگ راسمیت
 و درک رپ یکسیو زا ،تشاذگ دوخ سالیگ رانک ،دروآ نوریب یسالیگ ،دوب هدش هیبعت یئابیز
 ».نامدوخ تیقفوم دیما هب میشونب« :تفگ
 هب ندیسر و اهراک رد امش تیقفوم دیما هب مشونیم« :تفگ و تفرگرب ار سالیگ مارهش
 ».موش صخرم ناتروضح زا دیهدب هزاجا رگا« :دیشکرس هعرجال ار نآ و ».ناتياهوزرآ
 امش یتسود .درک مهاوخ مادقا ناتیاهتساوخ ققحت تهج ًامتح« :داد تسد وا اب راسمیت
 ».تسا تمینغ نم يارب
 .درک كرت ار قاطا و تشادرب ار شافیک ،درشف ار راسمیت تسد مارهش
 ایآ :درک هراظن نوریب هب و درب ورف بیج رد تسد ،داتسیا هرجنپ يوربور مظعا راسمیت
 لثم یناتالراش مدآ نردم تاسیسأت .دش دهاوخن یلمع یگداس نیا هبً امتح ؟تسا نکمم
 و ابیز نز ندرک یلامتسد ،رتتخس نآ زا و تسین ناسآ ،ندروآرد شاگنچ زا ار ماکداش
 ».تسوا يابرلد
 هک درکیم کیدزن شانابل رب بل و دربیم ورف ماکداش نز يهنیس رد تسد مارآ مارآ
 »؟نابرق ،هوهق« :دیسرپ و دش دراو تمدخشیپ
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 نم .وله .وله« :تفرگ ار ياهرامش و دش کیدزن شراک زیم هب ».هن« :دمآ دوخ هب راسمیت
 تسد اهراکبارخ نیا رگا .هلب هلب ...امش تمحرم هب ...مکیلع مالس .متسه مظعا راسمیت
 هلب ...دیسانشیم ار وا ً.امتح .هلب ...ناتتمدخ دنیآیم اهزور نیمه ززعم ياقآ .هلب ...دنرادرب
 زا ناشیا .دیئامرفب یهارمه ،تشاد یلح لباق لکشم رگا و دیئامرفب فطل .رتهب هچ هلب
 و ریخ تین يارب ناشیا ...امش ناج هن .ریخن ...هلب ...دنتسه راذگتمدخ و تسود هاش نادرم
 و دندوب نم دزن نونکا ناشیا .تساهلاس .هتبلا ....دمآ دهاوخ ناتتمدخ ياهناتسود نطو
 ...دشاب زاس راک دناوتیم امش یهارمه هک مدرک رکف .میدرک تبحص يردق نآ هب عجار
 ار نآ هرابود ،تشاذگ ار یشوگ ».ظفاح ادخ ..ً.امتح .هتبلا .امش نابرق ...دیراد تبحم
 بانج ...یسرم ...متسه مظعا راسمیت نم ...مکیلع مالس« :تفرگ ار ياهرامش و تشادرب
 یگنز ،دنیامرفب تبحم ...دندروآ فیرشت تقو ره ...هلب ...درادن یلاکشا ...؟دنراد فیرشت ریزو
 »...ظفاح ادخ ...امش نابرق ...دوشن مک امش تبحم ...دننزب نم هب
 ».دنتسه رظتنم یئالاو گنهرس نابرق« :دمآ نورد هب هرابود مدختسم
 و تسارآ ار شایمدنک وج ياهلیبس ،درک بترم ار دوخ ،تفر ورف شایلدنص رد راسمیت
 ».دوش لخاد وگب« :تفگ
 

٢٢ 
 هتسشن ،دندوب سوبحم نآ رد رگید رفن تفه هک یلولس يهشوگ ناشیرپ و مومغم رقاب الم
 راشف دوخ هب يردق .دنکیم رکف هچ هب ،درک شومارف ياهظحل يارب .درکیم رکف و دوب
 يربخ زونه یلو درذگیم ماسبح زا زور ود نونکا :تفرگ ار شراکفا يهتشر هرابود و دروآ
 هک دارم هراچیب  !؟دنراد هگن ارم رگید زور دنچ دنهاوخیم اهنیا دنکن .تسین يدازآ زا
 مارآ ان شاهنیس رد بلق .تشاد شرب سرت ».دیسوپ ینودفله نیا يوت راگزآ لاس تشه
 قفوم یلو دیادزب شزغم زا ار ياهشیدنا درک یعس و تسشن شاتروص رب درس قرع .دوب
 !مزیرب مرس هب یکاخ هچ !؟یچ ،دنراد هگن لاچ هایس نیا رد لاس تشه مه ارم رگا :دشن
 دوخ رب و درک راهم هار يهمین رد ار نآ یلو دیکرت شاضغب »!؟ماهدرک یهانگ هچ نم رخآ
 نم .لوا زا ؟میدرکیم تبحص هچ هب عجار ام هک دندیمهف اجک زا نیرومأم :دش طلسم
 اب تفر بآ هب تسد هک یلع الم .رفن ود میدش ام .اهنت ،دمآ یلع الم دعب .اهنت ،مدوب مدوخ
 مه ار وا .تفر و دوب یتدم وا .دمآ ردفص دعب .تفگن يزیچ مه یسک هب و دزن یفرح یسک
 یبوخ ياهمدآ شیوارد ًالصا .تسا هتفگن يزیچ هک مه وا سپ .دندوب هدز دنب تسد هک
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 .تسا ینماد كاپ ناوج ردفص هک صوصخ هب .دنتسین دلب يزاب سوسام سوساج و دنتسه
 »!مدزن یفرح هک نم هتشذگ نآ زا ؟تسا هداد ول ار ام یسک هچ سپ
 نیا تافاکم و ّرش زا ارم ایادخ :تفگ لد رد و تخود فقس هب مشچ ،درک دنلب رس هاگ نآ
 تعافش .مراپسیم امش هب ار مدوخ ،تسد یب سابع ای تنیز ترضح ای .امرفب ظفح اهمدآ
 ».دینک
 رکف وت یلیخ !؟رقاب الم هدش یچ« :دنادرگ زاب جراخ يایند هب ار وا ،شیولهپ هب ياهبرض
 »!ینکیم زاین و زار و یتسه
 و رد شیپ ناموربآ ؟دوشیم رگم رتدب مه نیا زا .یلع الم ،هشب یچ یتساوخیم هگید
 دنب و نادنز هب ناماپ لاح هب ات و میتشاد یئوربآ ام هخآ .تفر هللاقلخ شیپ .تفر هیاسمه
 ».دوب هدشن زاب
 تیصخش هللاقلخ دزن رد الاح .ياهدرک بسک وربآ نونکا وت .سکع رب« :تفگ یلع الم
 یتلم و فلاخم نآ اب یتموکح کی و يراد رظن تدوخ يارب هک یتسه يزرابم و یعامتجا
 ریش وت زا دیاب يدنلب رس و رورغ ساسحا .سکعرب .یشاب هدرمژپ دیابن .تسا قفاوم نآ اب
 هاجنپ يدرم وا ياج هب و دیزخ ياهشوگ هب هتسهآ و مارآ هاگ نآ ».دزاسب سفق رد ناّرغ
 تفرگ رارق رقاب الم رانک ،یکشم و تشپ رپ ناوربا ،تشرد ینامشچ ،هدیشارتن شیر اب ،هلاس
 هب عقوم نیا رد هک تسا هدرک وت لاح لماش ار شتمحر دنوادخ« :تفگ هتسهآ رایسب و
 بیرقنع و تسین ینالوط دایز تموکح رمع هک دناهدومرف اقآ ترضح .ياهداتفا نادنز
 ،دشاب هتشاد تسد رد ار مدرم نیا راسفا دیاب تیناحور .دش دهاوخ داجیا یمیظع يوشبلب
 یلاع ربهر کی لثم دیاب وت .دنروآرد ام تسد زا ار عاضوا اهیپچ و دننک مر اهنآ هک  دنکن
 اب دنوادخ .یناشکب تیناحور فده يوس هب ار اهنآ و ینک لرتنک ار مدرم تدوخ هد رد ردق
 ».دراد تسد رد ار یتشک نیا ناکس هللاتیآ ترضح و تسام
 تسد زا ار ناشلقع و دنیوگیم نایذه شافارطا ياهمدآ هک درکیم ساسحا رقاب الم
 لد سرت زا .دنزادنایم هرطاخم هب رتشیب ار وا یگدنز هک دننزیم یئاهفرح اهنآ .دناهداد
 بل ریز و درک هلاچم ار دوخ يردق .دیرپیم یه شاندرگ زا ياهلضع و دوب هتفرگ هچیپ
 »؟دیتسه یناحور مه امش« :دیسرپ
 ».یئارهز دمحم .تسا یئارهز مه  ممسا .متسه یناحور نم .هلب«
 »؟دیاهدش راتفرگ هک تسا یتدم هچ«
      ».لاس ود«
 دیاب مه نم ینعی !لاس ود ینعی !لاس ود :تفر یهایس شامشچ و تخیر ورف رقاب الم لد
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 »!مشاب سفق نیا يوت لاس ود
 هب ات اهردارب یضعب« :تفگ مکحم و نابرهم ینحل اب و دناوخ ار رقاب الم راکفا یئارهز خیش
 دازآ هزور ود مه اهیضعب .تسا مولعمان مه ناشيهدنیآ و دناهدیشک لاس جنپ لاح

 ».دناهدش
 »؟دنتسه یناحور لولس نیا دارفا يهمه« :دیسرپ رقاب الم
یم دوخ هب و هتسشن تیوربور هک یناوج نآ .هن« :تفگ یشوگرد و هتسهآ یئارهز خیش
 و نانابنادنز مامت .دناهدرک جلف ار شاتسد کی و اپ کی هجنکش ریز ؟ینیبیم ار دچیپ
 ینعی .دراد یپچ تالیامت .تسا دیشر شمسا .دناباذع هب شاتسد زا نارگهجنکش
 شالتق و تسا قلطم رفاک .ادخ لوسر هب هن و دراد نامیا ادخ هب هن .تسا تسینومک
 تسار تمس هک یمدنگ وج وم مدآ نآ .تسا تموکح ،یلصا نمشد ،الاح اما .بجاو
 رانک شاهاب دوشیم یلو تسا یشومچ مدآ .تسا قداص شمسا .تساهیلم وزج ،هتسشن
 ».یشاب بظاوم یلیخ دیاب وت یلو .دنیآیم رانک مه اب همه اهزور نیا هتبلا .دمآ
 ».رقاب الم« :تفگ مکحت اب نادنز رومأم و دش زاب لولس رد
 ».هلب« :تفگ و داتفا كوت و کت هب شاسفن .دیود شیاپ هب رقاب الم رس زا نوخ
  ».ایب نم هارمه«
 هب مدق یتخس هب و درک دنلب اهاپ يرای هب ار شاهنت ،تشاذگ نیمز رب ار اهتسد فک وا
 .زابن ار تدوخ« :تفگ وا هک دینش ،دشیم در دیشر رانک زا هک ياهظحل رد .تشاذگ شیپ
 »...شاب عاجش
 قاطا رد .درب یگرزبً اتبسن قاطا هب ار وا رومأم .دش هتسب لولس رد و تفر نوریب رقاب الم
 یسکع ای و ياهچقاط هن ،ياهرجنپ هن ،يایلدنص هن ،یشرف هن .تشادن دوجو يزیچ چیه
 يدرم .یگتسجرب و یگتفر ورف نودب ،دنامیم یشوگ راهچ يهبعج لثم قاطا .راوید رب
 هتسخ ياضف نیا رد ،قاطا طسو ،دزیم هلهل بترم هک یشحو ینامشچ اب هماقلا طسوتم
 .دوب هداتسیا روآ تلاسک و هدننک
 نیمز رب هاگن و دیسرت درم يهریخ و زیت نامشچ زا ».مکیلع مالسلا« :تفگ رقاب الم
 .تخود
 »؟مسا«
 ».رقاب«
 »؟لغش«
 ».هد يالم«
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 »؟بهذم«
 ».هعیش«
 »؟درجم ای لهأتم«
 ».درجم«
 »؟نس«
 ».لاس 28«
 »؟یتسه اجک لها«
 ».نارهت«
 »؟تسیک اب وت طابترا«
 ».نابرق ،مدرم اب«
یم وت زا ،هبحق ردام« .دروخ نیمز رب تشپ اب و درک غاد ار شاتروص دالج نیگنس تسد
 ».یهدیم الابرس باوج ،يراد طابترا یهورگ هچ اب مسرپ
 شدنلب نیمز زا ،تفرگ ار شاهقی دالج دنمتردق تسد .دزیخرب اج زا درک یعس رقاب الم
 ».تسیک اب وت یطابترا خن هک تسا نیا مروظنم« :تفگ و درشف ار شاهرخرخ ،درک
 رد ار اوه دالج تسد راشف یلو دیوگب يزیچ هک درک زاب ناهد . درکیم  رخرخ رقاب الم
 ،دش دوبک شاگنر .دشکب سفن درکیم شالت و دزیم اپ و تسد .دوب هدرک سبح شاهنیس
 .دیدرگ لاح یب و دش غاد شرس ،تفر یهایس شانامشچ ،دش سح یب شیاهتسد
 سفن دناوتیم و تسا هدنز درک ساسحا دعب یتدم .دیتلغرد نیمز رب و دش تسس شالکیه
 رد هرابود هک دیسرت .دیسرت یلو دیاشگب مشچ درک یعس .دوب نیگنس شیاهکلپ .دشکب
 یب ،درکیم تکرح شیاهاپ و اهتسد .هار هب هجنکش و دشاب اج نآ دالج و دشاب نادنز
 دالج .دوشگ مشچ .دروخ شیاههنوگ هب میالم يهبرض دنچ .هوغل تلاح لثم ،دیرپیم دوخ
 ار هیرگ تدش اب .دنک يرادوخ تسناوتن رقاب الم .دزیم دنخبل و دوب هداتسیا شرس يالاب
 ار شاتسار رگا« :تفگ و داد هیکت راوید هب ،درک دنلب اج زا ار وا دالج .درک سامتلا و دادرس
 ».يوریمن نوریب اج نیا زا هدنز یئوگن
 مدزن یهاگ زا ره وا .منیبیمن مه راب کی یلاس ار یلع الم نم« :تفگ نایرگ رقاب الم
 ».منکیم  ثحب وا اب ار ینید لیاسم و تالکشم نم و دیآیم
 »؟دینکیم تبحص یئاهزیچ هچ زا رگید« :دیسرپ دالج
 هللاتیآ ترضح زا و درک تبحص تموکح ملظ زا رخآ يهعفد« :تفگ نانک هیرگ رقاب الم
  ».دهاوخیم هچ منادیمن و مسانشیمن ار هللاتیآ ترضح نیا نم ادخ هب .تفگ یئاهزیچ
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 ساسحا رقاب الم .داد راشف و دنابسچ راوید هب ار شرس ،دیشک بقع هب ار وا یناشیپ دالج
 ،تشم اب هدارا یب و دیشکرب دایرف ياهظحل رد .تسا ندیکرت لاح رد شاهمجمج درک
  .تفر هناشن ار وا مشچ تشگنا اب و دیبوک داّلج تروص هب مکحم
 نوچ و درک عمج ار دوخ ،دیهج بقع هب یماگ ،تشادن ار یتکرح نینچ راظتنا هک دالج
 اب و تشاذگ وزاب ریز وناز ،دیشک نیئاپ ار وا تسار تسد .دروآ موجه شراکش هب راتفک
 .دروآرد اج زا ار شافتک عیرس یتکرح
 .دیچیپیم دوخ هب و دزیم دایرف .دیتلغرد نیمز رب شارخ رگج يدایرف سپ رد رقاب الم
 دالج .تفوکیم ورف ار شاندب و دیشکیم رپ فتک زا یهاکناج درد و هدش سمل شاتسد
 دزیم هرعن وا یشحو و زیت نامشچ يولج رد رقاب الم .درکیم اشامت و دوب هداتسیا درسنوخ
 .دنکیم ناج و
 »؟یئوگیم ار زیچ همه لاح«
 ».متفگ متسنادیم هک ار هچ نآ«
 اج و دناچیپ یصاخ روط هب ار هتفررد اج زا فتک ،عیرس یتکرح اب و دش کیدزن وا هب دالج
 رد وا و تفر ورف یکیرات رد زیچ همه .دش شوه یب و دیشک ياهرعن رقاب الم .تخادنا
 دهاوخیم هک فرط ره هب اوه رد یناسآ هب تسناوتیم لاح .درک زاورپ نامسآ هب تملظ
 یناگراتس مکمک .دیدیمن ار یئاج وا و دوب یناملظ اج همه اّما  .عیرس ای مارآ ،دنک تکرح
 ینت بآهناخ ضوحرد رقاب الم .دندشیم رهاظ نامسآ رد یئاهباهش و دندزیم وسوس
 رب هناش اب و دیزغل شیاپ ضوح بل .دیزرلیم و دشیم رومروم شنت .دوب درس بآ . درکیم
کلپ درک ساسحا .دش نشور مکمک نامسآ . درکیم درد تدش اب شافتک .دروخ نیمز
 اپ ات رس و دوب قرع سیخ شاندب .دوب هداتفا نیمز يور .دمآ دوخ هب .تسا نیگنس شیاه
 .درکیم تکرح شیاهاپ و اهتسد .تشاد ساسحا شیاههناش اّما .دروخیم هطوغ درد رد
 رد .دوشگ مشچً اتعفد .دهد ناکت تسناوتیم ار شاناتشگنا و دوبن سمل رگید شاتسد
 .یضار یئاهنت نیا زا و دوب اهنت ياهنت .دوبن اج نآ رد دالج .درکیم هلان ،هداتفا اهنت ،قاطا
 دوخ یتکرح اب تساوخیم شالد .تشادن تکرح تردق هک دوب بلاغ وا رب یفعض نانچ نآ
 .دش زاب هاگهجنکش رد .دوب هدرک بلس وا زا ار یتکرح ره ،طرفم فعض یلو دنک هنیاعم ار
 ».وش دنلب« :تفگ و دش کیدزن وا هب ،دمآ نورد هب نادنز رومأم
 ».مناوتیمن« :تفگ هدیرب هدیرب رقاب الم
 ».دنامیم سمل دبا ات یهدن تکرح ار تاتسد رگا .يزیخرب اج زا تدوخ دیاب«
 .دتسیاب اپ رس تسناوت وا ات دیشک لوط یتدم
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 ».تفایب هار الاح«
 .دنادرگرب شالولس هب ار وا رومأم و داتفا هار هب
 .دنتسشن شرامیت هب و دنتفرگ ار شرود نارگید و دیشر ،یئارهز .دوبن اج نآ رد یلع الم
 يهمه .دشابن مادک چیه نت هب رس تساوخیم شالد .دوب رهق همه اب رقاب الم
 ياهشوگ هب فیعض و مومغم .تسنادیم کیرش شاباذع و ندش راتفرگ رد ار شانایفارطا
یمنرب شرس زا تسد ،درد .دومن یئاههیآ ندناوخ هب عورش و داهن مه رب مشچ .دیزخ
 رد و نامدوخ هد تشد هب مورب .نوریب مورب .منک رارف همخد نیا زا دهاوخیم ملد :تشاد
 اهنآ و میوگب ینید يهلئسم اهنآ يارب .منک تبحص مدرم اب و مودب ،مشکب سفن دازآ ياوه
 رد رپ .دوش رجفنم زیچ همه .دوشب ياهزجعم دهاوخیم ملد .دنروآیب ولهپ دنق ياچ میارب
 هب دنوادخ ایآ ؟تسویپ دهاوخ عوقو هب ياهزجعم نوچمه ایآ .منک دوعص الاب هب و مروآیب
 »؟درک دهاوخ محر نم
 »؟دندرک تاتیذا یلیخ« :دیسرپ دیشر
 »يرآ« :داد باوج یگلصوح یب اب رقاب الم
 »؟دندرک راک هچ« :دیسرپ قداص
 ».دروآرد اج زا ار مافتک«
 ».نادجو یب دالج يا« :تفگ و دیشک یهآ ،تفرگ الاب رس دیشر
 ».دوب یبلقلایسق و سانشن ادخ مدآ یلیخ یلو منادیمن ار شامسا« :تفگ رقاب الم
 »؟دز هبرض ار فرط مادک« :دیسرپ قداص
 ».ار تسار فرط«
 مکمک فتک .دیلامیم هدید برض فتک يور ار شا ملاس تسد فک طایتحا اب و مارآ دیشر
 و دادیم ژاسام ار وا ریذپان یگتسخ دیشر .دربیم تذل دوجو مامت اب رقاب الم و دشیم مرگ
 .دندوب هتسشن شیرادلد هب یئارهز و قداص
 ».روایب شیارب بآ يردق« :تفگ دیشر هب یئارهز
 ار دوخ يروط و تفرگ ار وا ياج عیرس یئارهز .تفر بآ فرظ تمس هب ترارم اب دیشر
 یئارهز و دروآ بآ یناجنف دیشر .دنامن نتسشن ي ارب یئاج رقاب الم رانک رد هک درک نهپ
 ».دروآیم اج ار تلاح .شونب« :تفگ و درک کیدزن رقاب الم بل هب ،تفرگ ار نآ
 رقاب الم شوگ رد رس یئارهز .تفر يرانک هب مه قداص .دیرس شلوا ياج هب دیشر
 ».تسا سجن .دنزن تدوجو هب تسد رفاک نیا هک تسا رتهب« :تفگ و تشاذگ
 ».تسا نابرهم یلیخ یلو« :تفگ هتسهآ رقاب الم
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 ».تسا گنشق یلیخ مه هابور« :تفگ یئارهز
 هن ،دنناملسم هک نیا دوجو اب ،دنهدیم باذع ار ناینادنز هک یئاهمدآ یلو« :تفگ رقاب الم
 ».دنرتتسپ مه راتفک زا هکلب ،رفاک زا اهنت
 هلان یمارآ هب رقاب الم .دش لوغشم و تفرگ تسد رد ياهمانزور ،دیزخ ياهشوگ هب یئارهز
 .دنک مارآ ار درد و دهد ژاشام ار شاتشپ دیشر مرگ ياهتسد تساوخیم شالد . درکیم
 تسد شاندب هب دنک شهاوخ سجن رفاک مدآ کی زا دناوت یم هنوگچ یناحور کی یلو
 ...ردارب« :تفگ دیشر هب و تشادرب رس تبقاع .تفر راجنک دوخ اب یتدم وا .دلامب
 ره هک ،يدتمم يهلان اب لخادت رد ،دروخیم نیمز هب تنوشخ اب هک یئاههمکچ يادص اب
 هب تشادن نداتسیا تردق هک ار یلع الم ،نیرومأم و دش زاب رد .دشیم رتکیدزن هظحل
      .دنتفر و دنتسب ار رد ،دندیشک نوریب ار دیشر ،دندنکفا نورد

♞ 
 ».رقاب الم«
 ».راکرس هلب«
 ».ایب نم هارمه«
 ».راکرس مشچ«
 نورد هب مدق .دش تیاده یقاطا هب و تشذگ یئورهار زا نادنز رومأم هارمه رقاب الم
 ».مکیلع مالسلا« :تفگ و تشاذگ
 ار شکنیع هک یلاح رد و تشادرب رس ،دوب هتسشن زیم تشپ هک ياهفایق شوخ ناوج درم
 »؟یتسه رقاب الم وت .مکیلع مالس« :تفگ درکیم اج هب اج
 ».متسه یتاوذ رقاب الم نم .نابرق هلب«
 »!هدشن دیق تاوذ يهملک وت يهمانسانش رد یلو« :تفگ سرپزاب

 ».نابرق .متسه تاوذ لها میوگب هک دوب نیا ،یتاوذ زا مروظنم .نابرق دیئامرفیم تسرد«
 رد باتک يدادعت .دوبن یلاخ  اج نیا . درکیم تینما ساسحا یمک قاطا نیا رد رقاب الم
 سرپزاب رس يالاب هاش سکع ،دروخیم مشچ هب هسفق رد هدنورپ نیدنچ ،تشاد رارق هچقاط
 .دندادیم عونت ار طیحم زین یلدنص کی و زیم کی و دوب نازیوآ راوید رب

 ».نیشبن«
 ».نابرق مشچ«
 ».نک رپ« :تفگ و تشاذگ وا يولج ار یقاروا سرپزاب
 عناق باوج درکیم یعس و دناوخیم ار تالوئس .دوب لوغشم تعاس هس زا شیب رقاب الم
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  .دسیونب اهنآ يارب یلدتسم و هدننک
 ».نابرق .دش مامت«
 نیا هب ام« :تفگ و تخادنا اهنآ هب يرسرس یهاگن .تشادرب وا يولج زا ار قاروا سرپزاب
 ».سانش ادخ و ریز هب رس مدآ .یشاب یبوخ مدآ یناوتیم وت هک میاهدیسر هجیتن

 ».تسا روط نیمه .نابرق هلب«
 ».یتسین يراک بارخ و رورش مدآ هک يداد ناشن زور هد نیا رد وت«
 ».دیئامرفیم تسرد .نابرق ریخ هن .نابرق هلب«
 مناوتیم ،ینک یفرعم ام هب ار اهنآ ،ناراک بارخ سامت تروص رد هک یهدب لوق رگا«
 ».تایگدنز و هناخ رس يورب و يوش دازآ ات منک تطاسو
 ».نابرق .مسانشیمن ار اهنآ نم ،رخآ«
 و دنیوگیم دب ترضحیلعا هب ،دنتسه راک بارخ مهلاثما و یلع الم الثم« :تفگ سرپزاب
 ».دنشورفیم ار دوخ نطو ،ماقم و هاج يارب

 ».نابرق مشچ .مهدیم لوق ً.امتح .نابرق هلب«
 دیایب ردارب وگب« :تفگ سرپزاب .دش لخاد يرومأم .دروآرد ادص هب ار یکچوک گنز سرپزاب
 ».اج نیا
 هب ار وا .درک تطاسو ناوج سرپزاب .درب هلمح رقاب الم هب و دش دراو دالج دعب ياهظحل
 نیا« :دنتخادرپ اوجن هب ،دنک كرد ار تاملک رقاب الم هک يروط ،هتسهآ و دیشک ياهشوگ
 .ینکیم هابتشا ...هداد لوق نم هب شدوخ وا .اباب هن ...تسا یتسرپ نطو و تسود هاش ِمدآ
 کی دنادب ات مروآیم رد اج زا مه ار شفتک نآ الاح نیمه .دراد طابترا ناراک بارخ اب وا
 شدازآ تسا بوخ .تسا هانگ یب ...شخبب وا هب ار هعفد نیا ...دراد هرک ردقچ تسام نم
 .دوش دازآ .دورب .مرادن یفرح نم ینکیم رارسا هک لاح ...شایگدنز و هناخ رس دورب مینک
 دالج »...مروآیمرد مه اب ار شافتک ود ره ،داتفا اج نیا هب شراذگ رگید يهعفد رگا یلو
  .درک كرت ار قاطا ،هدمآرد هقدح زا ینامشچ و یبصع يرهاظ اب
 ار شیورین مامت و هدرک گنس ار وا عاضوا ینوگرگد و سرت .دوب قرع سیخ رقاب الم
 .دوب هدرب لیلحت
 يهعفد رگا یلو منکیم ياضما ار تیدازآ يهقرو نم« :تفگ و دش کیدزن وا هب سرپزاب
 ».تسا مامت تاراک دوش هدیشک اج نیا هب تیاپ رگید
 ار يراک ره دوب رضاح ،دیدیم ندش زاب لاح رد دوخ يور هب ار يدازآ يهچیرد هک رقاب الم
 ..ً.امتح .هلب« :تفگ رظتنم و لالز نامشچ اب و هدارا یب .دهد ماجنا دیوگیم وجزاب هک
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 »..ً.امتح
 مکح نیا« :تفگ و داد شاتسد هب يذغاک ،دش دراو هک رومأم .دز گنز هرابود وجزاب
 ».دینک شایئامنهار نادنز رد مد ات و دیهدب لیوحت ار شیاهبابسا .تسا ناشیا يدازآ
 نیا هگید .تمالس هب« :تفگ و داد تسد رقاب الم اب ،دمآ ولج و تساخرب اج زا هاگنآ
 ».دوشن تیادیپ اهفرط
 زا سپ .دش جراخ قاطا زا رومأم هارمه و ».هزاجا اب« :تفگ و ترشف ار وجزاب تسد رقاب الم
 ینیم هاگتسیا هب تمحز اب و ناگنل گنل ار دوخ ،شیپ زا رترغال و هدیمخ ،نادنز زا جورخ
  .دناسر سوب
 وا تسد ،دیود شیوس هب و دش هدایپ نیشام زا یلاحشوخ اب ،داتفا وا هب شامشچ هک هللادعس
 »؟دیدش دازآ یک .نشور ام مشچ« :تفگ و تفرگ ار
 »شیپ يهقیقد هد« :تفگ یلاح یب اب ،تشادن تبحص لاح و قمر هک رقاب الم
 هعاسلا .اقآ جاح دراد یلطعم یمک« :تفگ و داد اج دوخ رانک یلدنص رد ار وا هدننار
 »مینکیم تکرح و دنیآیم نیرفاسم
 ،نیوعدم .دمآ شرادید هب هوبنا یتیعمج هک دوب هدشن ریگاج شاقاطا رد ًالماک دعب یتعاس
 رظن لدابت و دندزیم فرح هجنکش و نادنز ،رقاب الم هرابرد و دندوب هتشابنا ار طایح و قاطا
 .دندرکیم
 ار امش هک سک نآ« :تفگ و داهن شاشوگ رب رس ،دناسر وا هب تیعمج نایم زا ار دوخ دارم
 ».داد داب رب زین ارم یگدنز زا لاس تشه وا مه .دوب ردفص داد ول
 »!؟ینادیم اجک زا وت« :دیسرپ و تسیرگن دارم هب هناروابان رقاب الم
 ار امش يرگید دمآ شیپ ره زا شیپ متساوخیم طقف .درک میهاوخ تبحص ًادعب نآ هب عجار
 ».مشاب هتشاذگ نایرج رد
 .دش لوغشم دوخ هب هرابود و درک رکشت رقاب الم
 مه« :تفگ دنلب يادص اب ،دوب هدز همتابمچ قاطا رد وا زا ياهلصاف رد هک مساقلاوبا
 جاح ،دندروآ هچ ناترس رب و دندرک هجنکش روطچ ار امش هک دننادب  دهاوخیم اهیتیالو
 »؟اقآ
 هتسهآ .دوبن اج نآ ردفص .دنکفا فارطا هب یهاگن .دید هاگترپ بل ار دوخ و دیزرل رقاب الم
 ».رگید یتصرف يارب دنامب« :تفگ
 مدآ الاو .هدومرف اطع لیلج لمحت و ربص اقآ جاح هب دنوادخ« :تفگ مساقلاوبا هب رفص
 ».درادن ار شفرد و غاد همه نیا لمحت وت و نم لثم يداع
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 وت .دنراد یهلا تردق اهنیا .دنتسه يداع ياهرشب زا ریغ ادخ نادرم« :تفگ یلع دمحم
 ».تسا نشور شاكرات .دراد يرون و هبذج هچ .نک اشامت اقآ جاح تروص هب تدوخ
 رییغت زین دوخ .دناهدش ضوع مدرم .تسا هدش ضوع عاضوا« :دیدنخ لد رد رقاب الم
 یمدرم .دنراد رارق يرگید هاگیاج رد مدرم و ماهتسشن يرگید هاگیاج رد زورما نم .ماهدرک
 و بیجع فاصوا و دنتسه متانایب قاتشم ،دناهدمآ ،دندوب هداهنن هناخ نیا رب اپ زورید ات هک
 ریز نم رگم ؟متسین شاقحتسم ارچ .متسین شاقحتسم هک دنهدیم تبسن نم هب یبیرغ
 ارم ردق مه دیاب مدرم نیا !ماهدرکن لمحت ار یمیظع ياهدرد نم رگم !ماهدوبن هجنکش
 ».دننادب
 رب یقیمع ياهرایش شاتروص ياهكورچ و هداتفا شیاهنادند مامت هک ینز ریپ
 تاكرابم دوجو هتشرف مادک« :دیسرپ ینازرل و كزان يادص اب ،دوب هدرک داجیا شیاههنوگ
 »؟اقآ جاح ،درک ظفح ار
 نیلوا ابً امتح ،دوب هدرکن ظفح ارم ياهتشرف رگا یتسار هب :تفر ورف رکف هب رقاب الم
 یلو دوب اج نآ وا هلب !مدیدن ياهتشرف هک نم یلو .مدوب هدش فلت سانشن ادخ نآ يهبرض
 هدید ار وا شاک يا .دشاب هدوب دنمتردق و نابرهم ،ابیز یلیخ یتسیابیم .شامدیدن نم
 :تفگ میالم و یناحور ینحل اب هاگنآ .تسا هتشاد مه دیفس دنلب لاب ود نیقی هب .مدوب

 شدنلب لاب ود و دیشخردیم هام لثم شاتروص .دوب یمادنا شوخ و ناوج يهتشرف«
 ».مدید ياهظحل يارب طقف ار وا نم .درکیم تکرح اوه رد بترم
 يهشوگ نآ زا خن کی« :تفگ و دیشک وا يوس هب ار شیاهتسد .دزیم رپرپ نز ریپ
 ».دنوش نامرد میاهدرد ات زجاع نم هب هدب تاسابل
 و درد رگا .دنکیمن هزجعم سک چیه ایند نیا يوت« :تفگ عطاق ینایب و اسر يادص اب دارم
 .دنکیمن هزجعم مه اقآ جاح سابل خن .دنک زیوجت وراد تیارب ات رتکد ورب ،يراد یضرم
 ».تسین رتکد مه شدوخ
 ار دوخ دیاب .تسا هتسشن شاهنیس رب و هدز شانیمز رب دارم هک درک ساسحا رقاب الم
 رد هک ار یلامتسد« :تفگ نز ریپ هب ینابرهم نحل اب .تسا هتفر تسد زا الا و دهد تاجن
 شابیج زا ار یلامتسد هاگ نآ ».دینک شامیسقت ناتدوخ ،مهدیم متشاد هارمه نادنز
 ره و دیدرگ هکت هکت .دش هدیپاق اوه رد لامتسد یلو .درک ترپ نز ریپ يوس هب و دروآرد
 .تشاذگ بیج رد الب و درد عفد يارب ار نآ زا ياهکت سک
 سب یهار تیرشب تاجن يارب زونه :درک رکف .داتسیا طایح رد و تفر نوریب رد زا دارم
 کی زونه .تسا هدنکفا هیاس زیچ همه رب زونه لهج و تافارخ .تسا شیپ رد ینالوط
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 ».دنکیم رد هب نادیم زا ار رتکد اههد ،لبنج و وداج و اعد اب داوسیب يالم
 ؟اباب هدش یچ« :دیسرپ و دیسر وا هب ناود ناود اراس .دش هچوک دراو كانشیدنا و رکفتم
 »؟يوریم اجک !یتسه رکف وت یلیخ
 »؟دندرک هراپ هراپ ار لامتسد مدرم هک يدوب رقاب الم يهناخ رد مه وت« :دیسرپ دارم
 فرط هب اهیلیخ مدید ،مدش هدایپ سوب ینیم زا و مدمآ هک هسردم زا .هرآ« :تفگ اراس
 هب باتش اب .تسا هداتفا یقافتا هرابود مدرک رکف .تشاد مرب سرت .دنوریم رقاب الم يهناخ
 ،درک ترپ تیعمج فرط هب ار شلامتسد رقاب الم یتقو .دوب اج نآ مه مردام .متفر اج نآ
  ».مدروآ تسد هب نم مه ار یبوخ يهکت کی
 .دیدنخ تردق اب و نشخ طقف .تفگن يزیچ دارم
 .درکیم شیاشامت و دوب هداتسیا ردپ یمدق کی رد ،ناسرت و بجعتم اراس
 مزال ار رقاب الم یغامد و فیثک لامتسد هکت هچ يارب« :دیسرپ و درک لرتنک ار دوخ دارم
 »؟يراد
 ».تسا كربت نوچ«
 »؟تسا روطچ ینعی ؟تسا كربت هچ ینعی«
 افش« :تفگ ،نم و نم يردق زا سپ .دیسرن شرطاخ هب يزیچ و تفر ورف رکف هب اراس
 ».دهدیم
 طرش .دهدیم افش ار نآ هتعاس دنچ و روطچ منیبب راذگب لالب مخز يور ار لامتسد ورب«
 ».مینک عطق ار اپ میشاب روبجم هک دنک كرچ نانچ نآ ،لامتسد تفاثک زا مخز هک مدنبیم
 تکرب لامتسد هک مدرک رکف روط نیمه .مدنبب مخز يور ار لامتسد مهاوخیمن نم«
  ».دروآیم
 یب .دنمهفیمن ار وا شناسک نیرتکیدزن و تساهنت ًاقیمع .تساهنت درک ساسحا دارم
 نادنز هرجنپ زرد زا ار دوخ ،دنک زاورپ هک درک وزرآ .تفرگ شالد .داتفا ردیح دای هب رایتخا
 :دیوج هراچ و دزومآیب وا زا ،دنک رظن لدابت وا اب ،دنیشنب شرانک رد اهتعاس و دناسرب وا هب
 تیارب ملد ؟تساجک تاتبرت هنرگ و ياهدنز ایآ ؟ینادنز قیفر يا ،تسود يا یتسه اجک
 ».متسه ترادید قاتشم هزادنا یب و هدش گنت
 »؟يرادن لوبق ار اهزیچ نیا وت« :دیسرپ و تخود ردپ نامشچ هب ار شرگشسرپ هاگن اراس
 ».هن« :تفگ هناعطاق دارم
 یمک تسا بوخ« :تفگ و دیشک وا ياهوم هب یتسد .دش داش دارم و تفر ورف رکف هب اراس
 ».لالب دزن میورب الاح .درک میهاوخ تبحص مه اب دعب .ینک رکف لامتسد دروم رد
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 هک یئاج ،راوید رانک ار لالب و دندیدرگ طایح دراو .دندش راپسهر هناخ يوس هب اهنآ
 .دندید هتسشن ،دوب شخب تذل باتفآ يامرگ
 

 
 

٢٣             
 سپ رد اههلعش و درکیم قرج قرج يراوید يراخب ياهبوچ .دوب عوبطم نلاس ياوه 
 زا .درکیم تکرح يراخب يوربور راوید رب یئایشا يهیاس .دیشکیم رپ الاب هب رگیدکی
 تشرد ياههناد نوریب رد .دوب نشور نلاس يهشوگ رد ابیز روژابآ کی طقف اهغارچ يهمه
 .دیرابیم فرب هیال هیال .تخیریم نیمز رب هلصاف یب فرب
 تاکرح هب و دوب هدیمل ياهلاس جنپ و لهچ نز ،يراخب يوربور ،یمرچ يهپاناک رد
 رپ وس ره هب و دشیم مهرد اههلعش نوچ مه شراکفا .درکیم هاگن شتآ ياههلعش
 صقر و تفریم هژر شانامشچ يولج رد شیپ لاس دنچ و نیدنچ ياههنحص .دیشکیم
 رگا دیاش .دراذگیمن دازآ ارم یتنعل نیا :هرابود و هرابود و ون زا هرابود و تشگیم وحم نانک
 مه وا دیاش !؟درادیمن رب مرس زا تسد ارچ .مدرکیمن رکف وا هب هاگچیه رگید ،مدوبن اهنت
 ،هدش یتمیق ره هب دیاب .مورب شاغارس هب دیاب !دناوخیم ارم مه وا دیاش !دبلطیم ارم
 و ياهداد تسد زا لاس ياهلاس هک ار يدوجوم دوشیم روطچ ؟هنوگچ یلو .منک شیادیپ
 متسد زا ار وا هک یناسک .هن یلو .تسا نکمم ریغ نیا ؟یبایب هرابود يرادن وا زا یناشن
 و دنشاب هدنز رگا ؟دنراد یناشن وا زا ایآ ؟دناهدنز اهنآ ایآ .تساجک وا هک دننادیم ،دندوبر
 نیا .دوشگ دنهاوخن نخس هب بل زگره ،دنشاب هتشاد نم يهدش مگ زا یناشن ای يربخ
 ار رگیدمه .دننکیمن محر سک چیه هب هکلب نم هب اهنت هن یمدآ سابل رد ياهگرگ
 .دندرگ هبرف و دننامب هدنز ات دننکیم هیذغت مه یتسه و تسوپ و تشوگ زا و دنردیم
 يهمه یناب و ثعاب هک یسک .فت ؟یتنعل ترطف تسپ درم نآ زا ؟منک عورش دیاب اجک زا
 یب و تسپ ياهامن ناسنا هب و تساوخ مهاوخن کمک وا زا زگره .هن ؟دش اهیتخبدب نیا
 .درک مهاوخن زارد ناشيوس هب یتسد و تخادنا مهاوخن ور وا لثم ینادجو
 مدق هب عورش و تساخرب اج زا ،دیلامیم ار شیاهوزاب تسد فک اب هک یلاح رد سیگنرف
 دشاب هدنز وا رگا .شخبب تردق میاهاپ هب و ریگب ار متسد .نک ماکمک ایادخ .دومن ندز
 رد ؟دراد یلکش هچ وا .نم يادخ .دنمورب يهلاس هدفه ناوج کی .تسا هلاس هدفه نونکا



197 

 شاناوزاب نانچ مه و -؟تسا هدنز یتسار هب وا ایآ ؟دنکیم یگدنز یک اب و تسایند ياجک
 يرتفد اب یتدم زا سپ .دش جراخ قاطا زا و دز یتسج ناهگان .تفریم هار و دیلامیم ار
 ...؟دوب هچ شلیماف :تخادرپ وجتسج هب ساوسو اب و تشگزاب نلاس هب هتفر رد راوز و هنهک
 ».دوب »یچ« شرخآ .دمآ مدای ...اهآ ...؟دشیم متخ هچ اب ...؟دشیم عورش هچ اب
 يزیچ یلو درک ور و ریز ار رتفد .درواین رطاخ هب ار مان لوا درک رکف هچ ره سیگنرف
 .دش دنلب يرارقیب اب دعب یقیاقد .دیمل هپاناک يور و درک ترپ ياهشوگ هب ار نآ .تفاین
 هنیآ رد ار دوخ ،تفر یئوشاتسد هب .دنک رکف و دنزب مدق نابایخ رد يردق تفرگ میمصت
 ار یکچوک يهناش شناوربا ندرک فاص يارب و درک بترم ار شیاهوم تسد اب ،درک اشامت
 ،تشادرب زیم يور زا ار رتفد .دیود نلاس هب و دیشک غیج یلاحشوخ زا هاگان هب .تشادرب
 ،تشادرب ار یشوگ .یچهناش .داهن یمان يور ار شاتسد و درک باختنا ار نیش فرح
 ياقآ لزنم ؟ولَا« :تفگ یگچاپ تسد اب دعب هظحل دنچ .دنام رظتنم و تفرگ ار ياهرامش
 فیرشت مناخ تفع ...متسه سیگنرف نم ...یسرم ...منکیم ضرع مالس ...؟یچهناش
 لاح .یسرم ...متسه سیگنرف نم .مالس ،مالس« راظتنا رد یتاظحل و »...هلب ...هلب ...؟دنراد
 هک نیا لثم ،هدرکن رییغت چیه مه وت يادص .یسرم ...یتخانشن هک مدش هجوتم ...؟هبوخ وت
 ود زا ...يرآ ...ماهدش ریپ ...اباب هن ...ياهدنام لاحرس و ناوجً امتح .تسا هتشذگن وت رب نامز
 يرآ ...ماهداتفا اپ زا و هدش هتسکش ًالماک ،درک توف ناطرس رثا رب مرهوش هک شیپ لاس
 دهاوخیم ملد یلیخ و درذگیم لاس هدزناپ هدراهچ نامرادید نیرخآ زا .هتقو یلیخ .منودیم
 ام رادید الا و تسا هدشن ضوع تانفلت يهرمن هک رکش ار ادخ ...یسرم ...تامنیبب هرابود
 بوخ ملاح .ماهتفرن بطم هب هک تسا زور دنچ ...یئوگب وت تقو ره ...دوبیم تمایق هب
 بوخ یلیخ ادرف .يرآ ...تسا یگدنز هگید بوخ ...تسا شوشغم يردق مراکفا .تسین
 حبص هدزای تعاس ادرف .هیلاع ...منکیم یگدنز ماقباس يهناخ نامه رد زونه يرآ ...تسا
 فیرعت مه يارب اج همه و زیچ همه زا یتعاس دنچ و میروخیم راهن مه اب .متسه ترظتنم
 ار یشوگ ».ظفاح ادخ ...تانابرق ...ادرف رد رادید دیما هب ...ملاحشوخ یلیخ .مینکیم
 ».مدرک ادیپ ار خنرس هرخالاب .اروه« :درب اوه هب ،درک تشم ار اهتسد ،تشاذگ
 .دش جراخ هناخ زا و دیشوپ یئابیز نیتوپ و ریج يوتلاپ هلجع اب

 ».رتکد مناخ مالس«
 »؟تسا روطچ امش لاح .تمکح ياقآ مکیلع مالس«
 »؟هلجع نیا اب اجک !دیدربن فیرشت بطم هب زورما .دنکیم درد یمک مبلق زونه ،يا«
 يهزاجا اب .تسا مزال زین تحارتسا عقاوم یضعب .مدش راگدنام هناخ رد .تسین بوخ ملاح«
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 .تفر نادیم هب و دش دراو یلصا نابایخ هب سیگنرف ».ظفاح ادخ .امش
 .دنتسه هزات يهزات .ماهدروآ نادیم زا زورما نیمه ار اهملک لگ .دیئامرفب .رتکد مناخ مالس«
 ».ماهدروآ زورما ار اهيزبس و اههویم يهمه شاتسار
 يزبس رفن ود يارب ....ناجمداب ولیک کی ...هچوگ ولیک مین ...رایخ ولیک کی ،تمحز یب«
 ».روگنا يردق و یبالگ ددع هس و بیس مه يرادقم ...هرفس
  ».تعاطا .رتکد مناخ مشچ«

♞    
 ،مالس« :تفگ و درک زاب شوغآ یلاحشوخ اب و دوشگ ار رد سیگنرف ،هناخ گنز يادص اب
 تروص هب ،دنتفرگ شوغآ رد ار رگیدمه .دش دراو تفع ».زیزع یمیدق تسود هب مالس دص
 زا ساسحا و رادید قوش زا ،دندید رگیدکی یناشیپ رب ار یگدنز ياپ اج و دندش هریخ مه
  .دش كانمن ناشاههنوگ و تسشن  ناشناگژم رب کشا منبش ،یگتفر تسد
 و تفرگ اج هپاناک رد سیگنرف يوربور يراخب رانک .درک کبس ار سابل .دمآ نلاس هب تفع
 »؟تسا روطچ تلاح منیبب وگب رهاوخ .بوخ« :تفگ
 ».درذگیم .متسین كدب يا«
 »؟يروطچ اهضیرم اب«
 هب .رگید یعون هب نم و دنتسه ضیرم عون کی هب اهنآ .تسا بوخ یلیخ ناميهطبار«
 ».میمهفیم بوخ ار رگیدمه تهج نیا
 »؟هدش یچ .هدن دب ادخ« :دیسرپ تفع
 ».یبصع یگتسخ و یحور یتحاران ،يرکف يراتفرگ ،يا«
 تسین ياهناخ چیه .تسا تابن و لقن لثم اهیناریا ام يارب هک اهنیا ،اباب يا« :تفگ تفع
 نس رد نم زرمایب ادخ رهوش رگم .دشاب هتشاد مک ار شاملق کی یتفگ هک اهنیا زا هک
 داب هدرم داب هدنز شاهمه هزورما هک مه اههچب !دشن هل نیشام ود نیب یگلاس لهچ
 نآ هب و دش گرم ناوج هک مه وت زرمایب ادخ رهوش .دننکیم هابت ار ناشیگدنز و دنیوگیم
 ».درک كرت ار یگدنز ینادیم رتهب تدوخ هک یعضو
 درد نامه وا نتفر زا نم جنر و درد یلو درذگیم وا توف زا لاس ود ًابیرقت« :تفگ سیگنرف
 کی يوت و میدوب مه اب زور و بش .میدرک یگدنز مه اب لاس هد ام .تسا لوا زور جنر و
 رانک رد ،ماهداد تسد زا ار وا یتقو زا یلو .دوب ینینزان یلیخ درم وا .میدرکیم راک بطم
 رکف .مدید یتاظحل يارب طقف ار وا هک یسک قشع ،هدش هدنز ملد رد يرگید قشع ،شامغ
 شدای هب هک تسین ياهظحل ریخا ياهلاس نیا رد یلو ماهدرک شاشومارف هک مدرکیم
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 ».مزیرن کشا شرادید ترسح رد هک تسین یبش و مشابن
 لاح هب يرکف هرخالاب وت هک متسنادیم« :تفگ و دیدنخ ،دز کلپ ،درک تسار دق تفع
  ».ینکیم تدوخ
 »؟يراد دای هب زونه ارم یگدنز كاندرد نایرج نآً امتح وت« :تفگ و دیشک یهآ سیگنرف
 مه هب ملاح .زادناین اههنحص نآ دای ارم منکیم شهاوخ« :دش مهرد تفع يهمرگس
 ».مرادن ار شاتقاط .دروخیم
 ».تسارجام نامه بیقعت ،هتشاد هگن اپ يور ارم هچ نآ ًاقافتا« :داد همادا هنارصم سیگنرف
 و يریگیم مه ار شالابند ؟دوبن یفاک دمآ ترس رب هچ نآ !او« :تفگ بجعت اب تفع
 »!؟یشکیم
 نم زا رتهب ار وا دیاش وت هک تسياهدش مگ نم یگدنز قشع ًاقافتا« :تفگ سیگنرف
 ».یسانشیم
 و هدید ار وا نم و ياهدیدن ار وا هک یتسه یک قشاع وت« :داد هیکت یتوافت یب اب تفع
 فرح رتنشور منکیم شهاوخ !ياهدش هناوید رگم ؟هچ ینعی !؟مسانشیم وت زا  رتهب
 ».نزب
 .تفرگیم ناج شریمض رد اههتشذگ ،دوب هدش هریخ اههلعش هب هک سیگنرف
 تفع هب ،یکشزپ يهدکشناد رد هلغشم رپ يزور زا سپ سیگنرف ،شیپ لاس هدزون دودح
 اذغ فرص يارب ود ره .دروخرب ،دوب هدنارذگ قوقح يهدکشناد رد ار ياهدننک هتسخ زور هک
 شرانک یلدنص يور ار شافیک تفع ،دندش ریگاج یلدنص يور  یتقو .دنتفر ناروتسر هب
 ».يوجب شناد روگ ات هراوهگز« :تفگ یگلصوح یب اب و تخادنا
 .دش دهاوخ مامت یک یتنعل سرد نیا هک تسین مولعم ًالصا« :تفگ هناضرتعم سیگنرف
 ».مدش هتسخ
 تدوخ يارب يوریم و يوشیم رتکد مناخ رگید هام شش .نزن رُغ رگید وت« :تفگ تفع
 نیا يوت دیاب ،راک ندرک ادیپ يارب ،تالیصحت مامتا زا دعب هک وگب ارم .ینکیم زاب بطم
 ».دننک مباترپ هرادا نآ هب هرادا نیا زا لابتوف پوت لثم و منزب هسرپ اههناخ ترازو
 و دش خرس ،درک ریگ ياهطقن هب شاهاگن و ».شابن نیبدب دایز« :تفگ و دیدنخ سیگنرف
  .تخادنا ریز هب رس
 يوربور ،شرس تشپ یتروص شوخ ناوج .تسیرگن بقع هب و دید ار وا لاح رییغت تفع
 .درکیم هاگن ار وا ،هتسشن سیگنرف
 ردق نیا منکیم شهاوخ یلو .تسا یپیت شوخ ناوج« :تفگ سیگنرف هب هتسهآ تفع
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 ».وشن یلاح هب یلاح
 ».هدز لز نم هب وا رخآ«
 ».دورب ور زا ات نزب لز وا هب مه وت«
 گربلگ و دیدنخ شانامشچ .دش میلست شریمض و تخود ناوج مشچ رد مشچ سیگنرف
  .تسشن شانابل يهشوگ دنخبل
 سوه ینابل و کیراب ياهناچ ،درگ یتروص ،هدیشک و دنلب یتماق .دوب یئابیز رتخد سیگنرف
 شیاههناش يور و دناشوپیم ار شیناشیپ ،یبات اب شاتشپ رپ و نوگریق يوم .تشاد زیگنا
 دنلب ناگژم و دوب هدنار راصح هب ار يدیفس ،اهمشچ یکشم و تشرد کمدرم .دزیم تلغ
 .تشاد ياهناکریز زان شافارطا
 هدرک شوخ اج يدنخبل شانامشچ و نابل يهشوگ رد و تفرگیمن رب مشچ وربور ناوج
 .دوب
 .درکیم يرارقیب يردق شالد .دوب هتخادنا لگ شیاههنوگ و هدش مرگ سیگنرف
 رد یقیاقد تسه هزاجا .منکیم ضرع مالس« :دمآ اهنآ دزن و تساخرب یمرن هب ناوج
   »؟مشاب ناتتمدخ
 ».دینیشنب دیئامرفب .منکیم شهاوخ« :تفگ سیگنرف .دندرک هاگن مه هب سیگنرف و تفع
 .درک یفرعم ار دوخ وا و
 :دروخ رُس شانابل رب شراکفا و تخود تفع هب ار شانوزحم هاگن ،دیشک یهآ سیگنرف
 هطوغ زیگنا لد ياهایؤر رد و میداهنیم ماگ اهربا رب ام .تشذگ هظحل نآ زا اههام«
 رد ار مدوجو و بلق مامت و متسنادیم ایند نز نیرتتخبشوخ ار دوخ نم .میدروخیم
 مه اب یتدم دیاب ام تفگیم وا .دمآ نایم هب جاودزا زا تبحص مکمک .مدوب هداهن شرایتخا
 و يداع یگدنز رتدوز هچ ره مدوب لیام نم یلو .مینک كرد ار رگیدمه بوخ ات میشاب
 ارم میدوب هتفر شدرگ هب مه اب هک راهب ياهزور زا یکی رد .منک عورش وا اب ار ینوناق
 ».درک میهاوخ جاودزا مه اب رگید لاس« :تفگ و دیسوب
 هدش نیمضت مایتخبشوخ رمع رخآ ات هک مدرک رکف و مدیسوب اهراب ،متفرگ شوغآ رد ار وا
 .تسا
 ،درادن یجراخ رهاظت هچب ات هک متفرگ میمصت .دش رهاظ نم رد یگلماح راثآ دعب هام ود
 ار شاهچب دناوتب ،مهدیم وا هب ار ربخ هک ینامز متساوخیم .مراذگن نایم رد وا اب ار هلئسم
 يهئشن رد و میدوب هدرک تولخ .دوب زیئاپ لیاوا .دربب تذل و دنک سمل نوریب زا تسد اب
 رب رس نم و دیشک زارد تشپ هب ،میدیسر شمارآ هب یتقو .میدروخیم هطوغ قشع
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 ».میوگب تیارب ار یشوخ ربخ مهاوخیم« :متفگ و مداهن شاهنیس
 »؟يراد میارب شوخ يهظحل نیا زا رتهب یشوخ ربخ هچ«
 ».یشب هدز قوذ دیابن یلو«
 ».مهدیم لوق«
 ».ياهدش ردپ هک تسا یتدم«
 دیرپ نوریب باوختخر زا هاگ نآ .دنام اجرب تکرح یب یتدم .دش درس یمک و دز شاکشخ
 »؟یتسه ههام دنچ« :دیسرپ و
 ».زور دنچ و هام هس«
 ،عبس يدرم .مدیدیم دوخ رانک ای و لباقم رد ار يرگید تیصخش نم دعب هب زور نآ زا«
 .منک طقس ار هچب ،هدش هک یبیترت ره هب تساوخیم نم زا .یلاباال و هاوخ دوخ ،محر یب
 هب .دوبن يراک نینچ ماجنا هب رضاح يرتکد و یناتسرامیب چیه و دوب هدش گرزب هچب یلو
 هچب .دنک جرخ يرانید دوبن رضاح یتح وا و مدوب مه یلام تالکشم راچد نم هک هژیو
 نآ زا و تفرگ سپ ار جاودزا لوق وا .دمآیم رتولج  مامکش زور ره و دشیم گرزب مکمک
 و موریم جراخ هب ،متفگ همه هب نم .یتشاد رارق لیاسم نایرج رد یبوخ هب وت دعب هب خیرات
 وت ،دومنیم هیهت ار مزال لیاسو و درکیم کمک نم هب هک یسک اهنت .مدش ینادنز هناخ رد
 نم يامام وت و مدرب رس هب ینامیشپ و ساره و مغ زا یئایند رد و هناخ رد هام دنچ .يدوب
 راظتنا هب نیشام رانک و دماین لخاد هک یمناخ کی و وا دعب زور .دمآ ایند هب هچب و يدش
 نم دزن وت و دندرب دوخ اب هنامرحم یکشزپ تانیاعم يهناهب هب ار هچب و دندمآ ،دوب هداتسیا
 ».مدیدن ار ترطف تسپ درم نآ رگید نم و میدیدن ار هچب يور رگید ام و يدوب
 شانماد رب کشا تارطق و دوب هدش هریخ شتآ ياههلعش هب نانچ مه سیگنرف
 .دندیکچیم
 نآ زا لاس هدفه نونکا .نکن تحاران ار تدوخ« :تفگ و تفرگ تسد رد ار وا تسد تفع
 ».تسا هتشذگ زور
 »؟یسانشیم ار مناخ نآ وت« :دیسرپ ضغب و هیرگ رابغ رد و داهن وا يهناش رب رس سیگنرف
 »؟ار مناخ مادک« :دیسرپ یمارآ هب تفع
 دمآ ام دزن وا اب هک یمناخ نامه« :تفگ و تخود وا مشچ رد مشچ ،درک دنلب رس سیگنرف
 ».درب دوخ اب ار هچب و
 و تفر ورف رکف هب ».مدید مدرک هاگن نوریب هب هرجنپ تشپ زا هک ياهظحل يارب ار وا نم«
 ار ربنا ،درک کیدزن اههلعش هب تروص هدارا نودب .دومن وجتسج هب عورش شاهشیدنا رد
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 .دش لوغشم هتخوس همین ياهبوچ ندرک ور و ریز هب و تشادرب
 هنسرگ یلیخ ًامتح« :تفگ و ددیچرو شانامشچ زا کشا یلامتسد اب ،تساخرب سیگنرف
 »؟یتسه
 دایرف اب ،دعب یقیاقد .دینشن ار سیگنرف لاوئس هک دوب هتفر ورف دوخ رد نانچ نآ تفع یلو
 .دز نوریب هناخزپشآ زا سیگنرف وا

 هارمه ار وا شیپ لاس دنچ یلو مسانشیمن ار مناخ نآ نم .مدرک شیادیپ منکیم رکف«
 رظن دروم مناخ ،منک ادیپ ار مناخ نیا رگا .مدید نابایخ رد ،دوب انشآ رود زا وا اب هک یمناخ
 ».دش دهاوخ ادیپ مه
 اب هلئسم نیا هک متسنادیم« :تفگ و دیسوب ،دیشک شوغآ رد ار تفع هدز قوذ سیگنرف
 ،دنتفر هناخزپشآ هب مه اب ».دادیم یهاوگ مبلق .دش دهاوخ لح وت ياناوت رکف و تسد
 .دندیشک اههشقن هدش مگ كدوک نتفای يارب اهتعاس و دندروخ و دنتخپ ياهزمشوخ ياذغ
 .دیدرگ شاهناخ راپسهر تفع رصع یلاوح
 ره زا شیب ار یگدنز نونکا .درکیم طاشن ساسحا و دوب راودیما سیگنرف اههام زا سپ
 :تفگیم دوخ هب .دوب يژرنا رپ شانورد ،فده هب ندیسر يارب و تشادیم تسود ینامز
 و نتشادرب ماگ تردق شیاهاپ ،دشکیم هت شیورین ،درادن فده هب یهار ناسنا یتقو«
 عاضوا الاح یلو .ددرگیم یلوتسم شاحور رب ترتف و فعض و دنهیم تسد زا ار نداتسیا
 یلو تسا نشور ان زونه مدنزرف هب ندیسر هار هک يدوجو اب .تسا يرگید يهنوگ هب
 شیپ هب رخآ هب ات و مراذگب مدق نآ رد دیاب .تسادیپ هار لوا ،لقاّدح .تسا تسد رد یعمش
 قرغ و تفرگ مهاوخ شوغآ رد ار وا يزور هرخالاب .درک مهاوخ ادیپ ار مدنزرف نم .مور
 .درک نشور ار نویزیولت هدارا یب و تخادنا لبم يور ار دوخ ».درک مهاوخ شاهسوب

 شتآ يدنکرز راسمیت نیشام يور هب يولوم نابایخ رد هک یئاهتسیرورت زا نت ود«
 »...دندش ریگتسد و هرصاحم سیلپ طسوت ،دندوب هدوشگ
 رایتخا یب »؟یچ ،دشاب نم رسپ رفن ود نیا زا یکی رگا« :درک لوه ،درشف ار شالد يزیچ
 ورهدایپ رد و تفر نوریب هناخ زا ،دیشوپ ار شیاههمکچ و درک نت رب ار شیوتلاپ ،دش دنلب
 يوریم .دنانویلیم تسیب تکلمم نیا ناناوج !ياهدش هناوید رگم ؟يوریم اجک :داتسیا
 يور ،دروآ رد ار شاسابل .دنک مارآ ار دوخ درک یعس و تشگرب »؟اهنآ يهمه لابند
 ،درک كرت ار باوختخر لاح رس ،دوز حبص ،تفر باوخ هب نیگنس و داتفا باوختخت
 .دش بطم یهار رهظ زا دعب و تفر ناتسرامیب هب ،دروخ ار شاهناحبص
 سیگنرف .درشف ار بطم گنز شراک لحم كرت زا سپ تفع ،رهظ زا دعب هس تعاس
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 .دنداتفا هار هب يراوس اب ود ره و دمآ نوریب
 »؟يدرک شیادیپ« :دیسرپ سیگنرف
 ار یسک هچ غارس هک مدنامهف وا هب ات دمآرد مردپ .ینفلت هتبلا .مدرک شیادیپ .يرآ«
 :متفگ يروط نیمه »!؟يدرگیم رهچیرپ لابند وت سپ« :دیسرپ بجعت اب رس رخآ .مریگیم
 ».يرآ«
 »؟يراد شراکچ«:درک لاوئس يزومرم نحل اب و درک ياهدنخ وا
 ».دراد راک وا اب مناتسود زا یکی« :متفگ
 نم هب ار رهچیرپ سردآ و »؟يدرک ادیپ يرس و رس وا اب مه وت سنجدب يا« :دیدنخ هرابود
 ».داد
 »؟يدلب ار هار« :دیسرپ سیگنرف
 ».مشاب دلب منکیم رکف«
 ».دشاب اهاج نیمه دیاب« :تفگ تفع .دندیسر ینادیم هب و دنتشذگ نابایخ دنچ زا
 »؟اج نیا« :دیسرپ بجعت اب سیگنرف
 ».اهیکیدزن نیمه منکیم رکف .يرآ«
  »!؟تساجک اج نیا ینادیم« :دیسرپ هرابود سیگنرف
 ».دشاب هناخپوت نادیم اج نیا منکیم رکف .يرآ« :تفگ تفع
 هشحاف مه نابایخ نیا لخاد و تسا نیوزق هزاورد نادیم اج نیا .ینکیم هابتشا مناج هن«
 ».دراد رارق نارهت فورعم يهناخ
 »؟ینادیم ار اهزیچ نیا اجک زا وت« :دیسرپ بجعت اب تفع
 هچوک .میآیم اج نیا هب حناوس و هنیاعم يارب رابود یکی یهام لقاّدح نم« :تفگ سیگنرف
 مناخ نآ مسا .مسانشیم مه ار هزاورد ياهمناخ مامت .مدلب مه ار اج نیا ياههچوک سپ
 »؟دوب هچ
 »رهچیرپ« :تفگ ،درکیم هاگن ار وا جاو و جاه هک یلاح رد تفع
 دیفس ،دق دنلب .داتفا میرازود الاح .ینکن فداصت ،اپب ار تیولج« :تفگ و دیدنخ سیگنرف
 ».یکم کک و کمن اب رایسب یتروص و یکشم و تشرد ینامشچ ،تسوپ
 تشحو هب ار وا نیشام نیدنچ دتمم قوب ،رس تشپ زا .تفر زمرت يور هدارا یب تفع ياپ
 .درک مگ ار شیاپ و تسد و تخادنا
 کی لغب نیمه .وشن هکوش .تسا یغولش نابایخ اج نیا .دشاب تساوح« :تفگ سیگنرف
 ».نک كراپ یئاج
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 »؟یسانشیم ار وا وت سپ« :دیسرپ سیگنرف زا و درک كراپ ياهشوگ رد تمحز هب تفع
 شحاوف زا یکی وا .میاهدروآ ریگ یمکحم خنرس ،مداد ار شیاهیناشن هک دشاب نامه رگا«
 هفایق و عضو نیا اب نونکا ام یلو .منکیم شاهنیاعم راب کی یهام نم و تسا هعلق
 زا تسد و میتسه هشحاف ام دننکیم رکف اهدرم .تسا كانرطخ .میوش لخاد میناوتیمن
 درم کشزپ کی هارمه و دیفس سابل اب ،یفاک كرادت اب و میدرگرب دیاب .دنرادیمنرب نامرس
 شالابند هک دشاب نامه رهچیرپ نیا مراودیما .مینک تاقالم ار رهچیرپ و میوش هعلق دراو
 ».میدرگیم
 یلیخ نم .میوش رود اج نیا زا رتدوز هچ ره تسا بوخ .تسا یبوخ يهشقن« :تفگ تفع
 ».مسرتیم
 ».تفایب هار سپ« :تفگ سیگنرف
 ار نآ مه دعب .هاش رب گرم ؛دناهتشون هچ راوید يور نیبب« :تفگ سیگنرف هب هتسهآ تفع
 تشپ يریگرد .تارهاظت تشپ تارهاظت .تسا غولش یلیخ اهزور نیا .دناهدرک كاپ
 ».يریگرد
 ».درگرب و نک هت و رس اج نیمه ،یناوتیم رگا« :تفگ سیگنرف
 غارچ ،دوش رود یتنعل لحم نیا زا رتدوز هچ ره تساوخیم و دزیم روش شالد هک تفع
 ود دروخرب كانلوه يادص اب نامز مه .دیچیپ ،پچ هب هاگن نودب و دز ار پچ هب شدرگ
 شایناشیپ تسوپ .دش هدیبوک ولج يهشیش هب تدش اب سیگنرف رس ،دیدش زمرت و نیشام
 مخز يور ،دروآ رد ار یلامتسد .دش ریزارس شاتروص رب نوخ كزان يهگر و تفاکش
 ».شاب طلسم دوخ رب .سرتن« :تفگ تشادن تروص رب گنر هک تفع هب و درشف
 شحف عطقنیال ،دندوب هدیشک نیئاپ ار اههشیش .دندزیم قوب بترم رس تشپ ياهنیشام
 .دنتفگیم کلتم و دندادیم
 و دش مخ يردق ،داتسیا هدننار هرجنپ رانک ،دمآ نوریب پچ تمس نیشام زا ینسم ياقآ
 ».دیتسه رصقم امش ،مناخ دیشخبب« :تفگ
 ».دوشن نادنب هار هک رانک دینزب تسا بوخ .متسه رصقم نم .اقآ هلب« :تفگ تفع
 .دمآ اهنآ دزن و درک كراپ ،دیشک يرانک هب ار نیشام وا
 ،یلگیه يوق درم .دادیم يرظن سک ره .دندش عمج هراکیب ياهمدآ ياهدع  ناشفارطا
 ار شاشوگ سیگنرف مکحم یلیس و دیلام سیگنرف هب تشپ زا ار شدوخ ،هدش کیرحت
 .درک غاد
 .یجبآ شوخ سد« :تفگ دنلب يادص اب هدز ناجیه نیشام فرط نآ زا ،یلهاج هجوج
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 ».هکاپ تباسح !ینزیم اقآ رغصا شوکوت
 :تفگ یئاسآ دعر يادص اب و دز ههقهق اباهم یب ،درک دنلب ،تفرگ ار سیگنرف چم اقآ رغصا

 .دنام مامتان شاهدنخ یلو .دیدنخ هرابود و ».ریش شوگ وت هنزیم .نز ریش نگیم نیا هب«
 دورف شاهضیب رب هک ياهبرض اب .درک غاد زین ار شاتروص فرط نآ سیگنرف مکحم یلیس
 .دز وناز و دش هلاچم ،دیچیپ دوخ هب ،درک اهر ار سیگنرف تسد ،دمآ
 شانهاریپ ،دیکچیم ورف شایناشیپ زا هک نوخ كزان يهگر و هدش قرع سیخ سیگنرف
 تراک سیگنرف .دوب هعلق نانز زا ياهدع شکاج .تخانش ار اقآ رغصا وا .دوب هدرک نوگلگ ار
 هب شامشچ و درک دنلب رس اقآ رغصا .داتسیا وا رانک و دروآ نوریب بیج زا ار شایکشزپ
 .داتفا سیگنرف تراک
 ار  ناشناج يهراصع وت هک متسه یئاهنز نامه کشزپ نم .قمحا یسانشیم ارم«
 ».تفاثک .یکمیم
 دوخ هب دیب لثم سرت زا تفع .دندوب هدرک ناشهرصاحم رفن اههد .درک تسار دق اقآ رغصا
 »؟دایم هعلق هب نیشام اب هک یتسه يرتکد مناخ نامه وت« :تفگ اقآ رغصا .دیزرلیم
 ».منامه .يرآ«
 هظحل ره هک یئاهمدآ هب و دومن اج هب اج ار شاهالک ،درک فاص ياهنیس اقآ رغصا
 دینیبیمن رگم ؟دیدیدن مدآ رگم .دیشمگ دیورب .رانک دیورب« :تفگ ،دشیم رتدایز ناشدادعت
 ».دیوشن رتکد مناخ محازم .كاچ هب دینزب ِد !تساج نیا رتکد مناخ
 .دنتفرگ مارآ ،دندوب هداتسیا رظتنم وا رانک هک نسم ياقآ و تفع ،رود هار زا سیلپ ریژآ اب

♞   

 .دش نیوزق هزاورد يهعلق دراو ناتسرامیب دیفس سوب ینیم حبص ٩ تعاس ،هبنش جنپ زور
 ناونع هب ،هدیشوپ دیفس شوپور زین تفع ،رواشم رتکد و قودص رتکد و سیگنرف رب هوالع
 ار اج همه دحاوِ نآ رد و تشاد مشچ هد تساوخیم شالد .دوب هتسشن نیشام رد راتسرپ
 »؟تسیچ امش دروم رد اهنآ رظن« :دیسرپ سیگنرف زا واکجنک .درکیم هاگن

 نامهار ناشاههناخ هب .دندوب رفنتم ام زا راک عورش رد دید یهاوخ هک ار یئاهمناخ«
 يهطبار و دندرک تداع عضو هب مکمک یلو .میتسه سیلپ رومأم دندرکیم لایخ .دندادیمن
 زا تفگش ياهناتساد و دنروآیم ياچ ناميارب اهیضعب .دندرک رارقرب ام اب یبوخ
 .دننکیم فیرعت ناشیگدنز
 ».دنراد تسود یلیخ ار رتکد مناخ اهنآ« :تفگ قودص رتکد
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 ریز ،دنوشیم در نامرانک زا .دناهدرک تداع ام هب مکمک مه اهشکاج« :تفگ رواشم رتکد
 ،دنیآیم نامدزن ،دوشیم ادیپ ام يهلک و رس یتقو .دننزیم يدنخبل و دنیوگیم یمالس بل
 .دنوریم و دننکیم قیرزت یکیتویب یتنآ ،دنریگیم یصرق یگدروخامرس ای و درد رس يارب
 .دنراد یملاع دوخ يارب مه اهنآ
  ».تسا یبونج ياههچوک تبون زورما .پچ هب چیپب« :تفگ هدننار هب قودص رتکد
 .دندش هدایپ همه و درک كراپ هدننار
 شاسابل ای و ندب هک دربیم راک هب ار شایعس مامت .دشیم شاشدنچ زیچ همه زا تفع
 طایح دراو .دمآیم فیثک و هدننک زیمشم شرظن هب زیچ همه .دنکن ادیپ سامت یئاج اب
 .دوب هدش انب هقاطا راهچ يهقبط ود نامتخاس کی نآ لامش رد هک دندش یگرزب
 اب ،دندوب هتسشن تکمین يور ،طایح رد هک یئاهيرتشم .دندمآ ناشزاوشیپ هب مناخ راهچ
 .دندرک كرت ار هناخ خلت تاقوا
 هک دیشکن یلوط .درک ربخ اب رتکد ندمآ زا ار همه و دیشک رس بونج ياههچوک هب هدننار
  .دندش عمج هناخ نآ رد ،دوخ يرادهب تراک اب اهمناخ
 ،دنتفرگیم شاشوغآ رد اهنسم .دندوب هتفرگ ار شدِرگ اهمناخ .تشاد یئایب ورب سیگنرف
   .دندرکیم لاوحا و لاح و دندیشکیم شاهناش و تروص هب تسد اهناوج
 ».تسا گنت  نامتقو .دینک عورش دیئارفب« :تفگ سیگنرف هب قودص رتکد
 ارچ« :تفگ و داتسیا شیوربور ،تسب ار رد ،دش یقاطا دراو ،تفرگ ار تفع تسد سیگنرف
 لثم اهنز نیا ؟ياهدرک عمج ار تدوخ ردق نیا ارچ ؟ياهچاپ تسد و جاو و جاه ردق نیا
 ار دوخ ،تایح يهمادا يارب هدرک ناشروبجم یگدنز هک دنتسه يایلومعم ياهمدآ وت و نم
 جنپ زور ره هک دنتسه يرگهلیح و زابهقح ياهنز زا رتدنمتفرش اهنآ زا يرایسب .دنشورفب
 اهنیا .دنراذگیم هالک ار نارگید و  ناشنارهوش رس راب تسیود و دنشکیم بآ زامن اج راب
 هیذغت هعماج زا هدور مرک نوچ هک دنتسه ینانز نآ زا رتدنمتفارش و رتنادجو اب راب دص
 يارب سیراپ هب نتفر زا ریغ دنرادن ایند رد ياهلئسم و دنناشکیم فعض هب ار نآ ،دننکیم
 هک ناریا رالاس درم يهعماج رد .دروخب ار ناشرس هک ناشروکینام روکیتپ و سابل دیرخ
 رد ام هک دوبن مولعم ،دندوبن ناینابرق نیا رگا ،دنکیم دادیب یسنج تیمورحم و یئادج
 ناشیناشیپ رب هک رازآ یب و دنمتفارش ياهناسنا نیا هب ام .میدوب یسک هچ هایس تسیل
 رجز حور ات ،رگنب اهنآ رد بوخ و نک زاب ار تدوخ .مینویدم دناهدیبوک یفرش یب رهم
  ».ینیبب ار ناشيهدش هل ندب و ساسح و هدیشک
 »؟منک راکچ دیاب نم الاح« :دیسرپ سیگنرف زا يربص یب اب تفع
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 ».نک هاگن و نیشنب یلدنص يور«
 رد ار ناشراولش ،دندیشکیم زارد قاطا يهشوگ تخت يور ،دندشیم دراو کی کی اهمناخ
 ،درکیم تسد رب یکیتسالپ شکتسد سیگنرف .دندوشگیم مه زا ار اهاپ و دندروآیم
 ،بلق ،یشوگ اب هاگ نآ .درکیم شاهنیاعم تقد اب و دربیم ورف وا ندب رد ار شاتشگنا
 یلطس رد ،دروآیم رد ار شاشکتسد سپس .درکیم هنیاعم ار اهولهپ و تشپ ،مکش
 هب و تشونیم هخسن شیارب ای و ».هللا كراب ورب .یملاس« :تفگیم ای .تخادنایم
  .دناشن ورف ار تفع یگچاپ تسد و ناجیه سیگنرف تخاون کی راک .دادیم شاتسد
 راظتنا ،ياهدش هنیاعم ره جورخ اب و درکیمن ساسحا ار نامز تشذگ .دوب مرگرس سیگنرف
 .دوب هدنامن یسک رگید .دش هنیاعم زین رفن نیرخآ ،مناخ سدقا .تشاد ار رهچیرپ دورو
 »؟تساجک رهچیرپ سپ« :دیسرپ وا زا سیگنرف
 هناخ يوت مناخ ات دنچ مه الاح .هدش دزمان شاقباس شکاج اب وا .رتکد مناخ مگب یچ«
 ».هدش یمدآ شدوخ يارب .هکوک یلیخ شعضو .هراد
 »؟ینکب یبوخ راک یناوتیم« :دیسرپ و تشاذگ وا تسد فک ناموت هاجنپ سیگنرف
 ».رتکد مناخ ًامتح« :تفگ و تفرگ ار لوپ سدقا

 ».متسه شرظنتم اج نیا رد نم وگب رهچیرپ هب ورب«
 .تفر نوریب و درک بترم ار دوخ سدقا
 ».میورب و مینک عمج ار اههزوک هساک .دش مامت رگید« :تفگ و دمآ نورد هب قودص رتکد
 بوخ .دوشیم ادیپ شاهلک و رس نونکا مه .مراد هار رد رگید ضیرم کی« :تفگ سیگنرف
 ».مینک ربص يردق تسا
 .درک كرت ار قاطا و ».درادن یلاکشا« :تفگ قودص رتکد
 »؟دیشک نوریب فرح ناوتیم ینز نینچ زا ینکیم رکف« :دیسرپ سیگنرف زا تفع
 .دنراد تاساسحا و فطاوع .دنتسین نیشام اهمدآ .دراد ام راتفر هب یگتسب« :تفگ سیگنرف
 یمدآ ره رد همه و همه ،اهيراوگان و ذیاذل كرد ،ندوب رفنتم ،نتشاد تسود ساسحا
 کیدزن ار دوخ وا فطاوع زا کی مادک هب ام هک دراد نیا هب یگتسب لاح .تسا دوجوم
 رایمه رایسب ،دنکن رطخ ساسحا رگا .تسا یبوخ مدآ .دمآ رانک دوشیم رهچیرپ اب .مینکیم
 ».تسا
 ».دمآ هک نیا لثم« :تفگ تفع
 .درک یهار ار وا و داد سدقا هب رگید ناموت هاجنپ سیگنرف .دندش دراو سدقا و رهچیرپ
 مناخ مالس« :تفگ و تفرگ شوغآ رد ار سیگنرف ،رایسب یتبحم و هداشگ يور اب رهچیرپ
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 ».منیبب ار امش تساوخیم ملد ردقچ .رتکد
 ياهربخ .میاهدیدن ار رگیدمه هک تسا تقو یلیخ« :تفگ و دیسوب ار وا يهنوگ سیگنرف
 مناخ ؛منکیم یفرعم« :تفگ و دنادرگرب ور سپس ».میوگیم کیربت .ماهدینش یشوخ
 ».نم رایتسد ،دیواج
 رد یک ات .داتفایم قافتا نیا دیاب هرخالاب« :تفگ سیگنرف هب و داد تسد تفع اب رهچیرپ
 لثم هک عامط سیلپ و نادجو یب ياهشکاج نیا باذع و هجنکش و ساره و لوه
 ».یلاخ ناشبیج و تسا زارد ناشتسد هشیمه هرماس ياهادگ
 دیدج یگدنز زا وت .مینک فیرعت و مینیشنب تعاس ود یکی دهاوخیم ملد« :تفگ سیگنرف
 ».میوگب تیارب مدوخ عضو زا مه نم و یئوگب میارب يراد هک یئاهمناخ و
 ».نم يهناخ میورب دیزیخرب سپ .نیا زا رتهب هچ« :تفگ رهچیرپ
 تسین رتهب .دنتسه محازم ،يدید طایح رد هک یئاهرتکد هنافسأتم« :تفگ سیگنرف
 نم بطم رد ؟نم بطم ای و ناروتسر ردً الثم ؟مینیبب طیحم نیا زا جراخ ار رگیدمه
 ».تسا هدامآ یئاریذپ لیاسو هنوگ همه هشیمه
 ».تسا بوخ یلیخ« :تفگ رهچیرپ
 بطم رد مه نانکراک و دناهتفر اهضیرم هک رهظ زا دعب شش تعاس ادرف« :تفگ سیگنرف
 ».میراد فیرعت يارب تقو یلک و میروخیم مه اب یئاذغ ،دنتسین
 ادرف سپ رهظ زا دعب شش تعاس نم .دوشیمن رتهب نیا زا« :تفگ یلاحشوخ اب رهچیرپ
 ».متسه امش بطم يوت
 »؟يراد ارم بطم سردآ«
 ».مدرک تشاددای مانفلت رتفد يوت شیپ لاس«
 .درک یظفاح ادخ و دیسوب ،تفرگ شوغآ رد ار رهچیرپ هاگ نآ ».متسه ترظتنم عقوم رس«
 .دندرک كرت ار قاطا یگمه و داد تسد وا اب رین تفع
 زا ،دندش نیشام راوس شاناراکمه و سیگنرف هک دوب هداتسیا طایح رد نانچ مه رهچیرپ
 .دندرک كرت ار هعلق و دنتفر نوریب هچوک
 رانک شیپ لاس هدفه وت هک دوب یمناخ نامه نیا ایآ« :دیسرپ تفع زا هتسهآ سیگنرف
 »؟يدید نم يهناخ يوربور نیشام
 ،شارت شوخ و دنلب اهنار ،تسار و هدیشک شاهراوق و دق .هشدوخ .يرآ« :تفگ تفع
 دنایناوختسا شیاههنوگ .هدش ضوع یمک شاتروص اما .دنتسهرپ قباس لثم شیاهناتسپ
 ».تسا نیگمغ .درادن مدید هظحل کی رد نم هک ار یتنطیش و یباداش نآ شانامشچ و
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 »؟یئآیم رارق رس مه وت« :دیسرپ سیگنرف
 ».مراد نامهیم تعاس و زور نآ رد هنافسأتم«
 ».درک مهاوخ فیرعت تیارب ار تانایرج .درادن یلاکشا«
 

٢۴ 
 لالب .دنتفرگ شیپ رد ار دوخ يهسردم هار مادک ره و دندش هدایپ سوب ینیم زا لالب و اراس
 اب ،درک زاب ار شباتک .تسین هدامآ ًالماک وا و تسا لماکت لوا گنز .دزیم روش شالد
 :دروخ شاهناش يور یتسد .دنک ظفح ار نآ درک یعس و دناوخ ار يرطس دنچ هلجع
 زا هک یسک .دوب روصنم ».ریگن تخس دایز .دکپیم تاهلک .ناوخن یلیخ ؟لالب يروطچ«
 يرظن ياقآ رگا .روصنم مالس« :دندوب هتسشن تکمین کی يور مه اب لاح هب ات لوا لاس
 ».متسین دلب چیه .دوریم میوربآ ،دنک لاوئس نم زا
 هن و دراد ندناوخ سرد لاح یسک هن .تسا قل و قت ًالک هسردم اهزور نیا« :تفگ روصنم
 اقآ دنیوگیم .ماهدرکن شوگ ار نآ زونه .تسا هدیسر متسد هب ياهزات راون .ندیسرپ سرد
 ».هدروآرد ار هاش ردپ ،راون نیا يوت
 مریگتسد شایلبق راون رد اقآ ياهفرح زا يزیچ نم یهاوخب ار شاتسار« :تفگ لالب
 زا دوب ترابع راون مامت .دشیم دیاع نآ زا یموهفم هن و تشاد هت و رس شیاههلمج هن .دشن
 ».هاش هب یبهذم ياهشحف يرس کی
 یپ مالسا يهنایوج هزرابم يهیحور هب زونه وت« :تفگ و درک زادنارو ار وا بجعت اب روصنم
 رد تسد کی اب یلع ترضح .يربخ یب یمالسا ياهتیصخش و خیرات زا زونه .ياهدربن
 تشذگ نآ يور زا مالسا هاپس ات تشاد هگن تسد يور ردق نآ و دنک اج زا ار ربیخ يهعلق
 ».دیسر قدنخ فرط نآ هب و
 يزیچ ره ندرک رواب رد یناث رد ؟دراد راون هب یطبر هچ هلئسم نیا« :دیسرپ و دیدنخ لالب
 مه ردق ره ،یناسنا هک دیآیم روج لقع هب ًالصا .دنک هجوت تیعقاو و لقع هب دیاب ناسنا
 ؟دوش در نآ يور زا یشترا و دراد هگن تسد يور ،دنکب اج زا ار ياهعلق رد دناوتب ،يوق
 و ردلق و روز رپ مه یلع ترضح ،هدوب یقل و کچوک ینسکف رد کی ،ربیخ رد دیاش
 ».لَتَم و تسا هصق شاهیقب .دروایب رد اج زا  ار رد هتسناوت
 دوخ یب« :تفگ و تشاذگ لالب تسد رد ظیغ اب ار یتساک .دوب هتخادنا لگ روصنم تروص
 هار هب ات دهد حیضوت ار شالیاسم تیارب و دنک شوگ رقاب الم هدب ار راون نیا .وگن رفک
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 ».يوش تیاده تسار
 رد ار تساک ».تسا تسار هار رد یسک هچ هک تسین نشور زونه« :تفگ لالب
 .دندش هسردم دراو و تشاذگبیج
 اب هتسهآ و دندوب هدش عمج ياهدع ياهشوگ ره رد .دشیم عورش سرد رگید يهقیقد هد
 .دندرکیم اوجن مه
 .دنتسویپ عمج هب ود ره و دیشک یئوس هب ار وا روصنم
 و هدرک فک شاناهد .دیسریم رظن هب نیگمشخ و هتخورفارب .دوب هداتسیا طسو رد فرشا
 هب سیلپ ،مق رد زوریرپ« :دزیم فرح مارآ و هتسهآ دوجو نیا اب .دوب تشم شیاهتسد
 هنوگچ ام .دندیدرگ ریگتسد رفن اهدص و دندش هتشک رفن هد زا شیب .درک هلمح تارهاظت
 »؟مینیشنب تکاس میناوتیم
 نم دیهاوخب رگا .دناهدرک شخپ هیمالعا نیدهاجم و اهکیرچ« :تفگ ياهتسهآ يادص
 ».مراد ار اهنآ زا ياهخسن
 دیاب .تسین نامزاس نآ و نیا يارب تاغیلبت عقوم الاح« :تفگ و دیرپ شافرح نایم فرشا
 ».دریگیم یمیمصت هچ هللاتیآ ترضح مینیبب
 »؟درادن هتسد و نامزاس شدوخ يارب هللاتیآ ترضح رگم« :دیسرپ لالب
 الاح .تسا هتشاد هدهع هب ار تلم يربهر تیلوئسم هشیمه زرابم تیناحور« :تفگ روصنم
 ».دنکیم لمع اههورگ و اهنامزاس ياروام هللاتیآ ترضح .تسا نینچ زین
 يربهر لوئسم ار دوخ و دراد يربهر دوخ يارب ینامزاس ره« :تفگ ياهفخ و مب يادص
 رظن هب دیاب و دنک عیلبت ار دوخ تارظن دراد قح سک ره تهج نیمه هب .دنادیم تلم
 ».دراذگب مارتحا زین نارگید
 رظن زاربا رظتنم دیاب اههورگ و اهنامزاس هک منکیمن رکف نم« :تفگ فرشا هب لالب
 ».دننکیم لمع لقتسم اهنآ یهاوخن هچ و یهاوخب وت هچ .دنشاب امش هللاتیآ ترضح
 یلو مینک ینابیتشپ اهنامزاس يهمه زا تسیابیم ام هک تسا تسرد نیا« :تفگ فرشا
 .دنهد تمس میژر ینوگنرس ینعی ،تهج کی رد ار ناشدوخ دیاب زین اههورگ و اهنامزاس
 ».دنیامرفیم نییعت هللاتیآ ترضح ار شیاهکیتکات و اهتسایس و یمومع طخ نیا
 رگم نارهت هاگشناد رد نارعاش رعش بش« :تفگ ینادنخ و دق هاتوک ناوج تیعمج نایم رد
 ».دوب هدرک نییعت ار نآ امش هللاتیآ ایآ ؟تشادن ار میژر ینوگنرس يوس و تمس
 ».دنتشاد يرتشیب ذوفن نارگید زا اهتسینومک اج نآ رد مرظن هب« :تفگ لالب
 ».دناوخ ار شدوخ »مدرم« رعش اج نآ رد مه پچ رعاش کی« :تفگ ربکا
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 »؟دوب هچ شامسا« :دیسرپ فرشا
 هک تسا مهم شرعش .دشاب دهاوخیم هک ره .تسین مهم دایز شامسا« :تفگ ربگا
 :تفگیم
 مدرم تشرد تشم
 ...نینهآ تشم لگ  
 »!؟رتنشور وس و تمس نیا زا
 و دهاجم زا راک اهزور نیا« :تفگ هتخورفارب و ضرتعم و درک هرگ ار شاتشم فرشا
 مدرم ینویلیم ياههدوت نیا .تسا هتشذگ یگنودهستوئام و يزاب ياهدوت ،يزاب کیرچ
 ».هللاتیآ ترضح زج تسین یسک ناملسم مدرم نیا ربهر و دنامایق لاح رد هک دنتسه
 ضوعً اتعفد تبحص مت ،عمج هب مالغ ندیسر اب ».دمآ ،اههچب« :تفگ عمج نیب زا یکی
 .دش
 ».دوش زوریپ جات میت هک مدنبیم طرش« :تفگ فرشا
 ثعاب و تسا بوخ دوش زوریپ مادک ره .مراد تسود ار اهمیت يهمه نم« :تفگ لالب
 ».یلاحشوخ
 یکی رادفرط دیاب هرخالاب .بابک هن ،دزوسب خیس هن دروخرب دنیوگیم ار نیا« :تفگ روصنم
 ».متسه جات میت رادفرط نم .دوب
 شالد رگید لالب .دش عورش سرد و درک هناور اهسالک يوس هب ار همه ،گنز يادص
 فرشا« :دیشیدنایم دوخ اب .دوبن تکمین يور و سالک رد وا تفگ ناوتیم .دزیمن روش
 اهدص هک دنک تیاده ار مدرم دناوتیم يرکف نآ و تسا مدرم شبنج نیا .دیوگیم تسار
 دهاوخ تیاده ار اهنآ یمالسا يربهر و یمالسا رکف کی .تسا هدرک تیاده ار اهنآ لاس
 .يراک ادف همه نیا اب نارگید هراچ یب .درک
 »؟هدرب تاتام ارچ ،یترصن«
 ».مدشن هجوتم ار ناتلاوئس .دیشخبب« :تفگ و دمآ دوخ هب لالب

 »؟هچ ینعی لماکت«
 دوجوم هک يزیچ ندش رتلماک ینعی لماکت« :تفگ و درک رکف يردق ،دش دنلب لالب
 ».تسا

 ».فاکشب ار نآ رتقیقد منکیم شهاوخ یلو .تسا تسرد«
 طیحم اب شاقابطنا و رتيوق ،رتگرزب ،نامز لوط رد ،ناهایگ زا عون کی ً،الثم ،ینعی«
 ».دوش رتلماک



212 

 ».تسا یقاب رگید يهتکن کی .یتفگ تسد .داب هدنز«
 ؟تسیچ مهم يهتکن نآ .دیسریمن یسک رکف هب يزیچ و دندوب تکاس نارگاش يهمه
 هک تسا نیا لماکت رد رگیدِ مهم يهتکن« :تفگ يرظن ياقآ ،دش ینالوط توکس یتقو
 زا و دنکیم یفن ار هدنراد زاب و هنهک يهدیدپ ،هایگ يهناد رد ًالثم ،ون و دیدج يهدیدپ
 راومه طیحم اب دوخ قابطنا و لماکت يارب ار هار بیترت نیا هب .دربیم رد هب نادیم
 ياههدیدپ و رکفت ،تعیبط نوناق نیا و تسا لماکت هب ور زیچ همه ام يایند رد .دزاسیم
 ».تسا یعامتجا
 ».تسین قداص اههدیدپ یضعب رد یلو« :تفگ فرشا
 »؟ًالثم« :دیسرپ يرظن ياقآ
 ».ینامسآ ياهباتک و ناربمغیپ دروم رد ًالثم« :تفگ فرشا
 يرظن ياقآ هب یبصع و يدج فرشا .دیچیپ اضف رد ياهدنخ کت يادص سالک هت زا
 ».ددنخن قلخ يهدوت و مدرم تاسدقم هب و دوش هفخ ناشیا هک دیئامرفب« :تفگ
 یبصع و کشخ تاکرح هب و دادیم شوگ ار فرشا ياهفرح روبص و مارآ هک يرظن ياقآ
 ».تسین ینثتسم نوناق نیا زا ياهدیدپ چیه منکیم رکف نم« :تفگ ،دوب هدش هریخ وا
 و نایدا دروم رد نوناق نیا یلو« :تفگ دوب هداتسیا يدج و کشخ نانچ مه هک فرشا
 ».دیآیمن راک هب مزعلاولوا ناربمغیپ
 رد مالسا ربمغیپ ایآ .اهنآ دروم رد یتح« :تفگ هناردپ نحل و شمارآ نامه اب يرظن ياقآ
 بسک هبرجت ،اهتیصخش ریاس و لیابق نارس و مدرم اب ترشاعم نمض رد و اهگنج
 »؟دوب شایگلاس هد يهبرجت نامه یگلاس هاجنپ نس رد وا يهبرجت ایآ ؟درکن
 ».دنکیم بسک هبرجت یگدنز نایرج رد یسک ره هک تسا یهیدب نیا« :تفگ فرشا
 حطس رد لماکت .تسا لماکت رد یمهم ماگ نتخومآ و هبرجت بسک« :تفگ يرظن ياقآ
 هب مالسا هاپس طسوت ردب گنج رد هک يایماظن يهویش :رگید لاثم .مهف و روعش ،شناد
 کی نیا ایآ .دوب هدش ياقلا دمحم هب یسراپ ناملس طسوت ،دیسر يزوریپ هب و تفر راک
 »؟دش قفوم و تسب راک هب ار نآ ،تخومآ نارگید زا دمحم هک دوبن مهم سرد و هبرجت
 دیرپ يرظن ياقآ فرح نایم هب .دوب هتشگ زمرق شانامشچ رود و هدش کشخ فرشا ناهد
 .دننادیم ار زیچ همه دنوادخ تساوخ هب و دنتسه مولع عیمج بحاص ناربمغیپ« :تفگ و
 یهاگآ حطس ندوب نیئاپ لیلد هب ،دناهدرکیمن نایب ار اهزیچ يرایسب تایح نامز رد رگا
  ».تسا هدوب نامز نآ نامدرم
 نانچ عضو ًاقیقد زین نآرق دروم رد .درادن تجح هک تسا یئاعدا نیا« :تفگ يرظن ياقآ
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 و یلیل ای و نیمار و سیو ناتساد اب ار نآرق زا ياهصقً الثم .مداد حیضوت شیپ رد هک تسا
 فسوی ناتسادً الثم زا رتاوتحمرپ و رتابیز و رتباذج ریخا ياهناتساد .دینک هسیاقم نونجم
 يهصق و تسا یباذج ناتساد دوخ يهبون هب اخیلذ و فسوی هک یلاح رد .تساخیلذ و
 امش .دنهاکب نامز نارابج و ماکح متس و روج زا یلیاسو هب دناهتشاد وزرآ هک تسا ینامدرم
 زا نیناوقلاحور باتک رد هحورطم لیاسم اب ار نآرق رد یعامتجا ياهلمعلاروتسد دیناوتیم
 هجوتم نایرج نیا رد .دینک هسیاقم یسارکمد ياهروشک یساسا نیناوق ای و ویکستنم
 ».تسا هدومیپ ار یناشخرد یلماکت ریس هچ تیرشب ،نونک ات نآرق نامز زا هک دش دیهاوخ
 نونک ات اهنآ .دوب هدش شوگ ناشدوجو مامت .دنتشادیمنرب يرظن ياقآ زا مشچ نادرگاش
 ملعم نیا ،دیسریم ناشرظن هب .دندوب هدینشن وا زا ياهدنهد ناکت و بلاج ياهفرح نینچ
 مشچ نونکا و هدوب ناهنپ كاخ لد رد ياهدروخ شارت ساملا ناس هب رغال و کچوک
 .تسا هدنام هریخ نآ رون ساکعنا و يولئلت زا اهنآ
 یلو دنتسه اهنت ایند نیا رد شیاراس و شدارم و شدوخ هک درکیم رکف لاح هب ات لالب
 زا و دوب انشآ هک دینشیم ار یئاوآ شیاهشوگ اب و دیدیم ار يزیچ شانامشچ اب زورما
 تسياهداوناخ هب قلعتم هک درکیم ساسحا ،هظحل نآ رد وا .دزیم فرح وا دوجو قامعا
 هب و درک رکف دارم هب .تسا نالیس رد ياهشوگ ره رد شیرکف نایرج و کچوک نادنچ هن
 .دوب هدنور شیپ و لاَیس نایرج نیا عبنم دارم وا يارب .دمآ دجو
 يهسلج سرد عوضوم .تسا سب رگید .بوخ« :تفگ و درک توکس ياهظحل ،يرظن ياقآ
 ».تسا لماکت رد نویسولوا هدنیآ
 میهاربا هب لالب .دومن كرت ار سالک يرظن ياقآ و درک مالعا ار سرد نایاپ ،گنز يادص
 يهفایق زا ار اهناسنا دوشیم هک مدرکیم رکف نم« :تفگ ،دوب هتسشن شاپچ تمس هک
 راک کی و ینالوط هسورپ کی اهمدآ تخانش هک مدیمهف زورما اما .تخانش ناشرهاظ
  ».دراد مزال یعامتجا كرتشم
 نیا هب ار نم يرظن ياقآ عقاو رد .مدیسر هجیتن نیا هب ًاقیقد زورما مه نم« :تفگ میهاربا
 »؟تسیچ رهظ زا دعب زورما يارب تاهمانرب ،منیبب وگب .دناسر هجیتن
 ».زور ره لثم« :تفگ لالب
 .تسا ینارنخس مولع يهدکشناد نلاس رد بشما .مراد بوخ داهنشیپ کی« :تفگ میهاربا
 مینیبب .میهدب بآ یشوگ و رس و میورب یشاب قفاوم رگا .دوب دهاوخ یندینش و بلاج یلیخ
  ».تسا ربخ هچ
 ».دنوشیم نارگن اهنآ مورب هناخ هب رید رگا یناث رد .مرادن طیلب لوپ« :تفگ لالب
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 اهینارنخس تعاس ود یکی ،اج نآ میوریم .تسا یناجم .تسین مزال لوپ« :تفگ میهاربا
 »؟تسا روطچ .میوشیم هناخ یهار دعب و میهدیم شوگ ار
 ».تسین دب«
 غولش ردقچ .تسا مولع هدکشناد اج نیا« :تفگ ،تفریم لالب يهناش هب هناش هک میهاربا
 .مینیشنیم تحار یلدنص يور و لخاد میوریم میدرکیم رکف هک نیبب ار ام .تسا
 یتدم يارب طقف .دنتسه اههشیدنا لدابت و نتفگ نخس ،نتسناد يهنشت مدرم ،ینادیم
 زا ار نابز و زغم و دیرب دوشیم ار رس .تفرگ راصح رد ار اهزغم و تخود ار اهنهد دوشیم
 راک تسا هدنز هک يزغم .تسین نابز و زغم رگید هدیرب رس رد نابز و زغم .تخادنا راک
 اههشیدنا دهاوخیم هک یسک .اههشیدنا نتفگ نابز راک و تسا ندیشیدنا زغم راک و دنکیم
 دوبان انثتسا نودب و لماک روط هب ار یتلم دیاب ،دراد زاب نخس زا ار اهنابز ای و دنک دس ار
 .تسا ریذپان بانتجا وا تسکش و یمتح يدازآ يوس هب تکرح تروص نیا ریغ رد ،دنک
 روط ام هک دنیوگب دنهاوخیم اهنیا .تسا هدش عمج اج نیا یهوبنا تیعمج هچ نیبب
  نامنابز اب و مینک شوگ ار ناشیدنا رگد ياهفرح میاهدمآ و میشیدنایم يرگید
 .میئوگ زاب ار  نامیاههشیدنا
 ردقچ .نک هاگن ار هشوگ نآ .دنتسه رضاح رام رهز جرب لثم هشیمه مه یتینما ياهورین
 ».دناهداتسیا قاری هب رضاح رجنر و زابرس
 درف تروص هب ام یتقو ات اما .تسین زین ناریا تلم مرازه کی اهنیا دادعت« :تفگ لالب
 .مکاح و دنتسه يوق ،دنزوریپ اهنآ ،میاهتسبن رگیدکی هب لد و میئاهنت یتقو ات ،میتسه درف
 مدهنم ياهبرض اب ،مینز هرگ  رگیدمه هب لد و میوش یکی ،میوش دحتم ام یتقو یلو
 ».دش دنهاوخ
 يهمه .دندش رظتنم نارگید نوچ و دندرک توکس ،دنداتسیا تیعمج رانک لالب و  میهاربا
 وگدنلب .دوب هدش هتخود ،دندوب هدرک بصن هدکشناد ردرس رب هک یئوگدنلب اهنت هب اهمشچ
 ،مرتحم راضح« :درک نخس زاغآ قطان ،هدنهد باذع تیزاراب يردق زا سپ و دیدرگ لصو
 ملق و نایب يدازآ تیمها دروم رد هک ار بشما يهسلج .زیزع نانطو مه ،اهمناخ و نایاقآ
 دوشیم هملکد نامروشک يهزاوآ دنلب رعاش زا يرعش ادتبا رد .مینکیم زاغآ ددرگیم رازگرب
 دازآ ثحب سپس .ددرگیم تئارق ،هشیدنا لماکت رد يدازآ شقن دروم رد ياهلاقم سپس و
 ».مینکیم عورش ار
 رب مشچ ،هدیسر بآ هب يهنشت نوچ مه ،دتمم یتوکس و ریظن یب یمظن رد هوبنا تیعمج
 یمیالم کیسالک کیزوم .دوب هدش گرزب شوگ کی هب لیدبت تیعمج .تشاد وگدنلب
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 ورین و ماهلا زا یعبنم نوچ ،هدنیارس فافش و نینط رپ يادص و درکیم رپ ار هملکد ياضف
 .دشیم ریزارس اهناج هب اهشوگ زا

 .میوش یکی دیاب«
 .میشورخب رزخ نوچ هک دیاب
 »...تسین اسر هچ رگا ام ياهدایرف
 طیحمً افطل« :دش هتفگ نامرف نایب هب ،دوب هدش بصن سیلپ نیشام يالاب هک ینوفرکیم زا
 ».دیوش هدنکارپ لحم نیا زا ًافطل .دیئامن هجوت سیلپ راطخا هب .دینک كرت ار
 ».تسه يریگرد لامتحا .دوب بظاوم دیاب« :تفگ میهاربا هب لالب
 .دننزیم یتیانج ره هب تسد  ناشفادها درب شیپ يارب اههتخوس ردپ نیا« :تفگ میهاربا
 »؟يدرگیم هچ لابند وت ؟منیبب
 ».مکحم و تفس بوچ کی لابند« :تفگ لالب
 »؟يوش حلسم یهاوخیم« :دیسرپ یخوش هب میهاربا
 رد بوچ لقاّدح تسیابیم ام ،دنراد تسد رد گنفت اهنآ یتقو« :تفگ يدج هب لالب
 ».دشاب  نامتسد
 .تفرگ تسد هب و تشادرب نیمز زا ار یگرزب گنس هولق ،وجتسج یمک زا سپ میهاربا
 فک جوم رد نلاس لخاد نیوعدم ندز فک يادص و دیسر نایاپ هب سیلپ تیزاراپ رد هملکد
 .دیسریم جوا هب ،نوریب ناگدنونش یتاساسحا ندز
 و یبصع ياهرهچ و مارآ يرهاظ اهسیلپ .دندزیم فک تاساسحا و تدش اب میهاربا و لالب
 .دنتشاد ضبقنم
 .درک ریگ ياهطقن رب شاهاگن .دندوب لاح و روش جوا رد همه .درک یهاگن تعمج رد لالب
 مخ و درک گنت مشچ يردق »؟!منیبیمن هابتشا :دنام زاب شاناهد و دش خارف شانامشچ
 ».تساج نیا مه وا یتسار یتسار .منکیمن هابتشا .هن :دش
 .مالس« :دمآ وا دزن تیعمج يال زا شاتسود هارمه نادنخ و بجعتم .دید ار لالب مه وا
 »!یتسه اج نیا هک مه وت
 ».یئاج نیا ارچ وت هک منک بجعت دیاب نم« :تفگ لالب
 ».دپتیم نطو نیا و مدرم نیا يارب ملد مه نم ؟متسین مدآ نم رگم« :تفگ اراس
 ار شاتسد اراس ».داب هدنز .يدمآ يدرک يراک بوخ« :تفگ و داد تسد اراس اب میهاربا
 .درک یفرعم ار شاتسود و درشف
 تیعمج سیلپ بترم راطخا .دناشک دوخ لابند هب ار اهنآ ،توس و اروه و ندز فک يادص
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 تیلوئسم ،دیوشن قرفتم رگید يهقیقد کی ات رگا« :دوب هدرک یبصع و هدروآ ناجیه هب ار
 ».تسا ناتدوخ اب یقافتا ره
 .دندرکیم شوگ ار ینارنخس ،مامت زکرمت اب و دندوب هداتسیا ياجرب مدرم
 و دندش یفخم اهراوید يهیواز رد يدادعت ،دنتشاذگ رارف هب اپ ياهدع ،کیلش دنچ يادص اب
 .دندروآ موجه سیلپ هب هیقب
  .رابگر يادص
 .دوب هتخیوآرد سیلپ اب تیعمج
 ار یسیلپ مولباراپ ياهلاس یس درم و دش یفخم ياهچوک رد زیخ کی اب یمادنا رغال ناوج
 .تشاذگ رارف هب اپ تعرس اب و دیشک نوریب شافک زا
 .يرگید یمخز يهلان و ياهدروخ ریت دایرف و کیلش ود يادص مه زاب
 .دندوب هداتفا مدرم ناج هب گنفت قادنق و موتاب اب اهسیلپ و تسشنیم بقع تیعمج
  .دیسریم شوگ هب هلان و رابگر و کیلش يادص یهاگ زا ره
 تشم رد ار اراس ياهوم و تخادنا گنچ رگید سیلپ .دیبوک میهاربا رس رب موتاب اب یسیلپ
 کمک هب رگید سیلپ ود .دیبوکیم وا ياپ قاس هب دگل اب و دزیم دایرف بترم اراس .تفرگ
  اراس هک یسیلپ ياهنادند یتسد بوچ اب لالب .دنتفرگ ار اراس درگ و دندمآ  ناشناراکمه
 ینیب گنس اب میهاربا .تفاکش ار يرگید سیلپ یناشیپ و تخیر شاناهد رد ،دوب هتفرگ ار
 هک دندوب هدش رود هکرعم زا يردق .دنتشاذگ رارف هب اپ رفن راهچ ره و درک هل ار ینابساپ
 دوخ هب ياهظحل .دروخ نیمز هب هناش اب لالب و دز جوم اضف رد ياهلولگ کیلش يادص
 اب و تساخرب اج زا ،دوب هتفرگ مکحم ار تسار يوزاب پچِ تسد اب هک یلاح رد و دیچیپ
 اههچوک سپ هچوک رد اهنآ .درک رارف ،دوب شابقارم ینارگن اب هک اراس لابند هب تعرس
 دنتفرگ ار لالب رود نارگید .دنداتسیا یگنت يهچوک سپ شبن رد نانز سفن و دندش دیدپان
 .دنتخادرپ هنیاعم هب و
 ».تسین يزیچ .درک تباصا یحطس ریت« :تفگ لالب
 هار هب ناتسود ،اهنآ رارصا اب .تسب مکحم لالب يوزاب يالاب ار شاندرگ لاش اراس
 .دنتفاتش سوب ینیم تمس هب دوخ و دنتفر يرگید
 .دربیم تذل يزیئاپ بورغ هب لیام و گنر مک باتفآ زا و هداد هیکت شانیشام هب هللادعس
 هتشگ زمرق هچراپ کی لالب تسار تسد .دروآ دوخ هب ار وا یئاهندز سفن و ندیود يادص
 .دیکچیم نوخ هرطق هرطق شانیتسآ زا و
 »؟هدمآ ترس هب یئالب هچ« :دیسرپ بهتلم و هچاپتسد هللادعس
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 و لاوئس عقوم الاح« :تفگ تفریم نورد هب سوب ینیم يرانک رد زا هک یلاح رد لالب
 رهش زا تعرس اب ،درک نشور ار روتوم هدننار .تسب ار رد و ».نک تکرح .تسین باوج
 يهپت ود نایم .دش یهار هروک دراو یتدم زا سپ .تفرگ شیپ رد ار هد تمس و دش جراخ
 یسک رگا .دوش کیرات ًالماک اوه ات يراذگب رگج يور نادند دیاب« :تفگ و داتسیا کچوک
 يردق و هچراپ يرادقم هد هب موریم نم .دیسر دهاوخ سیلپ شوگ هبً امتح دنیبب ار امش
 ».تسا ینئمطم مدآ ،مروآیم ار یگشیمه رتکد رهش زا دعب و مرادیمرب یندیشون بآ
 يهمشچ يوس هب و درک كرت ار لحم تعرس اب هدننار .دندش هدایپ نیشام زا لالب و اراس
 رانک و دیچیپ هار هروک هب هرابود سوب ینیم هک دوب هدش کیرات اوه .داتفا هار هب هد رانک
 دش لوغشم سوب ینیم نیئاپ رون رد رتکد .درک فقوت دوب هدش لاح یبً ابیرقت هک لالب ياپ
 زا هلولگ .هدشن هراپ یلصا گر هک يدروآ سناش« :تفگ مخز يوشتسش و یسراو زا سپ و
 ترس نیفرم قیرزت زا دعب .تسا هدیدرگ جراخ و هتفاکش ار یکزان گر ،هتشذگ هلضع رانک
 ».ینک لمحت ار درد يردق دیاب .منک هیخب ار یگراپ ات ،رشفب مه هب نادند و نک الاب ار
 ».منکیمن ساسحا يدرد هگید نوج رتکد« :تفگ هدیرب هدیرب لالب دعب یقیاقد
 »؟هن ای یلوگنش .تسا رازاب هئشن تعضو یلیخ رخآ« :تفگ رتکد
 زاورپ اوه وت هک نیا لثم نوج رتکد يرآ« :تفگ و درک زاب همین ار شرامخ نامشچ لالب
 ».منکیم
 .دادیم ماجنا ساوسو و تقد اب ار شراک و دوب لوغشم تیدج اب رتکد
 تحارتسا بوخ دیاب وا« :تفگ و درک اراس هب ور هاگ نآ ».تشذگ ریخ هب .دش مامت .بوخ«
 ».دنک
 هب ار امش دعب ،مهد لیوحت شاهناخ هب ار یمخز لوا ،دیئامرفب هزاجا رگا« :تفگ هللادعس
 »؟مناسرب رهش
 ».دنیبن ارم سک چیه یهدب لوق هک یطرش هب«
 ».مهدیم لوق«
 نیرتمک اب سوب ینیم .دندش هدایپ سوب ینیم زا لالب هناخ رد يولج اهنآ .دوب تولخ هد
 ندش کیدزن يادص نآ سپ رد هک دز رد هب هبرض دنچ اراس .دیدرگ رود هتسهآ رایسب ،ادص
 .دیسر شوگ هب ورسخ ياهماگ
 ،دوب هتشاد هگن اپ رس ار وا و هدرک هقلح لالب رمک رود ار شاتسد هک اراس .دش زاب رد
 شانامشچ هب سپس ،دز کلپ راب نیدنچ ورسخ ».تفایب هار« :تفگ و تشاذگ ولج هب یماگ
 تروص رب گنر مرکا .درب الاب اههلپ زا و تفرگ شوغآ رد یمارآ هب ار لالب ،درک دامتعا
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 بترم .درکیم اپ هب بوشآ شانورد و دیشکیم ار شاقمر لالب نینوخ سابل .تشادن
   .دوب هدنام جالعال و دیخرچیم وا رود و تفریم شاهقدص نابرق
 شیپ رد يرطخ و هدرک نامسناپ ار وا رتکد .هلاخ شابن تحاران« :تفگ مرکا هب اراس
 »؟تساجک یقت جاح سپ« :دیسرپ و تخادنا فارطا هب یهاگن ،».تسین
 هاگتسیا ردً امتح .دندز نوریب هناخ زا اههناوید لثم امش ندرک رید زا دارمآ و وا« :تفگ مرکا
 »؟دندیدن ار امش اهنآ ارچ یتسار .دناهداتسیا رظتنم مه زونه سوب ینیم
 ».دمآ اج نیا هب ههار یب زا سوب ینیم نوچ« :تفگ اراس
 .دناباوخ ولهپ هب ار وا طایتح اب اراس و درک نهپ ار لالب باوختخر هلجع اب مرکا
 »؟هدمآ مرسپ رس رب یئالب هچ« :دیسرپ اراس زا و تسشن لالب رانک مرکا
 ».هدش هراپ کچوک گر کی و هتشادرب مخز شاتسد« :تفگ اراس
  »؟هدش هراپ شاتسد گر هچ يارب« :درک لاوئس هرابود ،رتشیب بجعت اب مرکا
 .تخادنا ریز هب رس و درک هاگن ورسخ هب اراس
 شدوخ زا دعب ،دیایب اج شالاح راذگب .تسین تالاوئس نیا عقوم الاح« :تفگ ورسخ
 ».سرپب
 و فیک رد نالا .هدرک شاهئشن نیفرم لوپمآ .تسین لاح یب درد زا وا« :تفگ اراس
 ».شابن تحاران .تسیگئشن
 و تسا بوخ ملاح .ردام شابن تحاران« :تفگ رادشک و عطقم ،زاب همین نامشچ اب لالب
 ».مباوخب دهاوخیم ملد .مرادن يدرد
 دنلب اج زا ار مرکا ،دارم يهفرس و رد ندش زاب يادص .داد اراس تسد هب بآ یناویل ورسخ
 هک رکش ار ادخ« :تفگ یقت جاح .نارگن لد و لاحشوخ ،دندش قاطا دراو اهنآ .درک
 »؟تسا هدمآ شرس رب یئالب هچ .دیاهدمآ
 فیرعت ناشیارب ار ارجام ،دندش ریگاج لالب باوختخر رانک یتقو و درک مارآ ار اهنآ اراس
 .درک
 و مرسپ يدرک لمع هنادرم« :تفگ و دیسوب ار وا يهنوگ یمارآ هب ،دش مخ لالب يور دارم
 ».دیرس شانابل رب يدنخبل تروص هب يرورغ
 اقآ مالس« :دومن زاب ار رد و درک كرت ار قاطا ورسخ .دش هتخاون طایح رد هب هبرض دنچ
 ».شیورد
 ».منک تمحز عفر و میوگب یئاعد و یمالس ماهدمآ« :تفگ ردفص
 جراخ هناخ زا و ».درادن مه ارم يهلصوح یتح تسا ضیرم تخس مردام« :تفگ ورسخ
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 ،روایب فیرشت هللااشنا ،دش بوخ هک مردام« :تفگ ردفص هب و تسب شرس تشپ ار رد ،دش
 ».شیورد اقآ
 .تفر دوخ هار هب و ».دوشیم باجتسم هک مراد یبوخ ياعد تردام يارب« :تفگ ردفص
 و دنکفا قاطا هب ار دوخ ،دومیپ ار اههلپ تعرس اب ،دش هناخ دراو هاتوک یثکم زا سپ ورسخ
 و سیلپ يهلک و رس منکیم رکف .تسا هدروخ شاغامد هب یئوبً امتح .دوب ردفص« :تفگ
 ».دوش ادیپ يدوز نیمه هب زین مرادناژ
 ».مینک جراخ هناخ نیا زا ار لالب دیاب« :تفگ دارم
 »؟اجک یلو« :دیسرپ هچاپ تسد و زرل و سرت اب یقن جاح
 ».دننکیم شیادیپ دوش یفخم هک اجک ره .دنامب هد رد دیابن وا« :تفگ اراس
 »؟رهش هب« :تفگ دارم
 اهنآ لثم سک چیه .تسا لالب يارب اج نیرتنما اهگرگ يولهپ .هوک رس .هن« :تفگ اراس
 ».دنک تبظاوم وا زا دنناوتیمن
 ».داب هدنز .دوشیمن نیا زا رتهب« :تفگ و دز شرتخد يهناش هب یتسد دارم
 تسناوتیم اّما .فیعض و هتسخ و دوب دولآ باوخ .دندرک دنلب اج زا ار لالب ،دارم و ورسخ
 یقت جاح .دنتسب ياهرفس رد ار جایتحا دروم لیاسو مرکا و یقت جاح .دورب هار و درادرب مدق
 لالب ،ورسخ .دروآ نوریب هلیوط زا ار رتسا دارم .تفر نیئاپ اههلپ زا و تفرگ شود رب ار نآ
 .تسب مکحم رتسا نالاپ تشپ ار لیاسو یقت جاح و درک راوس ار
 دوریم هوک يهنماد ات اهنآ اب ورسخ .مینامیم اج نیا یقت جاح و نم« :تفگ مرکا هب دارم
 ».دندرگیمرب رگید زور دنچ .نارهت دناهتفر :تفرگ ار  ناشغارس یسک رگا .ددرگیمرب و
 .دندش راپسهر هوک يوس هب لگنج رانک زا .دنتفرگ شیپ رد ار تشد هار لالب و ورسخ ،اراس
 .دندیسر هلق نیلوا هب و دنتفر الاب هنماد زا
 ناهنپ هایس ياهربا سپ رد هنانیگمرش و دنایامنیم ار دوخ ياهظحل يارب یلاح یب اب هام
 يوب هک دشیم لیدبت يرادزوس مارآ داب هب هلق نیلوا و هنماد رد ،تشد کنخ میسن .دشیم
 اج نیا زا نم« :تفگ اراس هب و دناشوپ لالب هب،دروآرد نت زا ار شتک ورسخ .دادیم ناتسمز
 ».دیراد هگن مرگ ار ناتدوخ .منزیم ناتهب يرس ادرف .ادخ ناما هب دیورب .مدرگیمرب
 ياچ ندیشون لالب يارب زیچ نیرتهب .روایب ياچ لیاسو  نامیارب یتسناوت رگا« :تفگ اراس
 ».تسا مرگ
 ار تشد و دمآ نیئاپ ار هنماد تعرس اب ،دش رتسا رب راوس ».ظفاح ادخ .دشاب« :تفگ ورسخ
 ،دناسر هناخ هب ار دوخ تعرس اب وا .دمآیم نیشام تکرح يادص اههچوک سپ زا .دومیپ
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 .درک تفج ار رد و دش لخاد
 .دش هدز رد هب مکحم يهبرض دنچ .دنداتسیا یقت جاح يهناخ يولج سیلپ ياهوردوخ
 رب و دندرک هلاچم ار وا اهسیلپ هک دوب هدشن زاب ًالماک رد زونه .دوشگ ار نآ ورسخ
 ،تسشیم ار لالب يهراپ نهاریپ و هفالم طایح طسو هک مرکا .دندز دنبتسد شیاهتسد
 .دنتفای رتمک دنتشگ رتشیب هچ ره و دنتشگ ار هناخ نیرومأم .تسج ياج زا هدز تشحو
 »؟دنتسه اجک هیقب« :دیسرپ و دش کیدزن مرکا هب هدنامرف
 دیدرک طلغ امش .دنتسه اجک هیقب هک تسین طوبرم چیه وت هب« :تفگ و داد ولج هنیس مرکا
 ».دیدز دنبتسد مرسپ هب و دیدش نم يهناخ دراو هزاجا یب هک
 :تفگ جمجمت اب و دروخ اج ،تشادن ار ینشخ و هناروسج دروخرب نینچ راظتنا هک هدنامرف
 کیلش رثا رب و هدرک درخ ار ام ناراکمه زا یکی ياهنادند هک میدرگیم یسک لابند ام«
ً امتح صخش نیا .میدرک ادیپ سوب ینیم هاگتسیا ات ار نوخ در ام .تسا هدش یمخز سیلپ
 ».تسا هدمآ هد نیا هب سوب ینیم اب
 ار نز نیا« :دنداد له هناخ نورد هب یمخز و دوبک تروص اب هدز دنبتسد ار هللادعس
 »؟دنرفن دنچ شاهداوناخ ؟یسانشیم
 هب رداق فعض زا هک یلاح رد وا ».دنرفن راهچ و تسا مرکا مناخ نیا مسا« :تفگ هللادعس
 ریت هک ار یسک رهظ زا دعب زورما هک میوگیم هچ ره نم« :تفگ مرکا هب ،دوبن نداتسیا
 ،دوب هدش راوس نم نیشام رد هدروخ ریت مدآ رگا .دوریمن  ناشجرخ هب ،ماهدیدن دشاب هدروخ
 هرطق کی یتح سوب ینیم رد هک دنتسه دهاش اهنیا دوخ .دشیم نینوخ نیشامً امتح
 ».تسا هتخیرن مه نوخ
 فسا تیعضو و هراپ نهاریپ ،وا يراد زار و تعاجش ،هللادعس نینوخ و هدرک مرو تروص
 و تشادرب ار یلیب هتسد ،دیود طایح يهشوگ هب .دیشک نونج لاح هب ار مرکا ،لالب زیگنا
 .منکیم بارخ ناترس يور ار هد همه ،دنیکن زاب ار هدننار نیا و مرسپ تسد رگا« :تفگ
 هناخ زا هک تسا زور ود نم رسپ .دینک رارف هار مادک زا دینادن هک مروایب ناترس هب یئالب
 هدروخ ریت مدآ کی لابند امش رگم .تسا هدیسرن رهش هب شیاپ تسا هام ود و هتفرن نوریب
 يا ،دیاهدز دنبتسد ،دنتسه نینوخ هن و هدروخ ریت هن هک اهناوج نیا هب ارچ ؟دیدرگیمن
 ».سانشن ادخ ياهمحر یب
 ،دیخرچ شدوخ دارفا نیب شاهاگن .دوب تیعمج زا ولمم ،تخادنا هچوک هب یهاگن هدنامرف
 :دیسرپ و دوشگ ار اهدنبتسد ،دش کیدزن ورسخ و هللادعس هب مارآ .دندوب لسک و قمد
  »تساجک ترگید رسپ«
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 ».نارهت تفر شیپ زور راهچ«
 هللادعس ياهمخز مرکا ،دندش رود هک اهوردوخ .تسب ار رد مرکا .درک كرت ار هناخ هدنامرف
 کی« :تفگ و دیسوب ار شاتروص ،تفرگ شوغآ رد ار وا ،داهن محرم اهنآ رب و تسش ار
 ».درک رکشت وت زا دیاب ینابز هچ اب .يدرک دوخ تنم نیهر ار ام رمع
 رانک ،دمآیمنرب شاتسد زا يراک و دوب هداتسیا راوید يهشوگ عیاقو لوا زا هک یقت جاح
 تعاجش ردق نآ .يدیرخ ار لالب نوخ وت« :تفگ و تفرگ ار شاتسد ،تسشن هللادعس
 ».میتسین شناربج هب رداق هجو چیه هب و تسا رصاق شنایب زا ام نابز هک يداد ناشن
 ،دوب هدیباوخ لالب رتشیپ هک یکشت يور و درب الاب اههلپ زا ،تفرگ ار وا يوزاب ریز ورسخ
 يور ،دوب هدش سیخ درس بآ اب هک ار یلامتسد دارم و تخیر ياچ شیارب مرکا .دناباوخ
 .دیلام شاتروص دوبک ياههکل

 

٢۵   
 »؟ماکداش ياقآ لزنم .ولَا« :تفرگ ار ياهرامش و تشادرب ار نفلت یشوگ
 ».دیئامرفب هلب«
 »؟تسا روطچ امش لاح .مناخ هدیش منکیم ضرع مالس«
 »؟یلاع بانج«
 »؟دیروآیمن اج هب ار ام رگید الاح .متسه مظعا راسمیت هدنب«
 یبجع هچ .رادید قاتشم ؟دنتسه بوخ هداوناخ ؟تسا روطچ امش لاح .راسمیت ياقآ مالس«
 »!؟دیدرک ام دای
 شاشوگ رانک یشوگ و دشیم رامخ شانامشچ ،درکیم مسجم ور شیپ ار هدیش راسمیت
 .مراد ربارب رد ار امش یتوکلم و ابیز لامج هشیمه نم .منکیم شهاوخ« :دیزرلیم
 ».منکیمن شومارف هاگچیه ار ناتیگتسارآ و تبحم و متسه ناتدای هب ادخ يهشیمه
 و هبذج رپ راسمیت رادید قاتشم مه ام هک دیهدب فاصنا یلو .تسامش فطل رظن نیا«
 ».میتسه نامدوخ يهدنزارب
 دیپاق اوه رد ار نآ ،دنک تباصا زیم يهبل هب هک نآ زا شیپ و دیزغل راسمیت تسد زا یشوگ
 دوشیم روطچ .درک نوگرگد ارم امش زیمآ تبحم نانخس« :تفگ ياهناقشاع يادص اب و
 »!تشاد يرهم رپ بلق نینچ
 تفس نیمز رب ار راسمیت ،»؟تسیک« :دیسرپیم رود يهلصاف زا هک ناخ گنشوه يادص
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 فیرشت هناخ رد ماکداش ياقآ ایوگ« :دیسرپ يرگید نحل اب و درک عمج ار دوخ .دنادرگرب
 »؟دنراد
 یظفاح ادخ هزاجا اب نم .ناتتمدخ دیآیم هعاسلا .دنتسه هناخ رد .هلب« :تفگ هدیش
 ».رادید دیما هب .منکیم
 »؟!دیدرک ارقف ریقف ام دای هک هدش یچ !یبجع هچ .زیزع راسمیت مکیلع مالس«
 دیاب ؟تسا روطچ نمهب .متسه ناتهداوناخ و امش دای هب هشیمه نم .منکیم شهاوخ«
 ار رگید مه هک دوشیم یلاس جنپ ام ایوگً ابیرقت .دشاب هدش ياهدنزارب درم شدوخ يارب
 لاس جنپ ،میدوب هتفر دهشم سدقم رهش هب یعمج هتسد هک یخیرات نآ زا .میاهدیدن
 زا و مدوب یملاس مدآ نارود نآ رد نم .دوب ياهغدغد یب و شوخ راگزور هچ .درذگیم
 کی اب شزور ره .تسین یناوج ياهزور نآ رگید اهزور نیا یلو .مدربیم تذل یگدنز
 موجه هراب کی اهدرد يهمه ،دراذگیم نس هب اپ هک مدآ .تسا وربور یمسج یتحران
 ».دنروآیم
 »؟راسمیت ،هدن دب ادخ«
 نیا يهمه هک دیوگیم رتکد .رشعینثا درد و شزوس .زیزع تسود ،هدعم یتحاران«
 ،نهیم هب تمدخ .درک دوشیم هچ .تسا یبصع ياهراشف و راک يهجیتن رد اهیتحاران
 ».دراد مه ار اهناوات نیا ترضحیلعا و مدرم
 ».مونشیم امش زا یئاهربخ نینچ هک مفسأتم یلیخ«
 و اود« :دیوگیم نم هب رتکد .تسین ناشیلاح زیچ هشپ کی يهزادنا هب هزورما ياهرتکد«
 جند ياج .تسابیز رظانم .تسا بوخ ياوه .تسا تحارتسا .تسا یلایخ یب طقف وت نامرد
 رود داتفا و تفرگ تسد هب و درک اپ هب نیدالوپ ياصع تفه و شفک تفه دیاب لاح .تسا
 ».درک ادیپ ،دشاب هتشاد ار تاصخشم نیا يهمه هک یئاج ات ایند
 لوق هک یطرش هب .درب مهاوخ يدوعوم تشهب نینچ هب ار امش ،دیهدب راختفا هدنب هب رگا«
 ».دیئوگن ،هن ،نم داهنشیپ دروم رد دیهدب
 ».دشابن اقیرفآ رد هک یطرش هب« :تفگ و درک یمارآ يهدنخ راسمیت
 .مشاب ناترظتنم رهظ زا شیپ هبنش جنپ زور ،دیئامرفب هزاجا رگا .تسین اقیرفآ رد نابرق هن«
 ».تسا هدرک زیوجت یلاع بانج يارب رتکد هک تسا یئاج نامه تاوذ هد
 امش يارب نیا .هن .هن« :ددنخب هاق هاق و دراذگب ار یشوگ تساوخیم .تفر هسیر راسمیت
 ».دینزن مه ار شافرح ًالصا .تسا كانتشحو تمحازم کی
 ».دیئوگن ،هن ،هک دیدوب هداد لوق امش«
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 ».زور ود طقف یلو .دشاب .مدوب هداد لوق نم .دیئامرفیم تسرد هلب«
 .متسه تاسیسأت رد هبنش جنپ زور مامت نم .تسام مشچ يور امش مدق .منکیم شهاوخ«
 ».مینک فرص امش تمدخ رد ار راهن میتسه لیام ام .تسا كرابم ،دیروایب فیرشت تقو ره
 مالس نمهب اقآ و مناخ هب مه زاب .منکیم رکشت امش تامحز زا ًالبق و دوشیم تعاطا«
 ».هبنش جنپ زور ات ظفاح ادخ .دیناسرب
 ».رخ يهکیدرم« :تفگ و تشاذگ ار یشوگ راسمیت
 ولج عاضوا تسناوتیمن رتهب نیا زا« :تفگ ،دوب هداتسیا شیوربور و زیم رانک هک مارهش
 .دیئامرفیم یبایزرا ار زیچ همه و دینکیم یشکرس اج همه هب لماک زور ود امش .دور
 »؟.منک ضرع ناتتمدخ ینامدوخ بلطم کی تسه هزاجا .نم اب شاهیقب

 ».هتبلا .هتبلا .دیئامرفب«
 ياپ هب ،نآ ياهمخ و چیپ و هقشاعم و قشع زومر و زمر رد سک چیه هک منکیم رکف نم«
   ».دیتسه داتسا هللااشام .دسریمن امش
 یمرچ و گرزب یلدنص رب ،دروخ رس شانابل يهشوگ رد تیاضر زا یکاح يدنخبل راسمیت
 بوخ ههار یب زا ار هار .دیتسه یبوخ و رایشوه تسود مه امش« :تفگ و داد مل زیم رانک
 ».دیهدیم صیخشت
 رد هب نادیم زا ار ام يراجت بیقر و دیدومرف نم قح رد امش هک یفطل اب« :تفگ مارهش
 رگا .مشاب رازگ ساپس امش زا هشیمه دیاب نم .دیدرک دوخ تنم نیهر دبا ات ار هدنب ،دیدرب
 ربخ ارم ،ماکداش تاسیسأت زا تعجارم زا دعب ًافطل .موش صخرم ناتتمدخ زا دیئامرفب هزاجا
 ».مشاب ناتتمدخ رد رگید راب ات دینک
 یلیخ اهزور نیا .دیشاب ناتدوخ بظاوم .رادهگن ادخ« :تفگ و داد تسد مارهش اب راسمیت
 ».تسا غولش رهش
 .تفر نوریب رد زا و درک مخ رس مارهش

♞    
  .دندوب هدید كرادت یفاک هزادنا هب يرادناهیم زور ود يارب هدیش و ناخ گنشوه
 خیس هب هتسرد ،حبذ زا سپ هک دوب هدرک ناشن ار ياهلچ و قاچ و ناوج دنفسوگ مه دمحا
 .دوب هدش هریخذ هجنگ رد روفو دح هب زین كایرت و قرع .دشکب
 اب هتخاب ور و گنر و زبس همین و درز ياهگرب .دوب هداهن نیمز رب اپ شیپ اهتدم زا زیئاپ
 نامسآ رد یئاهربا .دندرکیم هاگن نیئاپ هب و دندوب هدنابسچ اههخاش هب ار دوخ تجامس
 ،دمآیم ناراسهوک زا هک یکنخ میسن رد دیشروخ ترارح .دیدرگیم هدنکارپ و دشیم عمج
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 .دشیم لح
 .دشاب زیمت زیچ همه دیاب .دیآیم نامهیم هک دنتسنادیم نانکراک .تسا يرگید زور زورما
 ار فک ياهگنس هولق ،هدش وراج و بآ تاسیسأت ياهرانک هشوگ .دوب هدش بترم اهلغآ
 دندوب هتفور طایح زا ار کشخ ياهگرب و هدرب نابایب هب
 ار شیبوچ یئاپمد ،دروآ نوریب ار شیاههمکچ ،تاناویح هب یشکرس زا سپ ناخ گنشوه
 يهمه ،مینک مار ار يرام رهز راسمیت بانج نیا میناوتب رگا« :تفگ هدیش هب و دیشوپ
 ».میریگیم رایتخا رد ار هد ياهنیمز
 ».داد یهاوخ هچ وا هب نآ يازا رد«
 هار هک مناپچیم شاهنیس وت كایرت و مزیریم شیولگ رد قرع ردق نآ زور ود نیا رد«
 ».دنک مگ ار شاهناخ
 ناشاههچب يهنسرگ مکش رد ؟داد یهاوخ هچ ینکیم  ناشبارخ هناخ هک یناناقهد هب و«
 »؟تخیر یهاوخ هچ
 ».لهاله رهز«
 تسا هد تعاس .نک ضوع ار تیاهسابل ورب الاح« :تفگ و داد ناکت رس سوسفا هب هدیش
 ».دسرب رس شابانج تسا نکمم نآ ره و
 .دروآ دوخ اب زین ار نمهب و دش دراو تاسیسأت ریش نیشام
 مامحتسا يارب ناخ گنشوه .دوب هدامآ يرورپ نت و فیک ،تحارتسا زور ود يارب زیچ همه
 .تفر الاب اههلپ زا
 و راسمیت دراد ناکما هظحل ره« :تفگ و دیسوب ار وا .تفر نمهب يوس هب یماگ هدیش
 ياهمدآ .ینک دروخرب اهنآ اب یمیمص و تبحم اب مراودیما .دنسرب هار زا شامناخً الامتحا
 ».دنتسه یبوخ
 دوجو هک نیا لثم« :تفگ ،درکیم اشامت ار نوریب و دوب هداتسیا تاسیسأت رد رب هک نمهب
 »!دنیامرفیم لالجا لوزن  ناشبأم تفاثک
 »؟يدز هک دوب یفرح هچ نیا !هچ ینعی« :تفگ ضارتعا هب هدیش
 فیثک و تسپ ،فرش یب مارهش لثم اهنیا يهمه« :دناشن بل رب یخلت دنخبل نمهب
 ».دندرگیم يزیچ لابند هک دوشیم ادیپ ناشهلک و رس یتقو .دنتسه
 تسد ،دشیم کیدزن هک يروردنل هب و دنتفر نوریب رد زا بل رب يدنخبل اب نمهب و هدیش
  .دنداد ناکت
 رد مارتحا اب و تفر رگید تمس هب هلجع اب ،دش هدایپ هدننار .داتسیا اهنآ ياپ يولج روردنل
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 ینابرهم اب و دوشگ ار شیاهتسد .دراذگ نیمز رب اپ لاح رس و نادنخ راسمیت .درک زاب ار
 هدیش يوس هب هاگ نآ و ».فطل مک نازیزع هب مالس .زیزع دنزرف و ردام هب مالس« :تفگ
 دای هب هدیش .درشف و داهن وا ناتشگنا رب ار شانابل .تفرگ تسد رد ار وا تسد .دش لیام
 .تفای هار شایناطیش ریمض هب و داتفا مارهش
 ار مشچ شدرز زولب دنت زمرق يهقی .تشاد نت رب یگنر یئولابلآ راولش و نهاریپ راسمیت
  .تسا هدرک گنر اج هب اج ار شدیفس ياهوم و اهوربا هک دیسریم رظن هب .دزیم
 تردپ لثم مه تاهفایق !ياهدش گرزب ردقچ هللااشام« :تفگ و دیسوب ار نمهب ياههنوگ وا
 ».تسا هنادرم و درم
 يور تالقنت و هویم و هدش هیبعت ناتخرد نیب هک يزیم رانک و دندش تاسیسأت دراو هس ره
 .دنداتسیا تبحص هب ،دوب هدش هدیچ نآ
 راسمیت مالس« :تفگ و تفر راسمیت يوس هب ،دمآ نیئاپ اههلپ زا هلجع اب ناخ گنشوه
 .متشادن روضح یئامرف فیرشت ماگنه هک دیشخبب« :داد تسد وا اب و ».دیدمآ شوخ .زیزع
 ».دینیشنب دیئامرفب .متسنادیمن مه ار امش دورو تعاس و مدوب مامح رد
 اهنآ يولج هنینأمط اب ،دروآ ياچ ،دوب هدش عمج زا یئاریذپ بلطواد رارصا اب دوخ هک ردفص
 .داتسیا ناخ گنشوه رس تشپ ،ياهلصاف اب و تشاذگ
 ناشیا كرابم مودق رظتنم ام ؟دندرواین فیرشت مناخ ارچ« :تفگ و درک راسمیت هب ور هدیش
 ».میدوب مه
 هعاسلا نم هک دنادب رگا .تسا زاریش رد نونکا و هتفر شاهریشمه شیپ تسا یتدم مناخ«
 هقالع یلیخ امش يهداوناخ هب وا .دوجیم ار شیاهنخان تداسح زا ،متسه امش تمدخ رد
  ».دراد
 زا« :تفگ ردفص هب هاگ نآ ».دوشن مک هاگ چیه  ناشتبحم مراودیما« :تفگ ناخ گنشوه
 ».دینک یئاریذپ بوخ شاناهارمه رفن ود و هدننار ياقآ
 .تشذگ دهاوخ شوخ زین نانابهگن هب .ماهدرک نیسح هب ار اهنآ شرافس« :تفگ ردفص
 ».دشاب تحار ناتلایخ
 راومهان و هدشن تلافسا زونه تاسیسأت يهداج هنافسأتم« :تفگ راسمیت هب ناخ گنشوه
 »؟دیدرک یط بوخ ار تمسق نیا .تسا

 یمک رهش رد تکرح ینعی ،لوا تسق رد یلو .میتشاذگ رس تشپ بوخ ار تمسق نیا .هلب«
 نابایخ طسو و دننکیم تارهاظت هُلگ هب هلُگ ،اههتخوس ردپ نیا .میدوب وربور تالکشم اب
 ادخ .دنرادن ار اهنآ هب ندش کیدزن تأرج مه ینابرهش نیرومأم .دننزیم شتآ کیتسال
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 زا یکی ایوگ هار لوط رد .دندروخیم ار رگیدمه مدرم دوبن شترا رگا .دزرمآیب ار شترا ردپ
 لثم گنس ،دیشاب امش هک یئاقآ .تخانش ارم دوخ ًالامتحا ای و روردنل لذارا و شابوا نیا
 ام تهج نیا هب .دش درخ اههشیش زا یکی هنافسأتم .دشیم باترپ نیشام يوس هب ناراب
 نیشام يهلک و رس ،تافاکم نیا زا دعب هزات .مینک یط ار اهنابایخ زاگ مامت میدوب روبجم
 زا تسد ،دندید ارم یتقو و تشاد هگن ار ام سیلپ .دش ادیپ نآ شارخ شوگ ریژآ و سیلپ
 تکلمم نیا يوت تینما ،زیزع ناخ گنشوه ،ماکداش ياقآ هصالخ .دنتشادرب نامرس
 هانپ اج نیا هب ،رهش تاناجیه زا و دیراد ار جند يهشوگ نیا هک ناتلاح هب شوخ .هدنامن
  ».دیروآیم
 مه اج نیا زا ،ناهنپ هچ امش زا« :تفگ ،دوب یلیاسم نینچ ندینش رظتنم هک ناخ گنشوه
 ام ،دنکیم یگدنز هد نیا رد رفن کی ّیتح هک یتقو ات .تسا هتسبرب تخر شیاسآ و تینما
 جرم و جره اب هد یلاها زا ياهدع مولعم رارق زا .دید میهاوخن ار تینما و شمارآ يور مه
 ،نادنفسوگ ندوبر يارب یلها ياهگرگ اب مه رفن دنچ و دناهدرک یکی هب تسد نابلط
 بترم ار ام و دنریگیم یهام دولآ لگ بآ زا نایم نیا رد زین هیقب و دناهداد مه هب تسد
 ».دنهیم رارق راشف تحت
 هک دناهدرک تیبرت يروط ار اهگرگ ،هد ناناوج زا يادعت« :داد همادا ار ردپ فرح نمهب
 اهنآ اب دندوبر ار اهدنفسوگ یتقو و دننکیم زاب نادند و تسد اب ار لغآ رد تفچ ّیتح
 لاس دنچ مه نم دوخ .تسا هدید شدوخ مشچ اب ار نایرج نیا ردفص .دننکیم میسقت
 و درکیم يراز و هیرگ گرگ کی گرم يارب نم دق مه يهچب کی روطچ هک مدید شیپ
 ».تخیریم کشا ،دنشاب هتشک ار شردپ هک نیا لثم
 ّیتح ،همه رگا .میراد راک و رس یکرتشم نانمشد اب ام تروص نیا رد« :تفگ راسمیت
 نیا ؟میهدب مه هب یگناگی تسد دیابن ام ارچ ،دناهداد مه هب یگناگی تسد ام هیلع اهگرگ
 کی رد هد نیا هتشذگ نآ زا .دزاسیم يرورض ار نیبامیف يراکمه و تبحم ،طیارش
 ».تسا ناتسا یتایح لیاسم زا نآ شمارآ و تینما ظفح و دراد رارق کیژتارتسا يهقطنم
 ،تشاد رارق نآ رد ياهرقن کچوک قشاق کی هک ار لامش رایواخ لاتسیرک فرظ ردفص
 .تشاذگ راسمیت يولج
 اب و تخیر نآ رد رایواخ يردق ،دیشک شیپ ار شانیاپماش سالیگ یلاحشوخ اب راسمیت
 .دندیشون ياهعرج مه یتمالس هب و دندرک نامه زین نارگید .دز مه هب نیمیس قشاق
 :دیسرپ ناخ گنشوه زا ردفص هک نیا ات .دندیدنخ و دنتفگ تسمرس و شوخ یتاعاس
 ».دوشیم رضاح رگید تعاس کی ات .مینک نایرب ار دنفسوگ دیهدیم هزاجا«
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 هزاجا ناشیاً امتح .یلاع یلیخ« :تفگ ،دیعلبیم تقد اب ار یئادص ره شاشوگ هک راسمیت
 ».دنیامرفیم
 ود يور ار نآ نیسح کمک اب ،دنارذگ هدش تیروا دنفسوگ نایم زا ار يدنلب كریت دمحا
 ياههخاش وا .درک دنت ار شریز شتآ و داد رارق ،دوب هدش هیبعت نیمز رب هک یئاههخاش
 نآ يور و دناخرچیم ار دنفسوگ نیسح و درکیم ترپ شتآ نایم هب ار کچوک کشخ
 مادک ره ،هدش عمج شتآ درگ نانابزیم و راسمیت .دیلامیم کمن بآ و نارفعز و وهیم
 هک دوب هجوتم دوجو نیا اب .تفریم جیگ شرس یمک نمهب .دنتشاد تسد رد یسالیگ
 .تسيرگید ياههاگن ،شردام هب راسمیت ياههاگن
 ار تشوگ هکت هکت .داتفا راک هب اهلاگنچ و دراک .درک مک ار شتآ ردفص و دش رضاح اذغ
 نیا طقف :دوب روفیک یلیخ راسمیت .دندیعلبیم دالاس یقشاق و نان ياهمقل اب و دندیربیم
 هفیعض نیا اب زین ار لد شتآ هعاسلا الاو دنتسه محازم شاهداز مارح رسپ و یتنعل گنشوه
 ربلد نیا و مدنامیم نم و دندشیم لصاو كرد هب همه هگا دشیم یچ .مدرکیم شوماخ
 ».زاّنت
 اهدنفسوگ نیا زا سأر دص زا شیب« :تخیر مه رد ار وا ياهایؤر و دمآ راسمیت دزن نمهب
 ».دناهدرک هراپ لاس هدجیه ضرع رد اهگرگ ،میتسه شندیعلب لوغشم ام هک ار
 وا شوگ هب ناهد ،تشاذگ نمهب يهناش رب تسد ،تفریم يردنکس يردق هک راسمیت
 .دادرس ار هدنخ و ».تسا ناتدوخ ریصقت« :تفگ و درک کیدزن

 »؟تسیچ ناتروظنم«
 رگید اهنآ ،یتفرگیم زاگ ار هتخوس ردپ گرگ و يدرکیم زیت ار تیاهنادند مه وت رگا«
 ».دشیمن ناشادیپ اهفرط نیا
 نادند ود لکش هب و دروآرد بیج زا يذغاک ،داد نمهب تسد هب ار شبورشم سالیگ وا
 ار هدنخ کیلش و ».روط نیا« :تفگ و دنابسچ شیاهنادند يور و درک ات ،دیرب ار نآ گرگ
 .دادرس
 هب دعب یتاظحل و تفر ورف رکف هب ،دز وسوس ياهدیا شاهشیدنا رد .دیشخرد نمهب نامشچ
   .دز ههقهق یگناوید
 .دندیدنخیم اهنآ يهدنخ هب زین نارگید .دنتفریم هسیر و دندیدنخیم نمهب و راسمیت
 زیر زیر ار اههولق و لد نیسح و درکیم وجتسج ار اههدنخ تلع ،لیحم و مارآ ،ردفص
  .تخیریم اهباقشب رد و دیربیم
 دش کیدزن راسمیت هب ،درک رپ ار اهسالیگ و تشادرب زیم يور زا ار نیاپماش يرطب نمهب
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 .دندیشون راسمیت یتمالس هب همه ».ناتناشخرد ياههدیا اب امش یتمالس هب« :تفگ و
 و دالاس يردق ،تشاذگ ینیچ تاقشب هس رد یبرچ رپ نایرب تشوگ هکت دنچ نیسح
 .درب ،دندوب هدمآ راسمیت تیعم رد هک نازابرس و هدننار دزن و درک هفاضا نآ هب تافلخم
 »؟دوشیم ادیپ یگس قرع امش هاگتسد و مد وت« :دیسرپ هدننار
 .دندوب تسم هس ره دعب یتعاس و »!هن هک ارچ .تالد يافص« :تفگ نیسح
 اج راسمیت رانک ناخ گنشوه .دندیشون بورغ ات و دنتسشن و دندش هتسخ و دندروخ همه
 »؟دیروطچ مد و دود اب« :دیسرپ هتسهآ و تفرگ
 ».دشاب یمد و دود هچ ات« :تفگ هدز قوذ راسمیت
 ».يروتانس« :تفگ ناخ گنشوه
 »؟اهدرد يهمه ياود نآ تساجک .موشب شیادف« :تفگ و دیدنخ راسمیت
 قاطا هب و دنتفر الاب اههلپ زا ،تفرگ ار راسمیت يوزاب ریز ناخ گنشوه .دنتساخرب همه
 .دندش دراو یئاریذپ
 لقنم« :تفگ نیسح هب .تسنادیم ار شاهفیظو ،درکیمن كرت ار اهنآ ياهظحل هک ردفص
 ».نک شتآ ار هدیفس
 .دنتفر تحارتسا هب يرگید قاطا هب نمهب و هدیش
 .دندوب هداد هیکت اههدخم هب و هدش نهپ اهکشت يور تسم و جیگ ناخ گنشوه و راسمیت
 ار هجنگ رد ،تساخرب یتخس هب ناخ گنشوه .تشاذگ اهنآ يولج ار شتآ رپ لقنم نیسح
 لقنم رانک ،دروخیم ِلپ هک یلاح رد و تشادرب كایرت لول کی و روفاو ود ،ربنا ود ،درک زاب
 تالیخت .داتفایم مه يور شیاهکلپ یهاگ هگ و هدش رامخ راسمیت نامشچ .تسشن
 و دیکچیم شاهشیدنا رد یبآ يهرطق نوچ ،يرکف ره .دزیم جوم شرس رد یبیجع
 باقرلاکلام و تسا هناخ بحاص ،درک رکف ياهظحل .دشیم وحم و رود راوهریاد شاجاوما
 .دیدنخ هناتسم و ».دینکن فراعت دیئامرفب« :تفگ ناخ گنشوه هب هدارا یب .تاسیسأت
 .دنک مگ ار شروگ يرام رهز ماکداش ياقآ و دوش دراو تخل هدیش درک وزرآ دعب يهظحل
 .تفرگیم مد وا اب و دیدنخیم تهج یب زین ناخ گنشوه .دیدنخ هناتسم هرابود
 راسمیت ناهد هب ار نآ ناخ گنشوه .دزیم لغ و دوب هدش غاد ،هدیبسچ روفاو رب كایرت
 .داد نوریب شاینیب و ناهد زا ار نآ دود و دز هناناج ُکپ نیدنچ وا و درک کیدزن
 شاتسد هب ار روفاو و »؟راسمیت ،دینیبیم هنوگچ ار عاضوا« :دیسرپ هتسهآ ناخ گنشوه
 تسرد تسب عطقنیال و تراهم اب راسمیت .تفرگ شتآ يور و تشادرب ار دوخ روفاو ،داد
 ینیب و ناهد زا یظیلغ دود هک نیا زا سپ .دزیم روف و تفرگیم شتآ يور ،درکیم
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 شدوخ راک نارتهب ام زا زبس غارچ ،مولعم رارق زا .بارخ یلیخ .دب یلیخ« :تفگ ،داد نوریب
 يور سیلگنا و اکیرمآ ایوگ .تسا هدش لاعف یلیخ اهزور نیا هداز مارح دنوخآ نآ و هدرک ار
 ».تسا هداتفارد اهنآ اب وا ای و دناهداتفارد هاش اب یمیش ورتپ و تفن يهلئسم
 »؟درک دیاب هچ ؟دش دهاوخ روط هچ ام عضو سپ« :دیسرپ و دز یقیمع ُکپ ناخ گنشوه
 ار هیثاثا بابسا دیاب« :تفگ ،دوب كایرت يهئشن رد لکلا يرامخ زا شیب هک راسمیت
 ».رتدوز هچ ره .هدشن رید ات .كاچ هب مینزب و میشورفب
 راسمیت هب یهاگن .دنک زکرمتم ار شراکفا تسناوتن ،درک شالت هچ ره ناخ گنشوه
 داد روتسد و درک ادص ار ردفص ،تساخرب اج زا هئشن و ناروخ ولت ولت .دید هتفخ ار وا تخدنا
 .دنیامن هدامآ ار نامهیم باوخ لیاسو و دننک عمج ار طاسب

♞                          
 روز اب ،تشاذگ ناهد رد و درب ورف ریشرس رد ار نان يهمقل نیرخآ راسمیت .دوب رپ اهمکش
 زیم .تشذگیم هن زا تعاس .تفریم یمرگ هب ور مکمک اوه .تساخرب و داد نیئاپ ار نآ
 .دوب هتخیر مه هب هناحبص
 هقیِ داشگ زمرق زولب و هدیشوپ زبس و زمرق ياهلگ اب دنلب نماد ،یتاهد نانز کبس هب هدیش
 .دوب هدرک ربرد یکسا
 ناخ گنشوه يراوس همکچ طقف راسمیت و دنتشاد ربرد راکش سابل ناخ گنشوه و نمهب
 .دوب هدیشوپ ار
 .دندوب رضاح ،هدش نیز اهبسا
 باصعا ددمت و یتمالس يارب هوک و ارحص رد یتشگ« :تفگ راسمیت هب ناخ گنشوه
  ».مینک تکرح دیشاب قفاوم رگا .تسیندب
 ».ماهتسشنن بسا رب هک تساهلاس نم یلو .دیئامرفب .تسا یلاع یلیخ« :تفگ راسمیت
 هب .درک میهاوخ شدرگ هتسهآ و مارآ .میزاتب هک هتشذگ ام نس زا« :تفگ ناخ گنشوه
 ».دینک یبایزرا یماظن رظن زا ار هقطنم لک دیناوتیم رتهب امش بیترت نیا
 هناحبص زیم ...نک کمک راسمیت هب ...نک زاب ار رد« :دادیم روتسد نانکراک هب بترم ردفص
 »...هدب بآ تاناویح هب ...نیچرب ار
 ره زا راسمیت .دنتفرگ شیپ رد ار هوک و تشد هار و دندرک تکرح .تسشن بسا رب راسمیت
 بسا اهنآ یپ رد نمهب .دمآیم وا شوداشود مه هدیش هک هژیو هب ،دربیم تذل شاهظحل
 رادلکیه درم نیا هب وا .تفرگیمنرب شردام و راسمیت تاکرح زا مشچ ياهظحل و دناریم
 .دیدیم ددجم طوقس رطخ رد ار شردام یعون هب و دوب كوکشمً ادیدش ،دیفس وم
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 دوب هدرک اپ هب یبوشآ نانچ و هتشگ هدنز شریمض رد مارهش اب ردام يزاب قشع ياههنحص
 تافاکم تایانج نیرتدب باکترا و تازاجم نیرتگرزب اب ار هانگ نیرتکچوک تسناوتیم هک
 .دنک
 رد ادص یب و مارآ ناخ گنشوه .درکیم لوغشم ار هدیش و دزیم فرح عطقنیال راسمیت
 هب ور ،ياهپت يارو رد و یهوک هنماد رد .دوب شدوخ ملاع رد و درپسیم هر شرسمه رانک
 مدق یمک تسین دب ؟مینک تحارتسا يردق اج نیا دیئامرفیم هزاجا« :تفگ و درک راسمیت
 ».میاهتسشن بسا رب هک تسا تعاس ود زا شیب نونکا .مینزب
 .تسب یتخرد هب ار راسفا و دمآ ریز هب طایتحا اب .تفگن چیه راسمیت
 کت کت رد هک تسا یتوکس و شمارآ اج نیا« :تفگ و درک مشچ نابیاس ار تسد هدیش
 ».دناسریم قلطم شمارآ هب ار ناسنا و دنکیم خوسر اهلولس
 هرهچ و دیشاپیم رون تعیبط رب ًابوانتم دیشروخ .دندادیم نالوج نامسآ رد هدنکارپ ياهربا
 قامعا ات میاد و نوزوم ،اههخاش شیاس ریذپلد و مارآ نینط و دیزویم یکنخ اب .دناشوپیم
 ناگدنرپ .دزیم رود و دوب هتسشن داب رب هدرتسگ لاب یباقع .درکیم ذوفن ناسنا دوجو
 دوخ ياهرابنا ریاخذ رب شالت نیرخآ اب اههچروم و دنتشگیم هناد لابند هب هفقو یب کچوک
 يهنماد ات ار دوخ ایرد مطالتم جاوما نوچمه ،تسد رود ياهروهام هپت .دنتشابنایم
 هب یهاگن ،دز رمک هب ار اهتسد راسمیت .دوب هدرتسگ لامش يهدیشک کلف هب رس ياههوک
 .میوجیم نم هک تسا یتیاهن یب و جند يهشوگ نامه اج نیا :دیشیدنا و تخادنا فارطا
 ،دیآیم طاشن هب مسج اج نیا رد .تسا قلطم یئاورنامرف ورملق ای و نایادخ هاگهانپ اج نیا
 مهاوخ بحاصت ار هقطنم نیا يزور نم .ددرگیم دازآ و دراذگیم نیمز رب ار شیاهراب حور
 .داتسرف مهاوخ ناتسروگ هب ار محازم تادوجوم نیا تقو نآ .دش مهاوخ مکاح نآ رب و درک
 سالیگ ناخ گنشوه ».تسا دیفم یلیخ نوخ شدرگ میظنت يارب ،راسمیت دیئامرفب«
 »یتمالس هب« :تفگ و داد شاتسد هب ار بورشم
 نانک حیرفت مه مراهچ و موس و مود سالیگ و درک شامیدقت رانا بآ یکچوک ناویل نمهب
 هب و دنتشذگ هد رانک زا .دنتفرگ شیپ رد تشگزاب هار و دنداهن باکر رب اپ هرابود .دش یلاخ
 .دندش کیدزن تاسیسأت
 ار تاسیسأت هک تسا نآ تقو نونکا .میدید ار تشد و رد« :تفگ ناخ گنشوه هب راسمیت
 »منک اشامت يردق مه
 ».تسارجالا بجاو امش رماوا .مشچ يور هب« :تفگ ناخ گنشوه
 .دندوب تاسیسأت زا نتفر نوریب لاح رد نانکراک همه و روتکارت



231 

 »؟دیوریم اجک« :دیسرپ ردفص زا و تخات شیپ هب یماگ دنچ ناخ گنشوه
 ،هدز نوریب  ناشنابز .دنتسین تکرح هب رداق و هدیشک زارد نیمز يور اهواگ زا اتود«
 و میراذگب یکدی يور ،مینک ناشدنلب نیمز زا دیاب .دننزیم سفن ،هدرک مرو  ناشمکش
 ».دنوشیم طقس ،میبنجب رید رگا .مینک ربخ ار کشزپماد
 هب لعن راهچ راسمیت زا هزاجا بسک زا سپ و ».ایب نم لابند« :تفگ نمهب هب ناخ گنشوه
 . ناشلابند هب نانکراک و تفریم وا سپ زا نمهب .تخات ارحص
 تحارتسا امش و منکیم تسرد ياچ ناتیارب نم .لخادمیوریم ام« :تفگ راسمیت هب هدیش

 ".دیئامرفیم
 دیاب نوچ .میزادرپب تاسیسأت هب يردق تسا رتهب .متسین هتسخ نم .هن .هن« :تفگ راسمیت

    ".موش صخرم ناتروضح زا بشما
 و دندمآ ریز هب بسا زا هدیش و راسمیت .دندومن مارتحا ،هدش هدایپ روردنل زا هدننار و نازابرس
 .دندرک عورش نامتخاس نیلوا زا

 رایتخا رد يرتم راهچ رد شش قاطا کی اهنآ زا مادک ره .تسا نانکراک يهناخ اج نیا«
 پچ تمس يهشوگ رد كرتشم تلاوت و هدش بصن یئوش تسد کی یقاطا ره رد .دنراد
 ».تسا عقاو تاسیسأت
 .دندرک دیدزاب يرگید زا سپ یکی ار اهقاطا اهنآ
 و یکیناکم هاگراک ،مه هتسب رس ياضف نیا .تسا روتکارت و اهنیشام گنیکراپ اج نیا«
 ».تسا هاگریمعت
 هب و دادیم ناکت رس نیسحت و قیوشت هب و دوب هدز هرگ مه هب تشپ زا ار اهتسد راسمیت
 .درکیم صیرحت و دادیم کلقلق ار وا هدیش ياههدنخ .تخادنایم هناقشاع ياههاگن هدیش
 ».رتم جنپ و تسیب رد یس دودح !تسا یگرزب ياضف هچ .دینیبیم .تسا ینادغرم اجنیا«
 .دننک تکرح نآ رد دنتسناوتیم یتخس هب رفن ود و دوب کیراب ینادغرم نورد يورهار
 فیرشت ولج امش« :تفگ و داد له ولج هب ار وا ،تخادنا هدیش رمک رد تسد ،داتسیا راسمیت
 ».دیربب
  ».دیئامرفب امش هک روط ره« :تفگ و تخود وا مشچ رد مشچ هدیش
 .تفرگیمنرب هدیش نیشنلد تاکرح و نوزوم مادنا زا مشچ راسمیت
 ».رتم داتفه رد داتشه داعبا هب یتحاسم .تسا نادنفسوگ لغآ اجنیا«
 ».مینزب يرس مه اهواگ لغآ هب تسا رتهب« :تفگ راسمیت
  جنپ رد هک تساهواگ لغآ اج نیا  .تمس نیا .دیروآیب فیرشت .دیئامرفب« :تفگ هدیش
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 ناکما دایز هک دوشیم هتسب لغآ کی رد يواگ ره و هدش يدنب لغآ ،یئاتیس فیدر

 ".دشاب هتشادن تکرح
 يدنب هتسب هاک ،هشوگ نآ رد .تساههفولع رابنا اجنیا« :دادیم حیضوت و تفریم ولج هدیش
 مه يور ار هدشن يدنب هتسب ياههاگ ، پچ تمس يهطوحم رد و دننکیم رابنا ار هدش
 ».دنزیریم
 هب تمس نادب دوخ و »؟تسا ردقچ هدشن يدنب هتسب ياههاک لحم ياضف« :دیسرپ راسمیت
 »!؟یتسه ابیز ردقچ ینادیم« :تفگ و داتسیا هدیش لباقم اههاک رانک ،داتفا هار
 »مرکشتم« :تفگ و دز يدنخبل هدیش
 و یئابیز هب ار ینز چیه نم« :تفگ و دیلام وا يهنوگ هب ار شاناتشگنا تشپ راسمیت
 ».ماهدیدن وت یئابرلد
 تحارتسا يردق امش و میورب دازآ ياضف هب تسا رتهب .تسامش فطل رظن« :تفگ هدیش
 ».دینک
 زا تقاط وت ربارب رد نم« :تفگ و دنابسچ دوخ هب ار وا ،تخادنا هدیش رمک رد تسد راسمیت
 .تشاذگ وا ندرگ رب بل و ».مهدیم تسد
 ،هدروآ ناهد رب فک راتفک نوچ ،راسمیت یلو دناهرب وا تسد زا ار دوخ درک شالت هدیش
 .دوب ممصم شراک رد و درشفیم دوخ لاگنچ رد ار هدیش

♞  
 تکرح هتسهآ روتکارت یلو تخاتیم ضیرم ياهواگ تمس هب تعرس اب ناخ گنشوه
 مارآان ،دنتسه اهنت هناخ رد راسمیت اب شردام هک نیا زا و دزیم روش شالد نمهب .درکیم
 دنتشذگ ياهداج چیپ زا اهنآ .دناریم بسا وا لابند هب نانچ مه ، ردپ نامرف قبط یلو دوب
 سفن و دندوب هدیشک زارد نیمز يور ،هدرک داب ضیرم ياهواگ .دندیسر يرازغرم هب و
 .دندزیم سفن
 ».مدرگیمرب هناخ هب نم« :تفگ ردپ هب و داد تسد زا تقاط نمهب
 و مینک دنلب اج زا ار تاناویح نیا ینک کمک دیاب .ياهدش هناوید وت« :تفگ ناخ گنشوه
 ».میراذگب یکدی رد
 تعرس اب و دیشک ار راسفا ».دنزیم روش مردام يارب ملد« :تفگ و دش کیدزن وا هب نمهب
 تخات یئالاب رس رد ار وا و دزیم قالش بسا رب یپ رد یپ .تفرگ شیپ رد ار هناخ هار
 وا مکش رب اپ اب و هدش مخ بسا يور هناربصیب نمهب و دمآیم ولج تاسیسأت .دادیم
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 یعس .دش دراو و تشذگ نازابرس رانک زا ،دیرپ نیئاپ بسا زا ،تاسیسأت رد رانک .دیبوکیم
 یمرن هب .دوبن اج نآ رد سک چیه .تفر الاب اههلپ زا .درواین رد یئادص نیرتکچوک درکیم
 چیه مه ینادغرم رد .دومن یسراو ار کی کی و دیشک رس نانکراک قاطا هب .دمآ نیئاپ
 هب شردام يادص .تفر اهواگ لغآ تمس هب .دوب یلاخ زین نادنفسوگ لغآ .دوبن سک
 ار هدیش ،راسمیت .تشذگ اهواگ نایم زا ادص یب و دش لغآ دراو هلجع اب .دیسر شاشوگ
 رد راسمیت و دوب دازآ هدیش ياهناتسپ .دوب هدرک هراپ ار شانهاریپ و هدناباوخ هاگ يور
 ،دوب هداتفا شیاهاپ نیب و دادیمن وا هب ندروخ ناکت ناکما شانیگنس لکیه اب هک یلاح
 .درکیم زاب ار دوخ دنبرمک
 ».سومان یب ،فرش یب .نک ملو ترطف تسپ« :تفگیم و درکیم القت هدیش
 و هتشگ نیبوچ و کشخ شاناهد ،هتفرگ نوخ شانامشچ .دش کیدزن اهنآ هب نمهب
  و هدیدرگ ضبقنم و تفس گرگ لاگنچ نوچمه شاناتشگنا .دوب هدز نوریب شیاهنادند
 دازآ ار مردام ،یشحو كوخ« :دیوگب تساوخیم .دوب ندیهج يهدامآ اوق مامت اب شدوخ
 کیدزن مه زاب .تسکشیم شاهرجنح رد تاملک .دماینرب شیولگ زا یئادص یلو ».راذگب
 تاکرح .درشف و تفرگ ار وا نابیرگ تسد کی اب ،دش مخ ،داتسیا راسمیت ياپ نیئاپ .دش
  .ینهآ یکوک ياهمدآ نوچ ؛دوب حور یب و کشخ نمهب
 .درک تسار رمک و دیشک دوخ يوس هب ار راسمیت نمهب
 هک یشوم نوچ .درک ساسحا دوخ ندرگ رد هدننک درخ يراشف و هاکناج يدرد ،راسمیت
 .تسا هداتفا یقافتا هچ تسنادیمن و دزیم اپ و تسد ،دشاب ياهبرگ ناهد رد شاندرگ
 شالد .تخادنا وا مادنا رب هزرل نمهب يهرهچ .داتسیا شیوربور و درک اهر ار راسمیت نمهب
 .دید مسجم دوخ لباقم رد ار گرم و تخیر ورف
 هار نیئاپ هب نوخ يهگر راهچ .دیشک شاهنیس رب هجنپ اب و دیرد ار راسمیت نهاریپ نمهب
  .دش جراخ شیولگ زا یگراچیب و درد زا يدایرف و تفرگ
 مشچ رد مشچ .درک بترم ار دوخ ،دناشوپ ار شاهنیس .دیهج اج زا ناشیرپ و بارخ ،هدیش
 دیمهف .دمآ دوخ هب دوزّ اما .داد تسد زا تکرح تردق ياهظحل ،تشحو زا و تخود نمهب
 و راسمیت نیب ار دوخ .داتفا دهاوخ شیاپ يولج راسمیت ناج یب مسج ،دبنجب رید رگا  هک
 يدیفس هب یگنر اب و حور یب ،نمهب .دومن ادج مه زا ار اهنآ شالت اب و درک لیاح نمهب
 شراکش يوس هب و داد له يرانک هب ار ردام یتسد اب .تفرگیمنرب راسمیت زا مشچ ،چگ
 زیخ شیوس هب فوخم یشرغ اب نمهب یلو تشاذگ رارف هب اپ و دومن تشپ راسمیت .تفر
 هب ار وا ندرگ ،درک زاب ناهد ،دناتلغرد نیمز رب ار وا شاهناش رب ياهبرض اب و تشادرب
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  .درشف و تفرگ نادند
 رد ،داد له یئوس هب تردق مامت اب ار وا .تخادنا نمهب يور ار دوخ هدز تشحو هدیش
 :تفگ و دز شاهنوگ رب یمارآ هب تسد اب .درک شاشزاون و دیسوب ،تفرگ شاشوغآ
 هار يرایشه هب ینیگنس باوخ زا یئوگ .دمآیم دوخ هب مکمک نمهب ».نمهب .نمهب«
 :درکیم رارکت راسمیت .دوب نینوخ شابل .دز کلپ و داد ناکت ار شرس راب دنچ .تفاییم
 هیرگ ناما یب و ».دوبن مدوخ تسد .مهدیم تهب یهاوخب هچ ره .مدرک طلغ .مدروخ هُگ«
 ..دزیم راز و درکیم
 هب ،دزیم فرح یتخس هب هک یلاح رد و تشاذگ راسمیت تشپ رب اپ ،داتسیا تسار نمهب
 ».روآیب اجنیا هب ار اباب و نک ضوعار تاسابل ورب« :تفگ ردام
 ».منکیمن كرت لاح نیا اب ار امش نم« :تفگ هدیش
 .مناخ هدیش ،متسه تامالغ ،متسه ترکون« :درکیم سامتلا نالان و نایرگ مظعا راسمیت
 ».منکیم شهاوخ .منکیم سامتلا .راذگن اهنت ناوج نیا اب ارم .متسه تیاپ ریز كاخ
 زیمت و كاپ مه وت .يرصقم مه وت« :تفگ هتسهآ و تخود ردام مشچ رد مشچ نمهب
 ».يدومیپ هرابود ار قباس هار نامه وت .یتسین
 .دنادرگرب ور ،داتسیا ،دش کیدزن لغآ رد هب ماگ دنچ و تشگرب ،تخادنا ریز هب رس هدیش
 وا ياپ ریز راسمیت .دوب هدیچرب شانامشچ یخرس و هرهچ يدیفس .دید مارآ ار  نمهب
 .درکیم سامتلا و دیلانیم
 رس تشپ ار تاسیسأت تعرس اب و دش بسا رب راوس ،درک كرت ار اهنآ هلجع اب هدیش
 .تشاذگ
 تخات هب یکی .تسا یئاهربخ وت نیا هک نیا لثم« :تفگ نازابرس هب روردنل يهدننار
 یشوگ و رس تسین دب .دسریم شوگ هب هرعن يادص یهاگ ودوریم تخات هب یکی و دیآیم
 ».تسا وربور یتالکشم اب راسمیت دیاش .میهدب بآ
 هک یلاح رد و دنداهن نورد هب اپ هدامآ ،دندرک حلسم ،دندیشکرب شود زا ار اهگنفت نازابرس
 .دندرک زاغآ ار وجتسج ،دندزیم ادص ار راسمیت یپ رد یپ

♞   
 ،هتشاذگ یکدی رد ار اهواگ ،ناهارمه و ناخ گنشوه .تخاتیم شیپ هب تعرس اب هدیش
 .دنتشگیمرب
 هب .هداتفا يدب قافتا« :تفگ هتسهآ و دش کیدزن وا هب ،داتسیا شرهوش لباقم رد هدیش
 ».ایب نم هارمه وت و دنتسیاب اج نیمه وگب تاناهارمه
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 دروخ هکی ،دید ار هدیش بهتلم  و هتخورفارب تروص و هدیلوژ يور و رس هک ناخ گنشوه
 ».مدرگرب نم ات دیشاب اج نیمه« :تفگ ردفص هب و
 ».میآیم مه نم« :تفگ ردفص
 ردفص هک نیا زا شیپ و ».نامب اج نیمه وت .هن« :تفگ یعطاق نحل اب ناخ گنشوه
 کیلش يادص اب .تخات تاسیسأت يوس هب هدیش اب و دنک اج زا ار بسا ،دیوگ زاب ياهملک
  .دنتخات يرتشیب تعرس اب سپس و دنداتسیا ياهظحل يارب و دندیشک ار هناهد ،ریت کی
 هچ ًالصا ؟دناهتفر اجک !دنتسین نیشام رد هدننار و نازابرس« :تفگ هدیش هب ناخ گنشوه
 »؟تسا هداتفا یقافتا
 رس نمهب .دنک زواجت نم هب تساوخیم راسمیت هک تسا نیا شاهصالخ« :تفگ هدیش
 ».دنکیم سامتلا نمهب ياپ ریز مرتحم راسمیت نونکا و دیسر
 »؟دنتسه اجک« :دیسرپ و تسج نیئاپ بسا زا هدزتشحو ناخ گنشوه
 ».اهواگ لغآ رد«
 طسو ات و درک زاب ار رد ياهبرض اب و دناسر اهواگ لغآ هب ار دوخ تعرس اب ناخ گنشوه
 .دش بوکخیم شیاج رد ناهگان و دیود لغآ
 نوخ ،هدننار و نازابرس .دوب هتشاذگ شرس يور ار اهتسد و هتسشن ياهشوگ رد راسمیت
 هب تسد رد گنفت نمهب .دندوب هداتسیا راسمیت رس تشپ و هتفرگ الاب ار اهتسد ،دولآ
 .دوب هتفر لوارق اهنآ تمس
 کیلش يریت .دیبوک گنفت يور مکحم ار شاتسد و دیود نمهب يوس هب ناخ گنشوه
 راسمیت دزن و دناتس نمهب زا ار گنفت ناخ گنشوه .تسکش ار ياهرجنپ و درک هنامک ،دش
 .درک شدنلب اج زا و تفرگ ار وا يوزاب ،تفر
 ».هدش هابتشا .مدرک طلغ« :تفگ راسمیت
 ار رگید گنفت و ».تشاد دهاوخن يراک امش اب رگید وا .دیشاب مارآ« :تفگ ناخ گنشوه
 ».نوریب دیئامرفب امش« :تفگ و داد نازابرس هب ،تشادرب نیمز زا زین
 هدننار و نازابرس».دیهد ماجنا ،دیامرفیم ماکداش ياقآ هچ ره« :تفگ نازابرس هب راسمیت
 و دنلب ياهماگ اب ياهملک يادا نودب و دمآ نوریب زین راسمیت دعب یتدم .دندرک كرت ار لغآ
 ناخ گنشوه ،نمهب هک یلاح رد و تفرگ ياج نیشام رد ،داتفا هار هب روردنل يوس هب دنت
 ياهرهچ ،هدنکفا يرس اب ،دنتشادیمرب ماگ تاسیسأت رد فرط هب ،رکفتم و مارآ ،هدیش و
 ».دومن كرت ار لحم ،ممصم و كانبضغ
 ،جیگ و هدروخرس ناخ گنشوه .دش دیدپان رظن زا هداج چیپ و كاخ و درگ رد روردنل
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 شرهوش ،دوردب ناج رد ار راسمیت يهنیک هک نآ زا شیب هدیش .دیدیم بآ رب ار شاهشقن
 شاهشیدنا رد سومان یب راسمیت هک ار گرگ نادند يهدیا نمهب و تسنادیم رصقم ار
 .دنارورپیم ،دوب هتشاک
 تسد ،دزیم تدش اب شابلق .دناسر تاسیسأت هب ار دوخ نارگید زا شیپ نانزسفن ردفص
 دشیم دیدپان رظن زا هداج چیپ رد هک راسمیت نیشام هب یهاگن ،تفرگ رد بوچراچ رب
 و تسشن شانابل يهشوگ یخلت دنخبل ،دنکفا ریز هب رس ،دیخرچ نورد هب شاهاگن ،تخادنا
  :تفگ دوخ هب

  ».یتنعل يدیسر رید .یه .یه«
 

٢۶  

 ،دیاهدش فیعض یحارج لمع زا دعب نوچ یلو تسا یلومعم یگدروخامرس کی طقف نیا«
 ار وا نهاریپ ،تشادرب رامیب تشپ زا ار یشوگ سیگنرف ».تسا ینالوط ناتتهاقن نارود
 دناوتیم یبوخ هب ندب دوخ .دینک فرصم رتمک وراد ،تسا رتهب« :تفگ و دیشک نیئاپ
 ».دیئامرفب لیم دایز لاقترپ و ومیل ،تسا نکمم ناتیارب رگا .دنک هجلاعم ار یگدروخامرس
 و مرگ یظفاحادخ زا سپ و تخادرپ ار تیزیو لوپ ،درک بترم ار شاسابل رامیب مناخ
 .دومن كرت ار بطم ،ياهنامیمص
 .دوش شیادیپ دیاب هعاسلا .بوخ :رهظ زا دعب شش تعاس ؛درک هاگن شتعاس هب سیگنرف
 ».یلاع یلیخ .ماهداد شرافس هک مه ار ماش ؟ینیرش ؟هویم ؟تسا هدامآ زیچ همه
 ره و دزیم مدق اهقاطا رد یبات یب اب ،اهنت وا نونکا و دندوب هدش صخرم بلطم نانکراک
 يارب ،دیاین بشما رگا .دشاب هدرکن شومارف دنک ادخ« :درکیم هاگن شاتعاس هب هقیقد
 ».تشاد مهاوخن یسرتسد وا هب ینالوط یتدم
 .دوشگ ار رد و دیود تمس نآ هب باتش اب .تسسک مه زا ار شراکفا يهتشر گنز يادص
 تفریم هار یتخس هب و تشذگیم شرمع زا یلاس دون هک یمادنا رغال و کچوک نز
 »؟تسه رتکد مناخ .مالس« :دوب هداتسیا شیوربور
 »؟مهد ماجنا ناتیارب مناوتیم راکچ .دیئامرفب .متسه رتکد مناخ نم«
 ،دیسریم رظن هب تشرد ،بسانت یب ،ینیبهرذ کنیع تشپ زا شانامشچ هک نسم مناخ
  »؟دیدومرف یچ« :دیسرپ
 »؟دیراد یشیامرف هچ .متسه رتکد نم« :تفگ دنلب يادص اب سیگنرف
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 ».دینک قیرزت میارب متساوخیم .مراد لوپمآ کی« :تفگ و تشاذگ نورد هب اپ نسم مناخ
 .دیدنخ قوش زا شانامشچ .دنارگرب ور سیگنرف .دش زاب رد و دمآرد ادص هب گنز
 ».رتکد مناخ مالس« :تفگ و تسب ار رد ،دش دراو رهچیرپ
 و منکیم قیرزت ار مناخ نیا لوپمآ هعاسلا .دینیشنب دیئامرفب .دیدمآ شوخ .مکیلع مالس«

 ".میآیم
 يروج هی« :تفگ نسم مناخ .درک زاب ار قیرزت ياج و درب يرگید قاطا هب ار شاضیرم وا
 .درب ورف وا يهبمل رد ار نزوس سیگنرف و ».داین مدرد هک نزب
 .درک كرت ار قاطا یضار ،مناخ
 نیا تباب .دیورب یچتاقیرزت شیپ دیاب لوپمآ قیرزت يارب رگید يهعفد« :تفگ سیگنرف

 ".دیزادرپب تسین مزال یلوپ زین قیرزت
 .دش جراخ بطم زا هنامداش نز ریپ
 شوخ یلیخ« :تفگ یلاحشوخ اب و داد تسد وا اب ،دمآ رهچیرپ دزن ،تسب ار رد سیگنرف
 ».دشاب هداتفا شیارب یقافتا دنکن :مدرک رکف دوخ شیپ .مدوب هدش نارگن .دیدمآ
 ».درادن تفآ مب ناجمداب« :تفگ رهچیرپ
 دنتسشن مه يوربور و دنتفر تیزیو قاطا هب
 ار رگیدمه و میراذگب رانک ار فراعت هک تسین رتهب« :تفگ و درک اج هب اج ار دوخ سیگنرف
 »؟مینک باطخ وت
 ».متسین دلب ملق ظفل ًالصا نم .مدش هفح ،تانهد نابرق« :تفگ رهچیرپ
 ».وگب تیاهیتخبشوخ زا میارب الاح« :تفگ سیگنرف
 .دیآیمن نم غارس يزیچ نینچ .نکن ار شاتبحص ؟یتخبشوخ زا« :تفگ و دیدنخ رهچیرپ
 ».دوشیم در مرانک زا دیآیب مه رگا
 وت هک دنتفگ نم هب امش يهلحم ياهنز !هدن دب ادخ ؟هدش یچ ؟ارچ« :دیسرپ سیگنرف
 ».درابیم یتخبشوخ تايور و رس زا و ياهداد بیترت یئایب ورب تدوخ يارب ،ياهدش دزمان
 ار شالمحت لد هک تسا نآ زا رترابمغ شانطاب .دناهلئسم رهاظ اهنیا « :تفگ رهچیرپ
 ».دشاب هتشاد
 .دید ار ياهدرک هنال میدق زا مغ شاتروص تالضع و طوطخ رد .دش قیمع وا رد سیگنرف
 يهساک یئوگ .دیدرگیمن كانمن یلو دشیم زمرق شانامشچ رود ،تبحص نمض رد
 ،دوب هک يایحور تلاح ره رد دوجو نیا اب .دوب هدش کشخ تامیالمان نافوط رد شاکشا
 .تشاد نت رب یئابرلد يارب یتاکرح و تشاد بل رب يدنخبل
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 يولج یناجنف .دمآ زاب و تخیر ناجنف رد گنر شوخ ياچ ود ،تفر هناخزپشآ هب سیگنرف
 رد هرابود ».دمآ دهاوخ تشوخً امتح .تسا یئوب شوخ ياچ« :تفگ و تشاذگ رهچیرپ
 و شوخ ياههظحل زا تسا ترابع یمدآ ره یگدنز هرخالاب« :تفر ورف شایلدنص
 ».شوخان
 مایگدنز رد لاح هب ات نوچ .متسه یئانثتسا ناسنا کی نم ایوگ یلو« :تفگ رهچیرپ
 ».مرازیب ،تساپود دوجوم هچ ره زا یهاوخب ار شاتسار .دناهدوب بایمک شوخ ياههظحل
 ».دیشاب رازیب اهدرم زا طقف دیاب امشً الومعم« :تفگ سیگنرف
 رتکد هرآ« :تفگ و دیشون ياهعرج طایتحا اب ،تشادرب ار شناکتسا و دز يدنخبل رهچیرپ
 زج هک دنتسه ینادجو یب و رخ هلک ،هاوخ دوخ ياهمدآ اهدرم .مرازیب همه زا نم یلو .نوج
 نیا ام هعماج رد لقادح .دنبوخ زرج يال يارب اهنآ .دنسانشیمن ار  ناشمکش ریز و مکش
 يهلک رد ،دنوشیم در هک ینز ره رانک زا ،دنوریم هار هک نابایخ يوت .تسيروط
 .دنتفایم شالابندً امتح ،داد هار اهنآ هب ینز رگا .دننکیم تخل راب رازه ار وا ناشكرابم
 مه مهم یتح .دراد رهوش کنز نآ ای و دنراد نز ناشدوخ هک دنکیمن قرف مه ناشیارب
 هب لماک ینادجو یب اب اهنآ .رتناوج ای و دشاب ناشرتخد نس مه نز نآ هک تسین
 شرهاوخ ،دنک ساسحا يدرم هک يزور نآ هب ياو یلو .دننکیم تنایخ ناشنارسمه
 اپ رب یلرتنک نانچ نآ مه دعب .دوش صقان ات شدناربتیم ردق نآ .تسا هدرک هاگن ار يدرم
 فیرشت مه یتریغ اقآ اریز ؟ارچ .دنک گرم يوزرآ راب دص يزور هراچیب رتخد هک دوشیم
 درادن هزاجا شرهاوخ یلو دوریم ینز ره لغب ،اههشحاف نیرتدب لثم شدوخ .دراد
 يرفن هد ره زا ؟ینادیم .دهد ناشن يدرم هب تبسن ار شاساسحا نیرتابیز و نیرتفیرش
 اهدص ام يارب دنرضاح اهنآ .دنتسه رادهچب و نز نادرم ناشرفن جنپ ،دنیآیم ام دزن هک
 هد کی يارب و دنشکیم باسح  ناشنانز زا ار ینارق کت کی یلو دننک جرخ ناموت
 ».دننکیم هشیش يوت ار اهنآ نوخ یناموت
 نینچ زین ناشيهمه يهمانراک و دنتسین روط نیا نادرم يهمه هتبلا« :تفگ سیگنرف
  »تسین هایس
 هب .دنکیم يزاب رتأت ناتیارب و دروآیم رد ملیف ،دنایامنیم نینچ هک نآ« :تفگ رهچیرپ
 ».دنتسه یبوخ ياههشیپ رنه هک تفگ دوشیم .دنرتدب همه زا ناشاهیسایس صوصخ
 ».نانز يهمه هن و دنانینچ نادرم يهمه هن« :تفگ سیگنرف
 ؟تسیچ هیضق لصا ینادیم« :تفگ و دیشون ياچ ياهعرج ،درک توکس يردق رهچیرپ
 هرفن راهچ يهداوناخ کیً الثم .دنراد ندرگ رب اهنز ار یلصا هانگ .دنراک ریصقت اهنز ًاساسا
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 :دیوگیم شردام هب رتخد .ياهتسشن هناخ ردام شیپ و یتسه یئرمان وت .نک مسجم ار
 ».امنیس مورب هدب لوپ منکیم شهاوخ«
 ياج هب !یئاهنت هب همه نآ !امنیس دوریم مه بیجن رتخد !؟امنیس« :دیوگیم ّریغت اب ردام
 .يوشن هدز تلاجخ يدرک رهوش یئادرف رگا هک ریگب دای زیچ یمک هناخزپشآ وت ورب ،امنیس
 الاح زا دیاب وت ،مرتخد ینادیم .نک تسرد ار تاشوپور و يرس ور ورب امنیس ياج هب
 دیاب نمض رد .يزاس دوخ يهشیپ ار نتشاد ریز هب رس و تباجن و يریگب دای ار يرادهناخ
 هتشادن ار وت هب نتفگ کلتم و ندش کیدزن تأرج يرسپ چیه هک دشاب يروط تراتفر
 هشیمه و دوشن كورچ تاتروص تسوپ هک یسرب تدوخ هب يروط دیاب لاح نیع رد .دشاب
 ».یشاب ابیز و توارط اب
 دشاب رارق رگا هک دنک لاؤس دوخ زا دراد قح ،هدش هداوناخ نیا ریسا هک ياهراچیب رتخد
 ًالصا .دروخیم درد هچ هب شیابیز راسخر و توارط اب تسوپ سپ ،دنکن هاگن وا هب یسک
 دراو رسپ اقآ و هتفر هناخزپشآ هب ونش فرح رتخد هک مینک ضرف لاح ؟دشاب ابیز دیاب ارچ
  »؟امنیس مورب یهدیم لوپ ،ردام« :دوشیم
 امنیس لوپ همه نیا لاح هب ات .مهدیمن امنیس لوپ ،وت لثم ياهضرع یب مدآ هب .هن« :ردام
 .دراد رتخد تسود ات ود تاهلاخ رسپ .هضرع یب .ياهدرکن ادیپ رتخد تسود کی و ياهداد
 هناخزپشآ .ورن هناخزپشآ هب تدوخ .دروایب اذغ تیارب وگب مرکا هب یتسه هنسرگ رگا ،یتسار
 ار هدنیآ ناردام و ناردپ ،نانز و نادرم هک دنتسه اهردام نیمه .اذکاه و ».تسین درم ياج
 ».مرفنتم ناشيهمه زا .دننکیم تیبرت
 و واکجنک ردقچ .نز نیا دراد ینشور يهشیدنا هچ« :دیشیدنایم و دوب رکفتم سیگنرف
 هک دهدیم ناشن دوخ ،تسا رگنایصع اهیگدیسوپ هیلع نینچ نیا هک ینز .تسا ساسح
 دایز ،هدیسوپ ياهتنس و تاماظن هیلع ضرتعم ياهمدآ .دنتسین هایس اهناسنا يهمه
 ار دوخ زونه .دنرتسکاخ ریز شتآ ،نز نیا دننامه ،اهنآ یلو دنشاب تیرثکا دیاش .دنتسه
 زا یمین وا هک دهدیم ناشن ،رگنایصع و هدیمهف ،واکجنک نز نیا دوجو .دناهدادن ناشن
 ».تسین وا اب قح ًالماک و هتفای ار تقیقح
 یسک يارب ار تایگدنز ناتساد نونک ات ایآ« :دیسرپ و تخادنا يریت یکیرات رد سیگنرف
 »؟دنسانشب یتسه هک نانچ نآ ار وت هک یناسک دنتسه ایآ؟ياهدرک فیرعت
 رد ار دوخ تهج نیا هب .هن« :تفگ و تشادرب رس یتدم زا سپ و تفر ورف رکف هب رهچیرپ
 ».مزرلیم و موشیم درس یهاگ هک اهنت ردق نآ .منکیم ساسحا اهنت گرزب يایند نیا
 متسین یلوضف و واکجنک مدآ .متسه ندینش قاتشم هزادنا یب نم یلو« :تفگ سیگنرف
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 .موش کیدزن وت هب مناوتب هک نیا يارب .منادب ار زیچ همه دهاوخیم ملد ،وت اب هطبار رد یلو
 کشزپ نم هتشذگ نآ زا .مریگب يرای وت زا و یشابن اهنت رگید هک منک کمک هک نیا يارب
 ».مشاب ربخ اب زین تاحور زا ،وت مسج زا هتشذگ ،تسا مزال و متسه
 ».دش عورش درد اب نم یگدنز« :تفگ رهچیرپ
 »؟تسیچ تروظنم«
 زا« .دندیدنخ ود ره ».مدز دایرف ،رگید زیچ ای درد زا ،مدمآ نوریب ردام مکش زا یتقو«
 هب عولطلایلع حبص مردپ .مدش دلوتم ریقف رایسب يهداوناخ کی رد نم ،میرذگب هک یخوش
 و رینپ و نان اب رصع نآ رد مردپ ،تشاد مزال ياهلمع یسک رگا .تفریم هیزوف نادیم
 تفریمن نیئاپ ناميولگ زا يزیچ زور نآ تروص نیا ریغ رد .دمآیم هناخ هب يزبس يردق
 هیلک یتحاران و ناوختسا درد زا هشیمه مردام .میدادیم تروق ناهد بآ دعب زور راظتنا هب و
 ام یلو .دزیم دایرف و دیشکیم نیمز رب نخان ،دشیم عورش شاهیلک درد یتقو .دربیم جنر
 ضرم نیمه هب یگلاس یس رد مردام هراچیب .میربب رتکد دزن ار وا هک میتشادن لوپ ردق نآ
 .مدوب ياهلاس هدزیس رتخد نم اهزور نآ رد .تشاذگ اهنت ار مرگید رهاوخ و نم و درم
 هشیمه .دوب فیعض و رغال یلیخ .تشذگیمن شرمع زا رتشیب لاس هس زین مرهاوخ
 .تشادن ربرد مه يایباسح و تسرد سابل هاگ چیه و دوب شاهنسرگ
 مردپ زونه رصع ياهفرط زور کی .دش درس یلیخ ناتسمز ،مردام گرم زا دعب لاس کی
 :متفگ مرهاوخ هب .دوب لمحت لباق ریغ و درس لاچخی لثم ام يهناخ .دوب هتشگنرب هناخ هب

 ».مینک مرگ ار قاطا نآ اب و مریگب تفن یمک یشورف تفن زا متسناوت دیاش ،نوریب موریم«
 .دوب هدش سح یب امرس زا میاپ و تسد .دوب هتسب ام لحم یشورف تفن .مدش جراخ هناخ زا
 مودیم هک تسا نرق کی ،دیسریم رظن هب .مدرک ندیود هب عورش ،موش مرگ هک نیا يارب
 .مدیسر يدعب يهلحم یشورف تفن هب هرخالاب .تسین ینایاپ ار هار و
 ».هدش مامت تفن نوج رتخد«
 ».مدز راز و مداد رس ار هیرگ
 هیرگ« .دیکچیم شاهاتوک نماد رب کشا ياههناد و دوب هدش سیخ رهچیرپ ياههنوگ
 ار مرهاوخ هک نیا زا دیاش .مدیودیمن رگید ،ارچ منادیمن .متفرگ شیپ رد ار هناخ هار نانک
 .مدیسرتیم ای و مدیشکیم تلاجخ منیبب نایرگ و هدز امرس
 »؟ینکیم هیرگ ارچ« :تفگ هتسهآ ياهلاس هدجه هدفه ناوج .متشذک ياهناخ رد رانک زا
 ».مرادن تفن .مرادن لوپ .تسا شدرس مرهاوخ .تسا مدرس هک نیا يارب« :مدز دایرف
 ار مدوخ يراذگب رگا« :تفگ و داتفا هار مرانک ،تسا رهچونم شمان مدیمهف اهدعب هک ،ناوج
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 ».اذغ مه و يرخب تفن یناوتیم مه .مهدیم تهب ناموت جنپ ،ملامب وت هب
 ار متسد ،تشاذگ مبیج يوت ناموت جنپ وا .دیسرن مرکف هب يزیچ یلو .مدرک رکف ،مداتسیا
 مندرگ و تروص ،تفرگ شوغآ رد ارم ،کچوک قاطا کی يوت .شاهناخ يوت درب و تفرگ
 متساوخیم .دشیم مشدنچ .میدوب هداتسیا ود ره .دیلامیم نم هب ار شدوخ و دیسوبیم ار
 .تسشن ،دوب هدش لش .درک لو ارم واّ اما .نک ملو و ریگب ار تاناموت جنپ ،میوگب
 یلاق قاطا فک .مدیزرلیمن و دوب مرگ اج نآ .موش جراخ هناخ نآ زا تساوخیمن ملد رگید
 شورف تفن شیپ هرابود .مدرک كرت ار اج نآ دوز نم یلو .دوب مرن میاپ ریز .دندوب هتخادنا
 هعاسلا .تسا شدرس یلیخ مرهاوخ« :متفگ و مدرک سامتلا ،مداد ناشن وا هب ار لوپ .متفر
 ».هدب نم هب یمک ،يراد تفن وتسپ وت رگا .تسا هدش دوبک و دزرلیم هناخ رد
 و نان ماهار رس .دنادرگرب نم هب مه لایر جنپ و تسیب و درک رپ ار هبد ،تفرگ ار لوپ وا
 هبد راب ود .درکیم دادیب امرس زوس .متفرگ شیپ رد ار هناخ هار تعرس اب و مدیرخ مه امرخ
 رس .دوب هتفر لیلحت میورین .متشادن تقاط رگید .دوبن نابایخ رد سک چیه .داتفا متسد زا
 ».مداتفا هار هب هرابود و مدرک مرگ سفن اب ار میاهتسد ،مداتسیا نامهچوک
 .تسیرگ راز راز و تشاذگ وناز رب رس ،دش مخ رهچیرپ
 .دیتلغیم وا تروص رد شاهاگن طقف ،دزیمن کلپ ،كانمن نامشچ اب سیگنرف
 یکیتسال شلاگ طقف وا .دوب هداتفا رد تشپ ماکچوک رهاوخ .مدومیپ ار هچوک تعرس اب«
 .تشاد نت رب كزان ینهاریپ و اپ هب
 ددنبیم شرس تشپ ار رد داب .دوشیم جراخ هناخ زا و دنکیم رارف قاطا يامرس زا مرهاوخ
 .دوشیم شوماخ امرس يهجنکش رد ،نم هانگ یب رهاوخ نیا ،کچوک لفط نیا یگدنز و
 دایرف زاب و دینشن یسک ار مدایرف یلو .مدز دایرف ،متفرگ شاشوغآ رد ،مدناسر وا هب ار دوخ

 جراخ اههناخ زا ،رتهدنامرد و رتسلفم نم زا ،رتهدز خی نم زا یئاهمدآ …زاب و مدز
 هب هرابود و دندرکیم رارف امرس زا و دنتفگیم يزیچ ،دندمآیم کیدزن ،دندشیم
 .تفریم یهایس  مامشچ و مدشیم خرک امرس زا مکمک زین نم .دنتشگیمرب ناشاههناخ
 رد ار مرهاوخ .دنک راکچ تسنادیمن و دوب هدش هراچیب .ناشیرپ یلاح اب ،دیسر رس مردپ
  .میتفر هناخ نورد هب .مدش دنلب اج زا دوب یتمحز ره اب زین نم .تفرگ شوغآ
 شتآ و تخیر ،دوب هدروآ دوخ اب هک بوچ هشارت هکت دنچ يور يردق ،دروآ ار تفن مردپ
 .مدرگیم هیرگ و مدوب هدنابسچ لقنم هب ار دوخ .دش مرگ مکمک قاطا .درک تسرد
 ».مدرگیمرب هعاسلا« :تفگ و تساخرب اج زاً اتعفد .دوب هدرب شاتام ،درکیمن هیرگ مردپ
 دوخ اب مردپ هارمه ار مرهاوخ شوپ دیفس رفن ود .تشگرب سنالوبمآ کی اب دعب یتعاس



242 

 .تشگرب مردپ هک دوب هدش کیرات اوه .متخیر کشا .مدرک هیرک .مدنام اهنت نم و دندرب
 و هتسب خی شیاههژم و لیبس .دش قاطا دراو ،نادرگرس حور کی لثم ،ادص یب و مارآ
 رد ارم ،درک مرگ لقنم شتآ اب ار شاتسد ،تسشن مرانک مارآ .دوب سح یب شیاهتسد
 شزاون ارم و تخیریم کشا ادص یب .دادرس ار هیرگ و دیکرت شاضغب و تفرگ شوغآ
 .دشیم درد هب لیدبت میولگ رد ضغب .درکیم
 تشونرس نیا .تسا فیعض هک تسا یسک تشونرس نیا« :تفگ هتسهآ مردپ
 ».تساهکچوک
 .مدرک تسرد دوخ يارب مه ياهمقل .مداد شاتسد هب ياهمقل .مدیشک شیپ ار امرخ و نان
 هب اجک زا تفن و امرخ و نان نیا هک دنک لاوئس دیسرن شرکف هب هک دوب ناغاد ردق نآ وا
 .تسا هدرک ادیپ هار هناخ نیا
 زا مردپ .تفای هار زین ازع متام ،یگنسرگ و امرس زا هتشذگ ام يهناخ رد دعب هب زور نآ زا
 .درکیم هیرگ مرهاوخ قارف رد و دادیم هیکت راوید هب .دوب هدنامرد و هتسخ دمآیم هک راک
 ».مدروآیم نم هک یئامرخ و تسام یهاگ هاگ و دوب رینپ و نان ام ياذغ
 »؟ياهدیرخ یلوپ هچ اب ار تسام و امرخ« :دیسرپ مردپ راب کی طقف
    .درکن یلاؤس دروم نیا رد هاگ چیه رگید وا و ».یئوش تخر موریم اهرصع یضعب« :متفگ
 يهکنت زور کی .مدشیم مه تخل شیارب مکمک .متفریم رهچونم يهناخ هب هاگ هگ نم
 .دش غاد  مامکش و مدرک ساسحا ار یکانتشحو درد .داتفا میاهاپ نیب و دروآ رد ارم
 .داد نم هب ناموت تسیب ،مدرکیم كرت ار وا یتقو .دماین مدب مه مدوخ شاتسار
 دص رانکسا کی واّ اما .مدرگرب متساوخیم .دوب مه شاقیفر ،متفر اج نآ هک راب کی
 کی :مدیدیم هدش هدروآرب ار میاهوزرآ زا یلیخ هظحل کی رد .داد ناشن نم هب یناموت
 .مود تسد راولش کی و ون شلاگ تفج کی ،ون باروج تفج
 .مدش یضار نم و تشاذگ مبیج رد رگید یناموت تسیب سانکسا کی ،دید ددرم ارم هک وا
 .دیرخ صرق میارب و درب رتکد هب ارم رهچونم دعب زور
 هک زورما« :تفگ ،دمآ هناخ هب هک رصع زور کی مردپ .دوب هتشذگ مرهاوخ گرم زا لاس ود
 دناوتب هک يرادن غارس ار یسک« :دیسرپ و دمآ نم دزن هناخ بحاص مناخ ،متفر راک رس
 یکی هک مداد لوق وا هب نم ».دنهدیم وا هب مه یبوخ لوپ ؟دیوشب ار راوناخ هد ياهتخر
 .منک ادیپ شیارب ار
 یبوخ لوپ و متسشیم سابل راوناخ هس ود يارب زور ره لاس ود تدم هب دعب هب زور نآ زا
 هصالخ .دوب یئوش تخر زا رتدایز و رتتحار مدمآرد یکی نآ یلو دیسریم متسد هب مه
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 ».يدرک هنیاعم ارم وت راب نیلوا يارب اج نآ رد و دش زاب هعلق هب میاپ مکمک .منکن تاهتسخ
 یئاهمناخ نآ زا یکی« :دیسرپ و درک کشخ یلامتسد يهشوگ اب ار شانامشچ سیگنرف
 »؟درکن داهنشیپ وت هب دشاب دایز شدمآرد هک يرگید راک ،یتسشیم تخر ناشیارب هک
 ».هن« :تفگ و درک رکف يردق رهچیرپ
 هک تسین رارق« :تفگ و داهن رهچیرپ يولج ار نآ ،تشاذگ هویم يردق یباقشب رد سیگنرف
 نیرفآ يداش .تسا بوخ یلیخ باصعا ددمت يارب هویم ندروخ .مینک لد درد طقف ام
 »؟دنروآیب ماش میوگب یهدب هزاجا رگا .تسا
 ».یهاوخیم تدوخ هک روط ره .هزاجا یب هزاجا« :تفگ رهچیرپ
 ماهداد شرافس هک ار یئاذغً افطل« :تفگ و درک یفرعم ار دوخ ،تفرگ ار ياهرامش سیگنرف

 ار یشوگ و ».رتهب رتدوز هچ ره …تسه ناتتمدخ نم سردآ …هلب …دیروآیب
 .تشاذگ
 فیرعت تیارب ار مایگدنز يهمه نم« :تفگ و تخود سیگنرف هب ار شاذفان هاگن رهچیرپ
 تاظحل رد ارم تاساسحا و يدش علطم عیاقو زا طقف وت هک منکیم رکف یلو .مدرک

 ".يدرکن كرد دیاش و دیاب هک روط نآ مایگدنز ینارحب و كاندرد
 ساسحا ار تایگدنز تامیالمان وت هک يروط نآ نم هک تسا تسرد« :تفگ سیگنرف
 هک هدوب مایگدنز رد یئاهیماک خلت و اهتبیصم مه نم یلو منکیمن كرد ار نآ ،ینکیم
 عامتجا رد ام هاگیاج نونکا هک تسا تسرد .مشاب باذع و جنر رد رمعلامادام تسیابیم
 .تسین یسنج زواجت مروظنم .هدش زواجت یئاهتوافت اب ام يود ره هب یلو تسا توافتم
 ار وت باذع و جنر نم لثم سک چیه .تسا یحور زواجت و یعامتجا زواجت ،یقالخا زواجت
 ار تموصعم و هانگ یب رهاوخ وت .درک دهاوخن كرد تسیگدنز شمان هک یمنهج نیا رد
 زا روز هب شوخ يراهب رد ار وا .ار مدنبلد دنزرف نم و يداد تسد زا هدنشک يامرس رد
 ».دندرب یمولعمان ياج هب و دندوبر ماشوغآ
 ریپ لاس هد ،ياهظحل رد سیگنرف درک ساسحا .دش درگ شانامشچ و دیزرل یمک رهچیرپ
 رتکد مناخ ياههنوگ زا کشا ياههناد .تشگ دیفس شیاهوم زا یئاهرات هیناث دنچ رد و دش
 ً امیدق يدردمه رد ،کشا يهدز رف يهقلح ،هناموصعم هیرگ نیا زا و دیکچیم شراک زیم رب
 .دوب هدرک كانمن زین ار رهچیرپ ياههژم ،انشآ
 ترطف تسپ درم نآ زا ریغ نم« :تفگ و دودز شانامشچ زا کشا تسد تشپ اب سیگنرف
 ».منادیمن راکهانگ و رصقم ار سک چیه ،نادجو یب و
 »؟دندرک ادج وت زا ار تاهچب تقو هچ« :دیسرپ لد ود و نازرل رهچیرپ
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 ».تسیاهلاس هدفه دنمورب ناوج نونکا ،دشاب هدنز وا رگا .شیپ لاس هدفه« :تفگ سیگنرف
 .دیشک رپ شاهنیس زا نیشتآ یهآ نوچ و دروآ راشف مغ .دش گنت شدرد يارب هنیس و
 لگ شاتروص .دروآیم راشف رهچیرپ زغم رب ،هشیش يور نزوس ندرک ریگ هیبش یئادص
 :دوب هدش درس یسوسحم روط هب شاناتشگنا رس و دیپتیم تدش اب شابلق .دوب هتخادنا

 »؟دندوبر ار تاهچب اجک زا«
 ».14 كالپ يدعس نابایخ« :تفگ و تخود وا مشچ رد مشچ سیگنرف
 دق يارب یئورین هن هک درک ساسحا .داتفا ورف شاناوناز يور ات شرس و دش ات رهچیرپ
 .رتکد مناخ نامشچ رد ندرک هاگن تآرج هن و دراد ندرک تسار
 و تشاذگ شاهناش يور تسد ،داتسیا شرانک .تفایرد ار وا زور و لاح یعون هب سیگنرف
  »؟تسین روط نیا .میراد لد رد یکرتشم مغ ام« :دیسرپ
 و دیلان دنلب و تخیوآ سیگنرف ندرگ رب تسد ،دیشک الاب ار دوخ طرفم فعض رد رهچیرپ
 ».شخبب ارم ناج رتکد .شخبب ارم .شخبب ارم« :تفگیم مارآ و تسیرگیم .درک هیرگ
 و منیشنیم ترانک رد هک تساهلاس ،ماهدیشخب هک تساهلاس ار وت نم« :تفگ سیگنرف
 ربخ شالاح زا و مسرپیم وا ياج زا ،منزیم فرح مرسپ هب عجار ،منکیم وگتفگ وت اب
 ».مریگیم
 ،ماهدرک هچ نآ ناربج يارب« :تفگ و تخود وا مشچ رد مشچ ،دش ادج سیگنرف زا رهچیرپ
 ».مهد ماجنا ،دیآرب متسد زا هک یکمک ره و یئوگب هک يراک ره مرضاح
 هاجنپ درم .درک زاب ار رد سیگنرف .دندیچرو لامتسد اب ار  ناشکشا ،رد گنز يادص اب
 »؟منیچب اجک .رتکد مناخ مالس« :دش دراو تسد رد هعمجم ياهلاس
 ،زیم ندیچ رد و دش جراخ قاطا زا رهچیرپ .درک هراشا تسار تمس گرزب زیم هب سیگنرف
 هب ناموت دص سیگنرف .دوب هدش هدیچ ،زیگنا اهتشا ،اهاذغ دعب یقیاقد .دومن لوغشم ار دوخ
 تنابرق« :تفگ و درک رکشت نوسراگ .دناپچ شابیج رد مه یناموت تسیب کی و داد وا
 ار وت ادخ .تسا هدرک هایس ار مراگزور هک هدب نم درد لد يارب یئاود کی ،رتکد مناخ مورب
 ».دنکن مک یگرزب زا
 ».شکب زارد تخت نآ يور .درادن لاکشا یلو .متسه نانز رتکد نم« :تفگ سیگنرف
 تشگنا اب یتدم ،دز الاب ار وا نهاریپ سیگنرف .دیشک زارد تخت يور لاحشوخ نوسراگ
 وگب ناروتسر بحاص هب« :تفگ و تشاذگ یشوگ شاتشپ و مکش يور ،درک شاهنیاعم
 یبصع ياهراشف زا وت یتحاران .دوشیم بوخ تاهدعم درد تقو نآ .دنک دایز ار تاقوقح
 یئوراد چیه هب وت .تسا یلوپ یب زا یشان یبصع ياهراشفً الومعم اهزور نیا و تسا
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 مه نآ و .ینک دعاسم ار تایگدنز طیارش دیاب .تسا ملاسً الماک تاندب .يرادن جایتحا
 هتسهآ و تفرگ ار شاشوگ ،دیشک نیئاپ ار نوسراگ نهاریپ سیگنرف ».دراد مزال لوپ
 فک رگید ناموت هد و ».يوشیم بوخ .رواین راشف تدوخ هب ،روخن هصغ دایز« :تفگ
 ار بلطم هک یلاح رد لوگنش و یضار و درک بترم ار دوخ نوسراگ .تشاذگ شاتسد
 .تسب شرس تشپ ار رد و ».مربیم ار اهفرظ حبص ادرف« :تفگ ،درکیم كرت
 و ابیز نز هچ :درک زادنارو ،دوب هداتسیا اذغ زیم رانک هک ار رهچیرپ و تشگرب سیگنرف
 جوم شانامشچ رد یقیمع مغ هک يدوجو اب .دراد يزیگنا طاشن تروص هچ .تسا یسولم
 ياهمقل نیشنب« :تفگ دش کیدزن وا هب ».تسا شخب شمارآ و باذج شاهرهچ ،دنزیم
 .دندش لوغشم و دنتسشن مه يوربور ».میروخب اذغ
 .درک ندروخ هب عورش علو اب .تشادیم تسود ار يزبس اب همیق شروخ رهچیرپ
 .تشاذگیم ریثأت شتاکرح رد و دزیم هل هل سیگنرف نامشچ رد هروش لد و یبات یب
 هدروآ هچ شانینزان يهچب رس رب هک دسرپب رهچیرپ زا دعاسم یعقوم رد تساوخیم شالد
 ؟دنکیم هچ و تساجک رد .تسا
 و دوب هدمآ دنب شیاهتشا .دادیم ورف مارآ و دیوجیم ار نآ اهتدم ،تشادیمرب ياهمقل وا
 اج هب اج ار يزیچ ندرک مگ در يارب و تساخیمرب تهج یب .دشیم کشخ شاناهد
 .تشاذگیم ناهد رد رگید ياهمقل و تسشنیم هرابود ،درکیم
 ،تشاذگ رهچیرپ يولج ياچ یناکتسا سیگنرف دنتشگرب دوخ ياهاج هب ود ره اذغ زا دعب
 ».مراد لاؤس کی« :تفگ و تسشن شراک زیم تشپ
 .تساجک رد هچب منادیمن نم .منادیمن ار شاباوج یلو منزب سدح ار تالاؤس مناوتیم«
 .دیآیب تاتسد عاضوا ًالماک ات منک فیرعت تیارب ار یناتساد دیاب تهج نیا هب
 هب ارم زور کی .متفریم رهچونم شیپ راب ود یکی ياهتفه ینعی ،یهاگ هاگ هک متفگ رتشیپ
 كرحتم ياهسکع و هدرپ ندید .متفریم امنیس هب راب نیلوا يارب .درک توعد امنیس
 يهناخ هب ،مورب نارواین هب دیاب نم« :تفگ نم هب امنیس زا دعب .دوب بلاج اعقاو میارب گرزب
 و داد ناموت هد نم هب و ».يدرگرب هناخ هب یسکات ای و سوبوتا اب وت تسا رتهب .مرهاوخ
 .تفرگ شیپ رد ار نارواین هار یسکات اب شدوخ
 کیش یلیخ نیشام کی ناهگان .دندوب رپ اهیسکات يهمه .مداتسیا نابایخ رانک یتدم
 »؟دیربیم فیرشت اجک« :دیسرپ هدننار .تشاد هگن میاپ يولج
 .متفگ ار مسردآ
 .مدش راوس ».موریم تمس نامه هب مه نم .دیوش راوس دیئامرفب«
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 مدآ ،دیسر مرظن هب .دوب ینایب شوخ و شوپ کیش ،هفایق شوخ درم نیشام بحاص
 »؟امش مسا .تسا دمرس نم مسا« :درک یفرعم ار شدوخ .تسا ینابرهم
 »رهچیرپ«
 ؟مینک شدرگ مه اب یمک دیهدیم هزاجا«
 ».دیلیام امش روط ره« :متفگ هتساوخ ادخ زا
 یهوک نیئاپ هب و میتشذگ یئالابرس نابایخ نیدنچ زا .دنار يرگید تمس هب ار نیشام وا
 ار هقشاعم دعب .میتخادرپ شدرگ هب ناتخرد نیب و مدش هدایپ نیشام زا ،وا رارصا اب .میدیسر
 .مدش میلست وا هب و میدرک عورش
 دمرس راب کی ياهتفه .مدرب دای زا ار رهچونم رگید .دش رتهب مایلام عضو دعب هب زور نآ زا
 یناوج نیع رد وا ایوگ .تشاذگیم متسد فک ناموت دص و دربیم شدرگ هب ارم نیشام اب
 یئاهلغش نینچ ای و تکرش بحاص ؟رادهناخراک ؟رسفا .دوب تکلمم يالاب تاماقم زا
 .تشاد
 ًالصا ای و یتدم دیاش :تفگ ،دوش ادج نم زا تساوخیم یتقو هن تعاس یلاوح ،بش کی
 ».مینیبن ار رگیدمه
 مدرک ساسحا .داتفا كوت و کت هب ماسفن ،دشاب هدرک لوه هک یسک لثم .تخیر ورف ملد
 مامت و مراد شاتسود هناقشاع هک مدیمهف تقو نآ .دوریم یگدنکارپ هب مندب ياضعا هک
 لوا زا ار یگدنز نوچ .مدرکن بجعت شاتواسق زا .ماهدیشیدنایم وا هب طقف یئانشآ لوط
 دوخ هب یتقو .دش هتخادگ مناج یئادج يهظحل رد شایتوافت یب زا یلو مدوب هدید نینچ
 ارم .دوب هتشاذگ ماهناش يور ار شاتسد مارآ وا و مدرکیم هیرگ دوجو مامت اب هک مدمآ
 .درب دوخ اب ار مناج يهراصع وا و مدش هدایپ ».مورب دیاب .ظفاح ادخ« :تفگ و دیسوب
 نامهچوک هب نابایخ زا هک زور کی هک نیا ات متشادن يربخ وا زا مین و لاس کی دودح
 مرن و فیطل وا .منزب دایرف یلاحشوخ زا متساوخیم .مدش وربور وا اب هنیس هب هنیس ،متفریم
 ».ایب نم لابند« :تفگ هتسهآ و تشاذگ منابل رب تشگنا
 يوت .میدش شاتلروش نیشام راوس و میتشذگ یعرف نابایخ هس ،ود زا .مداتفا هار شالابند
 زا هک الاح مدرک رکف .دوب هدش گنت تیارب ملد یلیخ .رهچیرپ مالس« :تفگ نم هب نیشام
 دوخ هب مرگ ارم و دیشک مشوغآ رد ،دیسوب ار منابل ».منزب وت هب يرس ماهتشگرب تیرومأم
 نیا زا هشیمه يارب مهاوخیم و متسه اهنت یلیخ هک تسا نیا تقیقح« :تفگ و درشف
 ».مدرک رکف وت هب تهج نیا هب .منک ادیپ تاجن یئاهنت
 و موصعم ،بناج هب قح يهفایق یلو .دوب لکشم میارب مدوب هدینش هچنآ رواب یتاظحل
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 یلاحشوخ زا و متخیوآ شاندرگ رب .تسکش ار يروابان دس ،شرابتبحم ياههاگن
 هب هک یلاح رد و دیسوب ار مانابل ،دیشک تسد میاهوم هب ،درک شزاون ارم زین وا .متسیرگ
 یلکشم یلو میآیب تدزن متساوخیم شیپ زور هس« :تفگ ،دناریم شیپ هب ار نیشام یمارآ
 شیرای هب متسناد دوخ يهفیظو ،متسه کیدزن یلیخ وا اب نم نوچ .دمآ شیپ متسود يارب
 دوخ ترادید يارب و دش قاط متقاط رگیدّ اما .تسا هدشن لح هلئسم لاح هب ات یلو .مباتشب
 ».تسا لوغشم و تحاران ملایخ یلیخ نک رواب .مداتسیا ترظتنم و مدناسر ناتهچوک هب ار
 وت هک تسا یلحنیال يامعم هچ نیا« :مدیسرپ و مدرشف مرن دوب هدند يور هک ار شاتسد

 "؟تسا هدرک لوغشم هزادنا نیا ار
 ».تسا نایم رد هانپ یب و تخبدب نز کی یگدنز و گرم«
 ».وگب رتحضاو .ممهفیمن«
 .دوشیم تسود هدرک لیصحت و صخشتم مناخ کی اب تکلمم يالاب تاماقم زا یکی«
 نم تسود هک اقآ نآ و تسا مناخ لمح عضو عقوم ادرف .ددرگیم هلماح درم نیا زا مناخ
 و تشک دهاوخ هلولگ اب ار هچب و ردام ،دنکن تسین هب رس ار هچب رگا هک هدرک دیدهت ،دشاب
 ظفح يارب هک منادیم و مسانشیم بوخ ار درم نیا نم .دنازوس دهاوخ ار ناشهزانج
 فیح و تسا ینینزان رایسب نز مه مناخ نآ .دز دهاوخ يراک نینچ هب تسدً امتح شیوربآ
 ».دوش گرم میلست یناوج رس تسا
 »؟دنراپسب ،دنوشیمن رادهچب هک یجوز هب ار هچب اهنآ تسین رتهب« :متفگ
 تسا روطچ یتسار .میدشن قفوم و میدرک یسررب ار تاناکما نیا يهمه ام« :تفگ دمرس
 شالیوحت تلود هب دنکیم ادیپ ار وا هک مه یسک« متفگ نم »؟دنراذگب هار رس ار هچب
 ».دهیم
 نیا تسا رضاح یسک هچ یلو .دش دهاوخ روط نیمه ًاقیقد .داب هدنز« :تفگ هدز ناجیه وا
 ،یهدب ماجنا ار باوص راک نیا وت رگا« :تفگ و دیسوب ارم یلاحشوخ اب »؟دهد ماجنا ار راک
 ».تفرگ یهاوخ تمدخ نیا تباب ناموت رازه هس لقادح
 »!لوپ همه نیا !؟ناموت رازه هس« :مدیسرپ بجعت اب
 ار تمدخ نیا وت رگا .تسا رادهیام یلیخ اقآ« :تفگ و دیلام شانابل هب ارم تسد دمرس
 ».تفرگ مهاوخ تیارب ناموت رازه راهچ یتح نم ،ینک لوبق
 ».منکیم ار راک نیا« :متفگ .موش یضار هک تشادن مزال رکف دایز
 تخبشوخ مه اب رمع کی« :تفگ و دیشک شوغآ رد ارم ،درک زمرت نابایخ طسو هبترم کی
 ».دش میهاوخ
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 .مدنام نیشام رد نم .میدمآ امش يهناخ يولج ات مه اب دعب زور و میتشاذگ ار اهرادم رارق
 زا نم .دمآ نوریب هناخ زا تشاد لغب رد ار یسولم دازون هک یلاح رد و دش هناخ دراو دمرس
 و درک زادنارو ارم و دز رانک ار ياهرجنپ يهدرپ یمناخ لاح نیمه رد و مدش هدایپ نیشام
 و تسشن نامرف تشپ ،درپس نم هب ار دازون وا .دیدن دمرس ار هنحص نیا .دیشک رانک ار دوخ
 .میدرک كرت ار لحم تعرس اب
 اب و دیسوب ار ماهنوگ ،دناپچ مبیج رد ناموت دصناپ و رازه ،درک یهارمه هناخ رد ات ارم دمرس
 .دومن كرت ار هچوک تعرس
 كدوک تروص هب و مدرک تفچ مرس تشپ ار رد ،متفر قاطا هب ،مدش هناخ دراو لغب هب هچب
 شیاهوم ،زاب همین شدننام هچنغ ناهد و دوب هتسب شانامشچ .مدش هریخ ماشوغآ رد
 ،صاخ يوب کی ،دادیم هدنام ریش يوب شاندب .دوب یئالط و رادبات و مرن ،مشیربا نوچ
 ساسحا .میوبب و منک هاگن اهتعاس ار وا تساوخیم ملد .ریش رطع ای و تسام يوب
    .مدرک یگدنامرد
 ردام ،مدرکیم ساسحا .دوب هدرک رپ ار مدوجو دوپ و رات ياهتخانش ان و هزات قشع و تبحم
 ملد .مالوئسم شایتخبشوخ و تمالس ظفح رد و هدروآ ایند هب ار وا ،دوخ .متسه
 شردام نم و دوب نم لام یتسار هب وا .مراد هگن دوخ شیپ هشیمه يارب ار وا تساوخیم
 مایگدنز درم ،مراد هگن دوخ شیپ ار وت نم رگا .تسا يرگید زیچ یگدنز تیعقاوّ اما :مدوب
 يور يردام نینچ اب وت و دوریم یهابت يوس هب هرابود مراگزور و مهدیم تسد زا ار
 .دید یهاوخن یتخبشوخ
 »؟مراپسب تاثداوح تسد هب و مراذگب تاهار رس رب مناوتیم هنوگچ نم یلو
 مباصعا و مسج و حور دنب زا دنب هک نانچ نآ .درکیم ماهقش ود نورد زا كانتشحو يداضت
 .دیشکیم
 ار شافیطل و ابیز نابل و دادرس ار هیرگ هک دوب هتشذگن  نامكرتشم یگدنز زا یتعاس ود
 .دوب شاهنسرگ .دیشک فارطا هب
 زا سپ نم و درک زیوجت شیارب صوصخم کشخ ریش رتکد .مدرب رتکد دزن و متشادرب ار وا
 .متشگ زاب هناخ هب لیاسو يهمه يهیهت
 هب ،دروآرد ار شاتک .تشگرب هناخ هب ،هنازور راک زا هدنامرد و هتسخ مردپ رصع ياهفرط
 »؟تسیک يهچب ؟تسا هچب ؟تسیچ نیا« :دیسرپ بجعت اب و تخود مشچ قاطا يهشوگ
 شیادیپ هک تسا یهار رس يهچب کی .تسا هتخانشان مدآ کی يهچب نیا« :متفگ
 ».ماهدرک
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 وت تقو نآ ،مینک ریس میناوتیمن ار نامدوخ مکش ام .يدرک طلغ« :تفگ تینابصع اب مردپ
 و ربب ار هچب وش دنلب دوز .جرخ رپ و یمئاد روخ نان مه نآ !يروآیم روخ نان ناميارب
 ».دوب هک یئاج نامه راذگب

 .مداد رس ار هیرگ و ».درم دهاوخ یسک یب و یگنسرگ زا هتسب نابز لفط نیا«
 هب .مراد ساسحا ،مراد بلق ،متسه ناسنا مه نم« :تفگ و تفرگ شوغآ رد ارم مردپ
 وا شرورپ و ندرک گرزب و يراد هگن ناکما ام یلو .مراد تسود یلیخ ار اههچب صوصخ
 ».ینکب يرگید رکف دیاب يدنمهقالع شاتشونرس هب ًاعقاو وت رگا .میرادن ار
 هرابود دوز حبص .مدرک زیمت و مداد ریش ار هچب راب هس .تفاین هار  مامشچ هب باوخ بش نآ
  .مدرک كرت ار هناخ و مدناباوخ و مداد ریش ار وا
 مالس« :متفگ و مدناسر وا هب ار دوخ .دش جراخ هناخ زا رهچونم ،راظتنا یتدم زا سپ
  ».رهچونم
 تابیغ هک تساهتدم ؟یبجع هچ .مالس« :تفگ و درک بجعت ،دش لاحشوخمندید زا
 »!؟ینکیمن ام زا يدای و يدرک شومارف ار ارقف ریقف !هدز
 ».منک تبحص وت اب مهاوخیم .كراپ يوت میورب يراد تقو رگا« :متفگ
 ار ارجام مامت نم و میتسشن مه رانک .میتفر كراپ هب ».میورب .مراد تقو یتعاس مین«
 .درکیم رکف و دوب زاب همین شانامشچ .تشاد ریز هب رس وا .مداد حرش شیارب
 »؟يوریم رهوش يهناخ هب اهيدوز نیمه هب سپ« :تفگ توکس یتدم زا سپ
 ».دنک يرای تخب و دهاوخب ادخ رگا«
 تارطخ رظن زا مه و یناسنا رظن زا مه .تسا یلکشم يهلئسم ،هچب يهلئسم یلو«
 ».ینوناق
 رهش نیا زا ار هچب هک تسا نیا هار نیرتهب« :داد همادا توکس يردق زا سپ وا .متفگن چیه
 یگدنز شیالآ یب و كاپ ،فیرش ياهناسنا هک یئاج ،ینما ياج رد و مینک رود یتنعل
 ».میراذگب هار رس ،دننکیم
 »؟دوشیم ادیپ ایند رد یئاج نینچ ایآ« :مدیسرپ
 هتفر ورف دوخ رد ًاقیمع .دادیم باذع ارم هک دتمم یتوکس .درک توکس و ».يرآ« :تفگ
 اج نیمه رد ادرف« :تفگ و تخود نم هب ار شاهتسخ نامشچ هاگ نآ .درکیم رکف و دوب
 ».روآیب دوخ اب مه ار هچب .متسه ترظتنم
 دیآیم رد هاچ هت زا یئوگ و دیشکیم رپ مانورد قامعا زا هک یئادص اب .تخیر ورف ملد
 »؟تفر میهاوخ اجک هب« :مدیسرپ
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  ».متسه ترظتنم ادرف لاح ره رد .منک رکف دیاب .منادیمن زونه«
  .دش رود و دیسوب ار ماهنوگ ،تساخرب اج زا
 ،مدرک تخل زین ار هچب ،مدش تخل ،مدرک نهپ ار ماباوختخر ،مدناسر هناخ هب عیرس ار دوخ
 کم هک نیا يارب و متشاذگ شاناهد رد ناتسپ .متفر باوختخر هب و متفرگ شاشوغآ رد
 هظحل نآ رد .متخیریم ما ناتسپ كون يور شاناهد يهشوگ زا هرطق هرطق ار ریش ،دنزب
 ندب میاهتسد اب .دنارورپیم و دادیم ریش ار شدنبلد كدوک هک مدوب يردام نم
 تشپ هب یهاگ .مدربیم تذل و مدادیم ژاسام ار وا مارآ مارآ .مدرکیم سمل ار شاکچوک
 ساسحا .متشاذگیم مبلق يور ار شاشوگ و مدناباوخیم ماهنیس يور ار وا ،مدیباوخیم
 تاکرح هب اهتعاس .تسا هدرک لوبق ردام ناونع هب ارم و دربیم تذل زین وا هک مدرکیم
 .مدرب تذل و مدرک هاگن شرامخ نامشچ ندش هتسب و زاب و شاهاتوک ياههژم ،شاناهد
 ای و رود ياهدنیآ رد ار وا مناوتیم هنوگچ :دز قرب مریمض رد راوهقعاص يرکف ناهگان
  »؟منک ادیپ هرابود کیدزن
 ؟درک دیاب هچ .دوبن شامادنا رد ياهژیو تمالع چیه .مدرک شایسراو بوخ
 هناخوراد هب و مدیشوپ سابل .مدرک شزیمت و مداد ریش وا هب رهظ زا دعب هس تعاس دودح
 .متشگزاب و مدیرخ یبط لکلا کچوک يهشیش کی .متفر
 مالفط يوزاب يور نآ اب و مداد ترارح بوخ نآ يور ار ینزوس .مدز شتآ ار لکلا هناخ رد
 اب مدیبوک ار لاخ یتقو .دمآیمن رد شیادص کلفط .مدرک شقن ار فرح کی .مدیبوک لاخ
 .متسب ار شیوزاب و مدرک هایس ار شیور بکرم
 باهتلا اب ،تخیریم کشا و دادیم شوگ ار شدنبلد كدوک تشذگرس هک سیگنرف
 »؟یتشون شیوزاب يور ار یفرح هچ« :دیسرپ

 ».تشرد و اناوخ ي – پ – کی .ار – پ – فرح«
 »؟دش هچ دعب«
 نم هب و دمآ عقوم هب مه رهچونم .مدش رضاح رارق لحم رد عقوم رس زور نآ يادرف«
 ».ایب نم هارمه« :تفگ
 ِرد .دوب هدش كراپ نابایخ رانک شاناکیپ نیشام .میدش جراخ كراپ زا .مداتفا هار شلابند
 ».وش راوس« :تفگ و درک زاب ار تسار تمس
 ًاقیقد .میتفریم شیپ هب یتمس رد تعرس اب و میدوب هدش جراخ نارهت زا دعب تعاس مین
 :تفگ و درک كراپ ار نیشام ،هداج رانک رهچونم .میدوب هار رد یتدم هچ هک تسین مدای
 ».تسا هداج نیا چیپ ،هچب نتشاذگ يارب اج نیرتهب«
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 هک یناقهد نز زا ریغ و دوب مرخ و زبس هداج فرط ود .مدرک هاگن ار فارطا هدز تشحو نم
 گرگ ای اج نیا رد« :متفگ وا هب .دروخیمن مشچ هب ياهدنبنج ،تفریم هدایپ هداج رانک زا
 ».دریمیم یگنسرگ زا ای و دنکیم هراپ ار هچب
 هک یناقهد نز ،میراذگب هداج چیپ رد ار هچب رگا .دروخیم چیپ هداج ام يولج رد« :تفگ وا
 ياهظحل نودب و ».تسا یناجم شاناحتما .درادیمرب و دنیبیم ار وا ،دوریم تمس نآ هب
 تکرح رئسم رد ار هچب لیبنز ،میتشذگ هک هداج چیپ زا .دروآرد تکرح هب ار نیشام لمأت
 و درشف رخآ هب ات ار زاگ لادپ .درک تکرح نارهت يوس هب و دز رود تعرس اب ،تشاذگ رباع
 تدش اب مابلق .دشیم رتشیب مباهتلا ،میدشیم رود هداج چیپ زا هک ردق ره .تفرگ تعرس
 وا هب ظیغ اب .منک لرتنک ار دوخ متسناوتن رگید ،ياهظحل رد .دشیم گنت ماهصرع و دزیم
 ».منک گرزب مدوخ ،یتمیق ره هب ار وا مهاوخیم .مهاوخیم ار ماهچب نم .درگرب« :متفگ
 :متفگ و مدز دایرف .دوزفا دوخ تعرس رب و درکن هجوت نم تساوخرد هب رهچونم یلو
 شاتروص هب مکحم مایتسد فیک اب .درکن یئانتعا مه زاب ».موش هدایپ مهاوخیم رادهگن«
 زمرت هدز تشحو وا .منک ترپ نوریب هب نیشام زا ار دوخ متساوحیم .مدرک زاب ار رد و مدز
 ار شاتروص یلاحشوخ زا .دیدرگ زاب ار هتفر هار و دز رود ياهملک يادا نودب و درک
 نآ لیبنز .سوسفا یلو .مدیود لیبنز لحم يوس هب و مدیرپ نوریب هداج چیپ رد ،مدیسوب
 رد دعب .مدرک ندیود هب عورش هداج ریسم رد هتشگرس و ناریح .دوب یلاخ شیاج .دوبن اج
 نامسآ هب ناقهد نز هک نیا لثم .دوبن هداج رانک رد سک چیه یلو .مدیود تهج فالخ
 ارم يادص ؟تساج نیا یسک« :مدزیم دایرف بترم .دوب هدیعلب ار وا نیمز ای و هدرک زاورپ
 »؟يونشیم
 مرانک رهچونم .مدادرس ار هیرگ ناما یب و متسشن هداج رانک ،لیبنز لحم رد .مدش هتسخ
 رب رس .درک تکرح و درب نیشام نورد هب ،درک مدنلب اج زا ،تفرگ ار میوزاب ریز ،دمآ
 ،دمرس هب تبسن قیمع یترفن ساسحا .دوب هتسکش ملاب و رپ .متسیرگ و مداهن شاهناش
 .درکیم اپ هب مانورد رد شتآ و دنازوسیم ار مابلق
 ار ناتساد دیاب .دش مامت راک تهج ره هب« :تفگ ،دید لاح یب و ادص یب ارم یتقو رهچونم
 ».یئامن لابقتسا ار تاهدنیآ تشونرس ورین مامت اب و ینک شومارف
 یتسه نئمطم« :دیسرپ نایرگ و درک هلان ،داهن نآ رب رس ،دز هرگ مه رب تسد ود سیگنرف

 »؟دنامیم تباث مرسپ يوزاب يور – پ – فرح نآ هک
 ».شاب نئمطم .مدلب ار شامسر و هار و ماهدیبوک لاخ اههچب يارب اهراب نم .يرآ«
 »؟ینک یئاسانش ار لیبنز لحم یناوتیم ،مینک تکرح هداج نامه رد نیشام اب رگا«
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 ».دیاش .منادیمن« :تفگ و درک رکف يردق رهچیرپ
 »؟میورب اج نآ هب مه اب زور کی هک منک شهاوخ وت زا مناوتیم«
 یگدنز زا یکاندرد شخب هکلب ،تسین وت هب طوبرم طقف رگید ،هلئسم نیا .لیم لامک اب«
 ».دزاسیم زین ارم
 »؟مینک تکرح تقو هچ«
 ».یئوگب وت تقو ره« :تفگ رهچیرپ
 »؟تسا روطچ هعمج زور«
 ».تسا بوخ«
 هک ياهداج نامه رد .درک میهاوخ تکرح هیزوف نادیم زا حبص تشه تعاس هعمج زور«
 ار هداج هک نیا درجم هب .میئامیپیم ار یتفاسم ،ياهدرک یط رهچونم اب ینکیم رکف وت
 همانرب و میجنسب ار راک بناوج يهمه دیاب یساسا يوجتسج يارب .میدرگیمرب ،یتخانش
 ».مینک يزیر
 .مراودیما نامراک هب یلیخ .تسیلاع« :تفگ و تفرگ ار سیگنرف ناوزاب هدز قوذ رهچیرپ
 رد ار رگیدمه ».ظفاح ادخ .هیزوف نادیم رد رادید دیما هب .هدش رید .مورب دیاب مه نم
 .درک كرت ار بطم رهچیرپ و دنتفرگ شوغآ
 .داد ناشن زین ار شانتفای هار ،درک لصو ماهچب هب ارم نز نیا« :تفر ورف رکف هب سیگنرف
  ».ینینزان نز هچ
 

٢٧  

 شیپ رد ار هد هار و دمآ نیئاپ هوک زا اراس زا دعب لالب .تشذگیم بش تشه زا تعاس
 دشیم نئمطم یتقو و درکیم یسراو ار نآ طایتحا اب ،دیسریم هک ياهچوک ره هب .تفرگ
 زا هک لالب .داتسیا راظتنا هب دش طایح دراو هک اراس .تفریم شیپ ،تسین اج نآ ردفص هک
 .تفر الاب اههلپ زا وا هارمه و تسب ار رد ،دیسر هار درگ
 ار اراس و لالب ، مرکا .دندوب اهنآ رظتنم هناربص یب قاطا رد مه یقت جاح و ورسخ ،مرکا
 .دنتسشن روامس رانک یگمه .دیسوب و تفرگ شوغآ رد
 هجنکش ار ام ارچ .نز .دروخ ار هکچوک هدور ،هگرزب هدور« :تفگ ضارتعا اب یقت جاح
 »؟یهدیم
  .تسشن ماعط هب و درک نهپ ار هرفس اراس .دروآ مه اب ار ماش و هرفس مرکا



253 

 هزور دنچ نیا .باوخب ورب دوز ،مزادنایم ار تاباوختخر ماش زا دعب« :تفگ لالب هب مرکا
 .دندیدنخ ود ره و درک هاگن اراس هب لالب .دیاهدش هتسخ یشحو تاناویح نیب و هوک رد
 سیل ار مخز يور اهنآ .میدوب لوغشم یباسح اهگرگ اب زور هس نیا رد ام« :تفگ لالب
 ».رقاب الم يهناخ مورب ماش زا دعب مهاوخیم ،هتشذگ نآ زا .دندادیم شلام و دندزیم
  »؟بش عقوم نیا ؟رقاب ّالم« :دیسرپ بجعت اب ورسخ
 ».مناسرب وا هب دیاب هک مراد راون کی .بش عقوم نیا رد تسرد« :تفگ لالب
 ».داد ماجنا ادرف دوشیم ار راک نیا« :تفگ یقت جاح
 مه مدوخ .دنکیم یگدنز جراخ رد هک تسا یئاقآ نآ ياهتبحص ،راون نیا« :تفگ لالب

 ".منک شوگ ار نآ مراد هقالع
 ».میآیم وت اب مه نم« :تفگ یقت جاح
 ».مربیم دوخ اب مه ار راون هاگتسد .موریم اهنت مدوخ .هن«
 نارگید مارآان ياههاگن ریز رد و تشادرب ار هاگتسد لالب .درک كرت ار اهنآ اراس ماش زا دعب
 رقاب الم طایح هب طایتحا اب .دوبن اههچوک رد سک چیه .دش جراخ هناخ زا ادص یب و هتسهآ
 .دز رد و دیزخ
 »؟تسیک«
 ».لالب .متسه نم«
 .درک تفچ نورد زا ار رد و دش قاطا دراو لالب .درک زاب ار رد رقاب الم
 »!بش تقو نیا ؟تسا ریخ« :دیسرپ ،ناساره يردق و بجعت اب رقاب الم
 اب هک هداتسرف ناتیارب ار نآ میاهیسالک مه زا یکی .ماهدروآ راون ناتیارب .تسا ریخ .يرآ«
 ».مینک شوگ مه
 اهفرح نیا و یقیسوم لها نم هک ینادیم تدوخ« :تفگ يرتشیب بجعت اب رقاب الم
 ».متسین
 يور ار رقاب الم ،تقو توف نودب هاگ نآ ».تسین یقیسوم راون نیا« :تفگ و دیدنخ لالب
 .درک نشور ار نآ و داد اج هاگتسد رد ار راون ،دناشن شاباوختخر
 هب رس رامخ نامشچ و زیت اهشوگ اب ،درک مخ اهاپ يور ار ندب ،تسشن وناز ود رقاب الم
   .تفرگ يزاب هب شاناتشگنا اب ار حیبست ياههناد و تخادنا ریز
 دیشکیم هآ یهاگ هگ رقاب الم .درکیم بیقعت تقد اب ار تالمج لالب .دش عورش ینارنخس
 ».ربکا و هللا ،ربکا و هللا« :تفگیم و
 وا هب عجار همه .دوب هدینش نارنخس تیصخش دروم رد تامارک و اهزیچ يرایسب لالب
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 شاتالمج لاح نیا اب .دوب لوا فیدر رد ،یسایس يهنحص رد شامسا و دندزیم فرح
 رد هلمج رد تاملک رتشیب .لوفعم ای و لعاف هاگ و دوبن هلمج رد لعف یهاگ .دوبن تسرد
 لماک ان و هت و رس یب یهاگ و اسران زین تالمج نومضم .دشیمن هدرب راک هب دوخ ياج
 .دوب
 دنچ :ددنبب عمج شزغم رد ار نآ ياوتحم درک یعس و دیشیدنا لالب .دش مامت ینارنخس
 يزوسلد و تیناحور زا دیجمت و فیرعت يردق ،شاهداوناخ و هاش هیلع راعش و شحف یئات
 .دوب هدش هضرع اهبلاق نیرتدب رد همه هک ،مدرم يارب هنایماع
 هب و درک نهپ زامن اج ،تخادنا شود هب ابع رقاب الم هک دوب هشیدنا نیا شکاشک رد لالب
 ترمع ادخ« :تفگ و درک توف لالب هب ،دناوخ یسرکلاۀیآ راب دنچ ،زامن زا سپ .داتسیا زامن
 نیا ندینش زا رتشزرا رپ نم يارب یتمعن چیه .دزرمآیب ار تردام و ردپ ادخ .ناوج يا دهدب
 ».يدرک زاب ارم نامشچ راون نیا اب هک دیاشگب ار تانامشچ ادخ .دوبن راون

 »؟تفگ هچ راون نیا رد اقآ رگم«
 تردق هب و دریگب ار مدرم قح دناوتیم لکشت اب تیناحور هک دناهدومرف راون نیا رد اقآ«
 ».تسا مهم یلیخ نیا و .دسرب
 ».دزن یئاهفرح نینچ راون نیا رد اقآ یلو« :تفگ بجعت اب لالب
 هک دوب نینچ ینارنخس ياوتحم یلو .نم رای دش دوخ نظ زا یسک ره« :تفگ رقاب الم
 ».متفگ
 هاگ نآ ».تسامش لام راون« :تفگ و داد رقاب الم هب ،دروآ نوریب هاگتسد زا ار راون لالب
 شیپ رد ار شاهناخ هار رکفتم و درک كرت ار هناخ ،یظفاح ادخ زا سپ و تشادرب ار هاگتسد
 سالک تشه طقف یسک رگا !يداوس یب مدآ هچ !يهت و رس یب ياهفرح هچ« :تفرگ
 تکلمم نیا رد ایآ .دنکیم ینارنخس و دنزیم فرح كدرم نیا زا رتهب ،دشاب هتشاد داوس
 دارم ومع !دنکیم رد یمسر و مسا نینچ يدنوخآ نینچ هک تسا لاجرلا طحق ردق نیا
 رتزغم رپ دیوگیم هک یبلاطم مه و رتهب وا زا شاتالمج مه ،درادن مه یکردم هک نامدوخ
 رتداوس اب و رتهدیمهف یتح و دارم ومع لثم رفن نارازه تکلمم نیا ردً امتح .دنرتیملع و
 مارتحا هب رقاب الم یتح ؟دراد رادیرخ شافرح و هدش رس ردق نیا وا ارچ یلو .دنراد دوجو
  !دوب هدش جیسب و جییهت مه یلیخ و دروآ اج هب زامن تعکر ود ،اقآ فرح
ً امتح ؟تسا ربخ هچ یتسار ؟دنتفایمن دارم ومع لثم ياهدیمهف مدآ لابند مدرم ارچ
 نینچ لوگ ،هدز نایصع و شوه اب و غلاب مدآ اهنویلیم الاو .تسا هساک مین ریز ياهساک
 هب ار مدرم هک تسه نانخس نیا رد يزیچ کی .دنروخیمن ار یئاهنایذه و تایوجه
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 هچ هت و رس یب تالمج نیا رد یلو .دشکیم یصاخ تمس هب ار اهنآ و دروآیم ناجیه
 »؟دشاب دناوتیم یصاخ زیچ
 :دیسرپ بجعت اب لالب .رضاح مه ياچ و دندوب رادیب همه .دیسر هناخ هب راکفا نیا اب وا

 »!تسا تقو رید ؟دیاهدیباوخن ارچ«
 .دیمل راوید هب و درک شوخ اج ورسخ رانک لالب ».میوگب تیارب ات نیشنب« :تفگ مرکا
 .يوش جراخ هناخ زا دیابن رگید يهتفه ود ات وت هک میاهدیسر هجیتن نیا هب ام« :تفگ مرکا
 بوخ زونه زین تاهناش مخز .دوشیم ادیپ سیلپ يهلک و رس هرابود ،دنیبب ار وت ردفص رگا
 ».ینک تحارتسا دیاب و هدشن
 ».يرادن ار هناخ زا جورخ يهزاجا وت هک میئوگب میهاوخیم راب نیلوا يارب« :تفگ ورسخ
 :تفگ و درک یتسد شیپ یقت جاح یلو دنک ضارتعا هک درک زاب ناهد .دیدنخ لالب هاگن

 ».فرح یب فرح«
 .دیشک تروه و تخادنا ناهد رد دنق ياهبح و تشادرب ار شناکتسا لالب

♞    
 دز شیادص رس تشپ زا لالب .تفریم سوب ینیم هاگتسیا هب و دوب هدش جراخ هناخ زا دارم
 ».دارم ومع مالس« :تفگ و
 »؟يدوز نیا هب حبص ،اجک ؟دمآ رس هب تاینیشن هناخ .ناج لالب مالس« :دنادرگرب ور دارم
 .مدش تحار .مدیسوپ هناخ يوت زور هدزناپ .دمآ رس هب .دارم ومع يرآ« :تفگ لالب
  ».منک تبحص ياهملک دنچ وت اب متساوخیم
 رد یچرادبآ ناونع هب .مدروآ ریگ یبوخ راک زورید .مورب رهش هب دیاب نم« :تفگ دارم
 هناخ رد بشما .مشاب مراک رس عقوم هب دیاب تهج نیا هب .مدش مادختسا یئاراد يهرادا
 ».درک میهاوخ تبحص مه اب دعب .ایب مه وت .دیآیم مه اراس .متسه
 يوس هب ،سوب ینیم اب مه هارمه دعب تعاس مین .تفر اراس دزن و درک یظفاح ادخ لالب
 .دندرک تکرح رهش
 نیا .شاب تدوخ بظاوم« :تفگ و تفرگ ار لالب تسد اراس ،دندش هدایپ هک سوب ینیم زا
 ».تسا هتشذگ ياههتفه زا رتغولش اهزور
 .دندش ادج مه زا ».دسانشیمن نز و درم هلولگ .یشاب بظاوم دیاب مه وت« :تفگ لالب
 هت اج نآ و اج نیا .تشاد يرگید تلاح اهنابایخ .تفرگ شیپ رد ار هسردم هار لالب
 و رد .دروخیم مشچ هب نیمز يور گنس ياههکت و رجآ ياههراپ ،هتخوس کیتسال يهدنام
 ار روفاو و لقنم .رایتخب .رایتخب« درک تقد يراعش هب و داتسیا لالب .دوب راعش زا رپ راوید
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 دندرکیمن مسبت .دوب مدرم يهرهچ رد يرگید تلاح زورما .داد همادا دوخ هار هب و »رایب
 انشآ همه راگنا هک دوب يروط ناشراتفر .تشاد دوجو اهتروص رد مسبت زا ياهولج یلو
 .دنراد طابترا مه اب یعون هب و دنسانشیم ار رگیدمه ،دنتسه
 رد اهنآ درگ نیلصحم هیقب و هدش عمج طایح طسو ياهدع .تشاذگ هسردم هب مدق لالب
 و هاش و تلود هب اسر یئادص اب ًانلع نارنخس .دندزیم مدق ای و دندوب هداتسیا یلصاوف
  .درکیم جییهت ار نارگید و دادیم شحف شراصنا و ناوعا
 رب تسد ،دش کیدزن وا هب یمارآ هب لالب .دوب شوگ اپارس و هداتسیا عمج نایم رد میهاربا
 »!هدش ضوع یلیخ عاضوا مولعم رارق زا« :تفگ و دز شاهناش
 و مدمآیم سوب ینیم هاگتسیا هب بترم نم ؟تسا روطچ تلاح .لالب مالس« :تفگ میهاربا
 و رتداح .تسا هدش نوگرگد یلیخ عاضوا زور دنچ نیا رد عقاولایف .مدوب تلاح يایوج
 هدرتسگ ردق نآ تاعمجت .تسا هتخیر اهسرت و هدروخ هرگ مه هب اهتسد .هدش رتنینوخ
 ».تسین راشف و لرتنک هب رداق رگید كاواس هک هدش
 ،هدش تشم ياهتسد اب و دوب مروتم شاندرگ ياهگر .دوب هداتسیا یلدنص يور فرشا
  ».نیفعضتسم ربهر ینیمخ هللاتیآ داب هدنز .زرابم تیناحور داب هدنز« :دادیم راعش
 طقف یئوگ هک دننکیم تبحص يروط هتسد و راد نیا ياهمدآ« :تفگ لالب هب میهاربا
 مه ناریا تلم ربهرً امتح ناشربهر و دنتسه لکشتم ،دنراد رظن لیاسم هب عجار اهنیا
 ».تسه
 ».دنشیدنایب نینچ دنراد قح« :تفگ لالب
 »؟دنراد قح ؟یچ« :دیسرپ بجعت اب و دز لز لالب هب هدمآرد هقدح زا نامشچ اب میهاربا
 راهچ و رازه هک مه يرگید لکشت ره .دنراد قح هک همولعم« :تفگ يدرس نوخ اب لالب
 ».دراد قح ،دشاب هتشاد تسد رد ار اهنآ راسفا و هدرک نییعت ار مدرم يرکف ریس لاس دص
 ناریا هب هللاتیآ ترضح رگا« :دشیم هتسخ و دولآدرگ ،فیعض مکمک فرشا يادص
 عورش نامز ماما يهرود هیبش ياهرود ،دوش زاب تیناحور لاب و تسد و دنروآیب فیرشت
 تمعن روفو و ینازرا و دوب دهاوخ یناجم ناتسرامیب و یناجم قرب ،یناجم بآ .دش دهاوخ
 ».دنک دهاوخ ار تکالف و رقف يهشیر
 هملک دنچ مه نم .ياهدش هتسخ وت« :تفگ فرشا هب و دناسر تیعمج نایم هب ار دوخ لالب
 ».مراد فرح
 اسر یئادص اب و دش راوتسا نآ رب لالب .دما ریز هب یلدنص زا تاولص نداتسرف اب فرشا
  :تفگ
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 مه رکف .ماهدوبن نامناخ یب و هدیشکن یگنسرگ لاح هب ات نم هک تسا نیا تقیقح«
 دیاب لیاسم نیا دروم رد تهج نیمه هب .دنشاب نامناخیب ناریا مدرم تیرثکا هک منکیمن
 .دنیشنب لد هب  ناشفرح هک دننک تبحص اهنامناخ یب و ناگنسرگ دوخ و نارظن بحاص
 يهمه دوب دهاوخن رداق یتلود چیه ،مرظن هب مه هریغ و ناتسامیب و قرب و بآ دروم رد
 دیابن ام الاح زا سپ .دراد جرخ تاسسؤم نیا يهرادا نوچ .دنک یناجم ار اهزیچ نیا
 تکلمم نیا رد هک تفگ ناوتیم تأرج هبّ اما .میهدب یکلا و کنک شوخ لد ياهراعش
 رد مادعا و هجنکش ،نادنز ،فلاخم يهدیقع کی زاربا اب .درادن دوجو هدیقع و نایب يدازآ
 تشه هلئسم نیا ماهتا طقف ای و میژر فلاخم يهیمالعا کی ندناوخ يارب .تسا راظتنا
 ام زا دنهاوخیم اهنیا .تسین مدآ ،دشیدناین هک یمدآ .تسا هتسشن نیمک رد تراسا لاس
 کی رد ار مبلاطم .دندش مامت نم ياهفرح .دنزاسب ریز هب رس و روبص تاناویح ،مدرم
 .دندز فک شیارب يدادعت دمآ نیئاپ هک یلدنص زا ».يدازآ داب هدنز :منکیم هصالخ هلمج
 زونه ام تسود نیا« :تفگ و داتسیا یلدنص يور ممصم و سوبع ياهرهچ اب فرشا
 هک هدرکن كرد زونه تسود نیا .تسا رطخ رد مالسا و دنا ناملسم ام مدرم هک هدیمهفن
 و .دشاب هتشاد یمالسا يربهر تقایل هک دنک يربهر ار ناملسم تلم نیا دناوتیم یسک
 ».ینیمخ هللا حور هللاتیآ ترضح زج تسین يرگید سک صخش نیا
 .دنک اج زا ار هسردم ندز فک و تاولص
 .تسا هتفهن هللاتیآ نیا ياهتبحص رد يزیچ هچ ممهفیم الاح« :تفگ لالب هب میهاربا
 مدرمهشیدنا رد ار هعیبطلاءاروام و تافارخ و بصعت لاس دص راهچ و رازه ،هتسد و راد نیا
 ».درک دنهاوخ مه ورد و دننک ورد دنهاوخیم راب نیمدنچ يارب زورما و دناهدرک تشک
 ،دیشک دوخ يوس هب ار اهلد هک یئادص نآ یلو دومن مالعا ار سرد عورش ،گنز يادص
 .دندمآیم شیپ هب هدرشف فوفص رد رواجم نابایخ رد هک دوب یمدرم نارازه دایرف
 نیا يهدید متس و ناملسم مدرم اب یگتسبمه يارب« :دز دایرف اسر یئادص اب فرشا
 .دمآ نیئاپ یلدنص زا و »میدنویپب تارهاظت فوفص هب ،تکلمم
 هب و دندش جراخ هسردم زا ،هاش رب گرم راعش اب ،فرشا يربهر هب نیلصحم زا يرایسب
 .دنتسویپ ناگدننک رهاظت فوفص
 دارفا .دندوب يریگرد يهدامآ و هدرک حلسم ار اهگنفت ،هتسب ار نابایخ سیلپ و نازابرس
 رارف دصق ولج فوفص یلو دروآیم راشف تشپ زا تیعمج .دندرک هلمح تارهاظت هب حلسم
 و دندرک حورجم ار ياهدع گنفت هت و هزینرس اب و دندیسر مدرم هب حلسم ياهورین .تشاد
 .دندنکفا نیمز رب
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 شقن و دز شاتشپ هب گنفت قادنق اب يزابرس .دیبوک لالب رس رب مکحم موتاب اب ینابساپ
 و دنتخادنا یشترا يوردوخ نورد ناشک ناشک ار وا یفخم رومأم هس .درک شانیمز رب
 .دنتفرگ شیپ رد ار نادنز تمس
 

٢٨ 
 هب وت رگا« :تفگیم ،دوب هدش نوخ رپ شانامشچ و دزیم هرعن هک یلاح رد ناخ گنشوه
 ار وت هب يزارد تسد تأرج زگره وا ،يدوب هدادن خن زیچ همه یب يهرزه يهکیدرم نیا
  ».دگنشیم تلد هک یئوت .تشادن
 .درکیم هیرگ و دوب هدرک زک قاطا يهشوگ هدیش
 تسرد« :تفگیم لد رد و تخیریم اهنآ رب ار شاخلت هاگن .دوب هداتسیا راوید رانک نمهب
 ».تسا هدش رید یمک یلو .ردپیئوگیم
 هلجع اب ،درشف مه هب نادند .دروخیم ناکت شردام ياهاپ نیب هک دید ار مارهش هاگ نآ
 یسک رگا« :دیدرگ راپسهر رهش يوس هب تعرس اب و دش نیشام راوس ،درک كرت ار قاطا
 ».دیآیمرد راک دنگ ،دنیبب نیشام نیا اب ارم
 درکیم یعس .داتفا هار هب و دش هدایپ ،درک كراپ اهنیشام رگید و ناتخرد نیب ،ینابایخ رانک
 زا تعرس اب ،تخادنا ریز هب رس ،دیشک نیئاپ یناشیپ ات ار شاهالک .دنکن دروخرب یئانشآ اب
 دراو عیرس و دیسر اهراکشارت و اهکیناکم نابایخ هب ،تشذگ هچوک سپ هچوک نیدنچ
 ».اتسوا مالس« :دش يراکشارت ناکد
 .هسردم نیا هب تنعل !یتسه ادیپ مک یلیخ !اهفرط نیا زا .یبجع هچ .ناخ نمهب مالس«
 ».هسردم .هسردم .هسردم یه
 .مراتفرگ ًاعقاو یلو .مدزیم رس وت هب نیا زا شیپ دیاب نم .اتسوا يراد قح« :تفگ نمهب
 ».هسردم یه .یتفگ هک يايراتفرگ نامه
 »؟يروطچ مد هنهک ياچ کی اب .نیشنب امرفب الاح«
 بلطم و دوب یمالس ضرع تمحازم زا ضرغ .دش فرص هعاسلا .اتسوا تاتسد نابرق«
 ».یتیمها یب
 ».امرفب مه ار تلباقان بلطم الاح .يداد هک مالس« :تفگ حازم هب و دیدنخ اتسوا

 خاروس ار یبلح میاهنادند اب هک ماهتسب طرش مناتسود زا یکی اب نم ،اتسوا ینادیم«
 ».منک
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 »؟ینک خاروس تیاهنادند اب ار یبلح ؟یچ«
 نیا لح .میاهتسب طرش ناموت رازه جنپ رس ام .میاهنادند اب .يدینش تسرد .اتسوا يرآ«
 ».تسوت تسد هب مه لکشم
  .داد رس ار هدنخ و ».منزب زاگ ار نآ نم ات اج نیا روآیب ار یبلح .دشاب«
 ود ،بوخ زاسنادند کی لثم هک تاتمدخ ماهدمآ .موجب ار نآ دیاب مدوخ نم .اتسوا هن«
 ،دشاب رتدنلب دیاب هک نآ شین ياهنادند اب مناوتب ات ینک تسرد میارب يدالوپ نادند فیدر
 زا هک ار یناموت رازه جنپ مرضاح یتح .مهدیم تهب یهاوخب هچ ره .منک خاروس ار یبلح

 ".منک تمیدقت یتسد ود متفرگ وا
 يارب نادند کی لاح هب ات نم !مزاسنادند نم رگم !مونشیم یئاهزیچ هچ .ربکا و هللا«
 زا یئاهزیچ .تسین نم ناهد رد یباسح و تسرد نادند کی .نیبب .مزاسب ماهتسناوتن مدوخ
 ».دهدیمن دق نآ هب مه ناطیش لقع هک یهاوخیم مدآ
 علطم کلک نیا زا بیقر رگا .ماهدرک يدنب طرش ناموت رازه جنپ رس نم .اتسوا ینادیم«
 نیا .دیآیب رد راک دنگ دیابن تهج نیا هب .درک دهاوخ راوس يرگید کلک مه وا ،دوش
 »؟منک میدقت ردق هچ بوخ .تدرگاش زا یتح ،رادب یفخم ار عوضوم
 ».ناموت رازه هس ،هدب .میوگب هچ هللاو«
 ».ینکیم راکچ منیبب لاح ؟تسا بوخ .ناموت رازه شش .اتسوا دشاب«
 ار نآ کینکت دعب و دیشک ار راک يهشقن دیاب لوا« :تفگ و تفر ورف رکف هب يردق اتسوا
 .دومیپ ار هزاغم ضرع و لوط راب نیدنچ .درک ندز مدق هب عورش رکفتم و ».درک مولعم
 یلاحشوخ اب و دروآرب رس ناهگان .تخادرپ وجتسج هب فده یب اههراپ نهآ نیب يردق
  :تفگ
 يزیچ .مزاسیم تیارب یهاوخیم هک ار يزیچ نآ ،یهدب نم هب ار تنادند بلاق رگا«
       ».دنک خاروس مه ار نهآ هتخت هک تخاس مهاوخ تیارب
 ».مرادن ار میاهنادند بلاق نم یلو« :تفگ و داد ناکت رس فسأت اب نمهب
 ».منکیم تسرد نم .رخب چگ ورب« :تفگ و دیشیدنا يردق اتسوا
 لاؤس دوخ زا ،دنیبب ارم یسک رگا نآ زا هتشذگ .متسین انشآ لحم نیا اب نم« :تفگ نمهب
 ار شاتمحز تدوخ ًافطل ؟ددرگیم چگ غارس هچ يارب لحم نیا رد مدآ نیا هک دنکیمن
 ».مینکیم باسح مه اب دعب .شکب
 ياهناوج ردقچ« :تفگ ،درکیم كرت ار هزاغم هک یلاح رد و دش مهرد اتسوا ياههمرگس
 .تسب شرس تشپ ار رد و »!.دنتسه لبنت هنامز و رود نیا
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 .دومن یسراو ار ناکد يواکجنک اب و دیشک دق نمهب
 هدود زا و هدروخ كرت ِیچگ ياهراوید اب دوب يرتم شش رد راهچ ياضف کی اتسوا ناکد
 نهآ زا ولمم یئاههبعج اهراوید رانک .تشاد رارق شارت نیشام ناکد طسو رد .هدش هایس
 رد يوربور .دوب هدش هدیچ ،دالوف يهدارب و یطاقسا گنل لیم ،هتسکش گنیربلب ،هراپ
 رد کی ار ناکد ياضف .دروخیم مشچ هب یکچوک یئوش تسد ،راوید ود كوس رد ،ناکد
 .درکیم ادج رتفد زا یمیدق یبوچ
 رانک و دوب هدش بصن یبلح ياههسفق شیاهراوید رب هک هس رد هس دوب یقاطا رتفد
 .دندوب هتشاذگ یلدنص ود و زیم کی ،دوب فرشم یگنت ءهچوک هب هک ياهرجنپ
 هب چگ زا رپ یتکاپ اب اتسوا دعب یقیاقد .داتسیا شارت نیشام رانک و دش جراخ رتفد زا نمهب
 دش هدامآ طولخم یتقو .دز مه هب بآ یمک اب و تخیر یفرظ رد ار چگ زا يردق ،دمآ نورد
 و راذگب رگج يور نادند .شاب هتشاد تقاط و هلصوح .نک زاب ار تناهد« :تفگ نمهب هب
 يور و درک زاب ار شاناهد ،دناشن یلدنص يور ،درب رتفد هب ار نمهب اتسوا ».نک لمحت
 عوهت لاح نمهب .دناشوپ ،دشیم رتتفس هظحل ره هک ياهیام اب ار ینیئاپ ياهنادند
 وا رب هک دعب هقیقد هد .دادیم راشف ار شاهراورآ درد و دشیم کشخ شاناهد .تشاد
 بلاق بیترت نیمه هب زین ار یئالاب ياهنادند و دروآ رد ار بلاق اتسوا ،تشذگ يرمع
 .تفرگ
 عوهت لاح و درکیم شزیر شانامشچ زا کشا .تسش ار شاناهد یئوشتسد رد نمهب
 .تشاد
 هب رتفد زا ».درک عورش ار راک دوشیم لاح .یلاع رایسب« :تفگ و درک هاگن اهبلاق هب اتسوا
 .دیدنخ مارآ و ».ورپ يارب ایب رگید يهتفه« :تفگ و داتسیا نمهب رانک ،دمآ ناکد
 »؟یتعاس هچ« :درک کشخ یلمعتسم لامتسد اب و تسش زین ار شاتروص نمهب

 يادا نودب نمهب ».دندنبیم ار اههزاغم و تسا تولخ اج همه هک رهظ زا دعب شش«
 و دناسر شانیشام هب ار دوخ تعرس اب ،تفر نوریب هزاغم زا ،داد تسد اتسوا اب ياهملک
 .دش هناخ راپسهر
 دوب هتخاس نیدالوپ نادند فیدر ود ،تسد هریچ زاسنادند کی تراهم اب اتسوا ،دعب ياهتفه
 .دندوب لصتم مه هب تخت رنف ود اب اهتنا رد هک
 و تفر رتفد هب تسار کی مالس زا سپ ،دش ناکد دراو نمهب ،رهظ زا دعب شش تعاس
 .تسشن یلدنص يور
 ».نک زاب ار تاناهد«
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 يور نیدالوپ ياهنادند .درک زاب ناهد و دید ار اهنادند .درک هاگن اتسوا تسد هب نمهب
 رس مه يور ،نیئاپ و الاب ،دنلب شین نادند راهچ .دش تفج ،مکحم هثل و یلصا ياهنادند
 تروص رد و دیامن یفخم ار اهنادند ،دنک کیدزن مه هب ار اهبل تسناوتیم وا .دندروخیم
 رایسب« :تفگ و دروآ نوریب ار اهنادند نمهب .دزادنا راک هب ار اهنآ و دیاشگب ناهد موزل
 ».اتسوا ،يدرک راک هناداتسا یلیخ .تسین نکمم رتهب نیا زا .تسا یلاع
 ».درب راک یلیخ یلیکو ادخ یلو نکن هدنمرش ار ام رگید الاح«
 »؟تسین هزاغم رد یسک نیبب هدب بآ یشوگ و رس« :تفگ نمهب
 هک اتسوا .دوب هداتسیا هرجنپ هب ور نمهب .تشگزاب هرابود و تفر نوریب رتفد زا اتسوا
 بیج رد تسد ».مزادرپب ار وت يهمحزلاقح دیاب نم الاح« :تفگ و تشگرب ،دش کیدزن
 .درب ورف اتسوا مکش رد هتسد ات ار نآ و تفرگ تسد رد ار يدراک يهتسد ،درک لغب
  .موس و مود يهبرض
 .دربیم تذل ،دنکیم ناج هداتسیا ،وا تابرض رثا رد هک اتسوا تالاح و هفایق زا نمهب
 نیرخآ .درکیم ورف شامکش رد دراک اهدص وا و تشاد ناج دص اتسوا تساوخیم شالد
 .دیشک زارد نیمز يور و داتفا فرط کی هب اتسوا رس .دروآ دورف وا يهنیس رد ار هبرض
 طایتحا اب و تشاذگ بیج رد ار نآ ،درک كاپ ار نینوخ يوقاچ یلامتسد اب .دوب مارآ نمهب
 يوس هب دعب یقیاقد .دومن كرت ار هزاغم و درک شوماخ ار اهغارچ .دش هاگراک دراو
 روط نآ و منک هراپ ،مردب مناوتیم .متسه یعقاو گرگ کی نم ،لاح :دناریم تاسیسأت
 ،دوشگ ار کف ،تشاذگ ناهد رد ار اهنادند ».دروخن ناکت بآ زا بآ هک مریگب ماقتنا
 دوخ و دیسرت هنیآ رد یبیهم ناویح زا .درک اشامت هنیآ رد ار دوخ و دومن گنت ار شانامشچ
 شاهشیدنا رد .درک مک ار تعرس و دش دراو یکاخ يهداج هب نابایخ زا .دیشک رانک ار
 و دیشیدنا دوخ شیپ يهظحل تیانج هب يروابان اب .دروخ هکی .دید ار اتسوا نینوخ يهزانج
 رثا رد هک اتسوا نامشچ .درک تشحو شدوجو رد ياهدنرد و عبس ناویح زا .دیسرت دوخ زا
 نوخ یناویح شانورد رد .دزیم مه رب ار شاشمارآ ،دوب هدمآ رد هقدح زا دراک تابرض
 ود و دندیشکیم وس وا زا ار وا و دندوب زادگناج يدربن رد لصأتسم و مدان یلتاق و راوخ
 .دندرکیم هقش
 ندرم درد هب طقف اهمدآ نیا« :دز بیهن دوخ هب هاگ نآ .دومیپ هر ،مطالت رد ار ینامز نمهب
 طقف اتسوا لثم یمولظم و عافد یب ياهمدآ .درک وحم نیمز يور زا دیاب ار اهنآ .دنروخیم

 »…دنابوخ زرج يال يارب
 قاطا ِرد ِیبوچ يهیاپ يور شرتخد و ردفص .دش تاسیسأت دراو هک دوب هدش کیرات اوه
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 نیشام اب .نمهب اقآ مالس« :تفگ ردفص ،دشیم در ناشیولج زا نمهب یتقو .دندوب هتسشن
 رد سیلپ رگا .دیاهدیسرن ینوناق نس هب امش زونه .تسا كانرطخ ؟رهش دیدوب هدرب فیرشت
 و دوشیم بوسحم مرجم ناتردپ ،دهاوخب یگدننار تراک و دهدب تسیا امش هب نابایخ
 ».تسا نیگنس شاهمیرج
 ناخ گنشوه .دش نمیشن قاطا دراو و تفر الاب اههلپ زا ».لایخ یب« :تفگ و دیدنخ نمهب
 زادنارو ار نمهب ،درکیم رپ یکسیو زا ار یسالیگ و دوب هتسشن يرادهتسد یلدنص يور هک
 درخ ار تاياپ ملق يربب رهش هب هزاجا نودب ار نیشام رگید يهعفد رگا« :تفگ و درک
 ».منکیم
 .دش در شیولج زا ،ردپ دیدهت هب انتعا یب نمهب
 هک مه زاب .تسا ینوخ تزولب نیتسآرس تشپ« :درک لابند هاگن اب ار وا ناخ گنشوه
 »!يدرک یمخز ار تدوخ
 .تفر رگید قاطا هب و تفگن چیه نمهب

 

٢٩  

 زا یمُگ رد رس و یتخبدب اهزور نیا …متسین كدب يا …؟تسا روطچ امش لاح .مالس«

 تمحرم هب …؟تسا بوخ هللادمحلا هک ناتلاح ؟دیتسه روطچ امش .درابیم راوید و رد

 و منزب یگنز ناتتمدخ مدرک رکف .متشاد يرصتخم ضرع .رویرپ بانج هلب هلب …امش

 و لح ینفلت ناوتیمن ار لیاسم یضعب ،دینادیم …منک فلت ار ناتشرزا رپ تقو یتدم
 یب .دینزب هدنب هب يرس ،دیتشاد هلصوح و لاح و دیدش در اهفرط نیا زا رگا .دومن لصف

 ناتتمدخ ار هلئسم رتیت .هلب …تسین ياهلجع .نابرق هن …دش مهاوخ لاحشوخ تیاهن

 هب مدآ اهزور نیا ،هلب .ماکداش ياقآ اب هطبار رد .تسا یسایس یصوصخ …منکیم ضرع

 ات نم هلب …تسا یگدنمرش ثعاب …هدش يراگزور هچ .دنک دامتعا دناوتیمن مه شدوخ

 زا …زورما رهظ زا دعب ود تعاس .تسا یلاع یلیخ .متسه داتس رد رهظ زا دعب جنپ تعاس

 ».دنیاسرب مالس هداوناخ هب .دعب ات …امش نابرق .دش مهاوخ لاحشوخ تیاهن یب ناترادید
 نیج رطب کی و خی همین ات سالیگ کی تمدخ شیپ .دش دنلب و تشاذگ ار یشوگ راسمیت
 و درک یلاخ سالیگ رد نیج يردق راسمیت .تفرگ وا يولج ،دوب هداهن ياهرقن ینیس رد هک
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 اب اهزابرس وگب« :تفگ راسمیت .تفر رد فرط هب بقع بقع تمدخ شیپ .دیشون ياهعرج
 ».دنوش لخاد ناشاههحلسا
 .دش جراخ رد زا و ».نابرق مشچ« :تفگ و درک یمیظعت تمدخ شیپ
 .دنداتسیا رادربخ و دندش دراو تاسیسأت رد وا ظفاحم نازابرس دعب هیناث دنچ
 ».دینک جراخ ار اهگنشف«
 .دنتفرگ تسد رد و دندیشک نوریب ار اهباشخ نازابرس
 ».دیراذگب زیم يور ار اهنآ« :تفگ و درک کیدزن بل هب ار نیج سالیگ راسمیت
 .دنتشگزاب و دنتشاذگ نآ يور ار اهباشخ و دندش کیدزن زیم هب مکحم ياهماگ اب نازابرس
 »؟دیهدیم هچ ار سرزاب باوج« :دیسرپ و تفرگ ياج شایلدنص رد راسمیت
 ار  نامياهگنفت و درک دیدهت مولباراپ اب ار ام ماکداش ياقآ رسپ« :تفگ نازابرس زا یکی
 هرابود ار یلاخ ياهحالس ،دیشک نوریب ار اهگنفت باشخ ،دیسر رس ماکداش ياقآ .تفرگ
 ».دنار نوریب شالزنم زا ار ام و داد سپ
 ».مرادن يراک امش اب .بوخ رایسب«
 .دندرک كرت ار قاطا ،مارتحا يادا زا سپ اهنآ
 ».نابرق ،دناهدروآ فیرشت رویرپ ياقآ« :دش دراو تمدخ شیپ ،رهظ زا دعب ود تعاس یلاوح
 ».دینک یئامنهار ار ناشیا« :تفگ و تساخرب راسمیت
 .تفر شیوس هب راسمیت .دش دراو ،زیمت و کیش یلو هتفراو و هتسخ رویرپ دعب ياهظحل
 .دنداد تسد و دندیسر مه هب قاطا طسو
 ».دیدمآ شوخ یلیخ .رویرپ ياقآ مالس«

 ".تسا هدنب يزارفرس و یلاحشوخ ثعاب امش ترایز .زیزع راسمیت منکیم شهاوخ«
 ار رگیدمه یهاگ زا ره یمیدق ناتسود هک تسا نیا مه قح یلو دیئامرفیم تبحم«
 تحارتسا يردق و دینک رت یبل .دینیشنب دیئامرفب لاح .دنیازفایب یتسود توارط رب و دننیبب
 .درک تیاده قاطا يهشوگ للجم یئاریذپ زیم يوس هب ار رویرپ و ».دیئامن
 .دنتفرگ اج مه يوربور ناشاهیلدنص رد نامزمه راسمیت و رویرپ
 .دوب هدش هدیچ زیم يور ،ینیچ فورظ رد یلصف ریغ و یلصف ياههویم
 .دروآ تبرش و دش دراو تمدخ شیپ

 ".دنکیم کنخ ار رگج .تسا يایلاع رایسب يومیل هب تبرش« :تفگ رویرپ هب راسمیت
 ،زیزع راسمیت ،ناهنپ هچ امش زا .تسا یلاع رایسب هک قحلا« :تفگ و دیشون يردق رویرپ
 هک هدش یئایند هچ متفگ دوخ هب .درک تحاران ار هدنب لایخ ناتبانج ینفلت تاشیامرف
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 ،نویسایس هجوج نیا تسد زا مه مظعا راسمیت لثم یتسرپ نهیم و دنمتفارش ياهناسنا
 ود يایند یتح ای و شیپ لاس جنپ يایند رگید ،ایند ،نابرق دینادیم .دنرادن مارآ و تحار
 هزات و میودب شالابند مدق رازه هد دیاب ام ،دنکیم رییغت هک یمدق ره .تسین شیپ لاس
 يور یقافتا هچ ،مسرپب مهاوخیم هزاجا ،دوشن لیوأت یبدا یب هب رگا .میتسه بقع مه یلک
 »؟تسا هدومن گنتلد هزادنا نیا ار امش هک هداد
 زا ناسنا هک دنتفایم قافتا یلیاسم اهتقو یضعب ،رویرپ بانج دینادیم« :تفگ راسمیت
 ،دنوشیم ثداح ام نامشچ يولج و دنتسه یعقاو تاقافتا نیا هک نیا اب .دراد مرش نآ نایب
 ناسنا حور تاقوا یضعب .يرادیب رد هن ،دشاب هدید باوخ رد ار اهنآ هک دراد وزرآ ناسنا
 ،ینارحب طیارش زا ولمم نم یگدنز هک دینادیم امش .درادن ار اهدادیور یضعب لمحت یئاناوت
 ار اهنآ يهمه راختفا اب و زارف رس ،هدنب و تسا هدوب ریذپان فیصوت ثداوح و یناج تارطخ
 ».مراد مرش مایگدنز رد کچوک تاقافتا یضعب نتفگ زا یلو ماهاهن رس تشپ
 ار یتایبرجت نینچ مه نم .دیئامرفیم تسرد« :تفگ دوب هتفر رس شاهلصوح هک رویرپ
 »!دیدرب مان ماکداش ياقآ زا ینفلت تبحص رد امش .مراد
 هب ارم هداوناخ نیا هک دش عورش اج نآ زا ناتساد .هلب« :تفگ و دیشک یهآ راسمیت
 تالکشم و لیاسم قیرط نیا زا دنتساوخیم اهنآ عقاو رد .دندرک توعد  ناشتاسیسأت
 زور ار رارق و مدرک لوبق ار  ناشتوعد ،ربخ یب اج همه زا مه نم .دننک لح ار يرگید
 ود هارمه ،هبنش جنپ زور .میدرکن نیعم ار تاقالم تعاس هناتخبشوخ .میتشاذگ هبنش جنپ
 .میدومن فقوت تاسیسأت رد رانک دعب یتعاس .میدرک تکرح روردنل اب ،هدننار کی و زابرس
 ،داتفا نازابرس و نم هب هک شامشچ .دوش جراخ رد زا تساوخیم یتبیه دب دق هاتوک دنوخآ
 نیا زا ملد ،دیهاوخب ار شاتسار .دش ناهنپ رظن زا و دیزخ ياهشوگ هب ،درک جک ار شاهار
 ناتدوخ یلو« :داد همادا راد ینعم يدنخبل اب و دیشون يردق راسمیت ».دش نیکرچ تاقالم
 هساک ریزً امتح متفگ دوخ هب .میتسه يواکجنک و لوضف مدرم اهیناریا ام هک دینادیم رتهب
 دشاب راک رد ياهئطوت دیاش .مدید ار نمی دب دوجوم نیا نم هک دش بوخ .تسياهساک مین
 نآ سابل اب ماکداش مناخ .مدش تاسیسأت دراو .منکن ناتهتسخ .دوش فشک تسیابیم هک
 هدجه هدفه ياهرتخد لثم ار شدوخ .دش رهاظ ،تشاد روخ داب شیاج همه هک ینانچ
 مد و خاش یب لوغ لثم شالکیه هک غلابان یناوج .دمآ شرخ هرن رسپ دعب .دوب هتخاس هلاس
 طیحم رد ار دوخ ،دیهاوخب ار تقیقح .درابیم ترارش شايروقاباب و خرس نامشچ زا و تسا
 ،میدیشون یبورشم ،میتسشن .دندمآ مزاوشیپ هب اهنآ لاح ره هب .مدرک ساسحا يروجان
 میدرک فرص هک ار هناحبص .میدیناسر حبص هب ار بش و میدرک یشدرگ ،میدروخ یئاذغ
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 ".مینک شدرگ هوک و تشد رد يردق تسا بوخ« :تفگ ماکداش ياقآ
 ماکداش زا تاسیسأت هب تعجارم ماگنه .میتخادرپ شدرگ هب یتعاس و میدش بسا راوس همه
 »؟تسه مه دجسم هد نیا رد ایآ« :مدیسرپ
 ».تسه یلب« :دنتفگ ناشیا
 »؟دنکیم یگدنز هد رد مه يدنوخآ ایآ« :مدیسرپ
 ».یلب« :تفگ
 رارف نم مشچ زا تاسیسأت رد هک يایبالقنا ناشدوخ لوق هب دنوخآ نامه .دوب شدوخ سپ
 ».درک
 »؟تسا یسایس يهدنورپ ياراد وا هک دیتسه نئمطم« :دیسرپ رویرپ
 یشوگ سپس ».دیئامرفب قیقحت يدنز ياقآ زا ناتدوخ .میوگیمن يزیچ نم« :تفگ راسمیت
 ».دینک تبحص يدنز ياقآ اب دیئامرفب« :تفرگ ار ياهرامش و داد رویرپ تسد هب ار

 .مبوخ یسرم …متسه رویرپ نم .مکیلع مالس« :تفگ سپس و دنام تکاس یتدم رویرپ

 ساپس …هلب …متساوخیم تاوذ هد يالم هب عجار یتاعالطا .یسرم…؟دیروطچ امش
 »!روط نیا هک« :تفگ و تشاذگ ار یشوگ ».ظفاح ادخ .مرازگ
 ماکداش زا هرابود ؛منک ضرع ناتتمدخ« :تفگ و دش اج هب اج شایلدنص رد راسمیت
  »؟دیراد مه یطابتراّ الم نیا اب امش :مدیسرپ
 نیا ام ینعی .راسمیت بانج منکیم شهاوخ« :تفگ و دیشک نم ياپ ات رس هب ار شاهاگن وا
 ،دسرب تاسیسأت نیا هب ناشياپ اهمدآ روج نیا رگا ؟تسا بارخ ناميهدنورپ ردق
 ».مهدیم داب رب ار ناشیگدنز
 نم یلو« :تفگ و مدیدنخ هک دوب نیا نم هابتشا .درک نیقی هب لیدبت ارم کش باوج نیا
  ».مدرک ترایز تاسیسأت نیا رد ار اقآ ترضح زورما
 یتاملک ،دندیشک رانک ار دوخ يردق .دش ضوع هبترم کی عاضوا ،دیشاب امش هک یئاقآ
 يهرسپ نآ و ناشیا دوخ و تفر نامتراپآ هب ماکداش مناخ سپس و دش لدب و در ناشنیب
 ایوگ هک نیب و نیح نیمه رد .دندمآ نم دزن نابرهم رایسب و داش و نادنخ ،شرخ هرن
 ار تاسیسأت ،نانکراک يهمه و رسپ و ردپ ،دندرکیم يزاس هنحص ای و دوب هدرم ناشواگ
 نودب زاب ولج و هاتوک نیتسآ نهاریپ و گنت نماد کی اب ماکداش مناخ تقو نآ .دندرک كرت
 دیدزاب نورد زا ار تاسیسأت دیتسه لیام« :تفگ نم هب و دمآ نیئاپ اههلپ زا ،دنب هنیس
 »؟دینک
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 شهاوخ« :تفگ ،دنک لرتنک ار دوخ دناوتب هک نیا نودب ،زاب ناهد و داشگ نامشچ اب رویرپ
 شاتاکرح و اهسابل عون ،هظحل نیا رد مناخ تالاح یگنوگچ دروم رد يردق منکیم
 ».دیئامرفب حیضوت
 متخادنا تاندرگ رب يراسفا .تسا یلاع رایسب :تفگ لد رد و درک زادنارو ار رویرپ راسمیت
 مناخ« :تفگ هتسهآ و دش کیدزن وا هب سپس  ».تسا نکمم ریغ تايدازآ رگید هک
 اهنت وت اب مهاوخیم ،دیوگیم ناسنا هب شاهاگن ره و تکرح ره .تسا دنول یلیخ ماکداش
 رایسب و مادنا شوخ ،ابیز تسا ینز ماکداش مناخ ،رویرپ ياقآ دینادیم .مراد زاین وت هب ،مشاب
 یتکرح ره اب شابسانتم ياههنیس و دنزیم جوم شامادنا دوریم هک هار .دنسپ درم
  ».دهدیم داب رب ار ناسنا نید و لد شزامغ و رگانمت هاگن .دنزرلیم
 .دوب هدش هئشن یعون هب و هتفر ورف هسلخ ملاع رد رویرپ
 ،لاح ره هب« :تفگ ،دیئاپیم یمشچ ریز ار رویرپ يداع ریغ تاکرح هک یلاح رد راسمیت
 هچ یلو .میدرک دیدزاب ار ینادغرم سپس و درب نانکراک ياهقاطا هب ار هدنب ماکداش مناخ
 و تشگیم رب .دیلامیم نم هب ار شدوخ .دربیم گنت ياههار زاً اصوصخم ارم وا .يدیدزاب
 هب و متسه لهأتم نم هک دینادیم یبوخ هب امش هتبلا .دادیم لیوحت ینانچ نآ ياههاگن
 زا مناخ دوخ هک منک راتفر نانچ نآ مدرکیم یعس تهج نیا هب .مزرویم قشع ماهداوناخ
 .دروخیم  ما ماشم هب مه هئطوت يوب هک هژیو هب .درادرب تسد شاتشز راتفر
 هک اج نآ هب .دوب هتشابنا هاک يردق ياهشوگ رد .میدش دراو ینادواگ هب .مهدن ناترس درد
 دوب اهتدم« :تفگ و تخادنا نم ندرگ رد تسد ،تشگرب .دش قاط مناخ تقاط ،میدیسر

 دوخ مدرک یعس یلیخ .دنابسچ نم هب ار شدوخ تخس و…مدوب ياهظحل نینچ رظتنم هک
 رسپ تقو نیمه رد .متفریم راجنلک وا اب .مناهرب رکیپ هم تریس وید نز نیا تسد زا ار
 رس ،ناشدوخ رادم و رارق قبط دیاب وا تقیقح رد .دیسر رس شاتلوص لوغ و رخ هرن
 عمج ار دوخ یتقو .داتفا مناج هب دگل و تشم اب و درک زارد نم يور تسد نمهب .دیسریم
 وت« :تفگ و درک دیدهت ارم و دروآ رد مولباراپ شابیج زا ،مدش عافد يهدامآ و مدرک روج و
 و ام یتسود نامهیم زا هک یتسه یفیثک كوخ وت .ینک زواجت نم ردام هب یتساوخیم
 ».دیبوک ماهنیس هب مکحم دگل اب سپس ».يدرک هدافتسا يوس مردام یئاهنت
 »؟دعب و« :دیسرپ هدیشک یندرگ و هدمآرد هقدح زا نامشچ اب رویرپ
 ار اهگنفت ،یشکرس يارب و دنوشیم كوکشم تاسیسأت يداع ریغ توکس زا نازابرس«
 .دننزیم ادص ارم و دنشکیم رس ار اج همه ،دننکیم حلسم
 درک ناهنپ رد تشپ ار شدوخ ،دینش هک ار نازابرس يادص ،لوغ هّرن يهرسپ نامه ،نمهب
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 ».منکیم کیلش الاو .الاب اهتسد« :دز دایرف ،دندش دراو اهنآ یتقو و
 قبط ماکداش لاح نیمه رد .دندرب الاب ار اهتسد و دنتخادنا ار اهگنفت ،نازابرس هراچیب
 .درک تمالم ار شرسپ ًارهاظ .درک يزاب ار تسد هریچ لالد کی شقن و دیسر رس همانرب
 سپ اهنآ هب ار یلاخ ياهگنفت و دیشک نوریب ار اهباشخ ،تشادرب نیمز زا ار اهحالس
 .دنتفر نوریب اهنآ و ».نوریب دیورب« :تفگ و داد
 رد راب اههد نم .مدیسرتیمن مناج زا نم .دینک كرد هظحل نآ رد ارم لاح دیناوتیمن امش
 هظحل نآ رد هلئسم .ماهداد ناحتما نهیم و هاش و مدرم يارب ندرک رپس هنیس و تعاجش
 كانرطخ ياهئطوت رثا رد ناریا شترا راسمیت کی ،دمآیم نم رس هب یئالب رگا هک دوب نیا
 .دشیم مان دب
 هک یطرش هب میرذگب تریصقت رس زا میتسه رضاح ام« :تفگ و دش کیدزن نم هب ماکداش
  ».دشاب ،يدیدن يدید رتش ّ،الم نآ دروم رد
 ».دشاب« :متفگ
 ».كاچ هب نزب و نک مگ ار تروگ سپ« :تفگ
 امش تمدخ رد نونکا و .میدرک تکرح و میدش روردنل راوس حلسم ریغ نازابرس و نم
 ،وربآ يارب تینما يانعم تسا نیا« :داد همادا ،دیزرلیم جنشت زا هک یلاح رد وا ».متسه
 نآ سپ رد و ».ناریا یهاشنهاش شترا ؛ناریا شترا راسمیت کی ناج و تیثیح ،تفارش
 ،دوش هجوتم رویرپ هک يروط و تسب هقلح شانامشچ رد کشا ،تفرگ شیولگ
 .دودز ار شیاهکشا و دروآ نوریب بیج زا ار شالامتسد

 زا …یسرم …؟يدنز ياقآ …« :تفرگ ار ياهرامش و تشادرب ار یشوگ هرابود رویرپ

 هب …منکیم شهاوخ شمارآ اب …مرادن هلجع …؟تسا هدیسر یشرازگ هچ 717

 …؟تسا هدرک كرت ار لحم يروخلد و رهق تروص هب .متسه هجوتم ،هلب …مشوگ

 ».ظفاح ادخ …مرکشتم …؟تسا هدیسر ًادعب سپ ؟هدوبن لحم رد شدوخ
 و تکرح ره زا .تفرگیمن رب مشچ وا  زا  ياهظحل  راسمیت .تفر ورف رکف هب رویرپ
 هب رس ،دش مخ يردق .درکیم لیلحت و دروآیم تسد هب ار یموهفم ،شاتروص کیمیم
 و يزانط نیا هب نز .تسا بیجع یلو« :تفگ یمیالم گنهآ اب و درک کیدزن رویرپ
 ».دیآیم رد وناز هب دوز ردق هچ ،دنراد تردق هک ینادرم لباقم رد ،يربلد
 »؟دیدومرف هچ« :دیسرپ و دش عطق رویرپ راکفا يهتشر
 ».دیآیم رد وناز هب دوز یلیخ ،دنمتردق نادرم لباقم رد یئابرلد نیا هب نز ؛مدرک ضرع«
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 »؟تسیچ ناتروظنم« :دیسرپً اددجم ساسح و واکجنک رویرپ
 ».دوشیم میلست ناسآ ،تسا ذوفن و تردق بحاص ،درم نالف هک دنادب وا رگا«
 شابلق يور تسد ،دیدنخ و درک شاناهد رد ار شدادم هت ،دیدنخ و داد مل ،دیدنخ رویرپ
 .درک عمج ار شاناهد فرط ود ،هراشا و هبابس تشگنا ود اب و دیدنخ و تشاذگ
 دیناوتیم امشً امتح ،مینک ریگتسد ار رورش رسپ و ردپ نیا ام رگا« :تفگ هتسهآ راسمیت
 مهارف ار اهنآ یصالخ يهلیسو درک باجیا طیارش رگا و هدرک تاقالم ار ناشیا مناخ
 ».دیروآ
 قیقحت نئاخ مدآ ود نیا زا دیاب رتدوز هچ ره« :تفگ و دز یناشیپ هب ار شدادم هت رویرپ
 درد ،نامياهرسدرد رب الا و ددرگ فشک ناگناگیب اب اهنآ طابترا رتدوز هچ ره دیاب .دوش

 :تفرگ سامت يدنز اب راب نیموس يارب و تساخرب اج زا".دش دهاوخ هفاضا ياهزات رس

 رد نونکا شرسپ و ماکداش هک دینک قیقحت ًافطل .بانج هلب …متسه مدوخ هلب …!وله«
 رومأم تسیب اب ناتدوخ و دنک لرتنک ار اج همه ،دشاب هدامآ دیئوگب 717 هب .دنتسه اجک

 ؟هچ …دینک کیلش تشاد رارف دصق یسک رگا .دینک فیقوت ار شرسپ و ماکداش ،هدیزرو
 اج نآ یتقو .دیهدب ار ایاضق بیترت امش .میآیم هعاسلا .درادن لاکشا ...؟یبتک روتسد
 ،دیشک یقیمع سفن سپس ».درک دیهاوخ لمع امش و منکیم اضما ار روتسد ،مدیسر
 هب و مفسأتم هدمآ ناترس هب هک یئایالب زا« :تفگ و داد تسد وا اب ،داتسیا راسمیت يوربور
 دیهدب هزاجا رگا .میوگ یم کیربت امش هب كانرطخ يهئطوت کی يهنانامرهق فشک رطاخ
 ».موش صخرم ناتتمدخ زا
 ،دیزادنا ریخأت هب زور دنچ ار مداش مناخ زا قیقحت رگا« :تفگ و درشف ار وا تسد راسمیت
 ».مراد ناتروضح زا مه رگید شهاوخ کی .دوب دهاوخ رتهب یلیخ هتبلا
 شهاوخ دیئامرفب« :تفگ یعطاق نحل اب ،دوب هداتسیا يدج و ممصم هک یلاح رد رویرپ
 ».منکیم
 ،دندش ینادنز و ریگتسد نطو هب نئاخ و دایش ،رورش رسپ و ردپ نیا یتقو« :تفگ راسمیت
 ،تلم و نطو هب نینئاخ يارب نیا .منک تاقالم  ناشلولس رد ار اهنآ ات دینک ربخ ار هدنب

 ".تسین تعفنم زا یلاخ ناشددجم تیبرت يارب و تسا یحور يهجنکش عون کی
 ناج هب ار ياهنالقاع داهنشیپ ره دیاب ،تلم و نطو ،هاش هب تمدخ يارب« :تفگ رویرپ
 دیزرلیم شاناتسد و دوب هدش خرس شانامشچ یگتسخ زا .دش جراخ رد زا و ».تفریذپ
 شازرو مدوخ تسد يوت اهزور نیمه :رس رد ياهشیدنا و تشاد بل رب يدنخبل یلو
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 ».مدیم
 .درشف ار وا تسد ،مارتحا اب و داتسیا رادربخ يدنز ،رویرپ دورو اب
 »؟تساجک ماکداش« :دیسرپ رویرپ
 ».دنتسه تاسیسأت رد شرسپ اب 717 شرازگ قبط«
 .درک ياضما ار مکح رویرپ
 »؟مینک عورش ار تایلمع دیئامرفب هزاجا رگا« :دیسرپ يدنز
 ».هتبلا .هتبلا«
 ود رد هک یتینما رومأم تسیب هارمه و تفرگ اج هدننار رانک یشترا پیج کی رد يدنز
 ..درک تکرح ،دندوب هتسشن سوب ینیم
 ناههدنامرف زا میس یب اب يدنز .دش رادیدپ تاسیسأت نامتخاس رود زا ،دعب تعاس مین
 :تفگ هدننار هب ،دش نئمطم اهنآ یگدامآ زا یتقو و »؟دیتسه هدامآ« :دیسرپ اهنیشام
 ».هدب زاگ .ورب رتدنت«
 هطوحم دراو يدنز هارمه مه ياهدع .دنتسشن نیمک هب تاسیسأت رود نیرومأم زا يدادعت
 .دندش
 و يدنز .تفر رانک و درک هراشا اههلپ هب ،نیرومأم دورو اب .دوب هداتسیا طایح طسو ردفص
 مادک ره نمهب و ناخ گنشوه .دندش اهقاطا دراو و دندومیپ ار اههلپ تعرس اب ناهارمه
 نمهب و دروخیم قرع ناخ گنشوه .دندوب لوغشم و هتسشن یلدنص يور ياهشوگ رد
 .دوب یئانج نامر کی رد قرغ
 »؟ماکداش ياقآ«
 زا یلاحشوخ اب سپس و ».دیئامرفب« :تفگ و تخود مشچ يدنز هب بجعت اب ناخ گنشوه
 ».دیئامرفب .دیدمآ شوخ !يدنز ياقآ .هب .هب« :تساخرب اج
 فیرشت ام اب ًافطل .میراد ار امش تشادزاب مکح هنافسأتم« :تفگ حور یب و کشخ يدنز
 ».دیروآیب

 »؟هدز رس ام زا ياهریبک هانگ هچ ؟هدش هچ«
 ».دنتسه يدعب لیاسم اهنیا«
 نیا نوخ هرخالاب :دیدیم راد يهبوچ رب ار دوخ الاح زا .تشادن تروص هب گنر نمهب
 هب یمکحم تشم ،تسج اج زا رنف لثمً اتعفد و ».تفرگ ار ام يهقی زرمآیب ادخ ياتسوا
 اههلپ زا و تشذگ هدز تهب رومأم راهچ نایم زا .دومن نیمز رب شقن ار وا و دز يدنز تروص
 شاتشپ رب اپ ،دز شانیمز رب تروص اب و تفرگ شیولج اپ اهیکاواس زا یکی .دیود نیئاپ
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 ،دندز دنبتسد وا هب ،دندیسر رس نیرومأم .دروآ راشف و داد بات ار شاپچ تسد و تشاذگ
  .دنتفرگ شاهرصاحم رد و دندرب سوب ینیم لخاد هب ناشک ناشک
 تکرح رهش يوس هب و دنتخادنا يرگید نیشام رد هدز دنبتسد دعب یقیاقد زین ار ماکداش
 نادنز يولج و دنتشذگ نابایخ نیدنچ زا ،دنتشاذگ رس تشپ ار هداج تعرس اب ،دندرک
 .دندرک فقوت كاواس
 ود .دش هدایپ نیشام زا یمارآ هب ناخ گنشوه .دنداتسیا سوب ینیم ود يولج رومأم راهچ
 .دندرب لخاد هب و دنتفرگ ار شاهناش ریز رومأم
 هب یمکحم دگل ،تشگربً اتعفد و درک هاگن ار فارطا عیرس ،تشاذگ نیمز رب اپ نمهب
 .درک ندیود هب عورش ورهدایپ لوط رد و دز نیرومأم زا یکی يهضیب
 نیدنچ .دوش رود لحم زا هاوخ لد تعرس اب تسناوتیمن نمهب و دوب تیعمج زا رپ ورهدایپ
 زا نیرومأم یلو .دناسرب هار راهچ هب ار دوخ تسناوت وا .دنداتفا نیمز رب وا اب دروخرب رد رفن
 راهچ .دنتفرگ ار شالاح دگل و تشم ریز و دندومن شریگتسد ،دندرک شاهرصاحم فارطا
 .دنتسب ار رد و دنتخادنا لولس هب ،دندیشک نادنز يهطوحم هب ار شاقمر یب لگیه ،رومأم
 »؟!اهفرط نیا زا یبجع هچ .دیدمآ شوخ«
 »؟ینکیم راکچ اج نیا وت« :دش هریخ ینادنز هب ناخ گنشوه
 یئاهتمعن .تسا هتشاد ینازرا نم هب تمعن همه نیا هک ادخ رکش« :تفگ رخسمت اب لالب
 ».دنتسه شامق نیمه زا همه ،دسریم ام هب راوگرزب نآ بناج زا هک
 هرابود رد و دندش جراخ ،دندوشگ ار نمهب و ناخ گنشوه دنبتسد ،دندمآ نورد هب نیرومأم
 .دش هتسب يروآ شدنچ يادص اب
یم گنچ ار شابلق ،تازاجم زا تشحو و سرت .دوب رپ شالد .داتسیا لالب يوربور نمهب
 نیا ،لالب ،لاح و .دوب هدرک هدنز وا رد ار ماقتنا دیدش ساسحا نیرومأم نشخ راتفر و دز
 .دیدیم دوخ يوربور ار هنیرید نمشد
 .دمآ ولج گرگ لاگنچ نوچ شاناتشگنا و درک زاب ناهد ،دش گنت شانامشچ
 يراذگب ولج مدق کی رگا« :تفگ و داتسیا اج رب مکحم .درک ساسحا ار رطخ لالب
 ».مزادنایم نیمز يور ار شاشعن
 .دروخ راوید هب رس اب وا يوزاب دیدش تکرح اب یلو تفرگ ار نمهب تسد ناخ گنشوه
 شاینیب رب یکانلوه يهبرض لالب و درک ترپ لالب يوس هب ار دوخ شهج کی اب نمهب
 ناخ گنشوه .دیتلغرد نیمز رب و داد تسد زا ار شالداعت اوه و نیمز رد نمهب .دیبوک
 شالاگنچ اب و درب هلمح لالب هبً اددجم وا یلو دیامن شامارآ و دنک دنلب ار وا درک یعس
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 هب زین مود تشم .درک سبح شاهنیس رد سفن لالب نیگنس تشم یلو تفرگ ار وا يوم
 ،دش لش نمهب لاگنچ .تسشن شاهقیقش يور موس تشم و دمآ دورف هطقن نامه
 رب ینیب زا نوخ يهگر ود و دیدرگ نیمز رب شقن ،تفر الاب شایهایس ،دنام زاب شامشچ
 .تفای هار شانابل
 وا یناشیپ رب ینیگنس يهبرض لالب و دز لالب يهناچ هب یمکحم تشم ناخ گنشوه
 .دناباوخ نیمز رب ار وا و دناشن شاهاگجیگ هب ار مود يهبرض .دروآ دورف
 هک ینیبب و یئایب هک یئاجک .دارم ومع یلاخ تیاج« :دیشیدنا و داتسیا ناشرس يالاب لالب
 يهبرض دنچ ،دش کیدزن لولس رد هب درسنوخ و ».دنتسه یلاح هچ رد رگمتس نابابرا
 .دز هرجنپ ياههلیم هب مکحم
 »؟یهاوخیم هچ« :تفگ و دوشگ ار رد نانکرغرغ نابنادنز
 .درک هراشا لولس فک هب و ».دنراد مزال رتکد اهنآ .مهاوخیمن يزیچ نم« :تفگ لالب
 هب ار ناگدنامرد دراکنارب اب و دندش عمج لولس رد نادنز سیئر و نانابنادنز دعب یقیاقد
 .دندرک لقتنم يرادهب
 یگنرز يهچب .دمآ مشوخ یلو يدرک یتشز راک« :تفگ و داتسیا لالب رانک نادنز سیئر
 ».دش هتسب رد و دنتفر نوریب زین نانابنادنز .دش جراخ و ».یتسه
 نورد هب ،هرجنپ ياههلیم يال زا یلاح یب اب دیشروخ .دوب هدنام بورغ هب یتعاس ود
 عبرم نآ رد .دوب هدننک هسوسو و زیگنا لایخ ،دوب ادیپ هک نامسآ کچوک يهکل نآ .دیباتیم
 .دنتفریم او و دندشیم هیزجت ،دندمآیم ،راوتسا ان و كرحتم اهربا کچوک
 و ردپ و اراس یسک ایآ« :درک هاگن ار نامسآ ،هرجنپ زا و دیشک زارد شا تخت يور لالب
 ،زیگنا مغ يهشوگ نیا رد نم هک دننادیم اهنآ ایآ ؟تسا هدرک ربخ ارجام زا ار مردام
 »؟متسه ینادنز
 .دناشن تخت يهبل رب ار وا و درک عطق ار شراکفا يهتشر ،لفق رد دیلک شخرچ يادص
 هب اهنآ .دوب هدش یچیپ دناب  ناشتروص و رس .دنتخادنا نورد هب ار نمهب و ناخ گنشوه
 .دنتسشن تخت يور مه رانک مارآ و دنتشاد هگن اپ يور ار دوخ یتخس
 .دوب هتفر ورف زیگنا مغ یتوکس رد لولس
 و منیبیمن مشاب نمشد وت اب هک یلیلد چیه نم« :تفگ و دش کیدزن نمهب هب لالب
 رد ًاعقاو هک یناتسود ،میشاب تسود میناوتیم ام .ممهفیمن مه ار مدوخ اب تاینمشد
 ».دنیآ مه راک هب تخس طیارش
 لالب هک تسا راب نیمود نیا :درکیم اشامت ار نیمز و تشاد ریز هب رس نانچمه نمهب
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 ار دوخ مرن و فیطل نورد هک تسا راب نیمود نیا .دیاشگیم میوس هب یتسود تسد
 دوخ هب یمرگ هب ار وا و مریگب ار شاتسد و مزیخرب .مدوب لالب نم شاک يا .دنایامنیم
 و یگدنامرد هب هک وا حور شمرن و تفاطل زا نم یلو :تساخرب وزرآ نیا اب و ».مراشفب
 و تفگن چیه ،دیشاپ وا هب ار دوخ ترفن هاگن ،دروآرب رس هک هاگ نآ ».مرازیب ،دنامیم فعض
 .هدننک هتسخ و روآ لالم توکس مه زاب و .تسشن هرابود
 شش یگدنز ،نیمز هعطق دنچ يارب امش« :تفگ و داتسیا ناخ گنشوه رانک یتشآ هب لالب
 يزاب هقح اب امش و دندیشک ینادنز لاس تشه ناناقهد زا مادک ره .دیداد داب رب ار راوناخ
 ،دوجو نیا اب .میریگب ماقتنا امش زا یتخس هب دیاب هد یلاها و نم .دیدرک بصغ ار ناشنیمز
 عافد زج ياهراچ هک دیهدب فاصنا .مهاوخیم ترذعم دش دنلب ناتيور هب متسد هک نیا زا
 ».متشادن
 هاگن بآ رب .دز مه رب ار دکار بآ و دیلول ناخ گنشوه هشیدنا هحفص رد مرک نوچ يزیچ
 و دنزیم دنخبل هک دید ار لالب ریوصت شالد قامعا رد .دیدن ار شدوخ ریوصت ،درک
 لهاله یخلت هب ياهفایق اب و دیشک مه رد ار اههمرگس ،درک شرت ورّ اما .رگید يریوصت
 .درک فت و دز لز لالب هب
 »!دنتسه ینادجو یب و تسپ نامدرم هچ :دیشک زارد شاتخت يور خلت يدنخبل اب لالب
 زاب ار رد هظحل ره دوب رظتنم وا .درک یسراو ار سبحم تقد اب راب نیلوا يارب ناخ گنشوه
 هداد خر یهابتشا امش يراتفرگ رد ،ترذعم ضرع اب .دیئامرفب .ماکداش ياقآ :دنیوگب و دننک

 …تسا
 ار شاهاگداد يهیعافد شانهذ رد و دادیم طبر راکشارت ياتسوا لتق اب ار هلئسم نمهب
 .درکیم میظنت
 یقیاقد .راب تلالم و هدننک هتسخ یتوکس ،دوب توکس .دزیمن فرح سک چیه اب سک چیه
 .درکیم ریس دوخ ياهتنا یب يهشیدنا رد سک ره و تشذگ نینچ
 رد .درک دنلب اج زا ار ناینادنز ،دندشیم کیدزن لولس هب هک نازابرس مکحم ياهماگ يادص
 نورد هب مارهش شرس تشپ و مظعا راسمیت سپس .دندش دراو حلسم نابهگن ود .دش زاب
 .دندمآ
 طسو ،رد يوربور نمهب و ناخ گنشوه .داتسیا شاتخت رانک ،لولس يهشوگ رد لالب
 .دندوب ياجرب سبحم
 مه هب بترم ار شیاهکلپ و دادیمن صیخشت ار يزیچ لولس مک رون رد مظعا راسمیت
 دعب و دیدنخ ،دز دنخبل ،تخادنا ناینادنز هب یهاگن ،درک تداع رون هب هک ياهظحل .درشفیم
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 هب ،دیرابیم نآ زا ازهتسا و رخسمت هک ینحل اب و تشاذگ ولج یماگ مارهش .تفر هسیر
 ؟تسا یچیپ دناب ناتتروص ارچ .دشاب هتشذگ شوخ ناتهب مراودیما« :تفگ ناخ گنشوه
 »!دناهدیسر ناتتمدخ یباسح سانشن ادخ نیرومأمً امتح
 هدیسر  ناشتمدخ ،هداتسیا هشوگ نآ رد هک یناوج .نابرق هن« :تفگ نازابرس زا یکی
 ».تسا
 و دز شاتروص هب یمکحم یلیس و دش کیدزن وا هب ،درک ریگ نمهب يور راسمیت هاگن
 ».نزب الاح .نک دنلب تسد الاح .هبحق ردام« :تفگ
 شاشود زا ار اتسوا لایخ و رکف نیگنس راب ،دمآ دورف نمهب تروص هب هک ياهبرض
 ».تسا یصخش باسح هیفصت هیضق سپ :تشادرب
 تدوبان ،دوش زاب يدازآ هب میاپ رگا« :تفگ راسمیت هب ریقحت زا يدنخبل و يدرسنوخ اب وا
 ».يدرک اضما ار تدوخ لتق مکح وت .منکیم
 راسمیت بلق رب ،یئانشور همین نآ رد ،دیهجیم اهنآ زا هک یقرب و دوب خرس نمهب نامشچ
 ناویح نیا« :تفگ و درک ناخ گنشوه هب ور ،دنار بقع هب یماگ ار وا و درک ذوفن

 ".دهدیم داب رب مه ار تدوخ نامدود ،ياهدرک تیبرت هک يایشحو
 .دز وا يوزاب هب یسوسحم ریغ يهبرض راطخا تمالع هب و دش کیدزن راسمیت هب مارهش
 و هانگیب شش یگدنز نداد دابرب اب وت« :تفگ ناخ گنشوه هب و درک عمج ار دوخ راسمیت
 ،هدرک اپرب یئایب و ورب ،هد رد تدوخ يارب ،موصعم يهچب و نز يدادعت لد نوخ اب
 يارب دشاب یسرد وت تشونرس هک نیا يارب .ياهدومن هراوآ ار ياهدع و هتخاس یتاسیسأت
 نک رازگاو نم هب ار تاسیسأت ای ؛مراذگیم تاياپ شیپ هار ود ،تدوخ لثم یلگنا ياهمدآ
 ».دننکیم طبض ار نآ ،روپهاش و تلود ای و دوشیم تبیصن یبوخ لوپ رمم نیا زا هک
 مشچ .درک شعترم ار شاندب یسوسحم شزرل و تسشن ناخ گنشوه ناج رب درس قرع
 هب ،یئآیم نم يهناخ هب ،ترطف تسپ يهکیترم« :تفگ هتسهآ و تخود راسمیت مشچ رد
 يارب ؟يزودیم مه مایگدنز مامت لوصحم رب عمط مشچ و ینکیم يزارد تسد منز
 ».يوش در نم شعن يور زا دیاب ،تاسیسأت بحاصت
 لوق ،يوش در وا شعن يور زا رگا« :تفگ راسمیت هب زیمآ دیدهت یشرغ و رخسمت اب نمهب
 ».مهدیم لوق .موش در تاهداوناخ دارفا مامت شعن يور زا مهدیم
 :تفگ مارهش هب و تفر بقع یماگ ،دیشک راسمیت يهنیس رب نخان ،محازم و زومرم یسرت
 ».میورب دیئامرفب .تساهنآ اب میمصت لاح«
 وا يهبذج و راقو زا .دریگرب مشچ تسناوتن ،درک یقالت لالب رگشسرپ هاگن اب راسمیت هاگن
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 مالس« :تفگ رایتخا یب .دمآ شدای هب زابرس تالمج .تفر شیوس هب ماگ ود .دش تهب رد
 ».ناوج
 ».اقآ مالس«
 مسا هک  منک لاؤس مناوتیم« :دیسرپ ،دشاب يرام هاگن ریثأت تحت هک یشوم نوچ راسمیت
 »؟تسیچ امش
 ».لالب«
 »؟دناهدرک ریگتسد یمرج هچ هب ار امش«
 ».تارهاظت رد تکرش«
 »؟تسا ناتلاس دنچ ،منک لاوئس مناوتیم«
 ».لاس هدجیه«
 دیاش .دوب هلاس هدجیه نونکا ،مدوب هدادن تسد زا ار مرسپ رگا« :تفر ورف رکف هب راسمیت
 وا متسناوتیم ردقچ نم و تشادیم تسود ارم مه دیاش .تشاد یباذج يهرهچ نینچ مه
 ».مشاب هتشاد تسود ار
 یلو ».مرسپ مراد تتسود« :دیوگب و دسوبب ،دریگب شوغآ رد ار لالب تساوخیم شالد
 اب و ».ظفاح ادخ .مدنزرف ظفاح ادخ« :دنک زارد وا يوس هب ار شاتسد درک تأرج طقف
 و درم .تسا نکمم ریغ نیا !یتهابش هچ« :دنام اج رب مارهش یلو درک كرت ار لولس باتش
 لاس هدجیه رد هک تسین يرسپ نامه نیا ایآ .دنشاب هیبش مه هب هزادنا نیا دنناوتیمن نز
 »؟دوب هدرک شاهراپ گرگ ایوگ ،شیپ
 نم یمیدق نایانشآ زا یکی هیبش یلیخ امش« :تفگ و تفر ولج یماگ مه زاب مارهش
 دیاش .ماهدیدن ار اهنآ هک تسا لاس نایلاس نم و شدوخ هیبش تشاد یکدوک وا .دیتسه
 »؟تسیچ ناتردام مسا مسرپب مناوتیم .دیتسه امش ،تسا هدش گرزب نونکا هک كدوک نآ
 ».مرکا« :تفگ لالب
 شانامشچ رد کشا و داتفا شامادنا رب ياهشعر ،تفرگ تسد رد ار لالب تسد مارهش
 .دز هقلح
 ».تسین بوخ ناتلاح منکیم رکف« :تفگ و تسیرگن وا رد يواکجنک هب لالب
 تسد رد ار وا تسد نانچ مه یلو ».مراد تلاسک يردق هلب .هتبلا .هتبلا« :تفگ مارهش
 .تشاد
 دیما هب« :تفگ و تفرگ ار وا ياههناش تسد ود اب مارهش .دیشک ار شاتسد یمارآ هب لالب
 .درک كرت ار لولس و ».نادنز نیا زا جراخ رد رادید دیما هب .مدنزرف رادید
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 هطوغ دوخ راکفا رد ود ره .درک توکس و دمآ شرانک مارهش .دوب هداتسیا راظتنا رد راسمیت
 .دندوب هدرک توکس و هداتسیا ود ره .دندروخیم
 قاطا هب ًافطل .مینک كرت ار اج نیا تسیابیم ام« :تفگ مارهش هب هتسهآ نازابرس زا یکی
 ».دیربب فیرشت سیئر
 نیا ،لمع نایرج رد امش« :تفگ و راسمیت هب درک ور »ً.امتح .هلب .هلب« :دمآ دوخ هب مارهش
 میوش جراخ اج نیا زا ،هدشن رید ات دیئامرفب هزاجا رگا .دیتخانش بوخ ار سوحنم يهداوناخ
 ».لیاسم يهیقب لح يارب میورب و
 ،دعب تعاس مین ».میبنجب دیاب ام دوش لمع دراو رویرپ هک نیا زا شیپ .هلب« :تفگ راسمیت
 مارهش رتفد يوس هب و دندرک كرت ار نادنز طیحم ،رویرپ و يدنز زا یظفاح ادخ زا سپ
 .دندیدرگ راپسهر

♞ 
 .دینک نامه ،دیتسه تحار هک روط ره .دینادب ناتدوخ رتفد ار اجنیا .منکیم شهاوخ«
 »؟تنمل اکدو ؟بارش ؟راد زاگ يهباشون ؟اکوک ؛دیئامرفیم لیم هچ .منکیم شهاوخ
 ».دبسچیم رتشیب تنمل اکدو« :تفگ راسمیت
 ناتتمدخ رد هعاسلا نم« :تفگ راسمیت هب و داد ار مزال تاروتسد تمدخ شیپ هب مارهش
 ياهرامش و تشادرب ار یشوگ ،تسب شرس تشپ ار رد ،تفر رگید قاطا هب و ».دوب مهاوخ

 هاگتسد نیا ًاعقاو …منادیم .يرآ .يرآ …متسه مرهش نم .مزیزع مالس« :تفرگ ار
 ،ناراک بارخ و شابوا و لذارا يریگتسد ياج هب .تسا هدش قمحا اهزور نیا رد یتینما

 اب نم .مزیزع نکن هیرگ …زیزع نمهب کلفط …دنشکیم دنب هب ار دنمتفارش ياهمدآ
 و هلئسم لح دیلک .ماهدرک تبحص دروم نیا رد هقطنم ناراکردنا تسد و لاجر زا یکی
 تدزن ار وا ،دوش لمع دراو هک نآ زا شیپ ،مدرک رکف .تسا ناشیا تسد رد نمهب يدازآ

 .تسا نم يهفیظو نیا .منکیم شهاوخ …دیامن مادقا يرتشیب تاعالطا اب ات مروآیب

 یتعاس .وت دزن میئآیم رصع ادرف ناشیا و نم .مزیزع هرآ …تسا یتسود يهفیظو

 …دنوشیم دازآ تانازیزع رتدوز هچ ره دعب و مینکیم تبحص هلئسم هب عجار ،مینیشنیم

  ".دعب ات ظفاح ادخ .دوشیم دازآ تزیزع .بوخ یلیخ .اباب هرآ
 ».دیئامرفب لیم هویمً افطل« :تفگ و تشگزاب راسمیت دزن مارهش
 داتس هب مه يرس دیاب ،تسا تقو رید هک نیا دوجو اب .موش صخرم دیاب« :تفگ راسمیت
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 ».منزب
 يهلماعم ،زیزع راسمیت دینادیم .مدرک شومارفً اتعفد هک مهاوخ یم رذع« :تفگ مارهش
 ینعی .دنکیمن زاب رابتعا ام يارب یلم کناب .هدرک داجیا یتالکشم هچ روتکارت ياهیکدی
 تلود .دنتسه غامد يوم بترم ناشدوخ تاطابترا اب ام يابقر .دنکیمن زاب ههام هس رابتعا
 هب مراکفا دیئامرفب رواب .تسین روشک نیا یعقاو ناگدنزاس رکف هب ًالصا هللااشام هک مه
 ».متسین ياهلئسم چیه لح هب رداق هک تسا شوشغم يردق
 .درکیم كرد بوخ ار شیاهراین و دیمهفیم ار وا فرح راسمیت
 .دزیم کلپ و دوب هتفرگ دوخ هب ياهدز مغ تلاح مارهش
 رتهب .منک لح ار امش لکشم منکیم یعس« :تفگ و دیشون تنمل اکدو ياهعرج راسمیت
 ».دشاب تحار ناتلایخ .دینادب هدش لح ار هلئسم دیناوتیم  امش ،میوگب
 دوخ مناوتیم لاح .نابرق مرضاح يراذگتمدخ رد« :تفگ و تفرگ ار راسمیت تسد مارهش
 دوخ هب يرکفتم يهفایق ».میامن نامدوخ لاح هب يرکب رکف و منک زکرمتم يردق ار
 .دش تلاس و درک هریخ ياهطقن هب ار نامشچ یهایس ،تشاذگ هناچ ریز تسد ،تفرگ
  :دیشیدنایم و دوب هدنام مارهش تروص رد راسمیت هاگن

   ».دوشیم ماهلا خم یب يهلک نیا هب يرکب رکف هچ منیبب«
 رهظ زا دعب راهچ تعاس ادرف رگا« :تفگ و تفرگ وا يوس هب هراشا تشگناً اتعفد مارهش
 ».دوب مهاوخ ناتتمدخ رد هلئسم يهیقب لح يارب ،دیشاب هتشاد تصرف
 ».تسا یلاع یلیخ« :تفگ و درک تسار دق ،دز يدنخبل راسمیت
 ات .دیشاب باداش و شوخ« :تفگ و درک میظعت يردق ،درشف یمرگ هب ار وا تسد مارهش

 جراخ رد زا راسمیت و ».ظفاح ادخ …مراپسیم ادخ هب ار امش رهظ زا دعب راهچ تعاس ادرف
 .دش
 

٣٠ 
 اج نآ رد زین سابع شم .دیشکیم راگیس و دوب هتسشن یلبم يور یئاریذپ نلاس رد هدیش
 یناویل ،تفر هناخزپشآ هب یتقو .درکیم اج هب اج ار یئاهزیچ و دوب يراک هدروخ لوغشم
 »؟دنروآیم فیرشت یک نانامهیم« :دیسرپ و تشاذگ شیولج ،دروآ هدیش يارب تبرش
 »رهظ زا دعب مین و راهچ تعاس«
 هب ناخ نمهب و اقآً امتح سپ ،دنتسه یمهم ياهمدآ اهنآ ،دیئوگیم امش هک روط نآ رگا«
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 ».دیشاب مارآ دینک یعس .تسین ینارگن يارب یئاج رگید .دنوشیم دازآ يدوز
 ».دنهد ماجنا ام يارب ار راک نیا اهنآ هک متسین نئمطم«
 .مناخ دیشاب نیبشوخ« :تفگ و دیشک هدیش يوس هب ،دروآ الاب ار شاتسد فک سابع شم
  ».نیبشوخ
 هچب یتقو ،مشاب نیبشوخ مناوتیم روطچ« :تفگ و درک كاپ ار شدولآ کشا نامشچ هدیش
 مه ناشهجنکش تسین دیعب چیه و دناهتفرگ هانگ یب ار اهنآ .دنتسه ینادنز مرهوش و
 ».دننکب
 دندمآ« :دناشک هرجنپ يوس هب ار سابع شم ،طایح ینش فک رب لیبموتا ياهخرچ يادص
 ».دنرفن ود .مناخ
 سابع شم .داتسیا يدورو رد يوربور و دیچرو ار شیاهکشا لامتسد اب ،تساخرب هدیش
 .درک زاب ار رد
 .تشاذگ نورد هب مدق راسمیت وا رس تشپ و دش دراو مارهش
 دناشن بل رب یعونصم يدنخبل ».دش ادیپ شاهلک و رس هرابود هکیدرم نیا :درب شتام هدیش
 .تفر ناشزاوشیپ هب و
 .داد تسد وا اب و ».مناخ هدیش مالس« :تفگ و دمآ ولج مارهش
 .دنتسشن نلاس طسو يابیز زیم درگ هس ره و درک نینچ زین راسمیت
  .تفر هناخزپشآ هب دوخ و دروآ تبرش سابع شم
 بانج اب نم ،هدمآ شیپ ناتیارب هک یلیاسم دروم رد« :تفگ ،هلومعم تافراعت زا سپ مارهش
 هشیمه ناشیا فطل هتبلا .دنیامرفب يراکمه دناهداد لوق ناشیا .مدرک تبحص راسمیت
 ».دنیامرفیم تبحم امش يهداوناخ قح رد ًاعقاو راب نیا یلو هدش ام لاح لماش
 تساوخیم شالد .دادیم شوگ و دیشارخیم ار نیمز شاهاگن اب طقف .تفگن چیه هدیش
 دیاب وا .دوب مولعمان نمهب تشونرس یلو دناباوخب راسمیت و مارهش شوگ هب یمکحم یلیس
 ام قح رد ناشیا .هلب« :تفگ و دروآرب رس مرجال .دراذگب رگج يور نادند و دشاب راددوخ
 ».دنیامرفیم فطل
  .دش مارآ ان هرابود دعب یقیاقد .تسشن مارآ و درک اشامت ار دوخ رب و رود يردق مارهش
 »؟دیدرگیم هچ لابند« :دیسرپ هدیش
 ».مدرگیم نفلت لابند .مناخ هدیش ،دیشخبیم هتبلا«
 .درک هراشا هفوب تمس هب هدیش
 »؟منک نفلت تکرش هب دیئامرفیم هزاجا«
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 ».دیئامرفب .منکیم شهاوخ«

 …یسرم …مالس« :تفرگ ار ياهرامش و تشادرب ار یشوگ ،دش کیدزن نفلت هب مارهش

 یچ نزب فرح« درک دنلب يردق ار شیادص سپس »…؟ینزیم سفن سفن ارچ ؟ربخ هچ

 ؟نویبالقنا ؟یچ …؟دندوب یناسک هچ ؟ار اهزیچ يهمه ؟یچ …؟يدش لال ارچ ؟هدش

 .دیشاب راددوخ .هعاسلا …میآیم هعاسلا …دندرگیم رب هک دنتفگ ؟دندربن هک يزیچ
 هلمح نم رتفد هب« :تفگ و دمآ هدیش دزن هدز ناجیه و بهتلم .تشاذگ ار یشوگ ».هعاسلا
 يوربور ،داد تسد وا اب ».مناسرب اج نآ هب ار دوخ دیاب .دناهدرک دوبان ار زیچ همه ،هدش
 راسمیت ».دینک لح ناتدوخ ار لیاسم يهیقبً افطل« :تفگ و دز یکمشچ ،داتسیا راسمیت
 ».درک كرت ار هناخ تعرس اب مارهش هک دوب تهب رد هدیش زونه .درشف ار وا تسد
 رد ینیگنس توکس هرابود و تسکش ار توکس ياهظحل ،نیمز رب اهخرچ شیاس يادص
 .دش مکاح نلاس
 »؟ناتتمدخ مروآیب ياچ« :دیسرپ و دمآ نلاس هب سابع شم یتدم زا سپ
 »؟ياچ« :دیسرپ راسمیت زا هدیش
 »یسرم .هن«
 .تفر هناخزپشآ هب هرابود سابع شم
 راب ود و هدز کتک ار نیرومأم زا نت ود وا .تسا میخو یلیخ ناترسپ عضو« :تفگ راسمیت
 شاصقان هجنکش ریز ادرف ،دیسرن شداد هب رگا .تسا هدرک نیهوت نویامه ترضحیلعا هب
 اب ،دوب هدرک نیهوت ترضحیلعا هب هک ار ناراک بارخ زا یکی ياپ ،شیپ لاس دنچ .دننکیم
   ».دندیرب ،رس ود هّرا
 شیپ رد .دشیم بارخ يزیچ شاهشیدنا قامعا رد .درشفیم ار هدیش يولگ ضغب
 ،هدنرب و زیت ياهنادند اب دیدیم ار یگرگ .دادیم تلاح رییغت راسمیت شانامشچ
 ياهنادند ،درکیم ساسحا .یشحو و خرس ینامشچ و باقع لاگنچ نوچ یئاهلاگنچ
 زا و دوب هدش غاد شاتروص .دراد ياهدنرب ياهلاگنچ شیاهتسد رد و هدش زین شدوخ
 هک دیسرت هچ زا راسمیت هک دشن هجوتم وا .دیدیمن ار یئاج تسرد ،سرت و ناجیه ،باهتلا
 .تساخرب شیاج زا
 »؟دیتساخرب ارچ« :دیسرپ و دمآ دوخ هب هدیش
 ».موش محازم دیابنرتشیب نیا زا و تسین بوخ ناتلاح هک مدرک رکف« :تفگ راسمیت
 روط نیا .موش صالخ تبیصم نیا زا هک دینک کمک نم هب دیاهدمآ امش« :تفگ هدیش
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 »؟تسین
 ».هتبلا .هتبلا« :تفگ و تسشن شیاج رب هرابود و تفرگ مارآ راسمیت
 .درک بلقنم ارم ناتاهفرح طقف .تسا بوخ نم لاح هک میوگب امش هب دیاب« :تفگ هدیش
 نوگرگد ،دشاب هتشاد نادجو یمک هک ار یناسنا ره ،يرگیشحو و تیعبس همه نیا
 ».دنکیم
 تیعضو حیرشت و حیضوت فده هکلب ،منک تحاران ار امش متساوخن« :تفگ راسمیت
 ».دوب ناتهداوناخ دارفا كانرطخ
 »؟درک دیاب هچ لاح .میرذگب« :تفگ و دش اج هب اج يردق هدیش
 دزن یسرپزاب يارب هقطنم كاواس سیئر رگید زور دنچ« :تفگ و درک فاص هنیس راسمیت
 ادرف زا ار ناترهوش و نمهب تیعضو مناوتیم و متسه تسود وا اب نم .دمآ دهاوخ امش
 لمع و راک درم نم ،مناخ هدیش دینیبب« :داد همادا و دز يدنخبل سپس ».مهد رییغت حبص
 نم تاساسحا زا امش .تسین مسر ندز فرح هیانک اب و فراعت شترا رد و مایشترا .متسه
 تسار و كر .مشاب امش اب ياهظحل هک مقاتشم هنابات یب نم .دیهاگآ ناتدوخ هب تبسن
 ».دیهدب تسد نم هب دیاب ،میوگب
 .دوب هدش جیگ یمرش یب و تحاقو همه نیا زا هدیش
 تقو مه دایز« :تفگ و درک سمل ار وا ینیب كون تشگنا اب ،دش کیدزن هدیش هب راسمیت
 ».هدش رابنا لت راک فقس ات هرادا رد .مرادن
 .دنکب دیاب هچ تسنادیمن و دوب هدرک توکس هدیش
 .دش دنلب زین هدیش .تساخرب راسمیت
 هنوگ ره هب رضاح  ناشنادنزرف تاجن يارب ناردام هک مدوب هدینش نم« :تفگ راسمیت
 ».دنتسه يراکادف
 و تخیر اهنآ رد كاینک يردق ،تفرگ تسد رد سالیگ ود ،تفر راب هب .تفگن چیه هدیش
 ار شاسالیگ و تخود وا مشچ رد مشچ ،داد راسمیت تسد هب ار یسالیگ .تشگزاب
 راسمیت .تفر الاب اههلپ زا و داتفا ولج هدیش .درک یلاخ ار دوخ سالیگ زین راسمیت .دیشکرس
 بل و تفرگ شوغآ رد تخس ار وا ،داتسیا هدیش يوربور ،دش باوخ قاطا دراو شرس تشپ
 نیا هب راسمیت رگزواجت و هدنرد يوخ .دیشک رانک ار دوخ دعب ياهظحل .داهن شابل رب
 رهق هب ار اهیتراغ ،یشحو ياهربرب نوچ و درکیم بحاصت ار هدیش دیاب وا .دوبن یضار
 رب راسمیت .تفاییم تسد دیراورم هب ات درکیم دروخ و تسکشیم ار فدص دیاب .تفرگیم
 رج نیئاپ زا ار شنماد و درک هراپ ار شدنب هنیس ،دیرد ار شنهاریپ و تخادنا گنچ وا يهقی
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 یب اب .درکیمن تمواقم هدیش .دش لوغشم شندیسیل هب و تخادنا تخت يور ار وا .داد
 جوا هب راسمیت .درک ساسحا يرصتخم شزوس دعب یتاظحل .دوب هدرک میلست ار دوخ یتوافت
 .دیشکیم ناهوس وا شوگ رب و تفریم
 یک !بجع :تفگ دوخ هب .دینش باوخ فاطا زا یبیجع يادص ،دش دراو هک سابع شم
 نیا تقو زور عقوم نیا !مدیمهفن نم هک دمآ اقآ یک !مدشن ربخ نم هک تفر راسمیت

 بترم هب طایح رد و درک كرت ار نلاس »…دربیمن دازیمدآ هب ناشراک چیه !؟تساهراک
 هتسشن ضوح رانک گنس يور سابع شم .دوب هدش کیرات اوه .دش لوغشم  هچغاب ندرک
 زا یسکات هدننار هک نیا زا شیپ .دروآ دوخ هب ار وا یلیبموتا ندش کیدزن يادص .دوب
 .درک كرت ار هطوحم و دش راوس هلجع اب ،دمآ نوریب نامتخاس زا راسمیت ،دوش هدایپ نیشام
 و واکجنک وا ».دوب راسمیت يادص نیا سپ :دش هریخ هنحص نیا هب هناروابان سابع شم
 هدیشک زارد باوخ قاطا رد تخت يور هدیش .تفر یئاریذپ نلاس هب و دش هناخ دراو غمد
 .درکیمن رکف زیچ چیه هب و دوب
 »؟دنوشیم دازآ ناخ نمهب و اقآ یک« :دیسرپ دنلب يادص اب سابع شم
 ».دنادیم ادخ« :تفگ یلاح یب اب هدیش
 قاطا هب دیشکیم هآ هک یلاح رد هدنکفا يرس اب هدنمرش و ریحتم و تام سابع شم
 .تسب ار رد و تفر شدوخ
 .تفر راب يوس هب و دمآ نیئاپ اههلپ زا ،تساخرب اج زا داضتم تاساسحا اب هدیش دعب یعاس
 مرگ مکمک بآ .تشاذگ نآ نورد ار نک مرگ بآ و درک رپ بآ زا ار يايزلف کچوک فرظ
 يارب .تشاذگ راب نیرمرم گنس يور و دروآ نوریب فرظ زا ار نک مرگ بآ .دیشوج و دش
 بل هب ار ناجنف ءهبل و تخیر نآ رد هماخ و رکش يردق و درک تسرد ياهوهق شدوخ
 تشگنا .تفرگ متیر رمرم گنس يور شرگید تسد اب و درک همزمز ار یگنهآ .دیلام
 .داتفا نیمز رب شاتسد زا ناجنف و دیشک یغیج ،دروخ نک مرگ بآ هب شاکچوک
 .تخوسیم تدش هب شاتسوپ
 يدنخبل و شمارآ اب و درک تسرد هوهق یناجنف هرابود .تفرگ ناج شانهذ رد ياهشیدنا
 ار یشوگ ،دش کیدزن نفلت هب و دیشک رس ار هعرج نیرخآ .دومن ندز مدق هب عورش ،بل رب

 تاظحل ،میوگب متساوخیم .متسه مدوخ يرآ …وله« :تفرگ ار ياهرامش و تشادرب

 وا یتقو دیاش .منادیمن …تسا تحاران مرکف یمک …یسرم …مدنارذگ وت اب ار یشوخ
 هب یساسحا نینچ مه دیاش یلو منک یگدنمرش ساسحا مزودب شامشچ رد مشچ و منیبب ار
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 زور دنچ هک یتفگ وت …تسا تحاران نمهب يارب ملایخ .تسین مولعم .دهدن تسد نم
 هب يرس بش ادرف یناوتیم .میوگب وا هب دیاب هچ منادیمن نم ؟دیآیم یتینما رومأم رگید

 .يرآ …درک لح دوشیمن ار ياهلئسم چیه نفلت اب …تسا رتهب روط نیا يرآ ؟ینزب نم

 ادخ .مشب تادف .ملاحشوخ یلیخ تباب نیا زا …متسه ترظتنم بش هد تعاس ،ادرف
 الاب رس دماین شاشوخ .دش نلاس دراو سابع شم .دز ادص ار سابع شم هاگ نآ ».ظفاح
 لج تساوخیم شالد .دوب هدش رفنتم ابیز نز نیا زا وا .دزودب هدیش مشچ رد مشچ و دنک
 یشیامرف .مناخ ،دیئامرفب« :دنک كرت ار هناخ نیا هشیمه يارب و ددنبب ار شا سالپ و
 »؟دیتشاد
 یتقو .تاهچب و نز شیپ .تاهناخ هب ورب مه وت .موریم هد هب رصع ادرف نم« :تفگ هدیش
 يارب« :تفگ و تشاذگ شاتسد فک یناموت رازه سانکسا هس ».منکیم تربخ ،متشگرب
 ».رخب يزیچ تاياههچب
 .مشچ .دهدب تکرب امش هب ادخ« :تفگ و داد زرو شاتسد فک ار اهسانکسا سابع شم
 .درک كرت ار نلاس ،دنک الاب رس هک نیا نودب و ».منامیم امش زا يربخ رظتنم و موریم
 یئاهراک هچ :دروخ یلصفم يهناحبص و تفرگ شود ،دش رادیب لاح رس هدیش دعب زور حبص
 يزاس اج .اههفالم ندرک ضوع .باوخ قاطا نویساروکد ندرک ضوع ؟مهد ماجنا دیاب ار
 دیدنخ دعب ،تسشن شانابل رانک يذوم يدنخبل ».غاد ِغاد سنج نآ ندرک هدامآ و نیبرود
 یگدنرد ،تواسق هیبش يزیچ و دوب هتخورفارب شاتروص .دیدنخ و دز دایرف دنلب يادص اب و
 .دزیم جوم شاتاکرح و نامشچ رد ،یگزره و ماقتنا هیبش يزیچ ،شحوت و
 »؟دیدز دایرف امش .مناخ« :دیسرپ و دش نلاس دراو هدز ناجیه سابع شم
 زا و متسد يور تخیر هوهق .سابع شم ،يرآ« :تفگ عطقم یتاملک اب ،ههقهق هب هدیش
 ».دشاب تحار تالایخ .مدز غیج رایتخا یب نآ شزوس
 .تفر نوریب ياهملک يادا نودب وا ياج یب يهدنخ زا بجعت اب سابع شم
 ،هفالم تسد کی اب یتدم زا سپ و درک كرت ار هناخ ،لاحرس و کیش هدیش ،دعب یتعاس
 قاطا هب تسار کی .دش هناخ دراو ،یمادنا شرورپ ياهدرم و تخل ياهنز سکع يدادعت
 راوید هب ار اهسکع .دروآرد يرگید لکش هب ار تحت .درک ضوع ار اههفالم .تفر باوخ
 شوخ سدقا يهناخ هب« تشون تشرد طخ اب يذغاک يور و درک بصن تخت يالاب
 :دیشیدنا دوخ اب و دنابسچ دوب هتفرگ روگیف هک يرکیپ لوغ درم سکع ریز ار نآ و ».دیدمآ
 تسرد نم هک روط نیمه ؟تسا یئاج روطچ هناخ هدنج ،یتسار ؟دش هناخ هدنج لثم ایآ
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 هب هک منک يزاس اج ار يرادرب ملیف نیبرود اجک .تسا يروط نیمه ًامتح .اباب يرآ ؟مدرک
 ادیپ .هن .اج نیا ؟منک ناهنپ ار دوخ مناوتب مه نم و دشاب مولعم وا تروص یجو نیرتهب
 رد زرد طقف هک دشاب يروط دیاب .هن ؟روط نیا .تسا یلاع یلیخ .سابل دمک يوت .مدرک
 گنشوه راک قاطا زا ».یلاع یلیخ .دوشیمن نیا زا رتهب .يرآ .اج نیا سپ .دنامب زاب دمک
 بآ داب هدنز .تسا غاد سنج نآ تبون لاح :درک يزاساج دمک رد و دروآ ار نیبرود ناخ
 زا ار شاتسد ،دیشک زارد تخت يور ».هب هب .وتا داب هدنز ؟نک مرگ بآ ارچ یلو .نک مرگ
 زا ار وتا .تشاذگ دوب هدرک هدامآ البق هک ار يرجآ اج نامه رد و درک نازیوآ تخت رانک
 يور ار نآ يهجرد و درب ورف زیرپ رد ار هخاش ود .داد رارق نآ يور و دیشک نوریب دمک
   .تشاذگ رفص
 تحار لایخ اب هدیش .دز ادص ار هدیش و دیچ ار زیم سابع شم .تسذگیم هدزاود زا تعاس
 .دش هدیشک زیم يوس هب اذغ زیگنا اهتشا يهحیار لابند و دومیپ ار اههلپ ،مارآ و
 »؟دیتسه هنسرگ یلیخ ًامتح« :تفگ سابع شم
  ؟سابع شم تسین روط نیا .ياهنسرگ یلیخً امتح مه وت .منکیم تروقنزق مراد .يرآ«
 ».تسا روط نیمه .هلب«
 ».روخب اذغ نم اب و نیشنب سپ« :تفگ هدیش
 ».مروخیم هناخزپشآ رد ار میاذغ هزاجا اب نم .دهدب تکرب امش يهرفس هب ادخ«
 نیشنب امرفب« :تفگ و دیشک ولج ار يایلدنص ،درب زیم فرط هب ،تفرگ ار وا تسد هدیش
 ».نکن فراعت .سابع شم
 يور بدا اب و بوجحم رایسب ،تشاد ریز هب رس .دوب هدرک قرع تلاجخ زا سابع شم
 ره و دیشک اذغ وا باقشب رد هدیش .درک بالق شاباقشب فک ار شاهاگن و تسشن یلدنص
  .دندش لوغشم ود
 مکمک .دریگب الاب ار شرس تسناوتیم و درکیم تداع تیعضو هب مکمک سابع شم
 نم و هدرکن تنایخ ًالصا وا دیاش :دیآیمن شدب نئاخ يهراکدب نز نیا زا ،درکیم ساسحا
 .دمآ دوخ هب یتدم زا سپ »!دشاب نئاخ دناوتیمن هک ینابرهم نیا هب مدآ .منکیم هابتشا
 اهتشا اب و لاحشوخ و دندیدنخیم مه اب ود ره .تفریم هسیر هدیش و تفگیم کج بترم
 .دندروخیم اذغ
 يهزادنا هب اذغ هناخ نیا رد تقو چیه« :تفگ تشاذگ یلاخ باقشب يور ار شاقشاق هدیش
 و هدوبن لاحشوخ هزادنا نیا هب ات هناخ نیا رد تقو چیه .تسا هدرکن هزم نم هب زورما
 یتخبشوخ ياهمدآ وت يهچب و نزً امتح .سابع شم دهدب ترمع ادخ .ماهدیدنخن
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 ».دنتسه
 و دیدنخب امش هک دریگیم حور یتقو هناخ نیا« :تفگ و درک عمج ار اهباقشب سابع شم
 زا ،تسش هک ار اهفرظ ».دیشاب تخبشوخ و لاحشوخ هشیمه هک هللااشنا .دیشاب لاحشوخ
 .تفرگ شیپ رد ار شاهناخ هار و درک یظفاح ادخ هدیش
 همزمز ار ياهنارت ،تسشنیم زیم رانک یتدم هدیش .دندش يرپس یتوافت یب رد اهتعاس
 كاینک يردق ،تساوخیمرب اج زا ،تفرگیم برض زیم يور ناتشگنا اب و درکیم
 راب نیرخآ يارب .دشیم نامتخاس دراو هرابود و درکیم شدرگ ،تفریم طایح هب ،دیشونیم
 تذل ،راسمیت اب یگباوخمه روصت زا و تخادنا تحت يور ار دوخ ،تفر باوخ قاطا هب هک
 .تشذگ نینچ نامز و .درب
 تشپ ار رد ،دش دراو زومرم يدنخبل اب راسمیت .دوشگ ار رد ،گنز يادص اب ،هد هب هقیقد هد
 رب بل ،درک اهر وا ياهتسد رد ار دوخ هدیش .تفرگ شوغآ رد ار هدیش و تسب شرس
 زا هدیش رس تشپ ،بارخ و تسم راسمیت دعب یتعاس .درب راب يوس هب ار وا و داهن شابل
  .داتسیا باوخ قاطا رد رانک و تفر الاب اههلپ
 نینچ رد .دشاب هناناوج هک ماهدرک نویساروکد يروط ار قاطا« :تفگ و دیسوب ار وا هدیش
 اپ زین راسمیت و دش قاطا دراو هاگ نآ ».دننکیم یناوج ساسحا مه اهنس هب اپ ،یطیحم
 .داهن نورد هب
 راکفا و ».تسا یلاع یلیخ« :تفگ و درک زادنارو ار قاطا يردق رامخ نامشچ اب راسمیت
 .دیشک رپ يرگید ملاع هب شامهرد
 ،بسانم ياهظحل رد .دندرک تخل ار رگیدمه و دنداتسیا مه يوربور ،دمک رد رانک اهنآ
 راسمیت هناقاتشم و اهن مه رب مشچ ،دیشک زارد تحت يور ،درشف ار نیبرود يهمکد هدیش
 زاب و دندش مه رب مه زاب و دندیتلغ جزل قرع ياهیال رد و دنتفر جوا هب اهنآ .تفریذپ ار
 رب شاهنیس و دوب هدش لش هدیش ياهاپ نیب راسمیت .دنتفرگ مارآ و دنتفر جوا هب مه
 ار وتا يهتسد ،تخیوآ تخت زا یمارآ هب ار تسار تسد هدیش .دروآیم راشف وا يهنیس
 .دروآ راشف و تشاذگ راسمیت يهبمل رب دوب هدش خرس هک ار نآ فک تدش اب و تفرگ
 .دیچیپ دوخ هب و دش ترپ نیئاپ هب تخت زا شارخ رگج يدایرف سپ رد راسمیت
 ،دیشک تخت ریز ار نآ و درک شوماخ ار وتا ،تسب ار دمک رد ،تساخرب یمارآ هب هدیش
 يوکس يور ،هناخ رد تشپ ار اهنآ و تفر نیئاپ اههلپ زا ،درک عمج ار راسمیت ياهسابل
 .تشگزاب و تشاذگ طایح تمس
 .تسا هداتفا یقافتا هچ تسنادیمن یتسرد هب و درکیم هلان ،دوب هداتفا ولهپ هب راسمیت
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 الاو نک مگ ار تروگ رتدوز هچ ره« :تفگ و داتسیا راسمیت رس يالاب .دوب تخل زونه هدیش
 دوز .ماهدرک عافد دوخ زا نم و ياهدرک زواجت نم هب وت هک میوگیم و منکیم ربخ سیلپ
 ».ربب نوریب هناخ نیا زا ار تفیثک شل رتدوز هچ ره و وش دنلب شاب
 هداتفا تایح لخاد يوکس يور تاسابل« :تفگ هدیش .تشگیم شیاهسابل لابند راسمیت
 ».روخب ناکت تاياج زا .وش دنلب« :تفگ و دز شاتروص هب ياهناناج یلیس و »تسا
 دنادرگرب ور ،تفر قاطا رد تمس هب ناگنل گنل و نانک هلان ،داتسیا اپ رس تمحز اب راسمیت
 یمحرم ای يدناب کی منکیم شهاوخ .روایب ارم سابل منکیم شهاوخ« :تفگ سامتلا اب و
 ».فاصنا یب .راذگب مخز نیا يور
 :تفگ ياهدننک دیدهت نحل اب .درکیم فیک راسمیت سامتلا و شهاوخ و زجع زا هدیش
 تاتردق زا ،يدرک ینادنز ارم رهوش و دنزرف وت ؟یتشاذگ محرم نم لد مخز رب وت رگم«
 تفاثک ياهمدآ امش يهمه زا نم .يدناشک طوقس يهطرو هب ارم و يدومن هدافتسا يوس
 نانچ مه هدیش .دیبوک وا تشپ هب مکحم اپ فک اب و ».تفرگ مهاوخ ماقتنا بلط تردق و
   .دربیم تذل راسمیت یگراچیب و یگدنامرد زا و دوب هداتسیا هلپ نیرتالاب رب ،تخل
 نورد هب هرابود و تشادرب ار شاسابل ،دوشگ ار رد تمحز اب ،دیسر هلپ نیرخآ هب راسمیت
 ،دمآ نیئاپ اههلپ زا هدیش .دروآیمرب ار شاناغف و هآ ،یگتخوس لحم رد یتکرح ره .دمآ
 .تفر هسیر و دیدنخ ،داتسیا وا يوربور
 و تخادنا وا هب یهاگن ،دیشوپیم سابل و دیلانیم درد و شزوس زا هک یلاح رد راسمیت
 حور رب تسا یکسام وت يابیز رهاظ .يرتیشحو ،راوخ نوخ ياهگرگ زا وت« :تفگ
 ».تافیثک و یناویح
 اب هک یسک .تسوت دوخ لامعا و راکفا يهجیتن نیا« :تفگ و دروآ بل رب یمسبت هدیش
 نیا زا شیب يرجا ،دزودب مشچ نارگید رسمه هب و دسانشن ار دوخ دح ،هچب و نز نتشاد
 هب ار يزیت يوقاچ ،درک رارف هناخزپشآ هب ،دز وا یگتخوس لحم رب ياهبرض دگل اب و ».درادن
 .تشگزاب و تفرگ تسد
 هب ار دوخ ناگنل گنل .درک كرت ار هناخ كانمشخ و زمرق نامشچ اب ،هدز تشحو راسمیت
 .داتسیا و دیبسچ رد هب هنیساب ،داد هیکت نآ هب تسد ود ،دناسر یشترا پیج
 نشور و تفرگرب يراگیس یئاریذپ نلاس زیم زا ،دیشوپ ار شاباوخ سابل .تسب ار رد هدیش
 یلو .هیبنت دنیوگیم ار نیا :داد نوریب و درب ورف شاهنیس قامعا ات ار نآ دود .درک
 ياقآ نآ يهلک و رس دیاب مکمک .دوب بسچ لد و مرگ یلیخ باوختخر يوت ،مینامدوخ
 رطاخ هب .نمهب هراچیب .دراد ياهزم هچ و تسا يروناج هچ وا مینیبب .دوش ادیپ مه سرپزاب
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 و دنک لمحت دیاب ار یتاقشم هچ ،شردام هب تسرپ توهش و فیثک ياهمدآ ياهدع عمط
  ».دهد داب رب ار شایگدنز نادنز يهشوگ
 و درکیم هیرگ ادص یب و مارآ .تخیر ورف شانامشچ زا کشا ،دنزرف دای و تفرگ شالد
 هدزاود زا تعاس .تخیریم کشا و تفریم هار زاب و درکیم هیرگ و تسشنیم .دزیم مدق
  .درب شاباوخ و تشاذگ هپاناک يهبل رب رس هک دوب هتشذگ بش
 هب .دوب هدش رِس شرس ریز ناتشگنا .درکیم درد شاندرگ .دیرپ باوخ زا نفلت يادص اب
 .حبص مین و تشه :درک هاگن تعاس

 هب …؟یلاع بانج …دیئامرفب …مکیلع مالس …یلب« :تشادرب ار یشوگ موس گنز اب

 فیرشت …درادن یلاکشا …یلب یلب …دیدرک ام دای یبجع هچ .رویرپ ياقآ .هب

 …دورب دناوتیم اجک ،دنتسه نادنز رد شانازیزع هک رادهناخ نز کی ً.امتح …دیروآیب

 ظفاح ادخ .دیروآیب فیرشت .متسه هناخ رد هلب ً…امتح ؟رهظ زا دعب شش تعاس .هلب هلب

 زمرق مشخ زا شانامشچ .تسشن شانابل رب زومرم يدنخبل و تشاذگ ار یشوگ »…امش
   .تفر مامح هب و دروآ نوریب ار شباوخ سابل .دیزرل شیاهتسد سوسحمان و دش
 تساوخ یم شالد .دش جراخ هناخ زا و تسارآ ار دوخ ،هناحبص فرص زا سپ یتعاس
 ندز مدق هب نابایخ لوط رد .دنک هاگن ار اههزاغم و دهدب هلی اهنابایخ رد روط نیمه
 هناوید ياهقمحا نیا :دیسریم شوگ هب هار راهچ يوس نآ زا تارهاظت يادص .تخادرپ
 هار زور ره .تارهاظت زور ره .دنتسین دلب يرگید راک نداد راعش و ندیشک راوه زا ریغ
 .تفر هار راهچ فرط هب هنالس هنالس و »؟!تسا ناتگرم هچ هخآ .یئامیپ
 .دنیبب رود زا ار خرس و دیفس و زبس ياهمچرپ تسناوتیم وا لاح .دشیم کیدزن تارهاظت
 رهاظت يارب ار هار و دندیشکیم رانک ار دوخ مدرم .دمآیم لباقم تمس زا تارهاظت
 .دندرکیم زاب ناگدننک
 شرانک زا ،بترم فوفص رد ،دندوب يرداچ بلغا هک نز نارازه .داتسیا نابایخ رانک هدیش
 .دندرکیم شخپ هیمالعا مه اهیضعب .دندادیم راعش و دنتشذگیم
  ناشنارهوش تسد زا  ناشلد دیاش .دننزیم يدایرف هچ اهنز نیا :تفر ورف رکف هب هدیش
 هب هدارا یب و ».تسین ياهدیا دب مه نیا ،یتسار .دنروآیمرب یئاههرعن نینچ هک تسا نوخ
 تفرگ دای دوز یلیخ ار اهراعش .دوب دنلب و اسر شیادص .دز دایرف و دش لخاد اهنز فوفص
 درکیم دیدهت ار يزیچ اوه رد و دندشیم هرگ شیاهتشم .دادیم راعش دایرف نیرتدنلب اب و
 سکع هک يرداچ رتخد کی هب ».هینیمخ ام ربهر ،هیقرشال ،هیبرغال« دادیم راعش مه زاب و
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 »؟منک شالمح یهدیم نم هب ار سکع« :تفگ و دش کیدزن تشاد تسد رد ار ینیمخ
 ».هتبلا« :تفگ ،هتساوخ ادخ زا يرداچ رتخد
 نیب رد شیادص هک دزیم دایرف نانچ نآ .داد راعش و درب رس يالاب ،تفرگ ار تاکالپ هدیش
 تکرح ،بیترت و مظن اب نادرم اهنآ رس تشپ .دوب صیخشت لباق ،نز نارازه دایرف
 راب هس ود .تشگرب .دیسر رخآ فص هب و درک هتسهآ مدق ،دش واکجنک هدیش .دندرکیم
 .دیدنخ لد رد و درک نینچ هناروابان
 هناروابان زین وا .دزیم دایرف و درکیم هراپ ار شدوخ يولگ ،نادرم فوفص شیپاشیپ رقاب الم
 نیا« :دش اپ رب يرگید ياغوغ شالد رد ،دادیم راعش هک یلاح رد و تسیرگنیم ار هدیش
 .باوختخر رد !ياهَدنامن هناخ رد ارچ ،موش تايادف ؟دنکیم راکچ اج نیا َهفیطل يَهفیعض
 يا مشب تامادنا یهلا جاوما نابرق .هَفیعض نزن دایرف دایز .نم مََرب باوختخر نآ نابرق هآ
 ».یبالقنا يهکیالم
 »؟مینک ضوع ار راعش تسین رتهب اقآ جاح«
 ،اکیرمآ :میئوگب .هتبلا .هتبلا« :داهن اپ یعقاو یگدنز هب و دش جراخ دوخ نورد زا رقاب الم
 ».ناتگنرین هب گنن ،يوروش
-ژ و شاپ بآ نیشام اب یتینما ياهورین .دیسر دوخ جوا هب يرادرهش يولج رد تارهاظت

 .دندوب هداتسیا ،يریگرد يهدامآ س
 دنلب ياهماگ اب و درب اهنز نیب دوب هدینش نادرم فص زا هک ار دیدج راعش ،دایرف اب هدیش
 دزیم دایرف ،هدرک هرگ تشم اب ،تارهاظت شیپاشیپ هک دمآ دوخ هب ياهظحل .تفر شیپ هب
 ینایم فوفص هب ار دوخ و تفر بقع هب ماگ دنچ هتسهآ ،تسیرگن فارطا هب .دادیم راعش و
  .دناسر
 مخ رد ،درک رارف ياهچوک نورد هب هدیش .دش هدنکارپ یتینما ياهورین يهلمح اب تارهاظت
 و هتشگ یلاخ شانورد ،هدش کبس درکیم ساسحا .داتفا هار و درک هزات سفن ،داتسیا نآ
 رد ار شدوخ شیاهدایرف اب راب نیلوا يارب .تسا هدش هتشادرب شاشود زا ینیگنس راب
 عمج اب هک یتقو ،ناسنا تسا دنمورین هزادنا هچ :دوب هدناسر توبث هب شدوخ يارب عامتجا
 دوب یبوخ زور هچ .دنکیم لح دوخ رد ار عمج و ددرگیم لح نآ يورین رد ،دوشیم یکی
 ».دوب رمث رپ مایگدنز نارود مامت رد مزورما طقف ،میوگب مناوتیم .زورما

 ».همرکم يَهریشمه مکیلع مالس«
 .دزیم مدق شرانک ،هدرک هاتوک هزات شیر و یسنپ گنیع ،رغال و هاتوک تماق اب رقاب الم
 .درکیمن هاگن هدیش تروص هب و تشاد ریز هب رس
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 ،لوا فص رد مه امش ؟تسین روط نیا .دوب یبوخ یلیخ تارهاظت .اقآ جاح مکیلع مالس«
 ».دیدرکیم يربهر ار نادرم
 روج هیلع ار مدرم هک تسا تیناحور يهفیظو نیا« :تفگ و تخادنا بغبغ هب يداب رقاب الم
 یب يهشیر هک تسا هدش قلخ نیا يارب تیناحور الوصا .نک يربهر یهاشنهاش ملظ و
 یتینما ياهورین .دوب زاس تشونرس یلیخ زورما تارهاظت .دنکرب نیمز يور زا ار یتلادع
 ».دوب ینینوخ و ریظن یب تارهاظت مه نارهت رد زورما .دنرادن ياهدنیآ رگید هک دندیمهف
 راسمیت عضو سپ ،دشاب تسرد ،کچوک يالم نیا ياههتفگ رگا« :تفر ورف رکف هب هدیش
  ».دش دهاوخ بارخ یلیخ اهماکداش و اهرویرپ ،اهمظعا
 ِد شانازرلن ردق نیا .مورب اههمم نآ نابرق« :درک هاگن هدیش هب یکدزد ،ولهپ زا رقاب الم
 هچ هب ار یئاهتمعن هچ ادخ .هدروخ ریش اهناتسپ نآ زا هک مشَب ياهچب يادف .َهفیعض
 ».مرَب اهتمعن نیا يهََمه نابرق .تسا َهتشاد ینازرا یئاهزویفپ
 »؟هچ ،دوش لمع دراو مدرم هیلع شترا رگا« :دیسرپ هدیش
 گنر ،دمآ دوخ هب و ».مورب شنابرق« :تفگ ،درکیم ریس دوخ تالیخت رد هک رقاب الم
 ،میوش یکی و میهدب مه هب تسد ام رگا« :تفگ و تخادنا ریز هب رس .دش هدنمرش و تخاب
 یمظعلا هللاتیآ ترضح .درک دنهاوخن یطلغ چیه زین اهنآ ،تیناحور يربهر و ادخ دیما هب
 ،دیشوپب سابل رتیمالسا يردق رگا مه امش .تسا هدرک ار زیچ همه رکف سیراپ رد ینیمخ
 دنمزاین مالسا .دیسریم العا شرع هب زورما رد امش یبالقنا يهیحور .دش دیهاوخ رتهیجو
 رد مه کچوک ماکداش ياقآ« :دیسرپ و درک توکس يردق وا ».تسا یبالقنا ياهنز نینچ
 »؟دندوب تارهاظت
 دساف میژر نادنز .تسا نادنز رد نونکا وا .هن هنافسأتم« :تفگ يدولآمغ نحل اب هدیش
 ».يولهپ
 »؟یسایس راک لیلد هب ؟ارچ« :دیسرپ يواکجنک اب رقاب الم
 ».هن مه .يرآ مه«
 »؟دینکیمن تارهاظت ناتدنزرف يدازآ يارب ناردام رگید هارمه امش ارچ سپ«
 »؟دنوشیم عمج ناردام نیا اجک رد و یک .متشادن عالطا رما نیا زا نم«
 علطم نمهب اقآ يدازآ زا مه ارم مراودیما .كاواس نادنز يولج بش ات حبص زا زور ره«
 ».منیشنب تبحص هب يردق ناشیا اب متسه لیام یلیخ .دیئامن

 ».مشچ يور هب .ًامتح«
 هچ :دش رود تعرس اب و ».دشاب امش ظفاح ادخ .موشیمن محازم دایز« :تفگ رقاب الم
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 فعض شالد و ».ار اپ زیرگ منص نیا مشب نابرق .يّرُس و فاص لام هچ .يزیمت يهفیعض
  .تفر
 يرتشوخ زور هچ و دوب یبوخ زور هچ یلو .مدش هتسخ :دش یلصا نابایخ دراو هرابود هدیش
 راسمیت بانج هک دشاب هتشاد ار ياهشقن نامه ،فرش یب يهکیدرم نیا رگا ،دش دهاوخ
 هس ؟تسا دنچ تعاس .یلبق يهبرجت اب هتبلا .درک مهاوخ یئاریذپ شزا بوخ یلیخ .تشاد
  ».دروآ مه هب ار یگنسرگ هت و رس زغم چیودناس کی اب دوشیم .رهظ زا دعب
 رود هب یهاگن و ».زغم گرزب چیودناس کیً افطل« :دش یشورف چیودناس دراو دعب یقیاقد
 :دیسرپ و تفر شیوس هب .درک بلج ار شاهجوت ياهلاس هس ود و یس درم .تخادنا دوخ
  »؟دیتسین ناخ ورسخ امش .دیشخبب«
 .متسه ورسخ نم .هلب .مناخ هدیش مالس« :تفگ و داد ورف ار شاهمقل هلجع اب ورسخ
 ».نامدوخ هد یلاها زا دارم اقآ و مرسمه الیل ،منکیم یفرعم
 ».ماهدنمرش امش زا دوخ هبون هب نم« :تفگ و داد تسد دارم اب هدیش
 .دیئاس نیمز رب مشچ و ».دشاب هدنمرش ناتنمشد« :تفگ هچاپتسد و دش خرس دارم
 يور دیاهتسناوت ؟دینکیم راکچ الاح« :دیسرپ ،دوب هتفرگ ار دارم تسد هک روط نامه هدیش
 »؟دیتسیاب ناتدوخ ياپ
 .دز تلغ وا نامشچ رد شبوجحم هاگن و ».مناخ هلب« :تفگ و دروآرب رس دارم
 و نهپ ياهتسد اب ،هدیزرو يردق ،طسوتم یتماق اب دید ار يدرم .دش قیمع دارم رد هدیش
 .درکیم نشخ ار شاتروص يردق شایناوختسا ياههنوگ .دوب هدیشک شراسخر .دنمتردق
 اهکلپ رانک ریز ياهنیچ .بلاغ يدیفس رب نآ هایس کمدرم و دوب تشرد شانامشچ
     .دادیم تنیز ار شاهتسجرب نابل زین ياهنادرم لیبس و دومنیم شرادمغ
 ورف دوخ قامعا رد ار شریوصت ،تفرگ یمرب مشچ نوچ و تسیرگنیم وا رد هنادزد هدیش
 رد شاهاگن .دشیمن ریس شالد .دروآیم مشچ هب ار نآ ارذگ یئوسوس تروص هب و دربیم
 .دزیم هلهل وا تروص
 اهتقو یضعب ناسنا .دیشخبب« :تفگ يدنخبل اب هدیش .درک اهر یمارآ هب ار شاتسد دارم
 ار الیل سپس ».دنکیم شومارف ار یعقاو يایند هک دوریم ورف شدوخ ملاع رد ردق نآ
 ».تسابیز و هدنزارب یلیخ ناتمناخ« :تفگ ورسخ هب و درک زادنارو
 .تخود نیمز رب مشچ و دش خرس الیل
 »؟دینکیم یگدنز رهش رد هک تسا یتدم هچ« :دیسرپ هدیش
 ».لالب تاقالم میدوب هدمآ زورما .مینکیمن یگدنز رهش رد ام« :تفگ ورسخ
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 »؟هدش یچ ؟ناتسرامیب مادک رد !هدن دب ادخ«
 .دناهدرک ریگتسد تارهاظت رد تکرش مرج هب ار وا .تسین ناتسرامیب رد وا .هن« :تفگ الیل
 چیه هب هکلب ،ام هب اهنت هن یلو .تاقالم يارب میدوب هتفر مه ام و دوب یتاقالم زور ،زورما
 ».دش هراپ  نامولگ هک میداد راعش ردق نآ مه ام .دندادن تاقالم يهزاجا سک
 »؟دندوب رفن دنچ ناگدننک تاقالم« :دیسرپ هدیش
 راعش ،میوگب رتهب ای و دندادیم راعش و دندوب عمج اج نآ رفن دصیس دودح« :تفگ دارم
 ».میدادیم
 »؟دناهدرک ریگتسد ار لالب هک تسا زور دنچ« :دیسرپ دارم زا هدیش
 ».زور تفه« :تفگ دارم
 دایز .دش دهاوخ دازآ هتفه نیا رد وا ًامتح« :تفگ هتسهآ و دروآ نیئاپ ار شیادص هدیش
 .تسین زیت ناشنادند رگید .دناهداتسیا روگ بل شراصنا و ناوعا و هاش .دیروخن هصغ
 ».تخیر دهاوخ ورف بیرقنع هک تسياهناخ
 »؟دناهدرک ریگتسد مه ار ناخ نمهب و ماکداش ياقآ هک میاهدینش« :تفگ ورسخ
 دازآ يدوز هب زین اهنآ .دنتسه نادنز رد نونکا و دناهدرک ریگتسد مه ار اهنآ .يرآ«
 ».دش دنهاوخ
 ».تسا رضاح امش چیودناس .دیئامرفب مناخ«
 هچ هب الاح« :دیسرپ دارم زا و دمآ اهنآ دزن ،تفرگ ار شاچیودناس ،تخادرپ ار لوپ هدیش
 »؟دیلوغشم يراک
 ».متسه یچرادبآ یئاراد يهرادا رد«
 ذوفن بحاص زونه هک مسانشیم ار اهیلیخ نم« :تفگ و دش کیدزن وا هب يردق هدیش
 اج نآ نم .دیئایب تاسیسأت هب ادرف ،دیشاب هتشاد يرتهب راک هک دیتسه لیام رگا .دنتسه
 ».مینکیم تبحص مه اب و متسه
 یضار مراک زا .دوشن مک ناتفطل .دایز امش تمحرم« :تفگ و تخادنا ریز هب رس دارم
 ».مرکشتم امش زا یلیخ .متسه
 و دارم اب ،دیسوب ار الیل هدیش ».میوش صخرم دیئامرفب هزاجا رگا« :تفگ هدیش هب ورسخ
 هاگن یلو دندش جراخ هزاغم زا ناهارمه و الیل .دش لوغشم ندروخ هب و داد تسد ورسخ
 ياهلاس يهدش مگ يوزرآ هک راگنا ،درکیم بیقعت ار دارم تشاد دید هک اج نآ ات هدیش
    .تسا هتفای ار شالاس

♞          



290 

 .بوخ :درکیم رکف و دوب هداتسیا باوخ قاطا رد رانک هدیش .تشذگیم مین و جنپ زا تعاس
 ندرک ضوع سابل عقوم لاح .وتا و نیبرود ،هناخ هدنج نویساروکد ؛تسا بترم زیچ همه
 .راولش و تک سپ .تسین بلاج دایز .هن .نماد و تک ؟مشوپب هچ  .دوخ هب ندیسر و تسا
 شریز .دیآیم رد نت زا تکرح کی اب .دش نیا .هداس نهاریپ کی .دنزیمن لد هب یگنچ .هن
 نهاریپ ،تسارآ ار دوخ ،تسشن تلاوت زیم تشپ ».تسیلاع .هب هب .هایس تسرک و ترش کی
 .تسا بترم راب عضو :دومن اپ هب مه ار یکیش و هایس یئاپمد و درک نت رب ار شدنلب يهداس
 ياقآ بآم تفاثک دوجو ،تسا مک هچ نآ .تسا دوجوم یفاک يهزادنا هب مه خرس بارش
 ».تسا رویرپ
 .درک زاب ار رد ».دش ناربج مه دوبمک نیا و :دمآرد ادص هب رد گنز
 ».ماکداش مناخ مالس« :دیشک هدیش يوس هب ار شاتسد هک تشاد بل رب يدنخبل رویرپ
 »؟تسا روطچ ناتلاح« :تشاذگ نورد هب مدق و دیسوب ار وا تسد ،دش مخ يردق
 روطچ امش .دیدومرف هجنر مدق .دیدمآ شوخ یلیخ .یسرم .مبوخ .رویرپ ياقآ مالس«
 »؟دیتسه
 ».دنکیم ساسحا تخبشوخ و بوخ ار دوخ دشاب امش تمدخ رد سک ره .میوگب هچ هللاو«
 راکفا .دیتسه یلآهدیا درم ناتمناخ ياربً امتح امش« :تفگ و درک كزان مشچ تشپ هدیش
 رانک یئاههپاناک رد و دندش نلاس دراو ود ره ».دنکیم بذج ار ناسنا ًاعقاو امش کیتنامر
 .دنتفرگ اج مه
ً امود و مدوب نآ قاتشم هزادنا یب هک دوب امش رادیدً الوا تمحازم زا ضرغ« :تفگ رویرپ
 ».یتایح يهلئسم کی لح
 مه رادید هب دعب و مینک یگدیسر یتایح يهلئسم هب لوا متسه لیام نم« :تفگ هدیش
 ».میهد همادا

 ».دیئامرفب رما امش روط ره .دوشیم تعاطا«
 »؟تسا هدیناشک اج نیا هب ار امش یتایح يهلئسم هچ هک منک لاوئس تسا نکمم«
 ».نمهب اقآ و ماکداش ياقآ يهلئسم«
 يرکفتم و نیگهودنا يهفایق و ».دیئامرفیم تسرد .یلب« :تفگ و داد ناکت رس هدیش
 »؟درک دیاب هچ اهنآ يدازآ يارب« :دیسرپ و تفرگ
 لابند تسد کی اب و دروآیم نوریب شایتسد فیک زا يذغاک هک یلاح رد رویرپ
 هدننک عناق دیاب اهنآ یهانگ یب دروم رد امش تاحیضوت« :تفگ ،تشگیم شاسیوندوخ
 مناخ دینادیم« :تفر ورف رکف هب و دز شایئولج نادند هب ار شاسیوندوخ سپس ».دشاب
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 یهاشنهاش ماظن و تکلمم نیا تمالس و تینما ظفح ،ام يارب یساسا يهلئسم ،ماکداش
 يارب زونه نیا .دناهدرک دنلب رس ،موب و زرم نیا رانک و هشوگ رد ناراک بارخ زورما .تسا
 و اهتسپ رد و رایشوه و قداص رصانع هک تساج نآ رطخ .تسین یعقاو رطخ ماظن
 یضعب اب امش دنزرف و رهوش ،هدیسر شرازگ قبط .دندنویپب ناراک بارخ هب الاب ياههدر
 »؟تسا تسرد ایآ .دناهتشاد طابترا نویناحور و ناراک بارخ
         ».هن«
 ».دنکیم دمآ و تفر تاسیسأت نیا رد رقاب الم مان هب یصخش هک تسا هدش شرازگ«
 ».میرادن دمآ و تفر یمدآ نینچ اب ام ً.ادبا«
 »؟درک كرت ار امش یتحاران اب مظعا راسمیت ارچ«
 ار وا و دیسر رس نمهب لاح نیمه رد .دنک زواجت نم هب اهواگ لغآ رد تساوخیم وا نوچ«
 ».دز کتک
 »؟تفرگ اهنآ زا ار نازابرس گنفت باشخ امش رهوش ارچ«
 هحلسا و درک مارآ ار نمهب تینابصع اب نم رهوش ،سکعرب .تسا ضحم غورد نیا«
 بانج نیا هک منک ضرع ناتتمدخ دیاب .داد سپ اهنآ هب دوب هک هنوگ نامه ار نازابرس
 نمهب يهبرض و رشت نیلوا اب هک تسا یتخبدب و وسرت ،نوبز درم نانچ نآ مظعا راسمیت
 زواجت رادرهوش نز کی هب دهاوخیم هک يدرم نینچ کی .داتفا هیرگ هب و تخاب ار دوخ
 زج يزیچ هچ ،دنکیم رارف طیحم زا هدز تشحو و هدروخاو و دیآیمرد هیضق دنگ و دنک
 »؟دیاهدرک رکف هلئسم نیا هب لاح هب ات امش ؟دهدب یتینما ياهورین لیوحت دناوتیم غورد
 مرظن هب .هلب .هلب« :تفگ و تفر ورف رکف هب ،اهنآ تشاددای و رگید لاؤس دنچ زا سپ رویرپ
 ».دنتسین هدننک عناق یلو دناهناقداص امش ياهفرح
 هدننک عناق لیالد تیارب دبا ات نم رگا ،ترطف تسپ فرش یب يا :دش هشیدنا رد هدیش
 نیا ،تسا نینچ هک لاح .يوش عناق يرگید زیچ اب هک ياهدمآ وت .دش یهاوخن عناق ،مروآیب
 ».نادیم نیا و يوگ
 حیضوت رتقیقد يردق ار زواجت يهظحل نآ تسا نکممً افطل« :تفگ هدیش هب هتسهآ رویرپ
 »؟دیئامرفب
 تاسیسأت رد سک چیه .میدش ینادواگ دراو مه اب ام« :تفگ و تخادنا ریز هب رس هدیش
 راهظا نم هب و تفرگ ارم تسد وا ،میدیسر هدشن يدنب هتسب ياههاک رانک یتقو .دوبن
 دعب« :تفرگ يراب هودنا يهفایق و تخود رویرپ هب ار شزامغ هاگن هاگ نآ ».درک قشع
 ».درشف دوخ هب و تخادنا مرمک رود تسد
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 .تفریم نیئاپ و الاب هدیش ياهنار و هنیس ات وم زا شاهاگن و دوب هدش درگ رویرپ نامشچ
 ار مندرگ و تروص علو اب و« :تفگ و دنایامن ار شدیفس ندرگ ،دز رانک ار شیاهوم هدیش
 و درک میاههنیس رد تسد دعب ».مدوب ياهظحل نینچ رظتنم اهتدم« :تفگیم و دیسوبیم
 ».تخادنا نم يور ار شدوخ و دناباوخ هاک يور ارم
 شیوناز يور قاروا رب شاناتشگنا يال زا سیون دوخ .دیزرلیم ناجیه زا رویرپ ياهتسد
 »؟دعب و« :دیسرپ هتفراو .داتفا
 هک همه .تسا يایشحو و هفایق دب درم مظعا راسمیت ،رویرپ ياقآ دینادیم« :تفگ هدیش
 ،دینادیم .دشیم مشدنچ مندب اب وا سامت زا نم .دنتسین تفطالم اب و پیت شوخ امش لثم
 .تسا یمسج باذع و هجنکش زا رتهدننک درخ یسنج زواجت زا یشان یحور باذع و درد
 تروص رد دناوتیمن نز نیا یلو دهدب تسد يدرم هب دوخ لیم اب رادرهوش نز کی دیاش
 و مدوب رفنتم مظعا راسمیت زا هظحل نآ رد نم و .دوش کیدزن شرهوش اب یتح لیامت مدع
 .دشن قفوم شراک رد وا و دیسر نمهب هناتخبشوخ .منک رارف شاتسد زا مدرکیم شالت
 »؟دیدش عناق لاح
 ».تسین هدننک عناق یلو دیدومرف بلاج و یقطنم رایسب« :تفگ يرادیرخ هاگن اب رویرپ
 .ماهدرکن فراعت امش هب يزیچ زونه یتح نم .هدب مگرم ادخ .اِوا« :تفگ و دیهج اج زا هدیش
 »؟خرس بارش ای و ؟نیاپماش ؟یکسیو ؟ياچ ؟دیشونب دیراد لیم هچ ،یتسار
 ».مرکشتم یلیخ .دیآیم روج رتهب مارآ و هناتسود طیحم نیا اب بارش يردق«
 ياهعرج و دنتخود مه مشچ رد مشچ ود ره .تشاذگ زیم يور بارش سالیگ ود هدیش
 .دندیشون
 ».تسا کیسالک کیزوم خرس بارش يهدزمً الومعم« :تفگ رویرپ
 زا یتاعطق« :تفگ و درک نشور ار هاگتسد ،تساخرب اج زا هوشع اب و درک ياهدنخ هدیش
 ».نپوش
 ».تسا کیتنامر .تسیلاع رایسب«
 ،تسشنیم شرانک و دمآیم هوشع ،تفریم وس نآ و وس نیا هب رویرپ يولج هاگ هگ هدیش
 ،دیشونیم ياهعرج ،دیدنخیم وا هب شانامشچ اب یلاح رد و تشادیمرب ار شاسالیگ
 .تساخیمرب زاب و درکیم رپ ار وا سالیگ
 .تسشن شیاج رد و ».وگنات گنهآ کی لاح«
 ،تسا هدننک هتسخ گنهآ رگا« :تفگ و دش کیدزن وا هب ًالماک هدیش .دوب مارآ ان رویرپ
 »؟منک شاضوع
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 .دصقرب دهاوخیم شالد مدآ ،دوشیم شخپ وگنات گنهآ یتقو .سکعرب .هن« :تفگ رویرپ
 »؟میصقرب مه اب دیتسه لیام
 رمک رتشیب رویرپ تسد ،نامز تشذگ اب .دش عورش صقر و ».لیم لامک اب« :تفگ هدیش
 رویرپ هک ینامز .دوب هدرک لش ار دوخ هدیش .درشفیم دوخ هب و تفرگیم دوخ رد ار هدیش
 ».دیتسه یباذج درم امش« :تفگ ،دیئاس شاشوگ يهلال هب بل
 شیاهبل رانک زا مارآ و درب شیاههنوگ يور بل ،دیسوب ار وا شوگ ریز .تفگن چیه رویرپ
 .دندش تفج  ناشنابل و درک هقلح رویرپ ندرگ رب تسد هدیش .تفرگرب ياهسوب
 یب دوخ زا یتعاس باوخ قاطا رد و دنتفر الاب .دربیم اههلپ تمس هب مارآ مارآ ار وا هدیش
 ره .دوب هتشذگ همین زا بش .دادیم نت وا هب مه هدیش و دوبن رادرب تسد رویرپ .دندش دوخ
 .دندوب هدیشک زارد مه رانک مارآ و هتسخ ود
 »؟يدش عناق الاح« :دیسرپ یمارآ هب و تشاذگ وا مکش يور تسد هدیش
 ».مدش عناق مه یلیخ .يرآ« :تفگ هتسهآ رویرپ
 .درب ورف دوخ رد یشحو یمشخ ار هدیش دوجو
 وتا يهتسد هدیش ،اههظحل جوا رد .دیلام و دیئوب ،دیسیل ار وا .دیبلطیم ار هدیش مه زاب رویرپ
 .تشادهگن و درشف وا ياههناش نایم ار نآ تعرس اب ،تفرگ تسد رد مکحم ار
 هدیبسچ وا هب مکحم هدیش یلو دنک رود هدیش زا ار دوخ درکیم یعس و دزیم دایرف رویرپ
 شاماشم هب هتخوس تشوگ يوب هک ردق نآ .دادیم راشف شیاج رد ار خرس نهآ و دوب
    .تفر لاح زا رویرپ .دیسر
 ندب .تسب ار دمک رد و دومن كرت ار باوختخر یمارآ هب ،درک تروص لیاح ار یشلاب هدیش
 ياج .درکیم تکرح مظنمان شاهنیس و هدش دیفس شاگنر .دوب قرع سیخ رویرپ
   .دیفس ياههگر اب خرس ،دوب مخل تشوگ نوچ و هتخادنا بآ یگتخوس
 .دیشاپ شاتروص يور و دروآ درس بآ يردق هناخزپشآ زا هدیش
 درد زا یجوم رد ار وا ،یسوسحمان تکرح ره .دز دایرفً اتعفد و دوشگ مشچ ،دز کلپ رویرپ
 .تسشن تخت يهبل يور شرانک هدیش .درکیم قرغ شزوس و
 »؟يدرک راکچ« :دیسرپ نانز سفن رویرپ
 ».تامدنازوس«
 :درک لاؤس هرابود .دیکچیم شاهناچ ریز زا درس قرع و تفریم یهایس رویرپ نامشچ
 »؟ارچ«
 رضاح ،رذگ دوز یتذل هب ندیسر يارب و تسا رادرهوش نز لابند هک يدرم« :تفگ هدیش
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 هکلب ،تیعقاو و قطنم هن ،شیارب هدننک عناق كردم هک یسک ،دهد داب رب ار ینامناخ تسا
 نینچ قحتسم ،دشاب هدرک زاب شیارب باوختخر رد ار شنار ود هک تسا یتخل نز
 ».تسا یتازاجم
 زواجت وت هب نم .دیبلطیم نینچ تدوخ تاکرح .یتساوخیم تدوخ وت« :تفگ رویرپ
 وت سپ .میدش شوغامه مه اب اهراب و يدروآ قاطا نیا هب ارم لیم اب تدوخ هکلب ،مدرکن
 ».یتسه یتازاجم نینچ قحتسم مه
 ترایتخا رد مدنزرف و رهوش تاجن يارب ار هدننک عناق لیلد نیرخآ طقف نم« :تفگ هدیش
 یلو مداد حرش تیارب ار هلئسم تقیقح .متفر اهنآ تاجن يارب ار اههار مامت نم .متشاذگ
 هناخ نیا هب ار تاياپ طرش نیا اب طقف وت و دوب نم اب یشوغامه ،هدننک عناق لیلد وت يارب
 ».یتسه یتسپ و نادجو یب مدآ وت .مدرک كرد ار نآ نم و یتشاذگ
 .دزیخرب اج زا درک یعس و تفگن چیه رگید رویرپ
 دازآ ار گنشوه و نمهب اروف ،یتفر نوریب هک اج نیا زا« :تفگ و تفرگ ار شاشوگ هدیش
 »؟يدیمهف .ینکیم
 رگا شاب لاحشوخ« :تفگ ندش دنلب لاح رد و تفرگ راوید هب ار شیاهتسد رویرپ
 ».منکن ناشمادعا
 اب قاطا نیا رد ار وت تاکرح مامت نم« :تفگ و درشف وا يهناچ ریز تشگنا اب .دیدنخ هدیش
 میوگیم هک ار هچ نآ رگا .دوشیمن هدید نآ رد ّ،اما مدوخ تروص .ماهدرک طبض نیبرود
 راون هتبلا .متسرفیم تارادا مامت هب و منکیم ریثکت ار راون .مربیم ار تايوربآ ،یهدن ماجنا
 لثم قاطا نیا ،زیزع رویرپ ینادیم .درک مهاوخ میدقت تامرتحم يهداوناخ هب مه ياهژیو
 و يدرم ز يراد هچ نآ رایب .نادیم نیا و يوگ نیا لاح .تسا هدش روکد هناخ هدنج کی
 ار تانامدود ،دوش مک مدنزرف و رهوش زا یئوم رس رگا« :دیشک ار وا شوگ تدش اب و ».روز
 ردپ .نک مگ ار تروگ دوز .یتینما ماقم یلاع رومأم ،رویرپ ياقآ بانج .مهدیم داب رب
 .تفر یئاریذپ نلاس هب و درک كرت ار قاطا ،دیشوپ ار شباوخ نهاریپ ».فرش یب يهتخوس
  .دومن نشور يراگیس و درک هدامآ شدوخ يارب كاینک یسالیگ
 و زاب يادص دعب یقیاقد .دیسریم شوگ هب هتسهآ ،دیشوپیم سابل هک رویرپ ناغف و هلان
 .درک هاگن ار نوریب هرجنپ زا و تفر الاب اههلپ زا تعرس اب ،هدیش .دش هدینش رد ندش هتسب
 یلدنص يور روکی ینأت و یمارآ هب ،درک زاب هک ار نیشام ِرد .تفریم هار جک جک رویرپ
 يدنخبل هدیش .دومن كرت ار هناخ و دز تراتسا ار نیشام دهدب هیکت هک نیا نودب .تسشن
 ،تشادرب ار یشوگ .بش مین و هدزاود :تخادنا شاتعاس هب یهاگن .تشاد بل رب تیاضر زا
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 منکیم ضرع مالس …؟مظعا راسمیت لزنم .وله« :دش رظتنم یتدم و تفرگ ار ياهرامش

 .مدش محازم تقو رید هک دیشخبب .یسرم …؟دیبوخ امش …متسه هدیش نم .مناخ
 بانج اب دیاب هک هدمآ شیپ نم يارب يرارطضا تیعضو کی یلو دیدوب باوخ هک منادیم

 ،دنک تکرح اج زا دناوتیمن رگا …؟يایتحاران هچ …؟هدن دب ادخ …منک تبحص راسمیت

 :داتسیا رظتنم یتاظحل و ».درادن یلاکشا …یلاع رایسب …ناشتمدخ دیهدب ار نفلت
 ود ات رگا میوگب متساوخیم ؟دزوسیم كرابم نوک ؟ياهدش ضیرم ؟هدن دب ادخ ؟راسمیت«
 نآ باوخ قاطا يهنحص زا هک ار یملیف ،دنوشن دازآ نادنز زا گنشوه و نمهب رگید زور
 ار نآ یپک زین تزیزع مناخ هب و داتسرف مهاوخ تارادا يهمه هب ماهدرک هیهت هناخ هدنج
 ،درک ضوع ار اههفالم .تفر باوخ قاطا هب و تشاذگ ار یشوک سپس ».درک مهاوخ میدقت
 رد ار اههفالم و اهسکع .تسارآ قباس تیعضو هب ار قاطا و دنک راوید زا ار اهسکع
 فقس ریز ار ملیف .دیشاپ هچغاب رد ار نآ رتسکاخ و دز شتآ یئاریذپ قاطا يراوید يراخب
   .تفر مامح هب و دنادرگرب شقباس ياج هب ار نیبرود ،درک یفخم هناخزپشآ
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 هحون شالد يارب و دوب هدرک زک شرانک دواد .درکیم رکف و دوب هتسشن ياهشوگ رد لالب
 .دناوخیم
 تایهانگ یب و دروآیم رد ار ایاضق يوت و هت سیلپ هرخالاب« :تفگ و درک ور وا هب لالب
 ».روخن هصغ دایز .دوشیم تباث
 نیا ینادجو یب لتاق هچ منادیمن .متسین ُشکمدآ نم اقآ لالب هخآ« :تفگ و دیلان دواد
 رتفد هب اپ یتقو و دوب زاب رد ،مدمآ ناکد هب هک دوز حبص .تسا هتشک ار تخبدب ياتسوا
 نم ادخ هب ؟مدرک يراک دب هخآ .مدرک ربخ ار سیلپ ًاروف و مدش وربور وا شعن اب متشاذگ
 .دادرس ار هیرگ و ».مهانگ یب
 هیضق ات يراذگب رگج يور نادند دیاب .دوشیمن تسرد يراک ندروخ هصع زا« :تفگ لالب
 ».دوش نشور
 زا نم تخب دب ردام و ردپ ،زور نآ ات« :تفگ ،دهد ورف ار شاهیرگ درکیم یعس هک دواد
 ».دنرادن نم زج ار یسک اهنآ .درم دنهاوخ یئاود یب و یگنسرگ
 .درک توکس و تخادنا ریز هب رس لالب
 يزاب ناشناتشگنا اب و هداهن وناز يور ار اهجنرآ ،هداد هیکت راوید هب ناخ گنشوه و نمهب
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 تلع دروم رد سک چیه زونه یلو تشذگیم اهنآ يریگتسد زا زور شش .دندرکیم
 .تسا هدرکن تبحص اهنآ اب رگید لیاسم ای و ینادنز تدم و يریگتسد
 :تفگ ردپ هب ،دندش شوماخ اهنآ یتقو و دیعلبیم ار دواد و لالب ياهتبحص جاوما نمهب

 ».تسا مولعمان نآ تدم طقف .تسا نشور يریگتسد تلع«
 ناناوج .دنتسب ار رد و دنداد له نورد هب ار هتخورفارب و یبصع ناوج دنچ .دش زاب لولس رد
 ».مالسا نانمشد رب گرم .مالسا داب هدنز .يدازآ داب هدنز« :دندادیم راعش
 ».یقت رسپ لالب« :دش زاب ردً اددجم
 يادا نودب و دروخ هرگ ناخ گنشوه هاگن اب شاهاگن .دنادرگرب ور ،تفر رد يوس هب لالب
 .درک كرت ار لولس ياهملک
 ».راذگن میاهنت ورن .ورن :دز دایرف ناخ گنشوه يهشیدنا قامعا رد یسک
 شاهفخ مدوخ ياهتسد اب دتفایب مریگ هداز مارح رخ هلک نیا رگا« :تفگ ردپ هب نمهب
 ».منکیم
 ».تسا ياهتسیاش مدآ !هدرکن يدب وت هب وا ؟ارچ« :دیسرپ و دیشک يدرس هآ ناخ گنشوه
 تسار :دز دایرف شاهشیدنا رد و تخود وا يهدزمع نامشچ رب ار شرگشسرپ هاگن ،نمهب
 نم هک دنادب دیاب وا .دش مهاوخن تحار ملامن كاخ هب ار وا یناشیپ ات نم یلو ردپ یئوگیم
 ».داتفا رو داتفا رد نم اب سک ره و مرترب
 رد ار امش« :دیسرپ و تسشن نمهب رانک اهنآ زا یکی .دنتفرگ مارآ يردق دراو هزات ناناوج
 »؟دناهدرک ریگتسد تارهاظت مادک
 ».میاهدش ریگتسد یصخش تلع هب ام« :تفگ نمهب
 ».تسا نامحر نم مسا« :درک یفرعم ار دوخ ناوج
 ».دنتسه نم ردپ مه ناشیا و تسا نمهب مه نم مسا«
 هب سپس ».اقآ مالس« :تفگ و تخود ناخ گنشوه هب مشچ روکی و دش مخ یمک نامحر
 دیاب .تسا مامت میژر رمع .دندرک ریگتسد يزکرم نادیم تارهاظت رد ار ام« :تفگ نمهب
 ار مدرم دیاب ناملسم ناناوج و تیناحور هک هدومرف ینیمخ هللاتیآ .میناوخب هحتاف شیارب
 یتینما نیرومأم .دننک جیسب ،هداتفا اهنآ ناج هب گرگ لثم هک راوخ نوخ میژر نیا هیلع
 ».درک میهاوخ ناشهکت هکت بیرقنع و تسا رتزیت اهنآ نادند زا ام نادند هک دننادیمن
 ».یلاخ امش ياهتسد و دنتسه حلسم اهنآ یلو« :تفگ نمهب
 ار فتولوم لتکوک نتخاس زرط ،مالسا تکرب هب .تسین یلاخ ام ياهتسد« :تفگ نامحر
 ،دناهدروخ کتک يریگرد رد هک ار ینازابرس يهحلسا مه يدایز رادقم .میاهتخومآ بوخ
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 ».تسه نامرایتخا رد رابریت مه ات دنچ .میاهدرک طبض
 اهنآ دورو اب .دنتسب ار رد و دنداد له نورد هب ار رگید رفن راهچ .دش زاب ًاددجم نادنز رد
 .اکیرمآ رب گرم هینیمخ ام ربهر ،هیقرشال ،هیبرغال« :دنداد راعش و دندش دنلب اج زا همه
 ».يوروش رب گرم
 هک دادیم راعش وا .دادیم راعش و دزیم دایرف لد هت زا .دوب هداتسیا نامحر رانک رد نمهب
 زین ناخ گنشوه .دنکفایم نینط جوا رپ لولس رد شیادص دزیم دایرف یتقو و دنزب دایرف
 .درکیم یهارمه و دزیم دایرف ،دوب هتسویپ عمج هب
 اتسوا نم« :دزیم دایرف راعش متیر و ادص نیرتدنلب اب و دوب هدرک تشم ار شاتسد ود دواد
 ».متشکن ار اتسوا نم .متشکن ار
 »؟هدیم يراعش هچ ورای نیا« :دیسرپ و درک کیدزن نمهب شوگ هب ناهد نامحر
 نیا یلو تسا هتشک ار وا ياتسوا رفن کی ایوگ« :تفگ و دز رتشین شاهشیدنا رب نمهب
 ».متشکن ار اتسوا نم هک دیوگیم راعش اب الاح .دناهدرک ریگتسد لتق مرج هب ار تخبدب
 دوز یلیخ اهنآ .دوب هدش نیگنس ،هتخورفارب و بهتلم تیعمج نیا اب کچوک لولس ياوه
 .دوبن اهاپ ندرک زارد يارب اج .دنتسشن همتابمچ و دنتفرگ مارآ ،دندش هتسخ
 کیدزن ،دندوب هدروآ هزرل هب ار نادنز و دندادیم راعش هک یلاح رد ،دیدج ینادنز اههد
 رد تمس ود زا و دنداتسیا رودیرک رد راچان هب .دوبن اهنآ يارب اج اهلولس رد .دندشیم
 .دنتفرگ رارق حلسم دارفا هرصاحم
 ناجیه هب ار ناینادنز ،دندشیم کیدزن نادنز لحم هب هک ،جراخ رد رفن نارازه دایرف
 .دربیم ورف تشحو رد ار حلسم نیرومأم و تشادیماو
 ».مکمیم ار ناشنوخ ،دسرب اهیئالاب نیا هب متسد رگا« :تفگ نمهب هب نامحر
 »؟ینکیم یگدنز اجک وت .مراد یساسحا نینچ مه نم« :تفگ نمهب
 نم هب يرس ،مدش دازآ مه نم و يدش دازآ رگا .هن كالپ .هکرابم يهچوک« :تفگ نامحر
 ».نزب
 ».ماکداش نمهب و گنشوه« :دش هدوشگ لولس رد
 هتسشن رودیرک رد هک ینادنز اههد .دندش جراخ لولس زا نابنادنز تیعم رد و دنتساخرب اهنآ
 ناینادنز بیترت نیا هب .دنداد راعش هرابود و دنداتسیا ،نمهب و ناخ گنشوه دورو اب ،دندوب
 .دندرک هقردب ار هدش دازآ
 اب و دوشگ ار رد سابع شم .دندرشف ار هناخ رد گنز ،نمهب و ناخ گنشوه دعب یتعاس
 ».مناخ هدیش .مناخ هدیش« :دز دایرف و ».نشور ام مشچ .اقآ مالس« :تفگ یلاحشوخ
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 دوخ ،دش شاشدنچ ،تفرگ شوغآ رد ار وا هک ناخ گنشوه .دمآ نوریب هناخزپشآ زا هدیش
 و مرش .دشیمن اهر شاضغب زا .دادرس ار هیرگ و تفرگ شوغآ رد ار نمهب ،درک اهر ار
 هب رارف و یگدروخ يرسوت زا یساسحا وا رد ،دنزرف زا يدیما ان و قشع ،رهوش زا یگدزلد
 يهنوگ ،تخود رهوش مشچ رد مشچ ،دروآرب رس ،دز بیهن دوخ هب ظیغ اب .دروآیم دوجو
       .دنتسشن مه درگ و دندش نلاس دراو هس ره و دیسوب ار نمهب
 »؟تسا هدش دوبک ناتتروص ارچ« :دیسرپ بجعت اب هدیش
 ».دندرک دنلب ام يور تسد نیرومأم« :تفگ نمهب
 »؟ربخ هچ« :دیسرپ ناخ گنشوه
 ترپ و ترخ يرادقم دیرخ يارب شیپ زور هس هک نیا هزات ربخ اهنت .لومعم قبط .چیه«
 رپ ار نابایخ گنراگنر ياهمچرپ اب ناگدننک رهاظت .دوب اپ رب یگرزب تارهاظت .نابایخ متفر
 ».مداد راعش یباسح و مدش لخاد مه نم .دندوب هدرک
 رد یلو میدرک تکرش تارهاظت رد مه ام« :تفگ و دز ههقهق ناخ گنشوه و دیدنخ نمهب
 ».میدش هفخ هک میداد راعش ردق نآ .نادنز نورد
 يولج رد اهنز فص ،مدرک تکرش نم هک یتارهاظت رد .رتبلاج ربخ کی« :تفگ هدیش
 و مدنادرگرب ور ،مدیسر فص رخآ هب و مدرک هتسهآ مدق یتقو .درکیم تکرح نادرم فص
 ام و دش هلمح تارهاظت هب یتقو .درک بجعت یلیخ و دید ارم مه وا .مدید ار رقاب الم
 رد تکرش يارب نم زا دیجمت زا سپ وا .میدروخرب مه هب هرابود ياهچوک رد ،میدش هدنکارپ
 ».دنک تاقالم ،نادنز زا يدازآ زا سپ ار نمهب تسا لیام یلیخ« :تفگ ،تارهاظت
 هناخ رد وا الاح ینکیم رکف .تسین ياهدیا دب« :تفگ و تسشن تسار هپاناک يور نمهب
 »؟تسا
 تاقالم ار وا و هد يورب یناوتیم راهن زا دعب .هدب افص ار تدوخ مامح ورب لوا« :تفگ هدیش
 و كرچ ،ینابایب لوغ لثم هدش مه وت يهفایق« :تفگ ناخ گنشوه هب سپس ».ینک
 ».درگرب دازیمدآ يهفایق اب و الاب مامح ورب ،وش دنلب .هدیشارتن شیر و فیثک
 ار شانیدالوپ نادند ،ینیگنس و هنهک يهبعج ریز زا و تفر نیمز ریز هب نمهب ،راهن زا دعب
 ياهنادند لثم .تسین نکمم رتهب نیا زا :تشاذگ ناهد رد و درک زیمت نیتسآ اب ،تشادرب
 اهنادند ».زرمایب ادخ ياتسوا دنکن درد تاتسد .دنیشنیم هثل يور مکحم و تفس ،مدوخ
 ضوح رانک سابع شم .دش جراخ نیمز ریز زا و تشاذگ بیج رد ،دروآ نوریب ناهد زا ار
 »؟نمهب اقآ ،یشاب ریخ هب« :دیسرپ و دش دنلب نمهب ندید اب .دوب هتسشن
 نامهیم ،میدوبن ام هک زور دنچ نیا رد ؟ربخ هچ« :دیسرپ یعونصم يدنخبل اب نمهب
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 »؟دماین ناميارب
 .تفگن چیه رگید و »طقف .قافتا یب قافتا ،ربخ یب ربخ« :تفگ سابع شم
 ».يدرکن مامت ار تافرح ؟یچ طقف« :دیسرپ يواکجنک اب نمهب

 ًادعب راسمیت و دندرب فیرشت دوز یلیخ مارهش اقآ .دندمآ راسمیت اب مارهش اقآ طقف .چیه«
 ».دندرب فیرشت
 .دش زمرق شانامشچ و دروآ راشف نمهب ياهگر رد نوخ
 يدب فرح ؟تسا بوخ ناتلاح« :دیسرپ و درک نمهب تروص هب ارذگ یهاگن سابع شم
 »؟مدز
 »؟دمآ یسک هچ رگید .هن هن« :تفگ و دیلام ار شانامشچ تشگنا ود اب نمهب

 رصع زور کی مه رویرپ ياقآ ایوگ .مدوخ يهناخ مدوب هتفر زور هس ات نم نآ زا دعب«
 ».دندوب هدروآ فیرشت
 ناترب نیمز يور زا .منکیم ناتدوبان :دزیم دایرف لد رد یلو .تفگن چیه رگید نمهب
 الم يوربور دعب یتعاس .تفرگ شیپ رد ار هد هار هخرچود اب و دش جراخ رد زا ».مرادیم
 .دوب هتسشن رقاب

 ناشن ار شتذل و شزرا نیرتالاب یتقو يدازآ .تسا نینچ نیا ایند .زیزع نمهب يرآ«
 ینادیم .دیشچ ناوت یمن ار نادنز خلت معط يدازآ رد ّاما و یشاب نادنز رد هک دهدیم
 يدازآ يارب مدرم يهمه .تسا نیگنن يهلسلس نیا تراسا رد یتلم کی نونکا ،مدنزرف
 ».دندروآ تسد هب ار نآ یبیترت ره هب و یتمیق ره هب ،دنتسه ممصم و دناهدرک مایق
 هب و منک هزرابم تیناحور و مدرم يهمه هارمه ،يدازآ يارب مرضاح نم« :تفگ نمهب
 ».میریگب ماقتنا یهجو نیرتدیدش اب  نامنانمشد زا دیاب ام .مشخبب ققحت میاهوزرآ
 ياهتسیاش یبالقنا درم وت« :تفگ و دیسوب ار نمهب یناشیپ ،دش دنلب وناز يور رقاب الم
 وا ».میدرکیم لیدبت ناتسلگ هب ار تکلمم نیا ام ،دندوب وت لثم ناناوج يهمه رگا .یتسه
 یئاریذپ لیاسو هنافسأتم« :تفگ و تشاذگ نمهب يولج دنق هبح ود اب ياچ یناکتسا
 ».دایز نامهیم و مک هجدوب ،درک دوشیم هچ .تسین دوجوم هناخ نیا رد يرتشیب
 .درک كرت ار هناخ باتش اب و »مدرگیمرب هعاسلا« :تفگ و تساخرب اج زا هلصافالب نمهب
 الم يولج ار اهنآ .دش دراو ياچ و ینیریش يرادقم ،دنق زا رپ ياهسیک اب دعب تعاس مین
 ».دعب ات دشاب ناتتمدخ نیا« :تفگ و تشاذگ رقاب
 زا دعب زورما« :تفگ و درک يرکشت ینابز ریز ،دروآرد ار اهسنج ،دوشگ ار هسیک رقاب الم
 رد مدرم ،وت دوجو اب .ینک تکرش تسا بوخ مه وت .تسا هسلج دجسم رد برغم زامن
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 یفرعم ناردارب هب ار وت نم و میوریم عماج دجسم هب مه ادرف .دنوشیم رتمرگلد ناشراک
 »؟تسا روطچ .منکیم
 ره« :تفگ و داتسیا تسار و داهن بل رب ار رقاب الم تسد .دیجنگیمن دوخ تسوپ رد نمهب
 راوس ،درک كرت هک ار هناخ ».دوب مهاوخ ناتتمدخ دجسم رد ًادعب نم .دیئامرفب امش هچ
 ،تشذگیم تشد رانک زا هک ار یکیراب يهداج .تفرگ شیپ رد ار تشد هار و دش هخرچود
 و دیسر هلق نیلوا هب .داتفا هار هب هدایپ و تشاذگ یگنس هتخت رانک ار شاهخرچود .دومیپ
 دیشک هزوز گرگ ياوآ هب و تشاذگ ناهد رد ار شانیدالوپ ياهنادند .درک هاگن ار فارطا

 هب و دیئاس كاخ رب هجنپ ،داتفا هار هب اپ و تسد راهچ دعب …مه زاب و دیشک هزوز مه زاب و
 ناشیهمه تمدخ ،مریگب تسد رد هحلسا رگا :درک رکف رویرپ و راسمیت و مارهش ،لالب
 ره هک يزور نآ .تسین رید زور نآ .منکیم ناشهکت هکت ،ناشمدنبیم رابگر هب .مسریم
 زور ،زور نآ .دیسر دهاوخ ارف بیرقنع ،دوش گرم هب موکحم ،دتسیاب نم يولج رد سک
 نآ يهلق رد يزیچ هچ :تسیرگن فارطا هب و درک تسار دق ».تساهگرگ زور ،تسا نم
 ریزارس هوک زا و تشاذگ رارف هب اپ تعرس اب و ».گرگ يرآ ؟گرگ ؟دنکیم تکرح هوک
 نیب رد ،یتخرد رانک .داتسیا یگتسخ عفر يارب و دیسر شاهخرچود هب ،دومیپ ار هنماد .دش
 ار شاهجوت یتکرح و یئادص ،زره ياهفلع و اهمدنگ يهدنام سپاو و هدشن ورد ياههقاس
 .راک لوغشم تسا یناقهد دیاش ؟تسا تکرح رد اج نآ يزیچ هچ :دش واکجنک ،درک بلج
 ادص .درک هفرس و دش کیدزن اهفلع هب ددرم ياهماگ اب ».تساهمدنگ يوت گرگ دنکن
  .دش نایامن مدنگ يهدیکشخ يهقاس سپ زا اراس تروص و دش عطق
 »؟ینکیم راکچ اج نآ« :دیسرپ و تفر شیوس هب ماگ دنچ نمهب
 ».راک ،راک ،راک« :تفگ اراس
 ،دنکیمن رارف وا زا و هداتسیا ياجرب اراس هک نیا زا و تفر شیپ هب مدق دنچ مه زاب نمهب
 .درک بجعت
 »؟ینکیم راکچ اج نیا وت« :دیسرپ اراس
 ».شدرگ ماهدمآ« :تفگ و دز يدنخبل نمهب
 لحم اج نآ .هوک ای و رهش يورب تسا رتهب .تسا تمحز و راک لحم اج نیا« :تفگ اراس
 ».تسا شدرگ
 و هدرک قرع دید ياهتشرف .درک زادنارو ار وا و داتسیا اراس یمدق هس رد و تفر ولج نمهب
 و ».درک بحاصت دیاب ار وا .نیرید ینمشد زا زیزع تسا یعاطم :دیشیدنا دوخ اب .دولآ درگ
 وا يوزاب رب و دناخرچ دوخ رود تشاد تسد رد هک ار یساد اراس .درب هلمح شیوس هب
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 غیج اراس .تفرگ ار وا تسد نیگمشخ یناویح نوچ و دروآرب درد زا يدایرف نمهب .دناشن
 تروص شزیت ياهنخان اب و تخادنا گنچ .درکیم عافد دوخ زا و دیبلطیم کمک ،دزیم
 ار شیاهناتسپ و درک هراپ ار اراس نهاریپ نمهب یلو .دیرد ار شامشچ نیئاپ و دیشارخ ار وا
 .دنک رود دوخ زا ار وا درکیم یعس و دزیم غیج اراس .تفرگ تسد رد
 ندب رب نادند و گنچ اب و دوب هدرک تفج ار اهاپ اراس .داتفا شیور و داد له ار اراس نمهب
 دوب هچاپ تسد .درک هراپ هراپ ار اراس ياهسابل .دوبن رادرب تسد وا یلو .دزیم مخز نمهب
 دوخ تاجن يارب و دزیم تلغ شیاپ و تسد ریز اراس ندب .دنکب دیاب راکچ تسنادیمن و
 درک یعس و داتفا شیاهنار نایم ،دز الاب ار شانماد ،دیرد ار وا يهکنت نمهب .دیشوکیم
 دزیم دایرف اراس و .دشیم کیدزن رفس يهظحل هب تعرس اب نامز .دنک زاب ار دوخ دنبرمک
 .دوب هدرک نوخ هب هقرغ ار نمهب تروص وا .درکیم شالت و
 دیهج اج زا ،دش هلولگ ،مشخ و درد زا یفالک نوچ اراس .دش ترپ ياهشوگ هب نمهب ناهگان
 .دنتفرگ ار نمهب رود ،مرکا و ربکا یئالبرک ،نسحم شم ،ورسخ ،دارم .دناشوپ ار دوخ و
 .تشگزاب و درک رود لحم زا ار اراس ،دیسر عمج هب ناود ناود لالب
 اج زا ار نمهب و ».دنکن شومارف دراد رمع ات هک میهدب وا هب یسرد زورما دیاب« :تفگ دارم
 رب ورسخ دگل .دنک رارف تساوخ و دیبوک دارم يهنیس رب یمکحم تشم نمهب .درک دنلب
 ،دمآ دورف شیولگ رب هک لالب مکحم تشم .دنار بقع هب ماگ دنچ ار وا و تسشن شامکش
 ناشک هزوز نسحم شم لیب هتسد .تفر بقع هب ماگ دنچ هدیمخ و دروآ دنب ار شاسفن
 رد نیمز رب نمهب .درک هل ار شاینیب ،رس اب و تفرگ ار شاهقی دارم .دیبوک ار شرمک
 وا .دمآیم دورف شاندب و تروص و رس رب لیب هتسد تابرض و دگل و تشم ناراب .دیتلغ
 هتشگ نوخ هب هقرغ و هدنامن شاندب رب ملاس ياج کی .تشادن مه ندز دایرف تلهم یتح
 تسد راهچ تساوخیم نمهب .دمآ ولج و دز رانک ار همه ،تشاد نت رب ار دارم تک اراس .دوب
 تسوپ و تشوگ دگل اب و ».متسه اراس نم ؟یسانشیم ارم« :تفگ اراس .دوش دنلب اج زا اپ و
 .درک ادج وا يهناچ ناوختسا زا
 .تفر شوه زا و دیتلغ نیمز رب نمهب
 درگ ياهدع تاسیسأت يولج .دنتفرگ شیپ رد ار تاسیسأت هار و دنتخادنا رخ يور ار وا اهنآ
 .دندرکیم ماکداش يهداوناخ راب کلتم ،هدش عمج نمهب
 »؟هدش یچ« :دیسرپ هدز تشحو ردفص
 فک ار شاقح ،دنک زواجت هد ياهنز زا یکی هب تساوخیم وا« :تفگ ربکا یئالبرک
 نورد هب و دنتفرگ تسد يور ار نمهب تاسیسأت نانکراک زا رفن دنچ ».میتشاذگ شاتسد
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  .دندرب
 بیج زا ار شامیس یب ،تسب دوخ يور هب ار رد ،دش قاطا دراو ،تفر الاب اههلپ زا ردفص

 نآ ناناقهد ار ماکداش ياقآ رسپ …717 اج نیا …717 اج نیا …وله .وله« :دروآرد

 هتشاد ار یناقهد نز هب زواجت دصق ایوگ …هدش نوخ هب هقرغ و شوه یب هک دناهدز ردق
 هک يروط هب ،دینک ربخ ار سنالوبمآ امش .میروآیم رهش هب سوب ینیم اب ار وا ام .تسا
 ».تسا هدرک فقوت اج نآ یقافتا سنالوبمآ ایوگ
 اب ناتسرامیب رودیرک رد ناخ گنشوه و درکیم هیرگ هدیش هک یلاح رد دعب تعاس ود
 .دندرکیم یحارج ار نمهب يهناچ ،لمع قاطا رد ،دزیم مدق تینابصع
  

٣٢ 
 .دشیمن هدید نوریب اههدرپ يال زا زونه .دوب شیم و گرگ اوه
 تلغ باوختخر رد بترم و هدنارذگ يرادیب و باوخ رد دیاش و هاتوک ياهباوخ اب ار بش وا
 .دیلولیم شایناشیپ تشپ يرصتخم درد و دوب نیگنس شرس .دوب هدز
 و درشف مه هب ار شیاهکلپ ».حبص جنپ :درک هاگن يزیم ور تعاس هب یلیم یب اب سیگنرف
 ،مزیخرب تسا رتهب .دیآیمن  مامشچ هب باوخ اهکلک نیا اب :دربب شاباوخ درک یعس
 دهاوخ شیپ هچ زورما هک منیبب و مروخب ياهناحبص ،مهد افص یتروص و رس و منک مامح
 ».دنراذگیم خرچ يال بوچ هشیمه لثم ای و دنهدیم دعاسم باوج ایآ .دمآ
 يهناحبص ،تسارآ ار شاتروص يردق ،تفر مامح هب ،درک كرت ار شاباوختخر
 رید نامز ردق هچ .تسا حبص تفه تعاس :تسشن شالبم يور و دروخ يرصتخم
 ».درذگیم
 .تفرگ شیپ رد ار بطم هار و دش جراخ هناخ زا دعب تعاس مین

 »؟دیوریمن ناتسرامیب هب زورما رگم !دیدش زیخ رحس ،رتکد مناخ مالس«
 ؟تسا دنچ تعاس .مراد تحارتسا زورما .هن« :تفگ ،تفریم شدوخ قاطا هب هک سیگنرف
 .روخ تفم ياهلبنت :تفرگ ار ياهرامش اهراب و تسشن شزیم تشپ ».تشه هب هقیقد جنپ
 »!تسین هرادا رد يدحا زونه یلو تسا هبنش هس زور حبص تشه تعاس
 ،هحفص يور ار اههرامش ًاددجم و درکیم عطق ،تفرگیم ار هرامش یتخسرس اب وا

 ياقآ …متسه رذآ سیگنرف نم .اقآ مالس« …هرابود و درکیم عطق هرابود و دناخرچیم
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 .نامژپ ياقآ مالس …منکیم ربص .متسه يروبص مدآ نم .یلب …؟دنراد فیرشت نامژپ

 میمصت زا مدوب لیام …منکیم شهاوخ …متسه محازم صخش نیلوا هک دیشخبب

 پیکا کی مازعلا رب ینبم نم داهنشیپ اب ایآ …موش علطم يرادهب ترازو حیقلت نویسیمک

 ًافطل …ًامتح …یلب …؟دناهدرک تقفاوم ،هقطنم هب لس نسکاو حیقلت و یبایزرا تهج

 ار دیدج يهرامش وا ».ظفاح ادخ .امش يهزاجا اب …مرکشتم 1764581 .دیئامرفب ار هرامش

 یقتم ياقآ .متسه رذآ سیگنرف نم .منکیم ضرع مالس …تسشن راظتنا هب و تفرگ

 زا عالطا ،تمحازم زا ضرغ .مدرواین اج هب هک دیشخبب .یقتم ياقآ مالس …؟دنراد فیرشت

 رظتنم …درادن یلاکشا یلب …دشابیم مدوخ داهنشیپ دروم رد حیقلت نویسیمک میمصت

 نیمه ً…امتح ؟هدش تقفاوم هلئسم ساسا اب سپ ؟ساسا رد …هلب هلب …منامیم
 رادرتفد .تسج اوه هب و دیدنخ دنلب سیگنرف ».ظفاح ادخ .ناتتمدخ میآیم هعاسلا
 »؟تسا بوخ ناتلاح ؟هداتفا یقافتا هچ ؟رتکد مناخ هدش یچ« :دیسرپ و دش دراو همیسارس
 .ماهدشن هناوید زونه .تسا بوخ مه یلیخ .تسا بوخ ملاح .يرآ« :تفگ سیگنرف
     ».مدرگیمرب رگید تعاس کی« :تفگ شایشنم هب و تشادرب ار شافیک ».سرتن

♞ 
 ».یقتم ياقآ مالس« :دش دراو و دز رد هب هبرض دنچ سیگنرف ،موس يهقبط رد
 رپ .دیدناسر ار ناتدوخ دوز یلیخ ؟تسا روطچ امش لاح .لخاد دیئامرفب .رتکد مناخ مالس«
 هناوید ناسنا ،فیثک ياوه و كانتشحو کیفارت نیا اب اهنابایخ نیا يوت ًالصا ؟دیدروآرد
 ».دوشیم
 ».دروآیمرد مه رپ ناسنا اهتقو یضعب ریخ راک ماجنا يارب« :تفگ سیگنرف
 هب امش داهنشیپ ،نویسیمک رد« :تفگ ،درکیم ور و ریز ار ياهدنورپ هک یلاح رد یقتم
 و تفرگ رارق ثحب دروم طابترا نیا رد هک ياهلئسم .دش وربور لماک رظن نسح و لابقتسا
 ».دوب رما یهدنامزاس ،دیسرن هجیتن هب الماک
 »؟دراد مزال تقو یتدم هچ هلئسم نیا« :دیسرپ سیگنرف
 ».لاس ود ات هتفه کی زا« :تفگ و داتسیا تسار ،تخادنا هدنورپ يور ار شدادم یقتم
 منادب دیاب .دوش نشور دیاب نم فیلکت یلو« :تفگ نانکجمجمت و داتفا تنکل هب سیگنرف
 ».مروآ دوجو هب ار مزال ياهیگدامآ دیاب .موشیم متیرومأم یهار یک هک
 يهقطنم و نارهت ناتسا يرادهب لک سیئر مادقا و میمصت هب هتسب نیا« :تفگ یقتم
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 ياهرامش و دش اج هب اج شایلدنص يور ،درک زادنارو ار سیگنرف يردق وا ».دراد هطوبرم

 رذآ رتکد مناخ نونکا مه .هلب …منکیم رکشت …ریخب زور .رتکد ياقآ مالس« :تفرگ ار

 …لیم لامک اب .هلب …؟ناتتمدخ دنروایب فیرشت ،دیئامرفب هزاجا رگا .دندیسر هار زا زین

 …دیربب فیرشت ناشقاطا هب امش هک دنداد هزاجا سیئر ياقآ .دش یلاع ».ریخ هب ناتزور
 ».441 قاطا .رتالاب هقبط کی
 دنچ زا سپ و تفر مراهچ يهقبط هب ،درک كرت ار وا ،یقتم رتکد زا رکشت زا سپ سیگنرف
 ».ریخ هب حبص .رتکد ياقآ مالس« :دش یقاطا دراو ،رد هب هبرض
 و زیزع رذآ رتکد مناخ ،هب هب« :تفگ و داد تسد سیگنرف اب ،تساخرب شایلدنص زا سیئر
 ».دش نشور امش لامج هب ام مشچ هرخالاب .راک ادف
 ماجنا دیاب ار يرتبجاو ياهراک و تسا غولش ناترس یلیخ هک منادیم« :تفگ سیگنرف
 ».منک فلت ار ناتياهب نارگ تقو دح زا هدایز متسین لیام تهج نیا هب .دیهد
 رایسب مه نویسیمک رد و تسا شیاتس لباق یتمدخ نینچ يارب امش یگدامآ« :تفگ سیئر
 ».تسین نشور زونه راک ماجنا یگنوگچ یلو دش ریدقت
 لحم هب ،بطم يارب نیشناج کشزپ نییعت زا سپ نم دیئامرفب هزاجا رگا« :تفگ سیگنرف
 ار یقیقحت لودج و هدرک یشکرس ار اهلحم ،حیقلت هورگ ندمآ ات و موش مازعا متیرومأم
 ».دینک یهدنامزاس ار رگید لیاسم ،تحار لایخ اب دیناوت یم امش تدم نیا رد .میامن هیهت
 .تسيایلاع رایسب داهنشیپ« :تفگ و دیدنخ طاشن اب سپس .تفر ورف رکف هب یتدم سیئر
 هب ار هذختم میمصت ینفلت رهظ زا دعب و درک مهاوخ حرطم نویسیمک رد ار امش رظن
 کشزپ مه امش .دوش بیوصت تفلاخم نودب رظن نیا منکیم رکف .دناسر مهاوخ ناتعالطا
 ».دینک ربخ ار ناتدوخ يهدنیامن
 هب ار تیرومأم نیا منکیم یعس« :تفگ و درشف ار سیئر تسد .دوب لاحشوخ سیگنرف
 ».مهد ماجنا هجو نیرتهب

 ».تشاد دهاوخ یبوخ ماجنارس راک نآ ،دشاب يراک ره رد امش تسد .منئمطم ار نیا«
 دوخ اب زین ار هقباس اب ياهراتسرپ زا یکی ،دیهدب هزاجا رگا .تسامش تبحم و فطل نیا«
 ارم دناوتیم ،دوش هتفرگ رظن رد شیارب ياهجدوب رگا .تسا راکیب نونکا وا .منک هارمه
 ».دنک یهارمه
 ».درک مهاوخ حرط نویسیمک رد مه ار هلئسم نیا« :تفگ سیئر
 .تفرگ شیپ رد ار تفع يهناخ هار و درک كرت ار سیئر راک رتفد ،رکشت اب سیگنرف
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 حرش وا يارب ،دوب هدینش رهچیرپ نابز زا هک ار شاكدوک تشونرس و ریخا ثداوح یتعاس
 .دوب لاح رس سیگنرف زور نآ .دیدرگ بطم راپسهر رهظ زا دعب و دندروخ مه اب ار راهن .داد
 .درکیم شب و شوخ اهنآ اب و تفگیم کلتم ،تشاذگیم اهضیرم رس هب رس
 یناهفصا ظیلغ يهجهل اب و دمآ سیگنرف دزن ،درک هدافتسا شمارآ هظحل دنچ زا رادرتفد
 »؟نیدرک ادیپ دزموم دزمون ؟تسا كوک ناتفیک یلیخ زورما« :تفگ
 یتسد ».مدرک ادیپ ار ناسک نیرتزیزع هب ندیسر هار زورماّ اما .مزیزغ هن« :تفگ سیگنرف
 .دش لوغشم يدعب صیرم يهنیاعم هب شاقاطا رد و دیشک وا ياهوم هب

♞ 
 زاردتخت يور هک ار ینارامیب ،ناتسرامیب رد سیگنرف .تشذگیم حبص هدزای زا تعاس
 ،دمآ نوریب و دش غراف هک قاطا نیلوا نارامیب يهنیاعم زا .درکیم تیزیو ،دندوب هدیشک
 ارم حبص زورما هک ار یمناخ نآ ،رتکد مناخ« :تفگ و دمآ شدزن ناتسرامیب راديارس
 ».مدروآ ،دیدوب هداتسرف شاغارس
 ».میایب ات نک یئاریذپ یبوخ هب وا زا«
 :تفگ و داد تسد سیگنرف اب ،دش دنلب رهچیرپ .تفر راظتنا قاطا هب سیگنرف دعب یتعاس
 »؟دینک هنیاعم ارم دیتسه لیام امش هک تفگ اقآ نیا«
 تشپ ار رد .تفر هنیاعم قاطا هب رهچیرپ اب و ».تسا روط نیمه .هلب« :تفگ سیگنرف
 ولج هب گرزب ماگ کی« :تفگ و دیسوب ار شیاههنوگ ،تفرگ شوغآ رد ار وا ،تسب شرس
 صوصخ هب .تسا هدیسر بیوصت هب هقطنم هب نم تیرومأم هک میوگب مناوتیم .میتشادرب
 .دمآ یهاوخ نم هارمه راتسرپ ناونع هب و دنهدیم صاصتخا ياهجدوب مه وت يارب
 »؟یقفاوم
 .دیشک شوغآ رد ار سیگنرف هرابود و ».داب هدنز .اروه« :تفگ و دیرپ اج زا رهچیرپ
 هاگن هاگ نآ و ».درک میهاوخ ادیپ ار نامدنزرف ام« :تفگ و درک هرگ ار شاتشم سیگنرف
 لحم وت هک تسه قفاوم تدزمان ایآ« :دیسرپ و تخود رهچیرپ نامشچ هب ار شرگشسرپ
 »؟ینک كرت ار تراک
 وا هب ًالصا .دشکب الاب یئاهنت هب ار اهلوپ هک دهاوخیم ادخ زا وا .يرآ« :تفگ رهچیرپ
 نونکا نم .تشذگ ،مدوب وا هب هتسباو نم و دوب نم شکاج وا هک ینارود نآ .تسین طوبرم
                ».مریگیم میمصت دوخ و متسه یلقتسم نز
 »؟يراد داوس« :دیسرپ ددرم و دیلام ار شایناشیپ يردق هراشا تشگنا اب سیگنرف
 رباکا سالک هب اهبش لاس ياهلاس نم .یمک« :تفگ و دنکفا ریز هب رس رهچیرپ



306 

  ».دشن رسیم میارب رتشیب یلو مدرک مامت ار هد سالک .متفریم
 یلیخ .تسا نیرفآ راختفا مه هزادنا نیمه ات« :تفگ و تفرگ تسد رد ار وا تسد سیگنرف
 .نک هدامآ ههام کی لقاّدح رفس کی يارب ار تدوخ تسا نینچ هک لاح .ياهدرک تمه
 ».شاب هدامآ ياهظحل ره رد تکرح يارب و دنبب ار تیاهنادمچ
 ».مینیبب تخبشوخ ار هچب مراودیما« :تفگ و تخود فقس هب هاگن رهچیرپ
 ام زا ،منکیم رکف و تسياهلاس هدجیه ناوج نونکا .تسین هزور دنچ هچب رگید وا«
 .نادنخ و تسرد نامشچ اب ،تماق دنلب ،دشاب یلگشوخ ناوج دیابً امتح .تسا رتتخبشوخ
 .دش کشا رپ شانامشچ و ».نک ماکمک نم يادخ ياو
 رتهب .دنکیم نوگرگد ارم تاياهفرح« :تفگ و درشف ار شیاههنوگ تسد فک اب رهچیرپ
 .درک كرت ار ناتسرامیب لاحشوخ و ».مشاب وت زا يربخ رظتنم و منک كرت ار اج نیا تسا
 نآ اهتدم زا سپ .دیشک راک زا تسد تقو رید ،رصع و تفر بطم هب رهظ زا دعب سیگنرف
 تبثم باوج ،ینفلت ناتسرامیب رد .دیباوخ نیگنس ،حبص ات و درک يرپس شمارآ اب ار بش
 زین ار نیشناج کشرپ و دومن ربخ اب رفس خیرات زا ار رهچیرپ ،درک تفایرد ار يرادهب ترازو
 .درک ربخ
 تشپ ار نارهت ياههناخ نیرخآ ،تعرس اب سیگنرف و رهچیرپ ،هعمج زور ،دعب زور هدراهچ
 و دشیم رتکچوک هظحل ره اههناخ .درک هاگن بقع هب و تشگرب رهچیرپ .دنتشاذگیم رس
 هار نیا رگید راب کی شیپ اهلاس وا .دیدرگیم ناهنپ اوه رد هراوآ و درز ياهگرب سپ رد
 رد .تشاد يرگید ياهزورآ و فادها و دوب يرگید ناسنا وا اهزور نآ رد یلو دوب هدومیپ ار
 و .دهدب تسد زا ار نآ ات تفریم و تشاد شوغآ رد ار ياهزور دنچ و کچوک دازون ،راب نآ
 مارآ هدنزخ ياهرهلد .ریخأت لاس هدجیه اب ،تفریم نامه رادید هب قایتشا اب ،راب نیا رد
 روش ملد ارچ منادیمن« :تفگ و تسیرگن سیگنرف هب .درکیم هنخر شالد رب مارآ
 »!دنزیم
 ایآ .دش دهاوخ هچ مینادیمن هک تسا نیا يارب ام يهروش لد .دنزیم روش ملد مه نم«
 میهاوخ یگراوآ هب ار یتدم شرادید ترسح رد نانچ مه ای و میباییم ار دوخ يهدش مگ
 ».دنارذگ
 ».دراد دوجو وت و نم نیب یساسا قرف کی مرظن هب« :تفگ رهچیرپ
 »؟نآ و«
 هب ،ورین و تردق مامت اب ار وت ،هدش مگ دنزرف رادید قشع .یتسه ردام وت هک نیا نآ و«
 هب ماهدرک ملظ شاقح رد هک هتخانشان یکدوک قشع ارم یلو دناشکیم وس نآ و وس نیا
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 و وجتسج رد دوخ ینادجو ياهمخز مایتلا و یحور شیاسآ تهج نم .درادیماو تکرح
 ».متسه شواک
 ».تسا يردام قشع زا رتدنمتردق یهاگ زین نیا و« :تفگ سیگنرف
  ».دیاش« :تفگ ،دنزیم فرح شدوخ اب هک نیا لثم ،هتسهآ و تخادنا ریز هب رس رهچیرپ
 ود ناتخرد .درکیم رارف ،يراوس ياهخرچ ریز زا تلافسا و دناریم تعرس اب سیگنرف
 دوخ ،هدنزگ يامرس و دیسریم نایاپ هب بیرقنع زیئاپ .دندرکیم زاب هار هلجع اب هداج يوس
 .دادیم ناشن ار
 »؟یتکاس ارچ« :دیسرپ و تخادنا رهچیرپ هب یعیرس هاگن سیگنرف
  ».مدرکیم رکف«
 يردق منکیم شهاوخ ؟درک یهاوخ هچ ،رادید لوا يهظحل رد ،مینک ادیپ ار نامدنزرف رگا«
 نامه نیا هک ینادیم وت و هداتسیا هدنزارب ناوج کی تايوربور .نک مسجم ار هنحص نیا
 ».يدرگیم شالابند رد هب رد هک تسا
 ار شاتروص يانهپ کشا ،توکس یتدم زا سپ .تسیرگن ار سیگنرف جاو و جاه رهچیرپ
 ،منکیم سمل ار شاتروص مناتشگنا اب ،منکیم شاهاگن لوا« :تفگ نازرل و مارآ .تفرگ
 هک ردق نآ ،منکیم هیرگ شیارب و منزیم وناز تقو نآ و منکیم شاهاگن ریس لد هرابود
 .درک زادنارو ار سیگنرف یکدزد و ».دشخبب ارم
 میمصت و تیاضر زا يدنخبل و دیتلغیم شیاههنوگ رب کشا ياههناد ،دزیم کلپ سیگنرف
 مسجت رد ار هار لوط و دندیدنخ ود ره .درک یقالت مه هب ناشهاگن .دوب هتسشن شانابل رب
   .دندیسر دصقم هب ات ،دندرک يرپس ،رادید فلتخم تاظحل تخادرپ و
 »؟يدلب ار رهش نیا وت« :دیسرپ رهچیرپ
 ».دش مهاوخ دلب یلو .هن«
 »؟دیباوخ میهاوخ اجک ار بش«
 عقاو رهش يهشوگ مادک رد منادیمن هک ياهناخ . نامتقوم يهناخ رد« :تفگ سیگنرف
 ».تسا
 و سردآ یسررب هب و درک شزاب ،دروآ نوریب يذغاک شافیک زا ،درک كراپ نابایخ رانک
 هار راهچ .زورهب نابایخ :تسا نینچ سردآ« :تخادرپ دوب هدش هدیشک نآ يور هک ياهشقن
 سردآ هچ« :تفگ و دیدنخ سپس »18 كالپ تسار تسد .مود نابایخ .پچ تسد .مود
  .داتفا هار هب هرابود و »!یقیقد
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 و درز ياهگرب .دیزخیم ار نابایخ لوط رام نوچ ،ناتخرد يال هب ال زا داب .دوب درس اوه
 شوخ اج اهراوید رانک و تسشنیم داب رب نانزقلعم اوه رد ،دشیم ادج اههخاش زا خرس
 رب ،شیپ هظحل دنچ ثداوح و هدرب ورف دوخ رد ار نابایخ يرابگرم توکس .درکیم
 .دیشاپیم نوخ گنر ،دندرکیم هاگن ار نابایخ ،اهقاطا يوت زا هک یمدرم يهشیدنا
 يدادعت و هتخاب ناج ود ،حلسم ياهورین اب ناگدننک رهاظت نینوخ يریگرد ،شیپ یتاظحل
 .دوب هداهن اج رب حورجم
 نامسآ هب ،هتفرگ شتآ کیتسال هایس دود هلُگ هب هلُگ و دوب تیعمج زا ولمم اههچوک
 ار دوخ تلافسا يور ،تک و نهاریپ ياههراپ هکت و نوخ ياهرایش ،تقد یمک اب .تفریم
 .دادیم ناشن
 .دوب هتشذگ همین زا زور
 شوپ نفک ياهدع .دندوب يرگید يریگرد يهدامآ و هتسب ار نابایخ يادتبا یتینما ياهورین
 .دندرکیم صیرحت يدعب يریگرد يارب ار تیعمج
 هب هللا الا هلا ال يهلمج شایناشیپ يور ِزبس يهچراپ رب و دوب هدیشوپ نفک زین نمهب
 تلاح .درشفیم تسد رد ار یفتولوم لتکک و دوب هتسب رمک رب ياهچناپت .دروخیم مشچ
 و داش .تسا فیرح زا یئاریذپ يهدامآ ،شمرن یتدم زا سپ هک تشاد ار يروسکوب
 ات تعاجش و يژرنا شیاهلولس کت کت رد و شاندب رد درکیم ساسحا .دوب لاحشوخ
 .تسا هتشگ هریخذ تیاهن یب
 زارد بآ يوج رد ،دیود نابایخ هب هک دوب یسک نیلوا وا ،رابگرم توکس تعاس مین زا سپ
 هک دنتسه اجک لالب و اهگرگ .تسین سرت زا يرثا مدوجو رد زورما :درک کیلش و دیشک
 هرابود و ».دشیم ماقشاع دوب اج نیا اراس رگاً امتح .دننک هراظن تبالص و تردق نیا اب ارم
 ندش درخ يادص .تفرگ ندیراب شرودارود ناراب نوچ هلولگ لباقم بناج زا و درک کیلش
   .دش یلوتسم زیچ همه رب ياهظحل ،اههلولگ ندرک هنامک و اههزاغم يهشیش
 .راظتنا و توکس هرابود
 کیلش يهدامآ ،هتفرگ رگنس اههچوک يهیواز سپ رد و اههناخ رد رانک شوپ نفک يدادعت
 ناشوپ نفک هب ار اهنآ ناناوج و دنتخاسیم فتولوم لتکک اهردام ،اههناخ رد .دندوب
 .دندرکیم باترپ رقتسم ياهکنات يوس هب دوخ ای و دندناسریم
 فص .دندمآیم شیپ هب ممصم و نیگنس ،مدرم يوس هب اب هاگ و یئاوه کیلش اب نازابرس
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 ظافح و هداهن رس رب هلولگ دض هالک همه .درکیم تکرح دق مامت ياهرپس هانپ رد ولج
 .دندوب هدیشک نیئاپ ار مشچ
 .دندوب اههنحص رظان ،مشچ کی اب ،هرجنپ نیئاپ يهیواز زا اههناخ نینکاس
 يوس هب ار دوخ فتولوم لتکک ،دش ورهدایپ دراو تعرس اب ياهلاس هدجیه هدفه ناوج
 .دیتلغ نیمز رب ریت کی کیلش سپ رد و درک ترپ نازابرس
 هک هکلهم زا و تسشنیم بقع زیخ هنیس ،دوب هدیشک زارد بآ یب يوج نورد هک نمهب
 شاندب و دنام ياج رب تکرح یب ياهظحل يارب وا .دشیم رود دیسریم جوا هب بیرقنع
 .تفرگ ناج شانامشچ يولج رد یبیجع يهنحص .دیزرل
 هب ار وا و دنتفرگ ار شیوزاب ریز ،دندناسر هدروخ ریت ناوج هب ار دوخ تعرس اب لالب و اراس
 .دش هچوک دراو زین دارم اهنآ رس تشپ .دندناشک یکیراب هچوک
 دیاب :تشادن ناکما ینیشن بقع رگید .دیسر يوج يور لپ هب ات دیرس بقع ردق نآ نمهب

 ریت اهنآ رگا .هن .هس …ود …کی .مناسرب هچوک لخاد هب ار دوخ تسج کی اب و مزیخرب
 ».تسا کیراب یلیخ بهذمال يوج نیا یلو .لپ ریز مورب ؟هچ ،دننک يزادنا
 يادص .تخادنایم گنچ نمهب دوجو رب هرهلد و تشحو و سرت .دندشیم کیدزن نازابرس
 هچوک لخاد زا یکی .درکیم جلف ار شتالضع ،کنات تکرح شرغ و گنفت ياههفرس کت
 ».ناسرب هچوک هب ار تدوخ يزادنا ریت لاح رد« :تفگ
 منتفر هار تردق هک دنزیم نانچ مبلق و دنزرلیم میاهتسد .تسین نکمم ًالمع نیا یلو :
 ».رارف و يزادناریت هب دسر هچ ات دنکیم بلس ار
 هب ار تدوخ زیخ کی اب وت و منکیم يزادناریت نم .نمهب .نمهب« :دینش انشآ يادص نمهب
 یتاملک و رتشوخ یئاون هظحل نیا رد وا يارب .دینش ار لالب يادص نمهب ».ناسرب هچوک
 ».تسا نم تاجن يهتشرف لالب :تشادن دوجو ،دوب هدینش هچ نآ زا رتنیریش
 ».نک تکرح وت و منکیم يزادناریت هس يهرامش اب نم .رامشب هس ات وت« :تفگ لالب
 زا ار دوخ دیاب .مودب دیاب .دنرادیمرب ار مدسج اهسیلپ ،مبنجن رگا :درک عمج ار دوخ نمهب

 ».هس …ود …کی« :درمش ياهفخ و دنلب يادص اب و ».مهد تاجن هکلهم نیا
 نازابرس يوس هب باذم نهآ زا ینمرخ س -ژ اب و تشاذگ ورهدایپ رب ماگ هچوک زا لالب
 هچوک دنچ زا .تشاذگ رارف هب اپ تعرس اب و تخادنا هچوک نورد هب ار دوخ نمهب .دیشاپ
 :دوب هداد راجزنا و یگدنمرش هب ار دوخ ياج هرهلد و سرت ساسحا .داتسیا و تشذگ
 يروخیم هُگ ،یناهرب هکلهم زا یئاهنت هب ار تدوخ يرادن تقایل هک وت .هتوب یب يوسرت
 وا .یتسه قمحا یتاهد هچب نآ زا رتمک وت .يوشیم ارجام دراو و يریگیم تسد هچناپت
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 هک وت ناج تاجن يارب .تخدنا رطخ هب ار شدوخ ،هبیرغ کی ناج تاجن يارب یتح
 ،هضرع یب يهنن هچب ،وت یلو درک يراکادف گرم دح هب ،يرفنتم شزا ردق هچ دنادیم
 ناج لالب .ترس رب كاخ .درکیمن تکرح تاناتشگنا و دوب هدش سمل يوج رد تاياهاپ
 ؟ناه ؟يوش وربور وا اب یناوتیم یئور هچ اب الاح و داد تاجن ار وت
 شیوس هب یتسود تسد رکشت ناونع هب مناوتیم هک تسا هدیسر ارف ياهظحل نونکا یلو
 هتشذگ ياههدرک زا .مریگب شوغآ رد ار وا ،تراقح و ندش کچوک زا همهاو یب و میاشگب
 رد وا .هن .هن .مشاب هتشاد شاتسود راو ردارب و مراذگب شاهنوگ هب هنوگ ، منک وفع بلط
 رگا .تسا رتلدرپ و رتسرتن .تسا رترب نم زا هک درک تباث وا .تشاد يرگید دصق راک نیا

 شانایفارطا و وا دوجو اب یگدنز مکمک …ماهدرک ریقح و کچوک ار دوخ ،مورب شیوس هب
 و مناسرب اراس هب تسد ،منک دنلب رس مدرم نایم رد مهاوخب رگا .دوشیم نکمم ریغ میارب
 اهنت نیا .مرادرب نایم زا ار اعدم رپ یتاهد هچب نیا دیاب ،منک یگدنز مهاوخیم هک روط نآ
  .درک مهاوخ ار راک نیا نم و .تسا نم تاجن هار
 رگید هداتفا مه یقافتا نینچ هک الاح .دوب غامد يوم ،تشادن نم رب یتنم وا هک ینامز نآ
 ».زوق الاب زوق
 موهفمان ،دشیم رتنوزفا مد ره هک ياهلصاف رد و دمآیم راعش و دایرف ،رابگر يادص رود زا
 .دیسر هناخ هب اههچوک سپ هچوک زا و تشادرب یناشیپ زا ار زبس راون نمهب .دیدرگیم
 ار نمهب یتقو و دمآ رد تمس هب نلاس يهشوگ زا هدیش ،نامتراپآ رد ندش هتسب يادص اب
 .دیسرت و دروخ هکی ،دید
  ».متسین هک هرخرخ ولول .سرتن نم زا«
 ار نآ ؟تسیک ریت تفه نیا .مسرتیم يراد هک یعضو زا .مسرتیمن وت زا .هن« :تفگ هدیش
 زا گنر و هدوخ ِرج تاياهسابل ارچ ؟یتسه ناغاد و برد ردق نیا ارچ ؟ياهدروآ اجک زا
 »؟تسا هدیرپ تاتروص
 هللاتیآ یفخم يهتیمک لام مه ریت تفه .مدوب تارهاظت رد« :تفگ یتوافت یب اب نمهب
 »؟تساجک اباب .تسا رام رهز
 .لاغشآ لطس يوت زادنایب و روایب رد ار تاسابل مه وت .دنکیم تحارتسا باوخ قاطا رد«
 ».روخب اذغ دعب و مامح ورب
 نفلت هب هدیش »؟يرادیمنرب ار یشوگ ارچ .دنزیم گنز نفلت نامام« :تفگ بجعت اب نمهب
 ».هن الاح« :تفگ و دمآ نیئاپً اتعفد شیادص .تشادرب ار یشوگ و دش کیدزن

 .دوب مارهش .دینش ار – هن الاح – و درک بجعت ردام تلاح رییغت زا نمهب
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 »؟دوب یک« :دیسرپ نمهب .تشاذگ ار یشوگ هدیش
 ».دوب هتفرگ هابتشا يهرامش یکی« :تفگ هدیش
 .دش لیدبت نیقی هب وا سدح
 هتفرگ فرب ار اههوک ،هدشن مامت زیئاپ زونه« :تفگیم و دوب هدمآ هد زا دمحا« :تفگ هدیش
 ».تسا هدش دیفس ،هنماد نیئاپ ات و
 يایاوز نیرخآ ات جوم نوچ یناطیش ياهشقن و دیشیدنا فرب هب ،درک تسار دق نمهب
 نت رب یلوقعم سابل .دروخ اذغ .درک تحارتسا يردق .تفر مامح هب .درک زاب ار دوخ شرکف
           .دش جراخ هناخ زا و درک

♞ 
 ».متشاد یضرع ززعم ياقآ اب«
 »؟یلاع بانج« :دیسرپ نمهب زا و تشادرب ار نفلت یشوگ رترکس
 ».ماکداش نمهب«
 ماکداش نمهب ياقآ« :تفگ هاتوک یثکم زا سپ و تفرگ ار  یلخاد يهرامش  رترکس

 هب ار وا و دش جراخ شاهجاب زا ».دیئامرفب« :تفگ نمهب هب و ».مشچ …دناهدروآ فیرشت
 .درک یئامنهار سیئر قاطا
 دمآ داب ؟یبجع هچ« :تفگ و درشف ار شاتسد یمرگ هب ،دمآ شزاوشیپ هب رد مد ات مارهش
 »!دروآ لگ و
 رد .متسه امش تمدخ رد نونکا نم و دش ریخ ثعاب هک داتفا يدب قافتا« :تفگ نمهب
 .دندرک هلمح ناگدننکرهاظت هب نازابرس و سیلپ .تسا نایرج رد ینینوخ تارهاظت نابایخ
 ناتسود يهناخ زا رتنما یئاج هچ :مدیشیدنا دوخ اب .متفاین اج نیا زا رتنما یئاج نم
 ».یمیمص و یمیدق
 هب تهج نیا هب .دیتسه یشوه زیت و ساسحا اب ناوج امش« :تفگ یلاحشوخ اب مارهش
 لاح« :دیسرپ و داد ياچ روتسد ».دینکیم بلج دوخ هب ار نایفارطا يهقالع و هجوت یتحار
 روآ باذع و تخس یلیخ ناتيارب نادنز تدمً امتح ؟دیروطچ ناتدوخ ؟تسا روطچ ناتردپ
 بوخ هک یئاذک راسمیت نآ اب اهراب نم« .داهن زیم يور و دروآ ياچ تمدخ شیپ »؟دوب
 .ماهدرک تبحص امش مرتحم يهداوناخ یعامتجا هاگیاج دروم رد ،دیسانشیم ار ناشیا
 ناطیش رخ زا ار وا متسناوت یتخس هب نم و تسياهدند کی یشترا مدآ راسمیت ،دینادیم
 ،مدید ار امش و مدمآ نادنز هب وا اب یتقو .مریگب شابانج زا ار امش يدازآ لوق و منک هدایپ
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 ».مدش هدنمرش و فسأتم یلیخ
 دهدیم تسد هب یناوارف ياههبرجت و دنکیم هدیدبآ ار ناسنا نادنز« :تفگ و دیدنخ نمهب
 ،لاس نایلاس یط هک منک ضرع ناتتمدخ دیاب .تسا نکمم ریغ نآ بسک يدازآ رد هک
 امش زا ياهزیگنا ره اب ام و هدش ملسم ام يهداوناخ يارب ناتشیالآ یب تاساسحا و یتسود
 ار یهار نامه یگدنز رد دیاب وت :دیوگیم نم هب هشیمه مردام صوصخ هب .مینکیم دای
 ریخ رکذ هشیمه هصالخ .تسا هدرک یط ززعم ياقآ هک يراذگب مدق ياهداج رد و يورب
 ».تسه امش
 ًاعقاو امش فطل نیا .دوشیم درس« :تفگ و دنارس نمهب يولج ار ياچ ناجنف ،مارهش
 هچ رد تاسیسأت یتسار .ملاحشوخ تباب نیا زا یلیخ .تسا نم تاهابم و راختفا ثعاب
 »؟دنوریم شیپ بوخ اهراک ایآ ؟تسا یعضو
 يداع لاور قباسلایف امک عاضوا .هلب« :تفگ و درک کیدزن بل هب ار ياچ ناجنف نمهب
 رد یلکشم و هلئسم چیه رگید ،میدشیم تحار هنسرگ ياهگرگ رش زا ام رگا طقف .دراد
 هک نونکا .مرادرب نیمز يور زا ار ناشلسن ،تصرف نیلوا رد ماهتفرگ میمصت .دوبیمن نایم
 نیئاپ هوک زا راکش يوجتسج رد اهنآ نوچ .تسا تصرف نیرتهب ،هدناشوپ ار اههوک فرب
  ».دنریگیم رارق سرریت رد تحار و دنیآیم
 »؟دینک راکش ار اهنآ دیهاوخیم یئاهنت هب« :دیسرپ مارهش
 يوجتسج رد نم یلو ،دمآرب راک نیا يهدهع زا ناوتیم زین یئاهنت هب هک نیا دوجو اب .هن«
 ».دشاب هتشاد تراهم يزادناریت رد هک متسه یسک
 ».متسه یبوخ زادناریت نم«
 نیا دهاوخیم ملد ؟میورب گرگ راکش هب مه اب دیتسه لیام ایآ« :دیسرپ یلاحشوخ اب نمهب
 ار هلئسم ،میدرک راکش ار اهگرگ يهمه یتقو .میهد ماجنا مردام و ردپ عالطا نودب ار راک
 ».دوب دهاوخ فصولادیاز ناشیلاحشوخ .تشاذگ میهاوخ نایم رد اهنآ اب
 هدرکان يادخ رگا .تسا یکانرطخ راک ؟ناتردام و ردپ عالطا نودب« :دیسرپ بجعت اب مارهش
 ».دراد ینیگنس تیلوئسم نم يارب ،دتفایب يراوگان قافتا
 ود .موریم گرگ راکش هب مردام رارصا اب هشیمه نم .دشاب تحار ناتلایخ« :تفگ نمهب
 رد و هدماین شیپ يرطخ لاح هب ات هناتخبشوخ .مدرک لصاو كرد هب ًاریخا مه ار اهنآ يات
 متسد فک لثم ار هقطنم ياههبمس خاروس و اههوک نم .دمآ دهاوخن شیپ زین هدنیآ
 ».مسانشیم
 يردق راک نیا هک يدوجو اب« :تفگ نادنخ و دز نمهب يهناش يور یتسد مارهش
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 ».درک رظن فرص ناوتیمن گرگ راکش زا یلو ،تسا هنایوجارجام
 »؟تسا روطچ ،رگید زور ود ینعی هعمج زور« :تفگ و دیدنخ نمهب

 ».مراد دازآ تقو هعمج ياهزور هشیمه مه نم .تسا بوخ«
 زا .متسه ناترظتنم نامتخاس نیمه نیئاپ روردنل اب تشه تعاس هعمج حبص نم سپ«
 مینزیم و میرادیم رب ار اهگنفت ،میروخیم هناحبص ،تاسیسأت هب میوریم مه اب اج نیا
 ».هوک هب

 ».مروآیم دوخ اب یئاذغ داوم و هباشون يردق مه نم .یلاع رایسب«
 زا سپ و تساخرب نمهب ».درک مهاوخ هدامآ زیچ همه نم .دیشکب تمحز امش تسین مزال«
 و دندنمتردق نم ياهنادند .تسا کیدزن ماقتنا زور :درک كرت ار مارهش رتفد ،یظفاح ادخ
 .دوب دهاوخن تیارب یتشگزاب رگید ،دسرب هوک هب تاياپ رگا .دنربیم ار اهگر نیرتقیمع
 يارب .دنتسشن مه درگ همه .دش هناخ دراو یلاحشوخ اب ».نادجو یب تسپ نئاخ تسود يا
 و درکیم تبحص تارهاظت زا هدیش .تسا رارقرب حلص هناخ رد هک درک ساسحا راب نیلوا
 .تابث یب عاضوا رد راک تالکشم زا ناخ گنشوه
 .تفرگ مارآ یلبم يور هدیش يوربور و دروآ ياچ دوخ يارب نمهب
 »؟يدوب هتفر اجک« :دیسرپ هدیش
 میتفر مه دیاش .هد میورب مه اب هعمج زور دش رارق .مناتسود زا یکی يهناخ مدوب هتفر«
 ».دنزیم ار لاخ يرتم دص زا و تسا يرهام زادناریت وا .گرگ راکش
 كانرطخ یلیخ اهگرگ ،تسا هنماد و هوک يور فرب هک یئاههام رد« :تفگ ناخ گنشوه
 ».دنتسه هنسرگ نوچ .دنوشیم
 ار شافرح روط نیمه .میاهتفرگن هوک هب نتفر يارب يدج میمصت مه ام« :تفگ نمهب
 ».میدز
 »؟میسانشیم ار تسود نیا ام ایآ« :دیسرپ هدیش
 ».دیسانشب ار وا منکیمن رکف یلو ،تسا نم یمیدق ناتسود زا یکی وا هک نیا دوجو اب«
 اب وت يهطبار صوصخ هب ام يهطبار هک ینادیم رتهب تدوخ« :تفگ ناخ گنشوه
 و تیارب دیاش ،یهد ماجنا یفالخ راک نیرتکچوک راب نیا رگا .تسا دولآِلگ ناناقهد
 ».دوش مامت نارگ ناميارب
 ».دیشاب نئمطم« :تفگ نمهب
 درک كراپ مارهش تکرش نامتخاس يولج ار روردنل نمهب ،حبص تشه تعاس ،دعب زور ود
 ،داد تسد وا اب ،دش هدایپ نمهب .دمآ رارق رس رب ریخأت يردق اب مارهش .تسشن راظتنا هب و
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 هد يوس هب و تسشن نامرف تشپ ،تسب ار رد ،دش ریگاج وا یتقو و درک زاب ار نیشام رد
 دیباتیم دیشروخ .دشیمن هدید ربا ياهکل یبآ نامسآ رد .دناریم ینأت اب و مارآ .درک تکرح
 اوه رد ینارون ياهقرورز تروص هب راخب تارذ ،هد ياهیکیدزن .تشاد امرس زوس اوه و
 .دنتفریم رهش يوس هب ،رخ رب راوس ای و هدایپ ،ناناقهد یکوت و کت ،هداج رد .دوب قلعم
 ناتسمز كرادت و دندیشکیم رپ فارطا هب تعرس اب اههدنرپ دوب دیفس هچراپ کی اههوک
 .دندیدیم
 »؟دینکیم فیک !تسیئابیز يهرظنم هچ دینیبب« :تفگ نمهب

 تعیبط ،زورما یلو .دراد ار دوخ صاخ یئابیز یلصف ره الوصا .تسابیز یلیخ هک ًاعقاو«
 ».تسا هدننک لسک و راب تلالم يردق
 لیاز ،دنیشن یگرگ يهنیس رب هک يریت نیلوا هارمه لد مغ« :تفگ و دیدنخ نمهب
 ».دریگیم ار نآ ياج طاشن و يداش و ددرگیم
 هب هک یلاح رد مارهش .دنتسشن هناحبص هب اهنآ و دیچ ار زیم دمحا .دوب هتفر رهش هب ردفص
 ار ناتسبات ای و دیع تالیطعت امش يهداوناخ« :دیسرپ نمهب زا ،درکیم توف ياچ ناکتسا
 »؟دنربیم فیرشت اجک
 يارب لحم نیرتهب اجنیا .میئایب تاسیسأت هب ات مینکیم هدافتسا یتصرف ره زا ام«
 ».تسا تالیطعت ندنارذگ
 »؟دراد یتبغر و لیم نینچ مه ناتردام یتح«
 مه وا ،دنتسه هد یهار نارگید یتقو یلو دنامب هناخ رد تسا لیام رتشیب مردام .هن«
 ».دیآیم ام ابً ارابجا

 »؟درادن ترفاسم هب میمصت اباب«
 نینچ وا ًاقافتا .يرآ« :تفگ ،دیشکیم وا يولگ رب دراک شانهذ رد هک یلاح رد نمهب
 نآ :تفگ لد رد و ».تسا يراجت شرفس هتبلا .هسنارف دوریم هدنیآ هام رد .دراد یمیمصت
 يهعرج نیرخآ و ».دناهدیسوپ مه تاياهناوختسا ،دنک كرت ار ناریا اباب هک يزور
 هداتسیا شرس تشپ هک دمحا .دز ادص ار دمحا ،دایرف اب و تساخرب ،دیشکرس ار شایئاچ
 »؟ناخ نمهب ،دیراد یشیامرف هچ« :تفگ یمارآ هب ،دوب

 یطوق ود و نان ددع دنچ ،تسام يردق ،اکدو رطب کی دوخ و ».نک نیز ار بسا ات ود«
 ».مینکیم تکرح دیشاب لیام تقو ره« :تفگ و داد اج یفیک رد تشوگ
 نم« :تفگ و تشاذگ ناهد رد ،درب ورف لسع فرظ نورد ار شاکچوک تشگنا مارهش
 ».ماهدامآ
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 هرابود و داد اج ینیجروخ رد ار اذغ فیک نمهب .دندمآ طایح هب و دندرک كرت ار قاطا اهنآ
 گنفت نیرتهب نیا« :تفگ و دمآ مارهش دزن ،گنفت ود اب یتدم زا سپ .تفر الاب اههلپ زا
 ار نآ میدیسر هک اهفرب هب .تسین حلسم زونه .دشاب امش تمدخ .تسا یسیلگنا يراکش
 ».دینک حلسم
 یلاع رایسب« :تفگ و تفر هناشن ،داد هیکت شاهناش هب ار نآ قادنق ،تفرگ ار گنفت مارهش
 رود ار هد ،دنوشن وربور ناناقهد اب هک نیا يارب .دنداتفا هار هب و دندش راوس ود ره ».تسا
                           .دنتفر شیپ هوک يهنماد ات لگنج رانک زا و دندز
 ».میورب هدایپ دوخ و میراذگب اج نیا ار اهبسا تسا رتهب« :تفگ و دیشک ار هناهد نمهب
 »!دناهدشن هتسخ زونه هک اهبسا« :تفگ مارهش
 شاماشم هب گرگ يوب هاگ ره .دسرتیم گرگ زا بسا .تسین اهنآ یگتسخ ،هلئسم«
 هک یتمس رد اسب هچ .دربیم دوخ اب ای و دنزیم نیمز ای ار دوخ راوس و دنکیم مر دسرب
  .دناهدرک نیمک اهگرگ رگید
  .دندومیپ هر یتعاس و دنداتفا هار و دنتسب یتخرد هب ار اهراسفا ،دندمآ ریز هب هک بسا زا
 نایلاس و متسه رهش يهچب نم ،ناخ نمهب ،دینادیم« :تفگ و دیشک یقیمع سفن مارهش
 تحارتسا یمک تسا بوخ .موشیم هتسخ دوز رمک و هوک رد .ماهتسشن زیم تشپ لاس
 ».مینک
 و دنتشذگ هلق نیلوا رانک زا .دنداهن هار رد مدق هرابود و دنداتسیا تحارتسا هب یقیاقد اهنآ
 ود نیب هرد فک كزان رایش و دوب دیفس اج همه .دنتفرگ شیپ رد ار یقیمع يهرد تمس
 هب تعرس اب اهنآ .درکیم یئامن دوخ ،دیفس هچراپ کی ینتم رد هایس یطخ تروص هب ،هوک
 سفن و دوب هدرک قرع مارهش .دنداهن ماگ رگید يهلق هب دوعص هار رد و دندیسر هرد هت
 و داتسیایم یهاگ هاگ .دنامیم بقع نمهب زا ماگ نیدنچ هشیمه یئامیپ هار رد .دزیم سفن
 و تشاذگیم نس هب اپ مکمک مارهش .دنمتردق و دوب ناوج نمهب .درکیم هزات سفن
  .دوب هدش دیفس شیاهوم زا يرایسب
 ،تشادیمرب هاتوک ياهماگ ،هدش ات يردق رمک اب و تخیریم قرع هک یلاح رد مارهش
 »؟دنتسه اجک یتنعل ياهگرگ نیا سپ« :دیسرپ
 ».هوک نیرتدنلب يهلق رد«
 »؟تسا هار ردقچ اج نآ ات«
 ».مینک دروخرب یلاوح نیمه رد اهنآ اب مه دیاش .میراد شیپ رد هار رگید تعاس ود«
 هب دازیمدآ يوب دیاش .مینک تحارتسا یمک تسا بوخ« :تفگ و درک تسار دق مارهش
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 ».دنیایب ام دزن ناشدوخ و دروخب ناشماشم
 ،دروآ نوریب هسیک زا تسام ياهشیش و نان يردق ،درک نهپ فرب يور ار یلامتسد نمهب
 »؟دیراد مزال يژرنا و دیتسه هنسرگ مه امش هک نیا لثم« :تفگ و تشاذگ نآ يور
 .دندش لوغشم و دنتسشن ود ره
 »؟دیاهدروآ ناتدوخ اب مه اکدو« :دیسرپ مارهش
 »؟دیراد لیم .یلب«
 اکدو ياج طقف ،رانک رد مه رایخ و تسام ،کنخ ياوه ،یئابیز نیا هب هرظنم .تسین دب«
    ».تسا یلاخ
 ار هشیش و دیشون ياهعرج مارهش .داد مارهش تسد هب و دروآ نوریب ار اکدو يهشیش نمهب
  .درک در نمهب هب
 رگید يهعرج دنچ مارهش .تشاذگ نیمز رب ار يرطب و دناخرچ ناهد رد ياهعرج زین نمهب
 .درکیم وجتسج ار يزیچ و تشاد اههوک يهنماد هب رظن نمهب .دیشک رس
 »؟دیدرگیم هچ لابند« :دیسرپ و تشاذگ نیمز رب ار يرطب مارهش
 یطرش هب هتبلا .میئامن ناشبیقعت میناوتیم ،مینک ادیپ ار اهنآ ياپ در رگا .گرگ ياپ در«
 ».درک میهاوخ هیفصت اهنآ اب ار  نامباسح اهگرگ نتفای درجم هب .دشاب هزات اپ در هک
 »؟دیراد اهنآ زا ینوخ لد هک نیا لثم« :تفگ مارهش
 رب و دیشک رپ نمهب نامشچ زا نازوس ياهلعش .تسیرگن ار مارهش و دنادرگرب ور نمهب
 یهاگن هچ نیا :دیزخ شاتسوپ ریز سرت زا ياهگر و دنام ریحتم مارهش .تسشن وا بلق
 دیاش ؟درک هاگن نینچ ارچ !گرگ هاگن ؟هدنرد ناویح کی هاگن ای ؟دوب ناسنا کی هاگن !دوب
 .تسین لکشم هک هلئسم لح .مدید نینچ ار وا نم ،قلطم توکس و طیحم ریثأت تحت
 ».مینک تکرح دیتسه لیام .نمهب اقآ« :منزیم شیادص
 یب هراچیب نیا .مدش تحار :دوب مارآ شاهفایق .دیدنخیم شانامشچ و نابل .تشگرب نمهب
 ».مدوب هدش لایخ و مهو راچد مدوخ .تسا ریصقت
 يهنماد رد و دندومیپ ار دنلب نادنچ هن هوک و هرد دنچ .دنداتفا هار هب و دندرک عمج ار طاسب
 هب ،درب یناشیپ هب تسد .درک بلج ار نمهب هجوت رایش لثم ياهیاس ای و يزیچ  وربور هوک
 هاگن ار وربور يهنماد .دینک هاگن .گرگ ياپ اج« :تفگ یلاحشوخ اب و دش هریخ تمس نآ
 ،دمآ نیئاپ بیش زا تعرس اب و ».فرب رد گرگ ياپ اج .تسا گرگ ياپ اج ،رایش نآ .دینک
 .دیودیم وا یپ زا زین مارهش .دناسر گرگ ياپ اج هب ار دوخ و تفر الاب هنماد زا
 ار اههجنپ ياج .دینیبب .تسین زورما لام یلو .گرگ ياپ اج .تسا شدوخ« :تفگ نمهب
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 رد اهنآ دیاش .مینکیم لابند ،هجنپ تمس هب ار طخ نیا ام یلو .تسا هدناشوپ فرب ياهیال
 دوخ اههرخص يال زا و دنتفر الاب هنماد زا .دنداتفا هار هب ».دناهدرک تحارتسا یکیدزن نیمه
 .دندیشک الاب ار
 نم هب ار اکدو تسا نکمم« .درکیم درد شیاهاپ فک و دوب هدش هتسخ یباسح مارهش
 »؟دیهدب
 يهنیاعم هب و دش مخ ،داد وا هب ار اکدو ،درک هسیک رد تسد ،ياهملک يادا نودب نمهب
 هزات اهاپ اج و دناهدرک تحارتسا اج نیا رد اهنآ« :تفگ یلاحشوخ اب و تخادرپ نیمز
 هب و دندز رود تعرس اب ار هلق رانک ».مینک تکرح رتعیرس یمک تسا رتهب .دنتسه
 ».دندیسر یبیشارس
 اب ار نیدراو هزات و دندوب هتسشن اهفرب يور ،رواجم يهلق رد هنسرگ و دنمتردق گرگ هس
 دندرکیم هاگن يواکجنک
 کیدزن هک مارهش هب و تشگرب ».تسا دوعوم يهظحل الاح :داتسیا و دید ار اهنآ نمهب
 زین مارهش و تسشن یگنس يور دوخ ».مینک تحارتسا يردق اج نیمه« :تفگ دشیم
 .تفرگ مارآ وا يوربور یگنس يور
 جاودزا نونک ات امش ارچ« :دیسرپ و دنکفا ریز هب رس ،داهن وناز رب ار اهجنرآ نمهب
 »؟دیاهدرکن
 دازآ رازاب زا هدافتسا« :تفگ هدنخ اب و دروخ هکی دروم یب و اج یب لاوئس نیا زا مارهش
 ».تسا رتشیب شفرص
 مادک زا امش .دنناوارف سانجا دازآ رازاب رد« :تفگ ،تشاد ریز هب رس هک هنوگ نامه نمهب
 نز ای و ؟هویب نز ؟نارپ کت ؟رتخد ریپ ؟ناوج رتخد ؟دینکیم هدافتسا رتشیب سنج
 »؟دهدیم هزم امش هب رتشیب کی مادک ؟رادرهوش
 ».یلگ نمچ ره زا« :تفگ و دناخرچ ناهد رد نابز مارهش
 »؟تسا رتهب لگ مادک یلو«
 ».دراد ناسنا دوم هب یگتسب«
 هچ اب« :دیسرپ و تخود مارهش يهدز تریح نامشچ رد ار شایشحو و زیت هاگن نمهب
 »؟دیدرک رد هب هار زا ارم ردام راب نیلوا يدوم
 !؟دیاهدش هناوید رگم !تسیچ اهفرح نیا« :تفگ و تسشن هدامآ ،درک عمج ار دوخ مارهش
 و اهفرح نیا منکیم شهاوخ .دیتسه ياهدیمهف و لقاع ناوج امش مدرکیم رکف نم
 .درکیم رطخ ساسحا ًادیدش و تشاد لوه شالد ».دینک رد هب رس زا ار تشز تالایخ
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 .دوب هدرک شاهچاپتسد ،شاهتفرگ نوخ نامشچ و نمهب زیت و هریخ هاگن
 .دیتلغیم نآ رد نوخ يهساک ود هک تام و هدیرپ گنر ،دوب ياهدرم ناس هب نمهب تروص
 ردام« :دمآیم نوریب دولآدرگ شیولگ زا ادص و دوب هدنام زاب تکرح زا شاتروص تالضع
 ».يدیشک داسف هب ار ام یگدنز و يدش رتسب مه وا اب ،يدرک رد هب هار زا ارم
 نیهوت نم تفارش هب الاو دینک تباث ار اعدا نیا دیاب امش« :تفگ هتخورفارب مارهش
 ».دیاهدرک
 دوخ نامشچ اب نم« :تفگ ،درشفیم ار شیولگ ضعب هک یلاح رد و تساخرب اج زا نمهب
 نآ عقوم نآ رد .مدید باوخ قاطا رد ار امش ،تشذگیم مرمع زا لاس شش هک نامز نآ
 یلیخ هک هناخ گس ناج هب دراک اب .مریگب ماقتنا وت زا متسناوتیمن هک مدوب کچوک ردق
 تدای .يدرک سمل ام يهناخ يهریگتسد رد ار نآ نوخ وت و مداتفا متشاد شاتسود مه
 .دروآ درد هب ار وا جنرآ دگل اب و ».نئاخ تسود يا .ترطف تسپ يا ؟دمآ
 و درک هلمح نمهب هب ،لداعتم ان ياهظحل زا سپ ،دوب یتکرح نینچ يهدامآ هک مارهش
 گنفت يور نمهب ياپ یلو درادرب ار گنفت هک دش مخ و دیبوک شاهنوگ رب یمکحم تشم
 نمهب .داتفا نیمز رب تشپ هب مارهش .دیرد ار وا مشچ ریز شاكانلوه تشم و تفرگ رارق
 ،شامکش رب مارهش دگل يهبرض یلو دنیشنب شاهنیس يور تساوخ یم .دناسر وا هب ار دوخ
 هناشن نمهب تمس ،تشادرب ار نآ ،دناسر گنفت هب ار دوخ مارهش .تخادنا ياهشوگ هب ار وا
 ».منکیم کیلش يروخب ناکت رگا« :تفگ و تفر
 ياهماگ اب و تشاذگ ناهد رد ار يزیچ شتک بیج زا ،درک تسار دق یمارآ هب نمهب
 .تفر شیوس هب نئمطم
 رب سرت قرع .دوب یلاخ گنفت .دناکچ ار هشام و ».منکیم کیلش تسیا« :دز دایرف مارهش
 شیاهوم .دز نوریب شاناهد زا گرزب شین نادند راهچ .دیدنخ نمهب .تسشن شایناشیپ
 شیاههجنپ و تفرگ رارق مه يوربور شیاهتسد ،داتسیا تسار ،یغیت هجوج ياهراخ نوچ
  .دیدرگ تخس و تفس
 .تشاذگ رارف هب اپ و تخادنا ار گنفت .دیدیم دوخ شیپ رد یمدآ دلج رد ار یگرگ مارهش
 دگل و تساخرب ،دز تلغ مارهش .داتفا وا يور یشهج اب و درک شابیقعت تعرس اب نمهب
 یلیس اب .داتسیا اپ يور یشحو يهبرگ یکالاچ هب نمهب .دروآ دورف وا تشپ رب یمکحم
 ار وا تعرس هب ،تسب هقلح وا رود تشپ زا ار اهتسد و تخاون ار مارهش يهنوگ ياهناناج
 نمهب .دش مخ نیئاپ هب شرس و داتفا رد وناز هب مارهش .دیبوک شرس رب تشم اب و درک اهر
 و دیچیپ اضف رد مارهش يولگ زا شارخ لد يدایرف .درشف و تفرگ نادند هب ار وا ندرگ
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 .داد شزاون ار نمهب شوگ ،ناوختسا ندش درخ يادص
 نوخ .دومن اهر ار مارهش و درک زاب ناهد نمهب .دماینرد شیادص رگید و دش لش مارهش
 هب قیمع خاروس راهچ مارهش ندرگ رب .درب ورف ار ناهد بآ و تخیر نوریب ار شاناهد
 .دروخیم مشچ
 مارهش .دز لز وا هب و داتسیا یتدم .درکیم شمارآ ساسحا اقیمع .تفرگ هلصاف وا زا نمهب
               .دیسامیم ،دوب هتفای هار فرب يور شاندرگ زا هک ینوخ رایش و دشیم درس مکمک
 ناویل نورد ار اهنادند ،درک لاچ ار نیمز .دش ناهنپ هلق تشپ و دیدرگ رود دسج زا نمهب
 يور ار یگرزب گنس و تخیر نآ يور هزیر گنس يردق ،تشاذگ ياهلاچ فک ،تسام
 ریز ار اهگرگ تکرح ،یگنس يهشوگ زا و تسشن راظتنا هب هاگ نآ .دومن اج هب اج هلاچ
 مه رود .دندمآ تکرح هب اهگرگ .دشیم کیدزن بورغ .تشذگ اهتعاس .تفرگ رظن
 .دنتفر نیئاپ هنماد زا و دندیخرچ
 اب و دندرکیم تکرح هلصاف اب اهگرگ .دش يزادنا ریت يهدامآ و درک حلسم ار گنفت نمهب
 وب ،هدش هداد بات ياهشوگ و هدیشک ولج هب ياهندرگ اب .دندمآیم شیپ طایتحا
 زا یشان یظیغ و ناجیه اب سپس و دندرک وب ار دسج یتدم .دندشیم کیدزن و دندیشکیم
 اهراب نمهب کیلش نینط .دندرک هراپ ار وا مکش و هنیس ،هدنرب و زیت ياهنادند اب ،یگنسرگ
 هب اپ اهگرگ .دناتلغ نیئاپ هب رتم دنچ ار وا و تسشن گرگ نار رب ياهلولگ .دیچیپ هوک رد
 ،دش جراخ هاگنیمک زا نمهب .درک رارف ناگنل گنل زین هدروخ ریت گرگ و دنتشاذگ رارف
 و دش مخ .تفر هسیر و دز ههقهق راوهناوید و درک هاگن ار نآ ،داتسیا دسج رس يالاب
 نیدنچ و دروآ نوریب ار اکدو يرطب هاگ نآ ».دشیمن رتهب نیا زا :درک هنیاعم ار هراپ ياهاج
 نآ ؟دیشک نیمز يور تاسیسأت ات ار یتنعل دسج نیا دیاب ؟درک دیاب هچ :دیشکرس هعرج
 نوخ رد هقرغ تقو نآ .درک لمح شود رب ار نآ دیاب سپ .دنامیمن یقاب شزا يزیچ تقو
 ریز ار هناش ،دیشک الاب ار دسج تسد کی ،دش مخ ».رتهب هچ .درادن یلاکشا .دش مهاوخ
 هچ ره .تسا نیگنس ردق هچ تفاثک بهذم دب :دنک اج زا ار دسج ،ندرگ اب و درب وا مکش
 .دزیم مه هب يریزارس رد ار وا لداعت و دوب نیگنس دسج ».درمان نادجو یب .هدیرن هدروخ
 ياهرخص يور ار دسج هاگ هگ .درکیم لرتنک ار دوخ یتخس هب و تفریم يردنکس اهراب
 دروخرب یسک اب هار لوط رد .تشادیمرب ار نآ هرابود و درکیم یگتسخ عفر ،تشاذگیم
 يوس هب و دش رگید بسا راوس دوخ و تشاذگ یبسا رب ار دسج .دیسر اهبسا هب .درکن
   .درک تکرح تاسیسأت
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٣۴ 
 ؟هدش ربخ هچ هرابود :تفریم الاب یهاگآ يهرادا ياههلپ زا دنلب ياهماگ اب ربکا یئالبرک
 »!دناهدرک راضحا هلجع نیا اب ارم هک هداد بآ هب یلگ هتسد یئاج رد یسکً امتح
 ».سیئر بانج مکیلع مالس« :تفگ و درک زاب ار رد ،درشف ار هریگتسد
 و تخادنا وا هب یهاگن ،تفرگرب قاروا زا مشچ ،دوب هتسشن شزیم تشپ یهاگآ سیئر
 ».دینیشنب دیئامرفب .ادخدک مکیلع مالس« :تفگ
 »نابرق ماتمدخ رد«
 »؟تسا هتسویپ عوقو هب لتق کی امشهد رد هک دینادیم«
 ».مدینشن ار يربخ نینچ و میآیم هد زا هعاسلا نم ؟نابرق ام هد رد«
 ناتسود زا یکی اهگرگ .تسا هداتفاین قافتا نیا هد لخاد رد نوچ .تسا تسرد ًالماک«
 ».دناهدرک هراپ ار ماکداش ياقآ
 »؟اجک و ؟یک !یگرزب یتخبدب هچ«
 ًالماک اوه هک دیسر ام هب یتقو ربخ نیا .زورید رهظ زا دعب .امش يدابآ فرب رپ يهنماد رد«
 هثداح لحم هب نیرومأم اب ات میدرک راضحا دوز حبص ار امش تهج نیا هب .دوب هدش کیرات
 لیمکت يارب ناتشرازگ ،دیتسه هد يادخدک امش نوچ .دینک هیهت مه یشرازگ و دیورب
 دراو یهاگآ رومأم و سیلپ دنچ هلصافالب .درشف ار ياهمکد سیئر ».تسا مزال هدنورپ
 اب مه ار ادخدکً افطل« :تفگ و درک یفرعم ناهیک رسیمک هب ار ربکا یئالبرک  سیئر .دندش
 و نیرومأم ».دنک کمک امش هب یئاههنیمز رد دناوتب ناشیا دراد لامتحا .دینک هارمه دوخ
 رد ار هد هار ،پیج ياهنیشام اب و دندرک كرت ار نامتخاس ،دندش جراخ قاطا زا ادخدک
 .دنتفرگ شیپ
 لوغشم دوخ تیرومأم و راک هب هثداح لحم رد ینابرهش و یهاگآ پیکا دعب تعاس هس
 و هدش هدنکارپ هنماد رد نیصصختم .درکیم هنیاعم ار اهگرگ ياپ اج ناهیک رسیمک .دندوب
 زا نتشذگ زا سپ ،درکیم بیقعت ار اهگرگ در هک یسیلپ .دندوب لوغشم يراک هب مادک ره
 حلسم ار دوخ ریت تفه ،دش کیدزن نآ هب .دید ار یناویح نینوخ يهشال ،مخ و چیپ نیدنچ
 و تفرگ ار شامد ،دش نئمطم شاندوب ناج یب زاً الماک یتقو و دز هشال هب دگل دنچ ،درک
 شیوس هب ،دید رود زا ار وا ناهیک رسیمک .داتفا هار هب دوخ ناراکمه فرط هب ناشک ناشک
 تلود لیوحت ار نآ .دیدرک ادیپ امش ار جنگ هرخالاب هک نیا لثم« :تفگ یخوش هب و تفر
 :تخادرپ هشال يهنیاعم هب و درک ياهدنخ ».تسامش ینوناق قح مه شامد و داد میهاوخ
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 نار هب ریت .تسا هدرک هلمح ززعم ياقآ هب گرگ نیا سپ .تسا ینوخ شاناهد و هزوپ«
 دروم هجرد تصش يهیواز کی زا وا ینعی ،هدرک درخ ار ناوختسا و هتسشن شاتسار
 هدرک کیلش اج نآ زا نمهب هک ار یلحم ،درک هاگن فارطا هب وا ».تسا هتفرگ رارق تباصا
 هدش شرازگ هک هتفرگ تروص هنوگ نامه کیلش اقیقد« :تفگ و تفرگ رظن رد ،دوب
 يهلصاف و دروآ نوریب ار یکچوک شک طخ ،درک زاب ار هشال ناهد و دش مخ هرابود ».تسا
 زا يدننام موم يهدام .درک تشاددای يذغاک يهحفص رب و تفرگ هزادنا ار شین ياهنادند
 ناویح نادند رثا و داد راشف يردق ،تشاذگ گرگ نیئاپ کف ياهنادند يور و دروآرد بیج
 هک دیوگب يزیچ تساوخیم .دش هریخ هشال يولج ياهنادند هب تقد اب سپس .تشادرب ار
 ».ضقانتم و دیدج تاعالطا« :تفگ و دمآ شیپ يدمحا ناورس
 »؟نآ و«
 هتشذگ تعاس راهچ و تسیب رد هقطنم نیا ياوه تیعضو زا و متفرگ سامت زکرم اب نم«
 رد بش ياوه و هدیرابن فرب اجک چیه رد هتشذگ تعاس راهچ و تسیب رد .مدرک لاؤس
 و فرب رادقم رد يرییغت هجیتن رد .تسا هدوب دارگ یتناس هجرد ود ات کی یناتسهوک قطانم
 و اهيریگ هزادنا و تاعالطا نیا يانبم رب .دشاب هتشاد دوجو هتسناوتیمن نآ تالاح
 راهچ تعاس یلاوح هب قلعتم ،دناهدمآ ززعم ياقآ فرط هب هک اهگرگ ياپ اج ،تابساحم
 وا هب رهظ هدزاود تعاس دودح اهگرگ هک هدمآ شرازگ رد یلو تسا رهظ زا دعب جنپ یلا
 ،رهظ زا شیپ ززعم ياقآ ندب هک هداد ناشن ام تاقیقحت لاح نیمه رد .دناهدرک هلمح
    ».رهظ زا دعب جنپ تعاس یلاوح هن تسا هدش درس حبص هدزای تعاس یلاوح
 اب گرگ شین ياهنادند لکش .دراد دوجو مه رگید يامعم کی« :تفگ ناهیک رسیمک
 يهلصاف اب ناویح نیا شین ياهنادند يهلصاف .دناوخیمن دسج ندرگ یگراپ لکش
 يدنلب اب وا ندرگ رب اهنادند یگتفر ورف قمع .دراد قرف یلیخ دسج ندرگ ياهخاروس
 هدوب یغلاب گرگ کی ناویح نیا هک مینک لوبق رگا .دیآیمنرد روج ًالصا ناویح نیا نادند
 رد یگتفر ورف هک دیآیم شیپ لاؤس نیا ،تسا رباربً ابیرقت اهگرگ رگید اب نآ يهثج و
 نمهب تسردان شرازگ يهزیگنا ،تسین گرگ لام رگا و ؟تسا یناویح هچ لام دسج ندرگ
 ».تسا هدوب هچ ماکداش
 ،دوب هدش هریخ هشال هب هدنا اب و هداتسیا شرس يالاب هک ربکا یئالبرک زا ناهیک رسیمک
 »؟دیدوب هدید کیدزن زا ار گرگ نیا نونک ات امش« :دیسرپ
 ».دناهدید کیدزن زا ار اهگرگ ،يدابآ نیا ياهمدآ یضعب یلو .هنً اصخش نم«
 »؟منک قیقحت دروم نیا رد اهنآ زا مناوتیم«
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 ».نابرق ،دیتسه راد رایتخا امش .دوشیم هک تسا مولعم«
 نیرومأم زا یکی .دنک ربخ ار علطم ياهمدآ ات درک هد یهار رتدوز ار ربکا یئالبرک ،رسیمک
 ار هد تمس ،دوخ ياهیسررب مامتا زا سپ ،پیکا و تشادرب هثداح لحم زا سکع يدادعت
 .تفرگ شیپ رد
 .دنداتسیا و دنداد تسد رسیمک اب و دنتسویپ پیکا هب ادخدک هارمه اراس و لالب
 اهگرگ ایوگ .هداتفا قافتا یلتق الاب نآ رد« :تفگ و تخاس بطاخم ار لالب و اراس ،رسیمک
 نیا زا تاعالطا يرادقم هب ،نامتاقیقحت ندش رتقیقد يارب ام .دناهتشک ار رفن کی
 ».میراد زاین تاناویح
 ».دش میهاوخ لاحشوخ ،دیآرب ام زا یکمک رگا« :تفگ اراس
 »؟دیوریم ناتسریبد هب رهش رد امش« :دیسرپ اراس زا بجعت اب رسیمک
 ».میناوخیم سرد رهش رد ود ره ام .هلب« :تفگ لالب
 دوخ اب ،هدز ریت اب ار نآ ماکداش ياقآ رسپ هک ار یگرگ يهشال ام« :تفگ رسیمک
 ».میاهدروآ
 کشخ  ناشنابل و دیرپ ناشتروص زا گنر ،دنازرل ار اراس و لالب ندب ،قرب يوق نایرج
 .دش
 »؟دیدومرف هچ« :دیسرپ نازرل یئادص اب لالب
 هک گرگ کی ندش هتشک ؟درک تحاران یلیخ ار امش ربخ نیا هک نیا لثم« :تفگ رسیمک
 »!درادن یتحاران
 ».دنتسه ام ناتسود نیرتهب اهنآ« :تفگ اراس
 اب ار گرگ هک متفگ .دندز ریت اب ار ماکداش ياقآ رسپ متفگن هک نم« :تفگ بجعت اب رسیمک
 ».دندز ریت
 .میدیمهف تسرد ار امش فرح ام« :تفگ و دنکفا ریز هب ار شاكانمن و زمرق نامشچ لالب
 ».دنتسه ام یمیمص ناتسود اهگرگ
 اب دیتسه سونأم وا اب اهتدم هک ار امش گس یسک هک نیا لثم« :تفگ هدرک ضغب اراس
 »؟دیوشیمن تحاران .دنزب ریت
 يهلئسم اب ام پیکا نونکا .دیهد حرش ًاقیقد میارب ًادعب ار هلئسم نیا« :تفگ ناهیک رسیک
 نآ بقع رد و تفر پیج نیرخآ تمس هب سپس وا ».دیئایب نم اب ًافطل .تسوربور يرگید
 .دوشگ ار
 دارفا.دنتسیرگ و دندش مخ وا يور لالب و اراس .دوب هداتفا پیج فک گرگ نینوخ يهشال
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 .درذگیم هچ دنتسنادیمن و دندوب هدش جیگ پیکا
 يولج و دندرک كاپ ار  ناشکشا .دیشک رانک ار وا و تشاذگ اراس يهناش يور تسد لالب
 .دنداتسیا ناهیک رسیمک

 نینچ زیزع گرگ نیا دیشخبب ،امش تسود نیا …نیا يارب هک نیا زا« :تفگ رسیمک
 ».منک حرطم ار دوخ يهلئسم دیهدب هزاجا یلو مفسأتم ،هداتفا یقافتا
 لرتنک لباق ریغ طیارش یضعب رد تاساسحا یضعب .دیشخبب ار ام مراودیما« :تفگ اراس
 ».دنتسه
 نیا ام يهلئسم ،دینادیم .داد شرورپ و درک زاربا دیاب ار كاپ تاساسحا« :تفگ رسیمک
 ياهنادند ياج لثم ،قیمع خاروس راهچ ،هدش هتشک هک یصخش ندرگ تشپ هک تسا
 »؟دیسانشیم ار گرگ نیا امش ایآً الوا :تسا نیا لاؤس .دراد دوجو گرگ
 ».میاهدوب مه اب ام شدلوت نامز زا« :تفگ لالب

 »؟تساهگرگ رگید نس مه گرگ نیا ایآ ًامود«
 رگید يهزادنا هب هثج و لکیه رظن زا یلو تسا رتنسم اه گرگ يهمه زا وا« :تفگ اراس
 ».تسا شالیماف ياضعا
 »؟شالیماف ياضعا« :دیسرپ بجعت اب رسیمک
 ».دناهدش مه يهزادنا همه و هدش گرزب هچب یلو .دراد هچب کی و نز کی وا« :تفگ لالب
 ياجک هب گرگ لوا يهلحو رد« :دیسرپ و تشاد بل رب تیاضر زا يدنخبل رسیمک
 »؟دینادیم ؟دنکیم هلمح شاهمعط
 ای و تروص هب دروخب نیمز شراکش رگا .شیاهتسد هب دعب و شیاهاپ هب« :تفگ اراس
 ».دنکیم هلمح شیولگ
 »؟دریگیم زاگ هنوگچ دنکیم هلمح گرگ یتقو«
 فرح میناوتیم ،دندوب هدیرد اهنآ هک دنفسوگ و شوگرخ دنچ دروم رد ام« :تفگ لالب
 ناهد رد ار هچ نآ ات دشکیم ار شاهتسب ناهد ،دنکیم ورف هک ار شیاهنادند گرگ .مینزب
 ».دنکب دراد
 هرابود و درک تشاددای يزیچ شرتفد رد و ».تنسحا .تنسحا« :تفگ یلاحشوخ اب رسیمک
 »؟دیدوب اجک زورید امش« :دیسرپ
 ».میدرکیم کمک مردپ و ردام هب ،هعرزم رد زورید ام« :تفگ اراس
 »؟دیدوب لوغشم یئاهتعاس هچ«
 ».باتفآ بورغ ات دوز حبص زا« :تفگ لالب
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 »؟دیتفرن هسردم هب زورید امش سپ« :دیسرپ بجعت اب رسیمک
 سرد هن و تسه ملعم هن .دینادیم اهزور نیا رد ار هسردم عضو رتهب ناتدوخ« :تفگ اراس
 ».قشم هن و
 زا یضعب .دیدرک کمک ام هب ًاعقاو امش« :تشاذگ اراس و لالب يهناش يور تسد رسیمک
 امش زا تسا نکمم« :دناراخ ار شاهقیقش تشگنا اب و ».دندش هداد باوج ام تالاؤس
 »؟دینک یسررب دسج يور ار گرگ نادند ياج و دیئایب رهش هب ام اب هک منک شهاوخ
 .دندش هریخ ربکا یئالبرک هب ود ره و دندرک هاگن مه هب لالب و اراس
 ».منزیم ناتسا يرادهب هب يرس اج نآ زا نم و هن هک ارچ« :تفگ ربکا یئالبرک
 ».دنراد ار دسج ندید هزاجا رفن ود نیا طقف یلو دیئایب مه امش« :تفگ رسیمک
 يهشال رانک پیج نیرخآ رد ربکا یئالبرک و اراس و لالب .دنتفرگ اج اهنیشام رد همه
 هآ و دنتفریم شاهقدص نابرق ،دندرکیم شزاون ار نآ اراس و لالب .دنتسشن گرگ
 .دندیشکیم

♞    
 لالب .دروخ نیمز رب تشپ اب و دیشک يدایرف اراس .دز رانک ار دسج يور يهچراپ رسیمک
 .دنابسچ دوخ هب و درک دنلب ار اراس یگچاپتسد اب ،دوب هدرک لوه
 هب ًافطل .دینیبب ار وا ندرگ یبوخ هب امش هک دناهداد رارق يروط ار دسج نیا« :تفگ رسیمک
 ».تسا گرگ نادند ياج اهنآ ایآ .دینک هجوت اهخاروس نآ
 ».هن« :تفگ و درک هاگن ار وا ندرگ تقد اب و دش کیدزن دسج هب يردق لالب
 »؟تسیچ امش رظن« :دیسرپ اراس زا رسیمک
 هریخ اهخاروس هب ،دیشک ندرگ ،دوب هدیبسچ لالب هب هک نانچ مه ،هدیرپ گنر و نازرل اراس
 ار ندرگ نیا شکچ و خیم اب هک نیا لثم .تسین گرگ نادند ياج اهنیا .هن« :تفگ و دش
 ».دناهدرک خاروس
 .یقیمع كرد و لاقتنا تعرس هچ« :تفگ اراس هب هدز ناجیه و تفر ورف رکف هب رسیمک
 ار وا ایآ .دینک هاگن درم نیا خر مین هب ًافطل لاح .منونمم .دیدز سدح تسرد .داب هدنز
 .دنتخود مشچ دسج تروص هب ود ره و درک هاگن لالب هب اراس »؟دیسانشیم
 ».اجک منادیمن یلو .ماهدید یئاج رد ار وا .تسانشآ مرظن هب« :تفگ لالب
 ».مسانشیمن ار وا« :تفگ اراس
 ار نلاس دیئامرفب .مرکشتم تیاهن یب ناتهدنزرا ياهکمک رطاخ هب امش زا« :تفگ رسیمک

 و تشاذگ ادخدک يهناش يور تسد رسیمک ،دندمآ نوریب هناخدرس زا یتقو »…مینک كرت
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 علطم ار ام ،دیسر ناتتسد هب يدیدج تاعالطا رگا .مرکشتم مه امش تامحز زا« :تفگ
 بسانم یتصرف رد هللااشنا« :تفگ لالب هب و ».دوب میهاوخ طابترا ردً امتح امش اب .دینک
 ».درک دیهاوخ فیرعت میارب ار اهگرگ اب ناتتقافر نایرج
 نوریب یهاگآ نامتخاس زا هلجع اب ،رسیمک اب یظفاح ادخ زا سپ اراس و لالب ،ربکا یئالبرک
 .دنتفرگ شیپ رد ار يرادهب هار و دندمآ
 دروم رد يرادهب سیئر ياقآ اب دیاب نم« :تفگ ،تفریم دنلب ياهماگ اب هک ربکا یئالبرک
 ».تسا هدرک راضحا ارم .منک تبحص یمولعمان يهلئسم
 موریم نم« :تفگ لالب .دنتشادن ندز فرح يهلصوح و لاح و دندوب نیگمغ لالب و اراس
 ».هد هب
 ».میآیم مه نم« :تفگ اراس
 ار رگید تعاس مین ،دیدرک لمحت ار تعاس دنچ نیا امش« :تفگ ضارتعا هب ربکا یئالبرک
 ».دیراذگب رگج يور نادند مه
 زیم رانک موس يهقبط رد و دنتفر الاب اههلپ زا يرادهب نامتخاس رد .دنتفگن چیه رگید اهنآ
 .دنداتسیا ياهتفر ور و گنر
 ».دندومرف راضحا ار هدنب سیئر ياقآ« :تفگ رادرتفد هب ربکا یئالبرک
 زا سپ و درک بترم ار دوخ سپس ».منک ربخ ار ناشیا ات دینیشنب دیئامرفب« :تفگ رادرتفد
 ایوگ .تسا هدمآ تاوذ هد يادخدک نابرق« :تفگ و درک زاب ار نآ ،رد هب ياهبرض ندز

 ».مشچ …نابرق هلب …؟دیاهرومرف ناشراضحا یلاع بانج
 هب و تساخرب ربکا یئالبرک .دوش دراو هک درک هراشا ربکا یئالبرک هب و تشگرب رادرتفد
 .دش دراو سیئر قاطا هب دوخ و ».مدرگرب نم ات دیشاب اج نیمه امش« :تفگ شاناهارمه
 زا یئاهسکع .دوب اپرب ياهقیلس دب زرط هب ،ناسنا یکیتسالپ تلکسا کی قاطا يهشوگ رد
 يزلف یلدنص دنچ و دوب نازیوآ راوید هب ،تاهد رد نویسانیسکاو و نامرد فلتخم لحارم
 رهچیرپ و سیگنرف اب و دوب هتسشن شزیم تشپ سیئر .دروخیم مشچ هب قاطا نیئاپ زین
 .درکیم تبحص
 ».سیئر ياقآ مالس« :تفگ و تخادنا فارطا هب یهاگن ربکا یئالبرک
 ترس هک نیا لثم ؟تسین تايادیپ هک تساهتدم .يدمآ شوخ .ادخدک مکیلع مالسلا«
 و داد تسد ربکا یئالبرک اب زیخ مین ،دیدنخ هاگ نآ و ».ياهدش مهم و تسا غولش یلیخ
 هد يادخدک ،ربکا یئالبرک ناشیا« :تفگ سیگنرف هب و .امرفب .ادخدک نیشنب امرفب« :تفگ
 ».دنتسه تاوذ
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 هتسخ ؟تسا روطچ امش لاح .ادخدک مالس« :تفگ و تساخرب ادخدک مارتحا هب سیگنرف
 ».دیشابن
 ».دوریم یسفن و دیآیم یسفن امش رس تکرب زا« :تفگ ادخدک
 دیئامرفب لاح .دش مهاوخ امش محازم ،هد رد يزور دنچ منکیم رکف .متسه رذآ رتکد نم«
 ».تسا نم راکمه مه مناخ نیا« :تفگ رهچیرپ هب هراشا اب وا ».دینک هزات یسفن و دینیشنب
 .تفرگ مارآ یلدنص يور ادخدک و درک تسار دق وا مارتحا هب زین رهچیرپ
 .تفر نوریب و تشاذگ شیولج یگنر رپ ياچ ،یچرادبآ
 لس اب هلباقم يارب ار امش هد یلاها میهاوخیم ام« :تفگ و تسشن وا يوربور سیگنرف
 روطچ .مینزب نسکاو ار نارگید و میئامن هنیاعم ار دناهدز سکاو هک اهنآ .مینک لرتنک
 »؟تسا
 مه اوه .دنتسین لوغشم دایز مدرم .تسا بوخ یلیخ ،راک عقوم رظن زا« :تفگ ربکا یئالبرک
 ».دنتسه يدابآ رد همهً ابیرقت و هدش درس
 ود ،داوخیم هچ ادخ زا روک« :تفگ ادخدک هب و تسیرگن ار رهچیرپ یلاحشوخ اب سیگنرف
 يزور هعاسلا ،دیشاب قفاوم رگا .دنشاب هد رد یلاها هک تسا نیا مه ام تساوخ .انیب مشچ
 ».مینک نیعم راک نیا يارب ار
 ».دیئامرفب امش روط ره«
 ؟تسا روطچ .تشه تعاس حبص هبنش جنپ زور ،رگید يهتفه راهچ«
 هد رد مه یلاها .تسا یبوخ زور هبنش جنپ ،راک نیا يارب .رتکد مناخ مشچ يور هب«
 ».دنتسه
 صخرم دیهدیم هزاجا ؟تسین یشیامرف« :دیسرپ سیئر زا تساخیمرب هک شیاج زا
 »؟موش
 »!ياهدروخن ار تایئاچ زونه ؟ادخدک يراد ياهلجع هچ« :تفگ سیئر
 ».دنتسه رظتنم رد تشپ اههچب« :تفگ ربکا یئالبرک
 ».دنک تبحص مه اهنآ اب دروم نیا رد رتکد مناخ ات لخاد دنیایب وگب« :تفگ سیئر
 ».دنرادن هجوت اهزیچ نیا هب هک هنامز و رود نیا ياههچب« :تفگ ربکا یئالبرک
 .درک زاب شیارب ار رد و ».ادخدک ،تسامش لیم روط ره« :تفگ و تساخرب سیگنرف
 لوغشم رادرتفد اب نوتس تشپ لالب .دمآ شزاوشیپ هب اراس و دش جراخ رد زا ربکا یئالبرک
 ».هللااشام .ادخدک دیراد یئابیز رتخد هچ« :تفگ ربکا یئالبرک هب سیگنرف .دوب تبحص
 ».تسا ملاس هک رکش ار ادخ« :تفگ و دیدنخ ربکا یئالبرک
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 زا ناهارمه و ربکا یئالبرک .تسب ار رد و ».هبنش جنپ زور ات ظفاح ادخ« :تفگ سیگنرف
  .دندش نابایخ دراو و دنتفر نیئاپ اههلپ زا ،دنتشذگ رودیرک
 .دوب ینینزان درم هچ« :تفگ سیئر هب ،دشیم کیدزن هرجنپ هب هک یلاح رد سیگنرف
 و اراس ،ربکا یئالبرک .دیعلب ار هزات ياوه و درک زاب ار هرجنپ هاگ نآ ».دیدنخیم شاهمه
 و هدیزرو ناوج هچ :دنام هریخ لالب رب سیگنرف هاگن .دنتفریم دوخ هار هب ورهدایپ رد لالب
 نم دوخ ياهوم لثم شیاهوم دعج .دراد يدنلب و یکشم ياهوم هچ !تسا یمادنا تشرد

 دایرف ،دنک ادص ار وا تساوخیم .تخیر ورف شابلق ناهگان »…لثم شتاکرح و تسا
 .تخادنا ریز هب رس و تسب ار هرجنپ .دماینرب يدایرفّ اما ،دش زاب شاناهد .دنزب
 ».تسا هتفرگ یلیخ قاطا ياوه .دشاب زاب یمک هرجنپ تسا رتهب« :تفگ سیئر
 :تفگ سیئر هب .دیسر شرطاخ هب يرکفً اتعفد .داتسیا و درک زاب ار هرجنپ هرابود سیگنرف
 دنچ ات هک ار یناوج مسا« :دیسرپ و دیدرگ کیدزن رادرتفد هب .دش جراخ رد زا و ».هزاجا اب«
 »؟دینادیم ،دوب اج نیا شیپ هقیقد
 ،مناخ یلو .دیدرگیم ناترسپ لابند ًامتح« :دروخ بات سیگنرف تروص رد رادرتفد هاگن
 ».دنشاب هدرک فصن ود هک یبیس لثم .تسا ناتدوخ هیبش ردق هچ ناترسپ
 یلامتسد ،تسب ار رد ،تفر یئوش تسد هب و ».تسا تسرد .هلب« :تفگ هلجع اب سیگنرف
 ار شدوجو قامعا شیاهکشا .درک هیرگ ًاقیمع .درک هیرگ رایتخا یب و دروآرد بیج زا
 دایرف قارف و یلاحشوخ زا تساوخیم شالد .دشیم ریزارس شیاهمشچ زا و تسشیم
 نآ ياهگر رد نم نوخ ایآ ؟تسا نم يهشوگ رگج و رسپ وا ایآ :دنام ددرم دنچ یمد .دنزب
 هب ؟يدوز نیمه هب ؟ماهدرک ادیپ ار وا نم ینعی ؟دراد نایرج ،دیشر و تماق دنلب ناوج
 ».منک لمحت ار زیچ همه ینیگنس ات نک ماکمک نم يادخ ؟یناسآ نیمه
 تلاح ،رتکد« :دیسرپ رد فرط نآ زا هتسهآ رهچیرپ .دروآ دوخ هب ار وا هبرض دنچ يادص
 »؟هبوخ
 .دمآ نوریب و تسارآ ار دوخ هلجع اب سپس ».متسه بوخ يرآ«
 »؟يراد تلاسک هک نیا لثم«
 ».رتدوز هچ ره .میورب اج نیا زا دیاب« :تفگ هتسهآ سیگنرف
 »؟هدش یچ ؟ارچ«
 .دنتفر سیئر قاطا هب و ».میوگب تیارب ات نوریب میورب«
 زا ام دیئامرفب هزاجا رگا .رتکد ياقآ دیشخبب« :تفگ و دش کیدزن وا زیم هب سیگنرف
 .منک تحارتسا يردق دیاب .تسین بوخ ملاح هک منکیم ساسحا .میوش صخرم ناتتمدخ
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 ».دوب میهاوخ ناتتمدخ رد هرابود ادرف
 تبرغ رد امش .دینک تبظاوم ناتدوخ زا بوخ« :تفگ و داد تسد سیگنرف اب يرصان رتکد
 يادص اب و درشف ار رهچیرپ تسد سپس ».دیراد شیپ رد ینیگنس يهفیظو و دیتسه
 شالد یمک ،دیلام وا نامشچ هب ار شرابمغ هاگن رهچیرپ ».دعب ات« :تفگ یمب و هتسهآ
 هاگن .دنادرگرب ور رایتخا یب .تشابنا ار شانورد فیطل يزیچ .دناماو شامدق و دز روش
 زا سیگنرف رس تشپ و دیزرل ،درک لوه  .دیئاس شاتروص هب یهاگحبص میسن نوچ رتکد
 رکف« :تفگ هتسهآ و تفرگ شوغآ رد ار رهچیرپ سیگنرف اههلپ طسو .دش جراخ رد
 ».شامتفای ؟يدیمهف .مدرک شیادیپ .مدرک شیادیپ منکیم
 هچ ًالصا ؟يدشن وربور یسک اب و يدوب نم اب تقو مامت هک وت« :دیسرپ بجعت اب رهچیرپ
 »؟ار نامهدش مگ ؟یتفای ار يزیچ
 ».میوگیم ار نامه .يرآ :دنامهف وا هب رس اب سیگنرف
 »؟دوب هنوگچ شالیامش و لکش ؟یتفای ار وا اجک«
 »ً.ادعب« :تفگ و داهن وا ياهبل رب هراشا تشگنا سیگنرف
 و دندوب هتسشن مه يوربور هناخ رد دعب یقیاقد .دندومیپ نایم رد کی ار اههلپ ،ود ره
 راظتنا هب نوریب وا ،دش سیئر قاطا دراو هک ادخدک« :درکیم فیرعت ار عیاقو سیگنرف
 نم و دوب تبحص لوغشم رادرتفد اب نوتس تشپ وا ،دش جراخ ادخدک یتقو .دوب هتسشن
 .تسا یسولم و ابیز رایسب رتخد عقاولایف .دمآ شردپ زاوشیپ هب ادخدک رتخد یلو شامدیدن
 ».رس تشپ زا ،مدید ار وا ،مدرک زاب ار نآ و مداتسیا هرجنپ رانک هک ینامز
 رس تشپ زا ار يدرم طقف وت .يدیدن هک مه ار شاتروص ،يدزن فرح وا اب هک وت«
 »؟تسا شدوخ وا هک يدیمهف اجک زا .ياهدید
 ».تشاد ارم ياهوم دعج و گنر شیاهوم«
 رسپ اهنآ يهمه یلو تسوت ياهوم لثم اهناوج زا یلیخ يوم« :تفگ و دیدنخ رهچیرپ
 ».دنتسین وت
 لثم شانتفر هار و تاکرح ،ینادیم .تسا تمالع کی دوخ نیا یلو .یئوگیم تسار«
 لاؤس نم زا رادرتفد ،مدش جراخ يرصان رتکد راک قاطا زا یتقو لاح ره رد .دوب شردپ
 ».يرآ« :متفگ دیدرت ياهظحل زا دعب »؟دیدرگیم ناترسپ لابند« :درک
 ناتدوخ هیبش ناترسپ ردق هچ مناخ یلو .تفر نوریب ادخدک اب نونکا مه« :تفگ رادرتفد
        ».میدرگیم شالابند هک تسا نامه وا هک مدرک نیقی تقو نآ .دز ار بیس لاثم و ».تسا
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 ياهظحل زا سپ .دوب هدیدرگ مروتم شیاهگر و هدش خرس ناجیه زا رهچیرپ تروص
 ».مینکب يایلاع راک کی ایب« :تفگ ،توکس
 »؟يراک هچ«
 ادیپ ار ادخدک هناخ .هد نامه هب میوریم و میوشیم راوس .تسه  نامياپ ریز هک نیشام«
 »؟تسیچ ترظن .میهدیم بآ یشوگ و رس و مینکیم
 عقوم نیا رد امش ،مرتحم ياهمناخ ،بوخ :دندیسرپ اهنآ رگا« :تفگ و دیدنخ سیگنرف
 »؟میهدب یباوج هچ ؟دینکیم راکچ اج نیا ،یلبق رادم و رارق یب ،زور
 میاهدمآ :میئوگیم« :تفگ قمعت یمک زا سپ و تشاذگ ینیب يور هراشا تشگنا رهچیرپ
 ».یتامدقم تاقیقحت يارب
 رارق زور ات و میراذگب رگج يور نادند تسا بوخ .تسین یمکحم لیلد« :تفگ سیگنرف
 هک ار سک ره غارس و میوشیم هد دراو یعیبط روط هب و ًانوناق ام زور نآ رد .مینک ربص
 »؟میروخب اذغ میورب ؟تسین تاهنسرگ .مینکیم هنیاعم ار وا و میریگیم میتساوخ
 و دندز مدق نابایخ رد يردق .دندرک كرت ار هناخ و تخادنا شود هب ار شافیک رهچیرپ
 .دنداهن نورد هب مدق ،تروشم زا سپ و دنداتسیا یبابک ولچ کی يولج
 ».تساج نیا ادخدک« :تفگ هتسهآ و دز سیگنرف يولهپ هب جنرآ اب رهچیرپ
 »؟اجک ؟وک« :دیسرپ هدز قوذ سیگنرف
 ».پچ فرط« :تفگ رهچیرپ
 نیا هک مه امش .ادخدک مالس« :تفگ یلاحشوخ اب و تفر تمس نادب رایتخا یب سیگنرف
 ».دیراد فیرشت اج
 هب يراک يارب یتقو مه ام .رتکد مناخ هلب« :تفگ و درک اج هب اج ار شاهالک ربکا یئالبرک
 ».مینزیم اجنیا هب يرس ،میئآیم رهش
 ».دینیشنب دیئامرفب .مالس« :تفگ اراس
 تردارب سپ« :دیسرپ اراس زا سیگنرف .دنتسشن زیم رانک ،هراشا نیا اب رهچیرپ و سیگنرف
 »؟ماهتسشن وا ياج رد نمً امتح ؟تساجک
 ».مرادن ردارب نم« :تفگ و دیدنخ زیگنا طاشن اراس
 اراس دزمان وا .تسین اراس ردارب ،دوب ام هارمه زورما هک یناوج نآ« :تفگ ربکا یئالبرک
 ».تسا لالب شمسا ،دشاب امش مالغ .تسا
 تفرگ ار شاتروص ياهلعش ،نورد زا ».تسام سورع اراس سپ« :تفگ فعش اب سیگنرف
 .دنکفا ریز هب رس و
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 ار امش یتح رتکد مناخ هک میاهدرک فیرعت ادخدک زا ردق نآ ام« :تفگ اراس هب رهچیرپ
 ».دنادیم شدوخ رسپ لثم ار لالب ینعی .دنادیم شدوخ سورع
 تیانع ینالوط رمع امش هب ادخ« :تفگ رهچیرپ فراعت زا هدنمرش يردق ربکا یئالبرک
 اعد ناتيارب و میجاتحم امش هب همه ام .دنکن مک مدرم نیا رس زا ار ناتيهیاس و دیامرف
 ».مینکیم
 »؟تساجک داماد هک دیتفگن هرخالاب« :دیسرپ اراس زا یمارآ هب رهچیرپ
 :تفگ .درکن لوبق ،دروخب اذغ ام اب هک میدرک رارصا هچ ره« :تفگ ربکا یئالبرک
 ».مناتسود زا یکی يهناخموریم«
 :دوب هدننک هریخ وا یناقهد یئابیز .دروخ هرگ اراس تروص هب شاهاگن و دیشک یهآ سیگنرف
 »؟دیراد ار رتخد کی نیمه«
 ».دزرایم یئایند هب هک مراد ار یکی نیمه .رتکد مناخ هلب« :تفگ ربکا یئالبرک
 »؟یتسه دنچ سالک« :دیسرپ اراس زا سیگنرف
 ».هن سالک«
 »؟تسا مدنچ سالک تدزمان و« :درک لاوئس رهچیرپ
 ».هدزای سالک«
 يزبس و غود و نان دعب یتدم .دنداد شرافس هدیبوک بابک ولچ همه .دمآ اهنآ دزن نوسراگ
 .دش هدیچ زیم يور
 »؟دینکیم یگدنز رهش نیا رد امش« :دیسرپ سیگنرف زا اراس
 دراد ربخ نآ زا تردپ هک یتیرومأم ماجنا يارب و مینکیم یگدنز نارهت رد ام .مرتخد هن«
 ».میاهدمآ اجنیا هب

 »؟لته رد ؟دیباوخیم اجک اهبش«
            ».دناهتشاذگ نامرایتخا رد ینامتراپآ يرادهب فرط زا .هن« :تفگ رهچیرپ
 سوب ینیم طخ کی .تسا عقاو رهش يرتمولیک مین و هس رد ام هد« :تفگ ربکا یئالبرک
 یگدنز ام يهناخ رد ،دیتسه تیرومأم رد یتقو ات ،تسین تمحز ناتيارب رگا .دراد مه
 ».تسا رهش زا رتملاس یگدنز و اوه اج نآ رد .دینک
 و دمآ میهاوخ امش يهناخ هبً امتح ام .ادخدک مینونمم یلیخ« :تفگ رابتبحم سیگنرف
 ».دش میهاوخ ناتمحازم
 ».میتسه امش رظتنم ام راهن يارب رهظ ادرف« :تفگ هدز قوذ اراس
 ».میروخیم مه اب هک تسه يرینپ و نان .میوشیم لاحشوخ یلیخ« :تفگ ربکا یئالبرک
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 »؟تسیچ ادرف يهمانرب« :دیسرپ رهچیرپ زا سیگنرف
 متخ هدزای تعاس و دوشیم عورش هن تعاس .یتروشم نویسیمک رد تکرش« :تفگ رهچیرپ
 ».ددرگیم
 زیچ ،رینپ و تسام و نان زا ریغ هک میئآیم یطرش هب رهظ ادرف ام« :تفگ اراس هب سیگنرف
 »؟یهدیم لوق .دشابن هرفس رد يرگید
 ».هن« :تفگ و تخادنا ریز هب رس اراس
 ».میئآیم طرش نیا هب ام یلو« :تفگ رهچیرپ
 ».ناج اراس هدب لوق .دهدیم لوق اراس .مشچ يور هب ناتمدق« :تفگ ربکا یئالبرک
 ».مهدیم لوق« :تفگ اراس
 .تفر دوخ هار هب نانامهیم يارب بوخ ياهتشا يوزرآ اب و دیچ ار زیم ،دروآ ار اذغ نوسراگ
 يایتحاران رگا وگب ناتهد ياهنز هب ًافطل .متسه نانز رتکد نم« :تفگ اراس هب سیگنرف
 ».دننک هعجارم نم هب دنراد
 ».درک مهاوخ ار راک نیاً امتح .مشچ« :تفگ اراس
 .درک زاب اذغ يوس هب ،تبحص يارب زا شیب ار اهناهد ،بابک زیگنا اهتشا يوب
 »؟یتسه تدوخ يوت یمک هک نیا لثم« :دیسرپ اراس زا و درب ورف ار شاهمقل رهچیرپ
 .تخود وا هب ار شرگشسرپ هاگن اراس
 ».یسریم رظن هب نیگمغ هک تسا نیا شدوصقم« :تفگ سیگنرف
 .دش هریخ شاقشاق هب و دنکفا ریز هب رس اراس
 رد ار رفن کی اهگرگ ایوگ .تسا هداتفا يدب قافتا ام هد رانک زورید« :تفگ ربکا یئالبرک
 ».دناهدرک هراپ هد فارطا ياههوک
 »؟دوب هد یلاها زا« :دیسرپ رهچیرپ
 نمهب شامسا هک يرادواگ تاسیسأت تحاص رسپ اب هک دوب يرهش کی وا .هن« :تفگ اراس
 درم نیا هب اهگرگ هک هدرک اعدا نمهب .دوب هتفر شدرگ هب هد فارطا ياههوک رد ،تسا
 ار شاتروص و ».تسا هتشک ار گرگ و هدرک کیلش اهنآ فرط هب وا دعب و دناهدرک هلمح
 .دیکرت شاضعب رایتخا یب و دناشوپ تسد اب
 »؟یتخانشیم ار درم نآ وت رگم« :دیسرپ هدزمغ ياهفایق اب سیگنرف
 ».تخانشیم بوخ ار گرگ نآ اراس .مناخ هن« :تفگ ربکا یئالبرک
 »؟ار گرگ« :دیسرپ بجعت اب رهچیرپ
 زا ار گرگ نم .يرآ« :تفگ ،دریگ مارآ و دنک لرتنک ار دوخ درکیم یعس هک یلاح رد اراس
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 ».دوب لالب و نم يارب یبوخ تسود وا .مدرکیم يزاب وا اب و متخانشیم یگچب
 :تفگ اراس هب ینابرهم اب ،دروآیمن رد رس ربکا یئالبرک و اراس ياهفرح زا هک سیگنرف
 ،داتسیا شرانک ،تساخرب سپس ».يروخب ار تاياذغ تسا رتهب .نکن تحاران ار تدوخ«
 ».مرتخد روخب ار تاياذغ« :تفگ و دیسوب ار شاهنوگ ،دیشک شیاهوم هب یتسد
 .دز دنخبل و تخود وا مشچ رد مشچ ،داهن سیگنرف تسد رب تسد اراس
 ياج لثم ،دسج ندرگ تشپ ياهخاروس« :تفگ هتسهآ اراس .تسشن و تشگزاب سیگنرف
 یلیخ مه رسیمک .خیم ای و شفرد ياج لثم .دوب يرگید روط کی .دوبن گرگ نادند
 ».دوب كوکشم
 »؟دیدید ار دسج امش رگم« :دیسرپ سیگنرف
 .دشیم روم روم مندب .مدیسرت یلیخ نم .هناخدرس يوت درب ار لالب و نم ،رسیمک .يرآ«
 و اج نیا نم هک روط نآ .میدید ار وا ندرگ ياهخاروس ام .دندوب هدرک زارد ور هب ار دسج
 یلحم و هدمآ رهش نیا هب نارهت زا شیپ لاس هدجیه ،هدفه وا :دنیوگیم ،ماهدینش اج نآ
 ».تسین مدای شامسا یلو .دشیم عورش »ش« اب هک تشاد يرهش مسا کی .تسین
 .دندرک هاگن مه هب یکدزد سیگنرف و رهچیرپ
 ناتگنر یلیخ ؟درک تحاران ار امش نم ياهفرح« :تفگ سیگنرف هب و دروآرب رس اراس
 ».هدیرپ
 اهنآ .تخادرپ ار باسح تروص ،رارصا و فراعت زا یئاوه رد سیگنرف .دروآ ياچ نوسراگ
 .دنتفرگ شیپ رد ار نابایخ لوط و دندرک یظفاح ادخ ربکا یئالبرک زا ،دندیسوب ار اراس
 
 

٣۵ 
 باوخ زا یکانتشحو سوباک اب ،داهنیم مه رب کلپ هاگ ره .دوب مارآان ار بش نآ نمهب
 هب باوختخر زا بش همین .درکیم درد تدش هب شرس و تشاد عوهت لاح هدیش .دیرپیم
 مارآ مارآ .تفر باوختخر هب هرابود ،هدرک فپ و غمد و دیشکرس بآ یناویل ،تفر هناخزپشآ
 زا نانک زاورپ ،دغج نوچ الوکارد .دوب هتسشن امنیس نلاس رد :داتفا مه يور شیاهکلپ
 ياهنادند و دیدرگ مخ ،داتسیا وا تخت رانک و دش دراو ابیز ینز باوخ قاطا يهرجنپ
 نوخ شاینیب و ،ناهد ،نامشچ زا ،درک تسار دق یتقو .درب ورف نز يولگ رد ار شاشین
 دمآ نوریب هدرپ زا .دش هریخ نمهب هب .دوب هدش گرگ تروص لثم شاتروص .تخیریم
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 ندرگ اب ،درک لخاد نمهب باوخ قاطا يهرجنپ زا ار شرس .دوبن مولعم شیاهاپ یلو
 یتشُک وت ار اتسوا .یتشک ار اهنآ وت .متشکن ار اهنآ نم« :تفگ و دش کیدزن وا هب هدیشک
 .تشادن زیرگ هار و دوب هدش هلاچم تخت رانک نمهب ».يدرک كاله وت زین ار مارهش و
  .درشف و تفرگ ناهد رد ار وا رس ،درک زاب ناهد الوکارد
 و دزیم سفن سفن تدش اب ،دوب قرع سیخ شاندب .دیرپ باوخ زا ،يدایرف سپ رد نمهب
 .دیزرلیم
 قرع ردام و دادیم شژاسام ردپ .دندناسر وا هب ار دوخ هدز تشحو هدیش و ناخ گنشوه
 .دیچیمرو یلامتسد اب ار شاندب و تروص
 روجان ياهباوخ مه دیاب ،دنتفایم هک یتاقافتا اب ؟يدید دب باوخ هرابود« :دیسرپ هدیش
 ،هظحل نآ رد یلو دنک هیرگ راز راز تساوخیم شالد ،تشاذگ یناشیپ رب تسد ».ینیبب
 یئوش تسد هب .تشادن هارمه هب يزیر وربآ و تاساسحا نداد ول زج يزیچ وا يارب هیرگ
 .دیشک زارد و دیزخ باوخ قاطا هب ،تخیر کشا ادص یب و مارآ یتدم و تفر
 رسیمک :درب شباوخ و داهن مهرب مشچ هرابود نمهب .درک كرت ار قاطا زین ناخ گنشوه
 وا« :تفگ و درک هراشا نمهب هب .تشاد تسد رد ار بانط رس و دوب هداتسیا راد يهبوچ ياپ
 الم ».یلتاق وت .یتسه مارهش و اتسوا لتاق وت .گرم و تسا راد لتاق تازاجم .تسا لتاق
 هب باتش رپ و نیگمشخ ،ياهدع يولج رد تسد رد مچرپ ،هدرک رپس هنیس ،هتشارفارب ،رقاب
 رب زبس راون رقاب الم .دروآیم راشف نمهب ندرگ رب یمک راد بانط .دشیم کیدزن رسیمک
 راد رد زونه نمهب ندرگ یلو .تفرگ هناشن رسیمک يوس هب ار شاگنفت و تسب وا یناشیپ
 گرم تشحو زا و دمآ دنب شاسفن ،دش یلاخ نمهب ياپ ریز و دیشک ار بانط رسیمک .دوب
 هنیس رد باهتلا تدش زا شابلق .دوب هدناشوپ  یجزل قرع ار شاندب .دیرپ باوخ زا
 ،درک زاب ار نآ ،تفر هرجنپ يوس هب ،دمآ نوریب باوختخر زا یگفخ سرت زا .دیجنگیمن
  .تفر باوختخر هب هرابود و دوشگ مه زا ار ینیب ياههرپ ،داد نورد هب ار درس و هزات ياوه
 زا ،دندادیم راعش هک رفن نارازه دایرف يادص اب بارخ و هتسخ .تشذگیم هد زا تعاس
 ،تشاذگ ناهد رد رینپ و نان ياهمقل ،داد وش و تسش ار دوخ ،دیرپ نوریب باوختخر
 ار شاهحلسا ،تسب شرس رود يزبس راون ،دیشوپ شاسابل يور يدنلب دیفس نهاریپ
 .تسویپ تارهاظت هب و دش جراخ هناخ زا ،تشادرب
 نمهب .دزیم جوم تیعمج زا نابایخ .دندوب زازتحا رد خرس مچرپ اههد و زبس مچرپ نارازه
 .دش لخاد مدقم فص رد
 دندرکیم تکرح اهیفتولوم لتکک مود فص رد .دندادیم لیکشت ناشوپ نفک ار لوا فص
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 دورس ،هدننک رهاظت نارازه اهنآ سپ رد و رهش نویناحور زا يدادعت ناشتَیعم رد و
  .دندناوخیم
 .دندوب هداتسیا نابایخ و ورهدایپ نیب ،تکرح نودب ،مظنم فوفص رد حلسم ياهورین
 راعش و دومیپیم ار نابایخ لوط »هلولگ ام هب امش ،میداد لگ امش هب ام« راعش اب تارهاظت
 .درکیم یمگردرس و  باهتلا راچد ار حلسم ياهورین ،فوفص نیرخآ زا هاش رب گرم
 شیوس ود زا ،فص .دش قیقد اهراعش هب و دومن هتسهآ مدق ،تخادنا رظن فارطا هب نمهب
 .هللا حور طقف ربهر ،هللا بزح طقف بزح .دنارذگیم رظن زا ار اه تاکالپ وا و تشذگیم
 ؟دنهاوخیم هچ اجنیا نجل ياهتسینومک نیا :تفگ دوخ هب نمهب .رگراک يهقبط داب هدنز
 يروهمج داب هدنز »!دناهدش هکتهکت هک مه اهنیا .درک ناراب ریت دیاب ار ناشيهمه
 یناروناج هچ رگید اهنیا  .نیمز ناریا داب هدنز .گرزب ناریا داب هدنز .قلخ کیتارکمد
 .ناریا تلم داب هدنز  »!دراد دوجو کچوک رهش نیا يوت هتسد و راد ردقچ رگم ؟دنتسه
 هایس کنیع و يرسور اب ینز .تسیرگن بقع هب .تشذگ وا يوس ود زا نادرم فص نیرخآ
 راکچ اج نیا وت !ردام« :تفگ بجعت اب ،هاتوک ياهظحل زا سپ .داد ناکت تسد شیارب
 .دیسر خرس ياهمچرپ هب ،دوزفا دوخ تعرس رب .دش نادرم فص لخاد هرابود و »؟ینکیم
 راعش تیعمج .دش در شرانک زا رگید يزیچ و هنیک اب و تخانش ار ناراد مچرپ زا یکی
 راعش ناسکی همه دعب ياهظحل .دندوب تکاس اهپچ ».هللا بزح طقف بزح« :دادیم
 ».هللا حور طقف ربهر« :دندادیم
 سکرام يهدیا هب هتسباو و دنراد يربهر دوخ يارب مه اهیپچ نیا مدرکیم رکف نم :
 دارفا فوفص هب ».مروآیمنرد رس هک نم ؟تسا یغولش و وشبلب يایند بجع ؟دنتسه
 ».هللا حور طقف ربهر .هللا بزح طقف بزح« :دز دایرف تردق مامت اب و دیسر حلسم
 يراوس ياهنیشام فقس يور ياهدع .دندرک كرت ار هنحص حلسم ياهورین ،هراب کی هب
 قوب اهنیشام ».تفررد هاش« :دندزیم دایرف ،هتفرگ تسد رد ار ياهمانزور ،دندوب هتسشن
 یلاها دعب تعاس مین .دندادیم ربخ ار ناریا زا هاش نتفر فلتخم تالحم مدرم هب و دندزیم
 ینیریش مدرم نیب یشورف ینیریش ياههزاغم .دندیودیم يزکرم نادیم يوس هب رهش
 و زاس اب ياهدع نادیم طسو .دندومنیم میدقت هزات ياههمقل اهیئاونان و دندرکیم شخپ
 ،ربخ نیا مالعا اب .دوب مرگ هسوب و چام و کیربت رازاب و دندوب لوغشم یبوک ياپ هب لهد
 .دندوب تکرح رد رهش زکرم يوس هب همه .دش یکی مدرم اب و دروخ مه هب تارهاظت
 تشپ زین رقاب الم .دندرک داریا یلصفم قطن مادک ره و دندش یسوب ینیم رب رهش ياهالم
 نیا رد ناناوج تیمورحم و نآرق هب نیهوت و يزرواشک دب عضو زا .تفرگ رارق نوفرکیم
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 تسا نیا« :تفگ و دیشک الاب ،تفرگ ار نمهب تسد ،رخآ رد و دنار نخس داد دساف میژر
 هار رد تسا رضاح هک هتخاب كاپ ناسنا کی ،هدازناملسم کی ،ناملسم ناوج کی يهنومن
 مالسا هار هب ار یئایند ام هک تسا یفاک ناناوج نیا زا نت رازه طقف .دوش ادف مالسا
  ».تسرفب تاولص .میروایب
 .تفر نامسآ هب تاولص يادص
 .درکیم كرت ار هنحص ياهملک نودب رگا دوب یطیخ یلیخ .تفگیم يزیچ دیاب زین نمهب
 ».ینیمخ هللاتیآ داب هدنز .مالسا داب هدنز .هاش رب كرم« :تفگ و دش کیدزن نوفرکیم هب

 …مه زاب و دنداتسرف تاولص مه زاب و دنداتسرف تاولص مدرم ».تاولص« :تفگ رقاب الم
 »؟یسانشیم ارم« :تفگ و دز شاهناش رب نامحر ،دش نیئاپ سوب ینیم زا هک نمهب
 رد ار رگیدمه و دیشک قوش زا يدایرف ،دش قیقد وا يهفایق هب و درک رکف يردق نمهب
 رد .داتسرفیم تاولص نمهب يارب بترم و دیجنگیمن دوخ تسوپ رد نامحر .دنتفرگ شوغآ
 دجسم ایب رورس و نشج نیا زا دعب .مورب دیاب و مراد رارق نم ،ردارب ،ناج نمهب« :تفگ رخآ
 .دش مگ تیعمج نیب و درک یظفاح ادخ سپس ».دورن تدای .مراد وت اب یبجاو راک .اقآ
 رب يزیچ ،هدش هلاچم و هراپ ياههیمالعا زا ریغ .دش تولخ اهنابایخ دعب تعاس دنچ
 .دوب هدنامن اج رب ورهدایپ شرفگنس و تلافسا
 .دش دراو و دیسر اقآ دجسم هب هچوک نیدنچ یط زا سپ نمهب رهظ زا دعب جنپ تعاس دودح
 جوم باهتلا و ناجیه ،رورس و یلاحشوخ زا شیب طیحم نیا رد .دندوب اج نآ ناشوپ نفک
 ياهملک كرد يارب هک دوب غولش نانچ نآ طیحم .دندزیم فرح مه اب همه .دزیم
 .دنابسچ ،دزیم دایرف هک ياهدنیوگ ناهد هب ار شوگ تسابیم
 گرزب يراخب  ود .دوب عوبطم دجسم ياضف .تسشن یلاق يور ینوتس رانک یمارآ هب نمهب
 رد زرد .تخادنا فارطا هب یهاگن نمهب .درکیم مرگ ار طیحم ،نآ يهشوگ ود رد ،یبوچ
 درگ هک دید ار رگید نت دنچ و رقاب الم وا و دوب زاب ،تشاد هار اضف نیا هب هک یکچوک قاطا
 نوریب قاطا زا کی کی هک دیئاپن یلوط .دننکیم هرکاذم مه اب یمارآ هب و هتسشن مه
 .دنتفر دوخ هار هب و دندمآ
 میمصت .اهنت ياهنت .دوب اهنت هک دمآ دوخ هب یتقو .تسشن نامحر رظتنم یتدم نمهب
 وا هب تشگنا اب نامحر و دش زاب قاطا رد زرد .تساخرب اج زا .دنک كرت ار دجسم تفرگ
 .دوش دراو هک درک هراشا
 اهنت نامحر .دش قاطا لخاد یمارآ هب .دوبن دجسم رد سک چیه .تسیرگن ار فارطا نمهب
 .دوب هتسشن اج نآ رد
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 ».نامحر مالس«
 ».نیشنب امرفب .ردارب مالس«
 يراق لثم و دوریم اهالم هب شتاکرح .تسین قباس نامحر ،نامحر هک درک ساسحا نمهب
 يزاورپ دنلب زا ياهیاس شتاکرح رد .دراد تسد رد یحیبست و تروص رب یشیر هت اهناوخ
 .داتسرفیم اوه هب يربکا و هللا ،یسفن ره اب و دروخیم مشچ هب ندوبرس نارگید زا و
 »؟تسا روطچ تلاح« :دیسرپ و تسشن وناز راهچ قاطا رد رانک نمهب

 رییغت هقطنم ناملسم مدرم عفن هب زور ره عاضوا .متسه بوخ یلیخ .ردارب متسه بوخ«
 ».دنوشیم رتهراچیب و رتنوبز زور ره نارفاک و دنکیم
 »؟تسیچ هقطنم زا تروظنم ،ردارب دیشخبب« :دیسرپ نمهب
 يهصالخ تغل نیا« :تفگ و دش هریخ شاحیبست هب ،دیشک شاشیر هب یتسد نامحر
 »؟تساجک هنایم رواخ ینادیمً امتح وت هتبلا .تسا هنایم رواخ يهقطنم
 ».تسرد هن« :تفگ نمهب
 منهذ رد الاح هک رگید روشک دنچ و ناتسناغفا ،قارع ،ناریا ینعی هنایم رواخ« :تفگ نامحر
 رد ار دوخ تامولعم دیاب ناناملسم ام« :داد همادا راوتحیصن ینحل اب سپس و ».تسین
 رد وت روضح يهرابردّ اما و .تسام ربمغیپ يهدومرف نیا .میهد تعسو فلتخم ياههنیمز
 »؟ياهتسشن اج نیا ارچ هک ياهدز سدح تدوخً امتح .اج نیا
 ».منادیمن مه ار مندمآ تلع .مدیدن ار وت و مدمآ دجسم هب شیپ تعاس کی« :تفگ نمهب

 نوچ منک تبحص وت اب یئاهنت رد متساوخیم یلو مدید تدورو يهظحل رد ار وت نم«
 .دز لز وا هب و دش مخ یمک نمهب ».تسا نایم رد یمهم يهلئسم
 هللاتیآ ترضح .منکیم عورش بوخ ياهربخ زا .مراد تیارب دب ربخ کی و بوخ ربخ دنچ«
 دهاوخ راپسهر خیرات ناتسروگ هب هلسلس نیا و دش دهاوخ مامت راک يدوز هب هک دناهدومرف
 هللاتیآ ترضح يهمانرب و حرط قفاوم ًالماک زین ناریا رد املع نایاقآ هک نیا رگید .تشگ
 هیلع رتشیب هچ ره ار مدرم ام هک تسا نیا دنامیم هک يراک اهنت .دننکیم لمع و دنتسه
 .میئامن عیرست ار نآ یشاپ ورف نامز و مینک جیسب راوخ نوخ میژر نیا
 کی لتق دروم رد هک تفگیم دراد ذوفن یهاگآ يهرادا رد هک اهردارب زا یکی .دب ربخّ اما و
  ».دناهدش كوکشم وت هب ،يرابرد تفلک ندرگ مدآ
 :تفگ و تخود یلاق شقن رب ار شاهاگن ،دش طلسم دوخ رب دوز یلو دروخ اج یمک نمهب

 ،مشاب هتشک ار وا نم مه رگا لاحم ضرف رب .دندرک هراپ اهگرگ نم مشچ يولج رد ار وا«
 ماما ترضح هب بترم هتوب یب درمان نآ .دیریگب دوخ هانپ رد و دیهدب هزیاج نم هب دیاب امش
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 .تشاد جراخ کلامم یضعب اب یکوکشم تاطابترا و دزیم رامق زور و بش ،درکیم نیهوت
 و دیشک ندرگ سپس ».مدوب هدیدن يرفاک و یناملسمان نیا هب یمدآ ،مرمع مامت رد نم
 نارابریت دیاب اج رد ،دنک نیهوت هللاتیآ ترضح هب هک یسک نم رظن هب« :تفگ هتسهآ
 اهراب .دادیم شحف هللاتیآ ترضح هب تابن و لقن لثم ،اقآ نیا ؟هن ایمیوگیم تسرد .دوش
 ات ».دنشابن قفاوم ناردارب دیاش :متفگیم دوخ هب یلو مربب ار شیولگ دراک اب متساوخیم
 هدینش ار مظعا راسمیت مسا دیاش .تسین اهنت هک اقآ نیا ،هزات .درک هراپ ار وا گرگ هک نیا
 تیناحور سابل ،مرتحمان راسمیت نیا .میوگیم ار اج نیا رد رقتسم پیت سیئر .یشاب
  »؟تشک ار وا دیابن ایآ .دصقریم و دشوپیم
 بآ .دش زاب شاینیب ياههرپ و دمآرب شاندرگ ياهگر .تفرگ نوخ ار نامحر يهرهچ
 هب هک سک ره دوریم ایند زا ناملسمان« :تفگ و درشف شاکشخ يولگ رد ار شاناهد
 ،یتفگ وا يهرابرد وت هک هچ نآ زا هتشذگ .دشکیمن ار وا یلو دراد یسرتسد مدآ نیا
 دیاب ار اهمدآ نیا .تسا هتشغآ ینادنز ناناملسم نوخ هب جنرآ ات ناملسمان نیا ياهتسد
 ».درک دوبان
 اج زا هک یلاح رد .دش هدرتسگ نمهب حور و بلق رب لایخ ِشمارآ و تیاضر زا یجوم
 »؟دیرادن نم اب يرگید راک« :دیسرپ ،تساخیمرب
 يور ینینوخ ياهيریگرد ،هدنیآ ياهزور رد دراد ناکما« :تفگ و درشف ار وا تسد نامحر
 زا یحیبست هاگ نآ ».میور شیپ هب مالسا يهداج رد و میسرتن ینابرق نداد زا دیاب ام .دهد
 ».ردارب ،تسین ام تعیرش رد شیر ندیشارت« :تفگ و داد وا هب ،دروآ رد بیج
 ياهورین« توکس یتخل زا سپ و ».متسه هجوتم« :تفگ و دش هریخ نیمز هب نمهب
 مه هاش هک نیا هژیو هب .درک دنهاوخ هلمح اهنآ هب بیرقنع ناناملسم هک دننادیم یتینما
 رارق رب ار رارف يدیلک ياهمدآ دراد لامتحا تهج نیا هب .تسا هدرک رارف تکلمم نیا زا
 و ناگداپ هب ادرف رد هک مینک عیاش تعاس نیمه زا تسا بوخ نم رظن هب .دنهد حیجرت
 ار هعیاش نیا زور ره دیاب .میراد هگن تشحو و سرت رد ار اهنآ و دش دهاوخ هلمح كاواس
 نامدوخ ياهمدآ هب لاح نیع رد .میئامن فیعض ًالماک ار اهنآ يهیحور ات مینک رارکت
 .دننک رارف يدیلک ياهمدآ ادابم ات دنشاب كاواس و ناگداپ فارطا بظاوم هک میهد روتسد
 ».دوب دهاوخن تمواقم هب رداق ام ربارب رد یسک ،یعقاو يهلمح زور رد تقو نآ
 و شوه هب داب هدنز .تسا تسرد ًالماک .داب هدنز« :تفگ فعش و یلاحشوخ اب نامحر
 نمهب و درشف ار وا تسد هرابود و ».داد مهاوخ هعاسلا ار ایاضق بیترت نم .تاتواکذ
 هلاچم تسد رد ار شرس رود زبس راون ،دروآرد نت زا نفک هار لوط رد .درک كرت ار دجسم
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 رگید .دوب تحار شالایخ .تفرگ شیپ رد ار هناخ هار هنالس هنالس و تشاذگ بیج رد ،درک
 ار یئاهنآ لتق مکح :دشیم هدز رانک شیولج زا سرت لماوع مامت .دوبن شدوجو رد یسرت
 مکح يرجم ًارهاظ نم و هدش رداص نارگید طسوت مریگب ماقتنا ناشزا مهاوخیم هک
 اهزور نیمه رد .دوب دهاوخن راک رد يرسیمک رگید یکیدزن يهدنیآ رد .دوب مهاوخ
 راسمیت ندرک تسین هب رس دنامیم هچ نآ .دش دهاوخ هتسب رویرپ مان هب یمدآ يهدنورپ
 دهاوخ تالکشم یلک اهنیا زا مادک ره یلو .تساراس هب ندیسر و لالب زا ماقتنا ،مظعا
   »؟درک دیاب هچ .تشاد
 هب ،درک نامسآ هب یهاگن .دیزویم يرادزوس و درس داب .دیسر هناخ هب راکفا نیا اب نمهب
 شاناحتما هب .تفم کشجنگ و تفم گنس :تفگ دوخ هب یتاظحل زا سپ و تفر ورف رکف
 وش و تسش ار دوخ ،دش لخاد ،درشف ار هناخ گنز و دروآ دوخ هب ار وا امرس زوس .دزرایم
 يور و تفر شاقاطا هب هد تعاس .دنارذگ اهنآ رانک ار یتدم و دروخ اذغ ردام و ردپ اب ،داد
 .دزیم دگل شاهشیدنا رب اتسوا لتق زا ینامیشپ و تمادن زا یساسحا .دیشک زارد شاتخت
  .تفر باوخ هب هدوسآ و نیگنس هک دیئاپن يرید یلو

♞                    
 »؟دیتشاد راک یک اب«
 ».منک تاقالم ار مظعا راسمیت متسه لیام ،دشاب نکمم رگا« :تفگ زابرس هب نمهب

 »؟دیراد یلبق رارق«
 ».دوش بایفرش تسا لیام ماکداش هک دیئامرفب ناشیا هب یلو .هن«
 .نابرق هلب« :تفرگ سامت راسمیت ابً امیقتسم یچنفلت زابرس .تشذگ بارطضا اب یقیاقد
 ار یشوگ و ».مشچ هب .هلب .ناتتمدخ دیآیب تسا لیام ،ماکداش مان هب يراد لکیه ناوج
 زا ،دوخ و دیآ نورد هب گرزب رد زا هک درک هراشا نمهب هب هشیش تشپ زا .تشاذگ
 موس يهقبط رودیرک هب روسناسآ اب وا تیعم رد و تفر نورد هب نمهب .دش جراخ شاکقاطا
  .تشگرب شراک لحم هب زابرس و دمآ شزاوشیپ هب راسمیت تمدخ شیپ دش دراو
 »؟ماکداش ياقآ« :دیسرپ درم ریپ
 ».متسه مدوخ هلب«
 ار نآ ،یبوچ گرزب رد هب ياهبرض ندز زا سپ و درک یط ار رودیرک ،داتفا ولج درم ریپ
 ».دیئامرفب« :تفگ نمهب هب و دوشگ
 مالس« :تفگ و داهن نورد هب مدق نمهب .دوب هتسشن روکی ،شراک زیم تشپ راسمیت
 ».راسمیت بانج منکیم ضرع
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 ».دینیشنب دیئامرفب« نلاس طسو زیم هب هراشا اب و ».ماکداش ياقآ مکیلع مالسلا«
  .تفرگ ياج يایلدنص رد یمارآ هب نمهب
 »؟یندیشون« :دیسرپ و تساخرب شزیم تشپ زا راسمیت
 ».یسرم .هن«
 »؟تسا روطچ هداوناخ لاح«
 ».دنتسه بوخ همه .امش فطل هب«
 رابفسا تارطاخ نآ اب و یلبق رارق نودب ،زور عقوم نیا رد ار امش یمهم يهلئسم ًامتح«
 »!تسا هدناشک اج نیا هب ،نیبامیف
 ».تسا هدمآ شیپ یمهم يهلئسم .دیئامرفیم تسرد .هلب«
 »؟نآ و«
 امش و ام نیب رود نادنچ هن ياهتشذگ رد« :تفگ و تفرگ دوخ هب یمولظم يهفایق نمهب
 يهداوناخ رد .میفسأتم یلیخ نآ زا ،نم دوخ هژیو هب و ام يهدوناخ هک دمآ دوجو هب یترودک
 سوسفا و تسا نایم رد لیماف ود يهتشذگ شیالآ یب و كاپ یتسود زا تبحص هشیمه ام
 .تسا هتشگ هتسسگ یتامهافت يوس رثا رد كاپ و هناتسود طابترا نیا ارچ هک میروخیم
 ات .دمآیمن شیپ میرادرب نآ حالصا رد یماگً اددجم میناوتب ام هک ياهزیگنا چیه هنافسأتم
 مرظن هب .مدناسر امش هب ار دوخ باتش اب يراک ره زا شیپ و مدینش ار یبلطم زورما هک نیا
 ربخ اب ،داد دهاوخ يور بیرقنع هچ نآ زا رتدوز هچ ره ار یلاع بانج تسیابیم ،دیسر
 ».منک
 ناجیه ثعاب ردق نیا يدمآ شیپ هچ« :دیسرپ یتوافت یب اب یلو دوب هدش واکجنک راسمیت
 »؟تسا هدش امش
 و ینابرهش حالس علخ و هناحلسم يریگرد زا تبحص .مدوب دجسم رد نم« :تفگ نمهب
 نویبالقنا ًارهاظ لاح نیع رد .تسا ناگداپ ًالامتحا ،تایلمع روحم یلو .دوب شترا و كاواس
 تسا نیا شاتقیقح .دناهتسب ار اههار مامت ،كاواس و شترا نارس رارف زا يریگولج يارب
 تسیابیم ،دوب هدمآ شیپ هک یمهافت يوس ناربج يارب نم صوصخ هب و ام يهداوناخ هک
 قافتا ره زا يریگولج تهج و متسه امش رایتخا رد نم نونکا .میدرکیم یتمدخ امش هب
 هب يروخاوه و شدرگ يارب و دینک كرت ار رهش يزور دنچ ،منکیم داهنشیپ ،يدعاسمان
 مهارف امش شیاسآ يارب ار لیاسو هنوگ همه نم .دیربب فیرشت تاسیسأت فارطا ياههوک
 بات و بت و دتفایب بایسآ زا اهبآ ات دینک تحارتسا و دیشاب اج نآ يزور دنچ .درک مهاوخ
 نایرج رد تحار لایخ اب هرابود دیناوتیم  ،دش دعاسم هک عاضوا .دنک شک ورف هاش نتفر
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 ».دیریگ رارق یگدنز يداع
 مه یتقو زا .تسین نتفر ياج هک نارهت :دنکب دیاب هچ تسنادیمن و دوب شوشم راسمیت
 و تینما ،هدرک رارف تکلمم نیا زا وغیر ثوید ترضحیلعا نیا ،زویفوپ يهتخوس ردپ نیا هک
 ار قاطا ،ترذعم زا سپ و تساخرب شیاج زا ».تسا هتسبرب تخر ام یگدنز زا زین شیاسآ

 ياقآ …وله« :تفرگ ار ياهرامش و درک نوریب شاقاطا زا ار داتس درگرس .درک كرت

 ،متسین دب يا …یلاع بانج لاح .متسه مظعا راسمیت نم .مکیلع مالس ؟رویرپ

 .هلب هلب …؟ًالامتحا ارچ …؟دننکیم هلمح اجک هب …؟مه امش …هلب …درذگیم

 ام هب ؟ناگداپ هب …ممهفیم هلب …؟دناهدش يرونآ و هدرک ضوع طخ مه امش نیرومأم

 ضوع رتدوز هچ ره عاضوا مراودیما …دنادیم ادخ ار شیارچ .دناهداد ار روتسد نیمه مه

 سپ :تفر ورف رکف هب و تشاذگ ار یشوگ »…ظفاح ادخ …دیناسرب مالس .هلب …دوش
 ».تسا هتسب زین نارهت هار ،ناگداپ یفخم يهرصاحم اب .دیوگیم تسرد کناوج نیا
 يور وا رانک ،تفر نمهب دزن ،درک كرت ار درگرس قاطا .دیزخ شانورد یبیرغ سرت
 هچ ززعم مارهش ياقآ رس رب یتسار« :دیسرپ ياهناردپ و میالم نحل اب و تسشن یلدنص
 ار تیعقاو يرگید سک ره زا رتهب امش یلو ماهدینش رگید ناسک زا نم ار شربخ ؟دمآ
 ».دیاهدرک يزادنا ریت امش ،دندرک هراپ ار وا هک یئاهگرگ هب نوچ ،دینادیم
 هب میدز دعب .هد هب میتفر حیرفت زور ود يارب ززعم ياقآ اب نم« :تفگ و دیشک یهآ نمهب
 یلاوح نیا رد یلامتحا هب اهگرگ متفگ و مداد ناشتسد هب یسیلگنا گنفت کی نم .هوک
 نم .میدیسر هوک نیرتدنلب هب و میداهن اپ ریز ار هوک نیدنچ .دیشاب ناتدوخ بظاوم ،دنتسه
 نم .دش يرپس یتدم .دننک شدرگ يردق دندرک سوه ناشیا و متسشن هلق فاص حطس رد
 هدیشون بورشم نامود ره مه يردق ناهنپ هچ امش زا .مدوب هدیشک زارد دازآ ياوه رد
 يوس هب تعرس اب و متشادرب ار گنفت .دیسر مشوگ هب يدایرف فیفخ يادص ناهگان .میدوب
 رد ار وا یتقو .دندوب هتخادنا ار ززعم ياقآ ،هنسرگ گرگ هس ،هوک يهنماد رد .مدیود ادص
 هس ره و دش یمخز گرگ .مدرک کیلش و متفر هناشن ار اهگرگ زا یکی ،مدید لاح نیا
 ياقآ يهنیس و ولگ .درکن تباصا اهنآ هب یلو مدرک کیلش مه رگید ریت ود .دندرک رارف
 ».دندوب هدیرد اهگرگ ار ززعم
 ياهگرگ نیمه رگا« :تفگ و دمآ دوخ هب ،دش تکاس نمهب یتقو .دوب شوگ اپارس راسمیت
 »؟هچ ،دننک هلمح مه نم هب و دشاب هدرک هزم ناشنادناد ریز دازیمدآ تشوگ یتنعل
 زا ناناقهد یتح هک مینک تکرح يروط دیاب ام .دوب مهاوخ امش دزن نم« :تفگ نمهب
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 نتشک اب دنهاوخیم مادک ره و دناهدش یبالقنا هد ناناوج يهمه .دنوشن علطم نامروضح
 ».تسا كانرطخ یلیخ امش يارب نیا و دنهد ناشن يدوخ ،بالقنا دض کی
 اب .دوب هدرک هدنامرد ار وا عاضوا عیرس رییغت .درکیم زجع ساسحا و دوب هدش هلاچم راسمیت
 »؟تسیچ امش رظن« :دیسرپ نمهب زا هتفراو و زاب ینامشچ
 یلصا رد يولج نم .دیوش جراخ ناگداپ زا یصخش سابل اب امش هک منکیم داهنشیپ«
 ».نم اب شاهیقب .دوب مهاوخ ناترظتنم
 »؟تسه یگدنز لیاسومیوریم هک اج نآ«
 هب ار لیاسو رگید و باوختخر ،سومیرپ کی ،یئاذغ داوم يردق ،رداچ کی زورما نم .هلب«
 رهش رتدوز هچ ره هک دیئامرفب هداوناخ هب نمض رد .دشاب تحار ناتلایخ .درب مهاوخ اج نآ
 دراد ناکما .درادن تیبوخ ،دنوش لخاد و دنروآ موجه ناتهناخ هب نویبالقنا رگا .دنک كرت ار
 ».دننک يزارد تسد ناتمناخ هب

 »؟درک دنهاوخ هچ امش ردام و ردپ«
 ناشیا رگا .دنکب شدوخ لاح هب يرکف دیاب مردپ یلو هدش لاعف یلیخ بالقنا رد نم ردام«
 ادیپ شاهلک و رس دایز هزورما لاح ره رد یلو .تسا مود هجرد یبیقعت ،دشاب یبیقعت
 »؟تساجک وا منادیمن مه نم ،دیهاوخب ار شاتقیقح .دریگیمن سامت یسک اب و دوشیمن
 :تفگ و دروآرب رس یتدم زا سپ .دزیم روش شالد و دوب هتفر ورف دوخ نورد ًاقیمع راسمیت
 ».مهد عالطا امش هب ار دوخ میمصت ات دینک نفلت نم هب رهظ زا دعب شش تعاسً افطل«
 ود ددجم یکیدزن هب تمدخ رد یکچوک ماگ هک نیا زا لاح ره هب« :تفگ و دش دنلب نمهب
 امش هب رهظ زا دعب شش تعاس .تسا تحار ماهداوناخ و نم نادجو ،هدش هتشادرب هداوناخ
 ».درک مهاوخ نفلت
 .تسا هدرک هدنمرش ارم امش تبحم« :تفگ و دیشک وا يوس هب ار شاتسد راسمیت
 راسمیت راک قاطا و درشف ار وا تسد نمهب ».منک ناربج مناوتب و دوش مارآ عاضوا مراودیما
 نامشچ زا یناطیش یقرب و دیصقریم شانابل رب خلت و یشحو يدنخبل .درک كرت ار
  .دیشکیم رپ شزمرق
 ،دوب شرانک رد لاس لهچ هک زین شا نز یتح .درکیم ساسحا اهنت ًالماک ار دوخ راسمیت
 مدق هب عورش و اباب يا هک مه ناردارب .درادن هک مه ياهچب .دهد يرادلد ار وا تسناوتیمن
 .دنک ارجا ار میمصت نیا دیاب هک دیسر هجیتن نیا هب و دومیپ اهراب ار قاطا لوط .درک ندز

 هنافسأتم .میایب هناخ هب مناوتیمن زورما …مزیزع مالس …مالس« :تفرگ ار ياهرامش

 عاضوا .يرآ …ماهدینش مه نم ار اهربخ نیا .يرآ ،يا …يروخب اذغ دیاب اهنت تدوخ
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 سابل ،نک ورزر سوبوتا طیلب کی و نزب گنز یت یب یت تکرش هب …تسین بوخ دایز

 …میآیم رگید زور دنچ مه نم .نک تکرح نارهت فرط هب زورما نیمه و شوپب يداع

 نم لاح .اباب هن …يورب رهش نیا زا دیاب هدش روط ره .زورما نیمه .تسا رید ادرف .هن
 دیما هب .مزیزع يرآ .دنکیم هدیدبآ ار مدآ تخس ِعاضوا .مزیزع نکن هیرگ .تسا بوخ

 تاياهکشا .دوب مهاوخ دوخ بظاوم مه نم …تسا رتهب ،يورب رتدوز هچ ره …رادید

 ار یشوگ ».مزیزع ظفاح ادخ …ظفاح ادخ .وش جراخ یتنعل رهش نیا زا و نک كاپ ار

 ،زیزع رویرپ ياقآ .منکیم ضرع مالس ًاددجم …وله« :تفرگ ار ياهرامش و تشاذگ

 امش .درک دنهاوخ هلمح ناگداپ هب ادرف :تفگیم و دوب اج نیا ماکداش رسپ …متسه مدوخ

 …؟ناشاباب روگ ؟یچ …تسا يرگید زیچ الاب زا روتسد یلو ؟عافد …؟درک دیهاوخ هچ
 یلو .دیریگب میمصت دیناوتیم  و دیتسه یلقتسم نامزاس امش .تسامش اب قح .تسا تسرد
 ياههوک رد مورب يزور دنچ وا اب هک درکیم داهنشیپ ماکداش رسپ .منامرف تحت ًالماک نم

 دوخ اب مولباراپ کیً امتح ؟تسا بوخ …؟تسیچ ناترظن .دتفایب بایسآ زا اهبآ ات هد رانک

 تکرح نارهت فرط هب رصع زورما نیمه …درک طایتحا دیاب .تسا تسرد …مرادیمرب

 ناتيارب لاح ره رد …هلب …؟درادن دوجو يدعاسم زادنا مشچ سپ …درک دهاوخ

 ».ظفاح ادخ .امش نابرق …منکیم وزرآ تمالس و تیقفوم
 قاروا و اههدنورپ یگلصوح یب اب ،تسشن شزیم تشپ ،تشاذگ ار یشوگ یمارآ هب وا
 اذغ .تخادرپ ندز مدق هب قاطا لوط رد اهتدم و تساخرب شیاج زا ،دز قرو ار هدنکارپ
 نیگنس شاهدعم ،هدمآ دنب شیاهتشا .درب ورف ،هدیوجن هدیوج ياهمقل دنچ .دندروآ شیارب
 ردپ« :تفگ و درک لو باقشب يور الاب زا ار قشاق .دوب هتشگ نیبوچ شاناهد و هدش
 .درک هاگن نوریب هب و داد هکت شایلدنص هب »!اذغ دش مه نیا .ناشيزپشآ نیا اب اههتخوس
 هعطق ار نآ هدنز هدنز و دندوب هتفرگ ار یخلم ،هچروم يدایز دادعت ،هرجنپ رانک رجآ يور
 ،درک یبایزرا ار شاتیعقوم ،دیشیدنا شدوخ هب .دندربیم دوخ اب و دندرکیم هعطق
 هدش کچوک .دید ار شدوخ ،رجآ يور هاگ نآ و دومن مسجم شریمض رد ار شانانمشد
 هداتفا شاناج هب وقاچ و هزینرس اب یبالقنا و تسیرورت ياهدع هک خلم کی يهزادنا هب ،دوب
 گنز .دربیم وقاچ اب ار شاتلآ هک دید ار هدیشً اتعفد .دندیربیم ار شاندب ياضعا و دندوب
   .دوب هدرک قرع .دروآ دوخ هب ار وا نفلت
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 یلاع رایسب .دیروآیب فیرشت حبص راهچ تعاس .مناج هلب هلب …مکیلع مالس …دیامرفب«

 ات ظفاح ادخ …دیناسرب مالس .مرکشتم …دیآ شیپ هچ ات هوک هب میوریم مه اب .تسا
 سک چیه .دز گنز شاهناخ هب ».رهظ زا دعب هقیقد هد و شش :درک هاگن ار شاتعاس ».دعب
 يهطوحم رد و دش جراخ نامتخاس رد زا .تفر نیئاپ اههلپ زا هدرسفا و غمد .دوبن هناخ رد
 تسد زا ار ندب لمح تردق شاناوناز و هدیشک هت شیورین .تخادرپ ندز مدق هب ناگداپ
 ینارگن و باهتلا رد و دیشک زارد ياهپاناک يور ،تشگزاب شاقاطا هب روسناسآ اب .دوب هداد
 .داهن مهرب کلپ
 زا ،هتفوک یحور و هتسخ یندب و هدرک فپ ینامشچ اب مظعا راسمیت .دوب حبص راهچ تعاس
 رد راسمیت .دیئامرفب .راسمیت بانج مالس .درک زمرت شیاپ يولج نمهب .دش جراخ ناگداپ
 خوسر شیاهلولس کت کت رد نمهب هاگن قرب .درک هاگن نمهب هب و تسشن ولج یلدنص
 .دز روش شالد و تفر ورف رکف هب .دومن

 

٣۶ 
 يور ار شیاپ تساوخیمن شالد .دروخیم مه هب شالاح نیشام تخاون کی يهزوز زا
 .تسا رتهب مدرگرب :تشگیمربً امتح ،دوب هتسشنن شرانک رهچیرپ رگا .دهد راشف زاگ لادپ
 دوخ رب مناوتیم رتهب ،موش وربور وا اب مارآ باصعا اب و منک تحارتسا بوخ یتعاس دنچ رگا
 وربور مرسپ اب هک ياهظحل نآ لاح هب ياو ،دپتیم مابلق ،هدیدن ار وا زونه .مشاب طلسم
 ار رهچیرپ و دنادرگرب ور سیگنرف ».دنزب فرح نم اب و دنک هاگن نم نامشچ رد وا و موش
 .درک زادنارو
 .دراد هلصاف وا اب رتمولیک اهدص هک راگنا .دروخیم هطوغ يزارد و رود راکفا رد رهچیرپ
 ».یه .یه« :تفگ و دز يدنخبل سیگنرف
 .تسیرگن ار سیگنرف و دمآ دوخ هب رهچیرپ
 »؟میورب هد هب ادرف و میدرگرب تسین رتهب«
 نیمه هب یهاوخیم لاح .يدوب ياهظحل نینچ رظتنم اهلاس وت« :تفگ بجعت اب رهچیرپ
 ».وت هب تنسحا دص .تنسحا !یهدب تسد زا ار نآ یتفم
 .دوب مارآان شالد و دمآیم شک شا باصعا .تفگن چیه رگید سیگنرف
 گرزب نانچ نآ وت يارب رادید يهظحل« :تفگ و تشاذگ وا يهناش يور تسد رهچیرپ
 .دجنگیمن تحور يهلایپ رد سونایقا نیا و يرادن ار شالمحت ینکیم ساسحا هک تسا
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 »؟تسین روط نیا
 یتقو مسرتیم« :تفگ و دروآ راشف زاگ لادپ رب يردق ،دوب هدش هریخ هداج رب هک سیگنرف
   ».مروآ دوجو هب یگرزب تالکشم شیارب و منک لرتنک ار دوخ مناوتن ،موش وربور وا اب
 ».میهدیم ورین مه هب ،مه رانک رد ام .متسه ترانک رد نم .سرتن« :تفگ رهچیرپ
 دازون رهچیرپ ،رود ياهلاس رد هک دندیسر یلحم هب هرابود اهنآ و دش ادیپ هداج مخ رود زا
 يهناخ غارس یناقهد زا رهچیرپ .دندش هد کیراب يهداج دراو .دوب هداهن هار رد ار سیگنرف
    .دندش هدایپ نیشام زا دعب قیاقد و تفرگ ار ادخدک
 دمآ شوخ شانانامهیم هب نانزسفن و یلاحشوخ اب و دش جراخ هناخ زا ناود ناود اراس
 .تفگ
 قاطا رد .دندرک لابقتسا اهنآ زا یمرگ هب و دندش رهاظ رد رب زین هدیبز و ربکا یئالبرک
 .تسشن سیگنرف رانک و دروآ ياچ اراس ،دندش اج هب اج هک یئاریذپ
 »؟دنتسه اجک یلاها .دنزیمن رپ هدنرپ اههچوک رد« :دیسرپ ربکا یئالبرک زا سیگنرف
 .تسا هدرک رارف شیپ زور هد هاش هک نیا لثم .رهش هب هدرب ار يرفن دنچ اقآ« :تفگ هدیبز
 زک ناشاههناخ رد مه هیقب .هموصعم ترضح ای و اضر ماما ترایز دناهتفر مه ياهدع
 ».دناهدرک
 .دوشیمن دنب گنس يور گنس .رتکد مناخ ،هدش غولش یلیخ ایند« :تفگ ربکا یئالبرک
 اقآ .دوشیم ناتسلگ ناریا ،دوش هاش اقآ نیا رگا .هاش دوشب دهاوخیم ینیمخ اقآدنیوگیم
 ،دوش هاش ینیمخ اقآ رگا .دش دهاوخ یناجم ناتسرامیب و یناجم قرب ،یناجم بآ ،هتفگ
 یگدیسر يرتمهم ياهراک هب دناوتیم ترضح .دنک روهظ نامز ماما تسین مزال ًالصا
 تسوپ تبون دنچ لاس ره يزرواشک کناب .دنازوسب ار تنطلس نیا يهشیر ادخ ،هللاو .دیامن
 میهاوخ اعد ار ینیمخ اقآ هشیمه ،دوش هاتوک ام يهقی زا کناب نیا تسد رگا .دنکیم ار ام
 ».درک
 فیرشت ترایز هب امش« :دیسرپ و تشاذگ ناهد رد ،درب ورف ياچ رد ار دنق رهچیرپ
 »؟دیربیمن
 رس ار نآ لوا دیاب هک میراد شیپ رد يرتبجاو راک ام .مناخ هن« :تفگ یلاحشوخ اب هدیبز
 ».درک میهاوخ رکف مه تابتع هب دنام يزیچ ناميهسیک هت رگا هللااشنا .میهدب ناماس و
 »؟تسیچ بجاو و ریخ راک نیا« :دیسرپ سیگنرف
 رد ،رتکد مناخ دینادیم .مینیبب كرادت دیاب ام .دوشیم سورع اهزور نیمه ناج اراس«
 و جرخ ریز زا و ترفاسم دنورب و دنریگب ار مه تسد رتخد و رسپ هک تسین رهش لثم تاوذ
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  .دوشیم مخ یسورع زا دعب اهیتاهد ام رمک .دننک رارف جراخم
 یلو .تسا كرابم هللااشنا« :تفگ و دیسوب ار وا ،تشاذگ اراس يهناش يور تسد سیگنرف
 ».میاهدرکن ترایز ار داماد لاح هب ات ام
 غولش یلیخ ناشرس و دنتسه یسورع كرادت رد مه لالب يهداوناخ« :تفگ ربکا یئالبرک
 ».تسا
 رد یسورع يارب ار يزور هچ« :دیسرپ و دیشک رس ار شایئاچ يهعرج نیرخآ سیگنرف
 »؟دیراد رظن
 .رتهب رتدوز هچ ره هک میدرک رکف ام« :تفگ و درک رپ هرابود ار سیگنرف ياچ ناجنف هدیبز
 يهناخ هب دنربیم ار سورع رگید يهعمج راهچ هللااشنا .درادن ربخ مدآ ایند يادرف زا
 ».داماد
 هب .میداتفا یسورع کی مه ام سپ« :تفگ و تسیرگن سیگنرف هب یلاحشوخ اب رهچیرپ
 ».هب
 ».تسین یسورع امش نودب یسورع« :تفگ و دیدنخ ربکا یئالبرک
 .منادیم مدوخ سورع ار اراس و مراد تسود مرسپ لثم هدیدان ار لالب نم« :تفگ سیگنرف
 »؟مینکب دیاب راکچ یسورع يارب ام هک دیئامرفب لاح
 ».مینیچیم و مینکیم هیهت ام ار دقع يهرفس« :تفگ رهچیرپ
 هزاجا مناخ هدیبز و ادخدک رگا هتبلا .داب هدنز .تسا یلاع یلیخ« :تفگ هدز ناجیه سیگنرف
 ».دنهدب
 ایند کی ام ،دیشکب ار تمحز نیا رگا« :تفگ اراس هک دنک ضارتعا تساوخیم هدیبز
 ».دش میهاوخ نونمم
 »؟دنشوپیم یسابل هچ ناماد و سورع ،هد رد« :دیسرپ و درک هدیبز هب ور سیگنرف
 ».دیفس سابل سورع و ون و زیمت سابل تسد کی داماد« :تفگ یتوافت یب اب هدیبز
 ».دیئوگن هن هک دیهدب لوق دیاب یلو منکب امش زا یشهاوخ مهاوخیم« :تفگ سیگنرف
 ».دیئوگب ار شهاوخ لوا« :تفگ هدیبز
 ».دینکیم تقفاوم هک دیهدب لوق امش وا .هن« :تفگ سیگنرف
 ».ماقفاوم .بوخ یلیخ« :تفگ و دیدنخ هدیبز
 رهش هب ام اب داماد و سورع هک دیهدب هزاجا منکیم شهاوخ« :تفگ هنامداش سیگنرف
 ».مینک هیهت ار داماد و سورع سابل ام ،اهنآ رظن اب ات دنیایب
 ».دوشیمن نیا .هن« :تفگ بجعتم هدیبز
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 ».دیداد لوق امش یلو« :تفگ سیگنرف
 .درک كرت ار قاطا ،تفگیم یه یه و دیدنخیم و دنابنجیم رس هک یلاح رد ربکا یئالبرک
 و درک كرت ار قاطا هرفس ندروآ يارب ،لاحشوخ اراس .دوب هداتفا هصمخم هب هدیبز
 .دشیم بآ ناشلد يوت دنق رهچیرپ و سیگنرف
 لاس نایلاس زا سپ ،يزور کی هک يدرکیم رکف چیه« :تفگ رهچیرپ هب هتسهآ سیگنرف
 »؟ینک تکرش تاهدش مگ یسورع نشج رد هبترم کی ،یئادج
 هدیبز و داهن رفس رب ار جنرب سید اراس .دندیچ ار هرفس و دندروآ ار اذغ لیاسو اراس و هدیبز
 .تسشن هرفس رانک و دش دراو زین ربکا یئالبرک .تشاذگ طسو رد هدرک خرس غرم ود
 تسام و رینپ و نان طقف هرفس رب هک يدوب هداد لوق نم هب وت« :تفگ اراس هب سیگنرف
 »!دشاب
 رد اهزیچ نآ يهمه و دوب هداد یلوق نینچ اراس .تسامش اب قح« :تفگ ربکا یئالبرک
 هرفس رانک وناز راهچ هدیبز و دندیدنخ همه ».مدوب هدادن یلوق نینچ نم یلو .دنتسه هرفس
 .دمآرد تکرح هب اههراورآ ».درادن ار امش لباق .دیئامرفب« :تفگ و تسشن
 يدایز تقو رگید يهعمج راهچ ات .تسا هبنش زورما« :تفگ و درب ورف ار شاهمقل سیگنرف
 رهش هب مه اب سابل و هرفس لیاسو دیرخ يارب یک« :دیسرپ اراس زا و ».تسا هدنامن یقاب
 »؟میورب
 مه اب دیاب لالب و اراس« :تفگ و دنک غرم زا ینار ،دش مخ شروخ فرظ يور رهچیرپ
 ».مینکب ار هیضق لاق هبترم کی هک دنیایب ام هارمه
 سپ .میراد رارق لس يرامیب لرتنک يارب فارطا تاهد زا یکی رد ادرف ام« :تفگ سیگنرف
 رهظ زا دعب زورما دیهاوخب ات یلو .تسا رپ ام يهتفه مامت و میتسه يرگید هد رد مه ادرف
 ».میراد تقو
 »؟تساجک لالب ینادیم« :دیسرپ ردپ زا اراس
 هتشگرب دیاب هعاسلا یلو دوب هتفر رهش هب یقت جاح اب حبص زورما« :تفگ ربکا یئالبرک
 ».دنشاب
 ».دننک درخ بوچ لگنج رانک دناهتفر دیاش« :تفگ هدیبز
 »؟دیراد مهس مه لگنج زا امش« :دیسرپ سیگنرف
 :تفگ رپ همین ناهد اب و دیوج ار نآ يردق و تشاذگ ناهد رد یگرزب يهمقل ربکا یئالبرک
 يوت یلو .تسا نیمز يور تشهب اج نیا .لگنج مه و هوک مه ،دراد تشد مه ،اج نیا«
 ».دناهداد رارق مک یلیخ ار ام مهس ،تشهب نیا
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 اهزور نیا رد« :تفگ و تشاد هگن ناهد يولج ار شاهمقل ،درک كاپ ار شباقشب هت هدیبز
 ار وا و لالب غارس موریم مدوخ اذغ زا دعب .شاب یضار .درادن تیبوخ .وگن رفک ردق نیا
 ».مروآیم
 هب هدیبز و اراس .درک كرت ار هناخ و دروآ ياهناهب ،درب ورف ار همقل نیرخآ ربکا یئالبرک
 :تفگ رهچیرپ هب هتسهآ سیگنرف .دندش لوغشم لیاسو ندرب نوریب و هرفس ندرک عمج
 ».مشاب اهنت ،منیبیم ار لالب یتقو دهاوخیم ملد«
 »؟تسا روطچ .تشد رد« :تفگ و درک يرکف رهچیرپ
 ».تسا یلاع« :تفگ سیگنرف
 ؟مینک شدرگ تشد رد يردق میناوتیم« :دیسرپ وا زا رهچیرپ .دش دراو ياچ ینیس اب اراس
 ».تسا تعیبط قشاع رتکد مناخ
 ».مربیم تشد هب ار امش ياچ فرص زا دعب .تسا یبوخ رکف ًاقافتا« :تفگ اراس
 نم« :تفگ رهچیرپ هب اراس .دندش تشد راپسهر هاتوک یشدرگ يارب هس ره دعب یقیاقد
 .دش ادج اهنآ زا و ».لالب لابندموریم
 تاشود رب يراب مهاوخیم« :تفگ و تخود رهچیرپ هب ار شاموصعم هاگن سیگنرف
 ار اراس ،يدش انشآ لالب اب یتقو و مریگب هلصاف وت زا رتم اههد دهاوخیم ملد .مراذگب
 ار وت زور و لاح و متسه هاوخ دوخ یلیخ هک نکن رکف .یتسرفب نم دزن ار وا و ینک لوغشم
 ».منکیم فعض ساسحا .ممهفیمن
 هک يریسم هب و داتسیا اج رد ،درک دییأت هدیمهفن هدیمهف ار سیگنرف ياهفرح رهچیرپ
 .دیئاس مشچ دوب هتفر اراس
 .دیدرگ رود وا زا لگنج تمس رد نازرل و ناریح سیگنرف
 يهدنخ يادص .دوب هتشگ نایاپ یب راظتنا تاظحل .دنتشذگیم يدنک اب اههیناث و قیاقد
 ،ردام کی لثم دیاب :دش هریخ ناتخرد هب .دیئاس رپ سیگنرف شوگ هب رگید رفن کی و اراس
 .تسوت رسپ وا .یسوبب ار شاهنوگ و یهدب تسد وا اب ،ینک هاگن ار ترسپ مکحم و راوتسا
 ».هدن ناشن فعض و شاب لاحشوخ .يدرک شیادیپ
 شیاهکشا .داتسیا اپ رب هرابود و دش ات رهچیرپ ناوناز هک دید و دنادرگرب ور ياهظحل يارب
 .داد تسد لالب اب و درک كاپ ار
 لگنج ناتخرد هب سیگنرف .هنادرم یلکیه و دنلب ياهماگ اب ،دمآ سیگنرف يوس هب لالب
 کت کت رد و درک هاگن ار وا شیاهلولس مامت اب و تشگرب و دومن مکحم لد ،دش هریخ
 رد و درب شدوجو قامعا رد ار وا تاکرح مامت .دومن طبض ار تاظحل نیا شدوجو ياهرات
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 ،یتاهد همین سابل ،هنادرم يهفایق اب دید ار شدوخ ،دش کیدزن وا یتقو .درک لح دوخ
  .دعجم و هاتوک ياهوم
 ،هنانز فیرظ يهفایق اب ،دیدیم ار دوخ زین وا .داتسیا هدز تهب وا یمدق دنچ رد زین لالب
 .يرهش نانز يداع سابل و دعجم و دنلب ياهوم
 »؟یتسه لالب وت .تسیاب اج نامه« :تفگ سیگنرف .دور شیپ هب یماگ تساوخیم لالب
 لالب نم .متسه مدوخ .هلب« :تفگ ،تفرگیمنرب سیگنرف زا مشچ هک یلاح رد لالب
 ».متسه
 تساوخیم ملد .مشاب هتشاد وت لثم يرسپ متشاد وزرآ لاس ياهلاس نم« :تفگ سیگنرف
 و مراذگب ماهنیس يور ار شرس ،متشاد وزرآ .منک گرزب ار وا و مریگب شوغآ رد ار مرسپ
 تسد زا زین ار مرهوش و دش بآ رب شقن نم ياهوزرآ ،سوسفا یلو .میوگب هصق شیارب
 يهزادنا هب ار وت  .منک اشامت بوخ مرسپ ناونع هب ار وت ات تسیاب اج نامه لاح .مداد
 لالب يهنادرم و ابیز لامج وحم سیگنرف ».منک اشامت لاس هدجیه يهزادنا هب ،تانس
 شیاههنوگ رب شامشچ يهشوگ زا روبص و مارآ ،غاد کشا هناد ود .دزیمن کلپ و دوب هدش
 .داتفا ورف
 هب هک نز نیا تاکرح و اههاگن ،درکیم ساسحا .تسا هدش رحس ارچ تسنادیمن لالب
 هب ار وا یتردق هچ تسنادیمن .دنزیگنا رهم و دنسپ لد ،تسوا دوخ هیبش یئاسآ هزجعم روط
 .دسوبب و دریگب شوغآ رد ار وا تساوخیم شالد .دنکیم بذج نابرهم نز نیا يوس
 رگید تسد اب .تشاد هگن تسد رد ار شاتسد و داد تسد وا اب ،تفر شیوس هب سیگنرف
 ».مرسپ .مالس« :تفگ و دیسوب ار شیاههنوگ و تفرگ شوغآ رد ار وا
 مه نم .دینکیم باطخ ناتدوخ رسپ ارم هک ملاحشوخ .مناخ مالس« :تفگ هدز تریح لالب
 ».مشاب هتشاد تسود مردام لثم ار امش مناوتیم هک منکیم ساسحا
 ،دش تسس شاناوناز ،داد هیکت شیوزاب رب رس ،تشاذگ وا يهناش يور تسد سیگنرف
 ».دیتلغ رد نیمز رب مارآ و تفر یهایس شامشچ
 يهنوگ هب مارآ يهبرض دنچ رهچیرپ .دندناسر اهنآ هب ار دوخ ناود ناود رهچیرپ و اراس
 و تساخرب اج زا ،تشاذگ لالب تسد رد ار شاتسد ،دمآ دوخ هب سیگنرف .دز سیگنرف
 يهناش يور ار شرگید تسد و ».دش دب ملاح هبترم کی ارچ منادیمن .دیشخبب« :تفگ
 .دنداتفا هار ادخدک يهناخ يوس هب و داهن اراس
 و تسد و دیدنخیم ،تخیریم کشا تروص يانهپ هب .دوب هدرک لو ار دوخ سیگنرف
 کت کت رد یتخبشوخ ،درکیم ساسحا و دوب هدش تسم .درشفیم ار اراس و لالب يهناش



349 

 و سولم و ابیز سورع و میابیز و دیشر رسپ .ماسورع و مرسپ :تسا يراج شیاهلولس
 یلو .يدوب مورحم یتخبشوخ نیا زا یئاهلاس هچ هک سیگنرف يا وت رب ياو .مانینزان
 ».یبایرد ار اههظحل نیا دیاب .هتشذگ اههتشذگ
 و دیدنخب مه امش .تسا یلاحشوخ زا نم کشا« :تفگیم و دیدنخیم ،تخیریم کشا وا
 .دیزیرب کشا دیتساوخ رگا
 دنتفرگ رب رد ار وا ».ینینزان نز هچ :دنتفگ مه هب ناشهاگن اب .دندوب شیوس ود اراس و لالب
 .دندیسوب ار شیاههنوگ و
 ياههناد روبص و مارآ .تفرگیمنرب مشچ لالب زا ياهظحل .تفریم اهنآ رس تشپ رهچیرپ
 .سیگنرف شخبب ارم .مرسپ شخبب ارم :دیچیمرو یلامتسد اب ندش يراج زا شیپ ار کشا
 يهشوگ هب ار شالامتسد و »؟تسناد دیهاوخ دوخ زا ارم ایآ ؟دیشخب دیهاوخ ارم ًاعقاو ایآ
  .دیلامیم شامشچ
 ادخ تردام و ردپ زا تسا رتهب« :تفگ اراس هب سیگنرف .دندش کیدزن اراس يهناخ هب
 و درک هاگن ار شاتعاس سپس و ».میورب رهش هب دیرخ يارب يرفن راهچ و مینک یظفاح
 ».میرادن تقو دایز .تسا رهظ زا دعب ود تعاس« :تفگ
 ناتمحازم و میئایب ناتهارمه ارچ ام ،دیوریم دیرخ يارب امش رگا« :دیسرپ تجعت اب لالب
 »؟میوش
 ار داماد و سورع سابل و دقع يهرفس هک میتفرگ میمصت وت بایغ رد ام« :تفگ رهچیرپ
 ».مینک هیهت
 :تفگ و درک کیدزن وا نابل هب تشگنا سیگنرف .دیوگب يزیچ تساوخیم ضارتعا هب لالب

 ».مرسپ ،هدش هتفرگ میمصت«
 »؟تسین روط نیا .تسا مزال زین نم ردام و ردپ قفاوت هتبلا« :تفگ لالب
 ».میدوب هدرکن رکف هلئسم نیا هب ام .تسوت اب قح ًالماک« :تفگ سیگنرف
 دهاوخ لاحشوخ امش رادید زا نم يهداوناخ .ام يهناخ میورب مه يرس کی« :تفگ لالب
 روامس رود ،الیل و ورسخ ،مرگا ،یقت جاح مرگ لابقتسا زا سپ و دنتفر لالب يهناخ هب ».دش
 رگا« :تفگ و دش هتخود سیگنرف هب شذفان هاگن .تخیر ياچ اهنآ يارب مرکا .دنتسشن
 ».دیتسه شایقیقح ردام امش هک دنکیم رکفً امتح ،دسانشن ار لالب ردام یسک
 دهاوخ دعب قیاقد رد سک نامه ،تسامش یبوخ هبً ابیرقت لالب نوچ« :تفگ سیگنرف
 ».دیتسه وا  ردام امش هک دیمهف
 یمرگ نوخ هب ینانامهیم لاح هب ات« :تفگ و دیسوب ار رهچیرپ و سیگنرف يهنوگ مرکا
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 ».ماهتشادن امش
 ادخدک لزنم رهظ زورما ام« :تفگ و دیشون ياچ ياهعرج ،رکشت زا سپ و دیدنخ سیگنرف
 و سورع سابل و دقع يهرفس هک ،امش بایغ رد هتبلا ،میتفرگ میمصت اج نآ رد .میدوب
 ار اراس و مراد تسود مرسپ لثم ار لالب نم ،مناخ مرکا دینادیم .مینک هیهت ام ار داماد
 .دراد امش ياههچب هب تبسن نم راکمه مه ار ساسحا نیمه .منادیم مدوخ بوخ سورع
 ».میتفرگ امش يهزاجا اب ار میمصت نیا ام هتبلا
 رهچیرپ .دنتساخرب رهچیرپ و سیگنرف هک دندوب هدماین نوریب بجعت زا نارگید و مرکا زونه
 ».تسین راک نیا يارب یتصرف رگید الاو مینکب زورما ار اهدیرخ يهمه دیاب ام« :تفگ
 و دنتفرگ شوغآ رد مرگ ار الیل و مرکا ،دنداد تسد یقت جاح و ورسخ اب رهچیرپ و سیگنرف
 رس ياهزاغم ره هب رهش رد يرفن راهچ دعب یتعاس .دندش هناور اراس يهناخ يوس هب
 زور جنپ ،دزم تسد هفاضا اب و دندرب یطایخ هب ،دندیرخ ار لالب سابل يهچراپ .دندیشکیم
 ات و دندیرخ یئابیز و هداس سورع سابل ،هنانز کیتوب کی زا .دنتفرگ لیوحت تلهم دعب
 هب یتدم و دنتفر رهچیرپ و سیگنرف يهناخ هب ،دندرک هیهت زین ار دقع يهرفس لیاسو رصع
 :دیسرپ اراس .دندیشون ياچ مه یناجنف و دندروخ ،دنتخپ يرصتخم ياذغ ،دنتسشن فیرعت
 »دشکیم لوط ردق هچ ام هد رد امش ياهراک«
 ».زور کیً ابیرقت« :تفگ سیگنرف
 »؟مینیبیمن ار امش رگید ام ،یسورع زا دعب ،سپ« :تفگ و دیشک یهآ اراس
 ام تمحز و دیهد ناشن ام هب ار ناتياهوزاب نالا نیمه هک دیهدب لوق رگا« :تفگ رهچیرپ
 ».میئایب ناتندید هب هشیمه میهدیم لوق ،دینک رتمک هد رد ار
 ».یناسآ و بوخ طرش هچ« :تفگ و درک هاگن اراس هب لالب
 هنیسکاو وت« :تفگ بجعت اب و درک هنیاعم ار وا سیگنرف .دز الاب ار شانیتسآ اراس
 »!ياهدشن
 ».مدوب ضیرم هناخ رد نم ،دوب هدمآ هسردم هب رتکد هک شیپ لاس راهچ« :تفگ اراس
 و درک لالب هب ور ».مینک هنیسکاو ار وت ،هد ردً امتح ام هک دشاب تدای« :تفگ سیگنرف
 هب رس اب تسا کیدزن درک ساسحا .دیرپ شاتروص زا گنر ».تسوت تبون لاح« :تفگ
 .دز الاب ار شاتسار تسد نیتسآ لالب .دروخب نیمز
 ».هدب ناشن مه ار تاتسد نآ« :تفگ رهچیرپ
 و دیشک الاب و تفرگ ار هدش ات نیتسآ رهچیرپ .دز الاب مه ار شاپچ تسد نیتسآ لالب
 رب نم هک تسا یئابیز كدوک نامه ناوج نیا ،نم يادخ :دنام تباث ياهطقن هب شاهاگن
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 هب اناوخ و گنر رپ وا يوزاب يور »پ« فرح مه زونه .درکن هیرگ و مدیبوک لاخ شیوزاب
 .درک كرت ار قاطا و ».تسا هدنام اج
 ياهیناث و دیسوب ار لاخ ،تفرگ ار شدنزرف يوزاب .دنام هریخ هطقن نامه هب مه سیگنرف
 ».یتسه نوصم وت .تسا هدنام زونه حیقلت ياج لاخ نیا رانک« :داهن نآ رب یناشیپ
 دراو لاح رس و نادنخ ،دوب هتسش ار شاتروص و تسد هک یلاح رد ،رهچیرپ دعب یقیاقد
 .دش قاطا
 .دندیشون ياج يرگید ناجنف و دنتسشن همه
 هن تعاس .درذگیم تشه زا تعاس« :تفگ اراس هب و دش دنلب ،درک هاگن شاتعاس هب لالب
 ».تسا یماظن تموکح
 رهچیرپ و سیگنرف ندرگ رب تسد اهنآ .دیشوپ ار شیاهشفک و تساخرب هلجع  اب اراس
 .دندومن كرت ار هناخ و دندرک یظفاح ادخ ،دنتخادنا
 زا يدایرف ،دندیکرت یکنکداب نوچ ود ره .داتسیا سیگنرف يوربور ،تسب ار رد رهچیرپ
 نهپ قاطا فک یلاق يور ،دندرک زاب مشچ هک دوز حبص .دندمآ صقر هب و دندیشکرب يداش
 .دندوب هدش
 

٣٧ 
 :تفگ نم هب .هوک هب هدز هک تسا يزور دنچ راسمیت .هلب هلب …ریخ هب زور …مالس«
 یم زاب هرابود ،داتفا بایسآ زا اهبآ یتقو و مینامیم هوک رد يزور دنچ ماکداش رسپ و نم«

 دنزیم هسرپ رهش رد اهالم و نویبالقنا اب اهزور نیا رخ هرن يهرسپ نیا یلو …میدرگ

 نیا اب مه امش سپ …تسا راک رد ياهئطوت منکیم رکف .تسین يربخ راسمیت زا یلو

 نم …سیلپ گس دنچ و صصختم نیرومأم يدایز دادعت اب .هلب …؟دیتسه لوغشم رکف

 ».ظفاح ادخ…مینکیم تکرح حبص ادرف .میآیم ناتهارمه مه
 راسمیت ،اههبحق ردام نیا هک هدش تارب ملد هب :تفر ورف رکف هب و تشاذگ ار یشوگ رویرپ
 درد شرس تدش هب ،دوب هدروخ امرس یتخس هب وا ».دناهداتسرف مارهش تسد لغب ار
 .دیکچیم شاینیب زا بآ و دشیم روم روم شاندب ،درکیم
 ار دوخ حبص تشه تعاس .دروآ زور هب هدنهد باذغ راکفا و یتحاران اب ار بش نآ رویرپ
 يهئارا زا سپ و دومن تعیاشم ار وا يدنز .تفر هرادا هب و دز نوریب هناخ زا ،درک هدامآ
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 .دندرک تکرح ،ناهیک رسیمک یهدنامرف هب یهاگآ رومأم نیدنچ هارمه ،راک كرادت شرازگ
 اب و دندش هدایپ دارفا .دنداتسیا و دندومیپ تشد رانک ات ار هداج ،پیج کی و سوب ینیم هس
 یلحم هب ات دنداهن رس تشپ يرگید زا سپ یکی ار اههوک و دندز هوک هب سیلپ گس ود
   .دوب هداد ناج اج نآ رد مارهش هک دندیسر
 ».تسا هدش هتشک ززعم ياقآ اج نیا رد« :تفگ و دمآ رویرپ رانک ناهیک رسیمک
 هرابود هجیتن یب و سویأم و دنداهن اپ ریز زین ار رگید ياههوک .دنتشگ ار اج همه نیرومأم
 .دنتشگ زاب لحم نامه هب
 نیا هب فلتخم تاهج رد ار دوخ نابابرا اهگس و دندرک لش ار اهگس يهدالق ،رومأم ود
 .دندناشک وس نآ و وس
 سراپ ،دندش کیدزن رهن هب اهگس .تشذگیم یکیراب رهن ،هوک ود نیبام ،هرد رعق رد
 .دندیخرچ دوخ رود و دندرک
 نیمز زا گیر هناد هناد وا .تفر ورف رکف هب و دز همتابمچ بآ رانک نیرومأم زا یکی
 هب ياهچراپ هکت .دش بلج يزیچ هب شاهجوت ناهگان .تخادنایم بآ رد و تشادیمرب
 ار رهن فک و درک ادص ار يدنز .دوب هدرک ریگ اهگنس نیب ،رهن فک ،تشگنا کی يهزادنا
 هب ،دید ار هچراپ رویرپ یتقو .دندش قحلم اهنآ هب زین رسیمک و رویرپ .داد ناشن وا هب
 نینچ اب ار وا نم .دوب هچراپ نیا زا مظعا راسمیت یصخش ياهسابل زا یکی« :تفگ رسیمک
 ».مدوب هدید یلیماف شدرگ کی رد یسابل
 هتفرن رتولج و هدمآ اج نیا ات راسمیت« :تفگ ،تشاد تسد رد ار یگس يهدالق هک يرومأم
 ».تسا
 ».مینک رفح تمسق نیا رد ار رهن دیاب« :تفگ و درک رویرپ هب یهاگن رسیمک
 راک .دندش لوغشم يرافح هب و دندروآ گنلک و لیب ،دندرک اپ هب دنلب ياههمکچ نیرومأم
 هلاچ هب هرابود نآ فصن ،دنتشادیمرب هزیر گنس ردقچ ره .درس اوه و دوب تخس
 دوشیم یناسآ هب لیب اب .تسین مزال گنلک هک دندیسر هجیتن نیا هب مکمک .تشگیمرب
 ».درک شیپ و سپ ار اههزیر گنس
 رویرپ ،دروآ نابز رب ياهملک هک نآ زا شیپ .دروخ یمرن زیچ هب نیرومأم زا یکی لیب كون
 ».دینزب رانک ار اهگنس يرتشیب شمرن اب دینک یعس« :تفگ
 و تسشن بآ رد سپس و ».وم« :تفگ و دروآ نوریب بآ زا ار شاتسد بجعت اب يرگید
 اب اهنآ .دیشک الاب ار دسج رس یمارآ هب و درب ورف اههزیرگنس قمع رد ار شیاهتسد
 دوبک دسج .دنتشاذگ ياهچراپ رب نیمز يور و دندروآ نوریب ار راسمیت دسج ناوارف شالت



353 

 مظعا راسمیت ندرگ رد .دنناباوخب ور هب ار دسج داد روتسد رسیمک .دوب هدرک مرو و هدش
   .دروخیم مشچ هب گرزب خاروس راهچ
 .دننک وجتسج تقد اب ار هقطنم لک هرابود ،تساوخ نیرومأم زا رسیمک
 اب اهنآ زا یکی .دندیخرچیم دوخ رود و دندیشکیم وب ،دنتفریم رو نآ و رو نیا هب اهگس
 .درکیم سراپ و دیشکیم توس ،دیدرگیم یگنس درگ رب .دش کیدزن هلق هب تعرس
 ،يرتم مین قمع رد .دش عورش يرافح هرابود و دندرب موجه تمس نآ هب نیرومأم
 .دندروآ نوریب كاخ لد زا ار نمهب نیدالوپ ياهنادند
 نمهب .دش لح امعم هرخالاب« :تفگ و دیبوک شرگید تسد فک ار شاتشم ناهیک رسیمک
 ریگتسد رتدوز هچ ره ار راک تیانج نیا دیاب .تسا مظعا راسمیت و ززعم ياقآ لتاق ماکداش
 ».مینک
 دایرف رایتخا یب و دید اج نآ رد ار دوخ .دش هریخ نآ هب و داتسیا دسج رانک .دوب مارآان رویرپ
 ».هن« :دز
 »؟هدش یچ« :دیسرپ و تشاذگ شاهناش رب تسد ،دیود شیوس هب يدنز
 ».تسین يزیچ« :تفگ یمارآ هب رویرپ
 .دنداد رارق یهایس کیتسالپ رد ار نآ و دندیچیپ هچراپ نامه رد ار دسج نیرومأم
 .دندرک كرت ار لحم و دنتشاذگ ياهبعج رد زین ار نیدالوپ ياهنادند

 هب بجعت اب و »171…717 …717« :تفرگ تسد رد ار میس یب يدنز هار لوط رد
 یلیخ .دتفایم قافتا نیا هک تسیراب نیلوا .تسا هدش عطق 717 اب سامت« :تفگ رویرپ
 »!تسا بیجع
 نیا رگا و مینک هرصاحم ار تاسیسأت ،نیرومأم دادعت نیمه اب تسا رتهب« :تفگ وا هب رویرپ
 ».میئامن شریگتسد ،دوب اج نآ راک تیانج يهرسپ
 ».دوشیم تعاطا« :تفگ يدنز
 ،هدایپ دوخ و دنداد اج اهنآ زا یکی رد .دندرک لمح اهسوب ینیم رانک ات ار دسج نیرومأم
 نانکراک زا يدادعت و دوب زاب تاسیسأت ِرد .دنداتفا هار تاسیسأت يوس هب ،ادص یب و مارآ
 .دندش واکجنک و دنداتسیا ،دندید ار نیرومأم یتقو اهنآ .لوغشم
 »؟تساج نیا نمهب« :دیسرپ دمحا زا يدنز
 ».هدشن ادیپ اهفرط نیا شاهلک و رس هک تسا زور دنچ .نابرق هن«
 »؟دنتسه اجک رگید نانکراک«
 ».تسا هتشگنرب لاح هب ات و تفر نوریب حبص هن تعاس یلو دوب اج نیا ردفص اقآ«
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 »؟دوریم اجک تفگن«
 ».تفگن ام هب يزیچ .هن«
 رد ار رهش هار و دندش راوس ار ناشاهنیشام سویأم ،دندرک یسرزاب ار اهقاطا نیرومأم
  .دنتفرگ شیپ

♞ 
 ریز زا هکت هکت ياهربا و دوب هدیمل نامسآ رد یلاح یب اب هام .تشذگیم بش زا یتعاس
 زغم ات كانمن و درس ياوه .دزیم جوم نیمز رب یئانشور یکیرات .تفریم هژر شیاپ
 یتح ،تخل تخل ،دندوب تخل رابجالاب و تعیبط نامرف هب ناتخرد .درکیم خوسر ناوختسا
 مهرد داب تابرض ار فیرظ و كزان ياههخاش .دشیمن هدید یتخرد رب مه درز گرب کی
 دوخ طیحم رب ،تشگنا یب ياهتسد اب ناراک متس حاورا نوچمه ناتخرد و دوب هتسکش
          .دندیشاپیم سرت و بعر
 ،تشاد تمواقم ای و رارف دصق رگا« :دندوب تکرح رد ناخ گنشوه يهناخ فارطا یحابشا
 »؟دیاهدامآ .دینک کیلش
 هب و درشف ار ياهمکد ،دش کیدزن نامتخاس رد هب ناهیک رسیمک ،دیسر هک یگدامآ تمالع
 .داتسیا راظتنا
 فیرشت ناخ نمهب .مدش محازم هک دیشخبب .اقآ مالس« :تفگ رسیمک .دش زاب یمارآ هب رد
 »؟دنراد
 ».لخاد دیئامرفب .هلب« :تفگ سابع شم
 دشابن تمحز رگا .متشاد يرصتخم ضرع .موشیمن محازم نیا زا شیب« :تفگ رسیمک
 ».موشیم نونمم ،دنروایب فیرشت
 رودیرک يایاوز رد و دندیزخ لخاد هب نیرومأم زا يدادعت .دش رودیرک دراو سابع شم
 .دنداتسیا راظتنا هب رد يولج
 ود ،دسرب رد هب شاتسد هک نیا زا شیپ .دومیپ ار ورهار و دش جراخ شاقاطا زا نمهب
 .دز دنبتسد شیاهتسد هب تعرس اب رسیمک و تفرگ رارق شاهقیقش يور ملباراپ يهلول
 رد رب سابع شم .درشف ار گنز هرابود رسیمک .دندرک جراخ هناخ زا ار وا حلسم رومأم راهچ
 »؟دناهدرواین فیرشت نمهب اقآ زونه« :دیسرپ بجعت اب و دش رهاظ
 ».دراد یضرع ناتتمدخ ناهیک رسیمک دیئامرفب ماکداش ياقآ هب ًافطل« :تفگ رسیمک
 ».دراد راک اقآ اب ناهیک رسیمک« :تفگ هدیش هب و تفر هناخزپشآ هب سابع شم
 ياقآ مالس« :تفگ و دش کیدزن رد هب ،دمآ نیئاپ اههلپ زا ،دیشوپ سابل ناخ گنشوه
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 ».لخاد دیروآیب فیرشت ؟دیاهداتسیا نوریب ارچ .رسیمک
 ناتعالطا هب ار ناترسپ يریگتسد هک تسا نیا تمحازم زا ضرغ .مرکشتم« :تفگ رسیمک
 ».مناسرب
 هدرک راکچ وا رگم ؟يریگتسد« :دیسرپ بجعت اب ،دوب هداتسیا شرهوش رس تشپ هک هدیش
 »؟تسا
 مظعا راسمیت و ززعم مارهش ياقآ لتاق وا ،دیدرت لباق ریغ كرادم يانبم رب« :تفگ رسیمک
 يوس هب اهنآ تریح و تهب رد و ».دینک رایتخا وا زا عافد يارب یلیکو دیناوتیم امش .تسا
 .تفر ،دندوب هداتسیا شراظتنا رد هک یئاهنیشام
 ندش کیدزن اب .دندوب هتفرگ هرصاحم رد اهسوب ینیم زا یکی رانک ار نمهب ،رومأم راهچ
 اب ار دوخ و تشاذگ سوب ینیم فک رب اپ نمهب .دندش نیشام لخاد اهنآ زا نت ود ،رسیمک
 يهبرگ یکالاچ هب نمهب .دندیتلغ نیمز رب هس ره .درک ترپ نیرومأم يور تردق مامت
 مکش يور ار شاهتسب ياهتسد .تشاذگ رارف هب اپ تعرس اب و دیهج اج زا یشحو
 توس شرانک زا قارب ياهزین نوچ هلولگ .دیزخیم رام نوچ ناتخرد يالهبال و درشفیم
 .تسشنیم یتخرد رب و دیشکیم
 .دنتشگزاب ماکان و هتسخ و دندرک يزادناریت ،دندیود شالابند هب یتدم نیرومأم
  .درشف ار گنز يهمکد و داتسیا ياهناخ رد رانک ،درک یط ار مخ و چیپ رپ ياههچوک نمهب
 .دش زاب رد ».مدمآ .مدمآ« :تفگ یفیرظ يادص
 »؟تسا هناخ نامحر .ردام مالس« :تفگ نمهب

 .دز ادص ار نامحر نآ سپ رد و ».مرسپ يرآ«
 یچ« :دیسرپ و دیشک نورد هب ار نمهب ،دناسر رد هب ار دوخ ،دمآ نوریب قاطا زا نامحر
 »؟هدش
 .دنک رارف مظعا راسمیت ادابم هک مدادیم کیشک ناگداپ رب و رود یتدم نم« :تفگ نمهب
 .مدرک شابیقعت .دش جراخ ناگداپ زا یشترا پیج کی اب هک مدید ار وا دوز حبص زور کی
 هب ،ناتخرد نیب ،هد رانک و مدز ولج وا زا يرگید يهداج زا .تفریم تاوذ هد فرط هب
 .تفر یئالابرس هب و دش هدایپ نیشام زا لگنج رانک و دومیپ ار تشد راسمیت .مداتسیا راظتنا
 اب .درکن رثا وا رد مدرک شاتحیصن ردق هچ ره .مدروآ شریگ اههوک نیب و مدرک شالابند
 ،درک نیهوت هللاتیآ ترضح هب راب دنچ هک یتقو .دادیم شحف نامز و نیمز هب دایرف
 هب و دندمآ ام يهناخ هب ،دندرک ادیپ ار وا یهاگآ نیرومأم .مدرک شانفد و متخاس ار شراک
 رد ار وا یلاحشوخ اب نامحر ».مدمآ اج نیا هب و مدرک رارف نم یلو .دندز دنبتسد نم
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 ياهتسد اب ؟یتشک ار وا یتسار هب .داب هدنز« :تفگ و دیسوب ار شیاهانوگ ،درشف شوغآ
 هب« :دز نمهب يهناش هب یتسد و ».ار هبحقردام .ینک شاُشک رجز یتساوخیم ؟تدوخ
 ار تاینید يهفیظو وت .راکادف و تشرس كاپ ناملسم ناوج کیدنیوگیم وت هب یتسار
 نایاور نامرف نیا یئاقآ يهرود .یهد هار دوخ هب یساره نیرتکچوک دیابن و ياهداد ماجنا
 اج نیا .داد میهاوخ اهنآ هب یندش ان شومارف یسرد ام و دیسر دهاوخ نایاپ هب بیرقنع
 .تسام مشچ يور تامدق یلو تسین ینما ياج هک نیا دوجو اب .تسا تدوخ يهناخ
 »؟ياهدروخ اذغ« :دیسرپ و دروآ ياچ شیارب و درب شدوخ قاطا هب ار وا نامحر
 ».يرآ«
 راکشارت کی .داد میهاوخ ار نآ بیترت حبص ادرف .باوخب دنبتسد اب روط نیمه ار بشما«
 نآ .دنک زاب وت ياهتسد زا ار یتنعل نیا دناوتیم وا .داد ناکد اهیکیدزن نیمه رد رهام
         ».میشاب تیارب ینما ياج رکف دیاب تقو
 

٣٨ 
 هار هب رهش زکرم دصق هب و دش هدایپ سوب ینیم زا شیورد .تشذگیم حبص هن زا تعاس
 و تفرگ ار وا یتسد ،ياهچوک نورد زا ».وه الا هلا ال وه قح .وه الا هلا ال وه قح« :داتفا
 ياهدش ریس تناج زا رگم .یشابن هتسخ شیورد مالس« :دیشک دوخ يوس هب تردق اب
 »؟دنزیمن رپ نابایخ رد هدنرپ و دناهتشاذگ رابریت ،نادیم رس هک ینیبیمن
 حبص زورما رگم .دهد رجا تاکین تریس هب دنوادخ .ناملسم مالسلا مکیلع« :تفگ شیورد
 »؟تسا هدش يریگرد
 زا ياهلولگ دراد ناکما هظحل ره .دنتسه کیلش يهدامآ اهنآ یلو .هن« :تفگ سانش ان درم
 ».دناتسب ار یناسنا ناج و دوش جراخ رابریت
 هب یتینما ياهورین مه زونه هاش نتفر اب ایآ .ناوج يا دنک تاظفح ادخ« :تفگ شیورد
 »؟دننکیم يزادناریت مدرم يوس
 ».تسا نکمم اهزور نیا رد زیچ همه«
 رب اپ .تفریم و دناوخیم .تفرگ شیپ رد ار هچوک لوط و دروآ بل رب يدنخبل شیورد
 ،درکیم لاح ،دنادرگیم رس رود نیزربت ،دزیم خرچ ،دروآیم ناهد رب فک ،دیبوکیم نیمز
 رد تبغر اب مدرم ».وه الا هلا ال وه قح .وه الا هلا ال وه قح« :تفریم و دادیم لاح
 .دندومیپیم ار یتفاسم شالابند و دنتخادنایم لوپ شالوکشک
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 اقآ روخن هصغ« :تفگ و تخادنا شالوکشک رد ناموت ود ياهلاس هدزناپ هدراهچ ناوج
 ».شاب شوخ .روخن هصغ .یسریم تلاکو و ترازو هب اهزور نیمه .شیورد
 .تسا هدیشک اج نیا هب راک ینعی :درشف ار شالد یمهبم سرت و دیزرل شیورد ندب ناکرا
 هدرک رییغت نینچ نیا عاضوا ،مدوب هدماین نوریب هد زا نم هک یهام کی نیا رد ینعی
 زا مدرم ناهگان .داتسیا هچوک رس و دناسر یعرف نابایخ هب ار دوخ یگنت هچوکزا »؟تسا
 .دندیود یتمس هب و دندش هدنکارپ شرود
 :دندزیم دایرف شالابند هب ياهدع و درکیم رارف تعرس اب ياهلاس جنپ و تسیب ناوج
 اب .دندز ،دنتخادنا نیمز رب ،دنتفرگ ار وا و ».دیریگب ار ردام ردپ یب نیا .هیکاواس .شدیریگب«
 يولج کناوج .دندیبوک شاهنیس رب شفک يهنشاپ اب .دندز شاتروص رب دگل اب .دندز دگل
 یفخم تسد نارازه راگنا .تفگن چیه ،دماینرد شیادص شیورد و داد ناج شراکمه ياپ
 و درک یط ار هچوک لوط بقع بقع .تسبیم ار شاسفن هار و دادیم راشف ار شیولگ
 ار شاندب یتخس هب شیاهاپ .دناوخن رگید و داتفا هار هب رهش زکرم تمس هب هرابود
 رخآ هب ات ار هچوک .دوبن یفاک دادیم خر هچ نآ لیلحت يارب شیرکف يورین .دیشکیم
 و دیرس ،نادیم شبن رد هزاغم نیلوا هب یعرف نابایخ زا .دیسر یعرف نابایخ هب و دومیپ
 اقآ« :تفگ هزاغم بحاص هک دناوخب يرعش تساوخ ».ناناملسم مکیلع مالس« :تفگ
 و دش دنهاوخ راپ و تل زورما اهیلیخ .تسا سپ یلیخ اوه .تسا توکس زور زورما شیورد
 نیئاپ ار هزاغم يهرکرک ،لخاد زا و ».درک دهاوخ کیرات ار نامسآ هلولگ ناراب بیرقنع
 ».هکانرطخ شکب رانک هرجنپ يولج زا ار تدوخ« :درک هیصوت شیرود هب و دیشک
 اشامت هب .دروخن ناکت هرجنپ رانک زا و داتسیا شیاج رد نارگن .دماین رد شیادص شیورد
 ار شایگدنز هار و دنک رواب ات دنیبب دوخ مشچ اب ار ثداوح يهمه تساوخیم .دوب هداتسیا
 .دیامن صخشم
 نآ رد رابریت هک ینابایخ زا دندادیم راعش هک رفن نارازه دایرف .دوب هتشذگ رهظ زا یتعاس
 .داتسرف نامسآ هب یئاههلولگ و دیرغ راب نیدنچ رابریت .دیسریم شوگ هب ،دوب هتفر هناشن
 یئاوه یهاگ هگ و دندوب هداتسیا لصأتسم و بوشآ لد رابریت درگادرگ زابرس هد و رسفا کی
 رد ار رابریت نازابرس .دندروآ موجه نادیم هب مدرم زین رگید ياهنابایخ زا .دندرکیم کیلش
 شیورد ياههشیدنا رب يدرس بآ و دندرک كرت ار نادیم هچاپتسد ،دنداد اج نویماک
 .دندیشاپ
 و دندرک ینامداش و دندیشک ار وه و دندز فک و دنداتسرف تاولص و دنتخیر نادیم هب مدرم
 .دندیصقر
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 و دنتشابنایم ار شالوکشک مدرم .دیبوک اپ و دناوخ زاوآ و دناوخ رعش ،دمآ نایم هب شیورد
 :تفگ يرگید هب هک دینش رس تشپ زا ار ياهتسهآ يادص .دندرکیم شامارتحا يداع ریغ
 ».سیئر ادرف و تسا شیورد زورما وا«
 و تسشن راوید رانک .دش کیدزن كاواس نامتخاس هب شیورد هک تشذگیم راهچ زا تعاس
 و تفر یئاهمشچ و دوب مدرم سوسحمان يهرصاحم رد كاواس يهرادا .تسیرگن ار فارطا
  .دندرکیم لرتنک ار اهدمآ
 هب و دش هدایپ سوب ینیم زا هک دوب کیرات اوه .تفرگ شیپرد ار هد هار و تساخرب شیورد
 يدنز ياقآ« :تفگ داتفا وا هب شامشچ یتقو .دمآ نوریب ینادغرم زا دمحا .تفر تاسیسأت
 .داد حرش شیارب ار ناتساد و ».تفرگیم ار تاغارس

 …« :تفرگ سامت يدنز اب و دروآ نوریب اکتم ریز زا ار میس یب ،تفر هناخ هب شیورد

 ياهنادند ؟هلب …دوب اج نآ مه راسمیت يهزانج سپ ؟بجع …نابرق هلب …هلب

 ادخ …نابرق مشچ …؟درک رارف هتسب تسد ...؟درک رارف ...روط نیا هک …؟يدالوپ
 .دش عطق سامت ».ظفاح
 ،دروآرد ار شیاهسابل .دوش تحار نآ رش زا و دبوکب نیمز رب ار میس یب تساوخیم شالد
 شیولگ زا ياهمقل یلو دروآ اذغ شايارب شانز .تسشن هرفس رانک و دز بآ ار شاتروص
 رد مرک نوچ شیپ اهتدم هک يداضتم راکفا و دوب هدمآ دنب شیاهتشا .تفرن نیئاپ
 نوریب ار اکدو يرطب وتسپ زا .دناشکیم وس ود زا ار وا و دادیم شاجنر ،دیلولیم شاهشیدنا
 بش .تفاین هار شامشچ هب باوخ یلو تفر باوختخر هب و دیشکرس هعرجال ار یمین ،دروآ
 .دیرپ نوریب باوختخر زا لاح رس ،باتفآ عولط زا شیپ .دناسر حبص هب یمارآان رد ار
 هطوحم هب ،دروخ یلصفم يهناحبص ،تسش ار شاتروص و تسد .دوب هتفرگ ار شامیمصت
 زا و دیشوپ ار شایشیورد سابل ،داد نانکراک هب ار مزال ریغ تاروتسد یضعب ،تفر
 يرصتخم کیلع و مالس شاهار رس مدرم اب طقف .دمآیمن رد شیادص .دش جراخ تاسیسأت
 دش زاب رد .تخاون رد هب هبرض دنچ و دش رقاب الم يهناخ دراو .تفریم دوخ هار هب و درکیم
 ».ربمغیپ دالوا ای مالسالا تجح ای مکیلع مالسلا« :تفرگ رارق شالباقم رد رقاب الم و
 و دیزرل شالد ».يدرک ام دای یبجع هچ .شیورد مکیلع مالس« :تفگ و دروخ اج رقاب الم
 ار هعفد نیا یلو .دهدب ام تسد راک اج نیا هدمآ زیچ همه یب نیا هرابود :تشاد شرب سرت
 ».دش درس شآ .دیرپ سفق زا غرم .يدناوخ روک
 هیده اقآ هب راجت زا یکی هک ياهس رد ود ناشاک یلاق يور و تشاذگ نورد هب اپ شیورد
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 .تسشن ،دوب هداد
 »!یشاب ریخ هب .شیورد يدمآ شوخ« :تفگ و تفرگ تسد رد حیبست رقاب الم
 ».هن ای متسه ریخ هب منادیمن نم ،مالسالا تجح ای« :تفگ شیورد
 نامیشپ دوخ يهتفگ زا و ».متسین مالسالا تجح نم« :تفگ ضرتعم و رابتبحم رقاب الم
 يردق هک منیبیم  .ینک باطخ مه ناونع نیا اب ارم یناوتیم وت .درادن یلاکشا یلو« .دش
 »؟تسین شیاج رس تا تاقوا ؟یتسه نارگن لد
 و مزوسیم هک تساهلاس .تسین شیاج رس ماتاقوا هک تساهلاس« :تفگ شیورد
 ،نازرل امرس زا و نازیر قرع امرگ زا اهزور و میرگیم نوخ اهبش هک تساهلاس .مزاسیم
 يارب ،یلع يارب ، میالوم يارب ،مناوخیم وا يارب ،مناوخیم رعش ای و مشکیم وه قح
 ات مزوسیم و مزاسیم ملد زوس اب یئاهنت رد هک تساهلاس .دیاشخبب ارم ات .یلع میالوم
 دیاب هک ار هچ نآ تفگ و دز ادص ارم ،دمآ مباوخ هب میالوم ،تشذگ هک یبش رد هک نآ
 یئالوم هچ« :تفگ و دیسوب ،درک کیدزن مه هب ار شاناتشگنا كون هاگ نآ ».تفگیم
 و تفگ وا .ینامرف و یمکحت هچ و ياینامسآ يادص هچ !یتوربج و لالج هچ .مدید
               ».دیآیمرب شاترضح زا طقف هکنانچ نآ درک یئامنهار
 .دزیمن کلپ و دوب هدش هریخ شیورد ياهتسد هب ،واکجنک و داشگ نامشچ اب رقاب الم
 .دیزغل شیاههنوگ رب کشا هرطق ود هک دید رقاب الم و تفرگ مارآ شیورد
 »؟تفگ هچ یلع میالوم«
 میالوم ».مراک هنگ مه نم« :متفگ و مدرک هیرگ ،مدز وناز نم یلو ».یهانگ یب وت :تفگ«
 ای« :متفگ و مدرک هیرگ مه زاب ».ردارب یتسه هانگ یب وت :تفگ و دیشک نم رس رب یتسد
 میوگیم وت هب :تفگ و دیچیپ نامسآ رد دعر نوچ شیادص ».مراک هنگ گس لثم نم الوم
 ناطیش وا .تسا یناطیش شاحور ،دنادب راک هنگ ار وت سک ره .نادان يا یتسه هانگ یب هک
 ،میوگب میدرکن تصرف رگید نم »؟يدیمهف« .داد همادا شیاسآدعر يادص اب و ».تسا
 حبص .دربن مباوخ حبص ات رگید و مدوب هدرک قرع .مدیرپ باوخ زا .مدیمهف ،نم يالوم يرآ
 زور زا یتدم هک مدش هجوتم هبترم کی .متفرگ تسد رد ار نآرق و مدناوخ ار مزامن دوز
 تجح يا میوگب ناتیارب ار یتقیقح ات مدناسر اج نیا هب ار دوخ همیسارس .تسا هتشذگ
 ».مالسالا
 .درک هیرگ كانزوس و دیشک یهآ ،درب نامسآ هب رس شیورد
 .يوش یلاخ ات وگب .يوش تحار ات نزب ار تالد فرح« :تفگ و دش کیدزن وا هب رقاب الم
 »؟تفگ هچ میالوم و تايالوم هک منادب وگب
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 تسرد میالوم« :درک كاپ تسد تشپ اب ار شیاهکشا و دیشک الاب ار شاغامد شیورد
 ».تفرگ دهاوخ ار تاتسد رقاب اقآ مالسالا تجح :تفگ وا .دومرف
 ینارون هک دیدیم ار دوخ نورد .دیود رقاب الم فیحن و کچوک مادنا رب سوسحم ياهشعر
 ار ردفص وا .تسا هدمآ یمایپ شیارب مه یلع شیالوم يوس زا و هتسویپ ایبنا هب ،هدش
 نم دزن هک تفگ وت هب میالوم« :دیسرپ همیسارس .ار لیئربج یلوسر هک تسیرگنیم نانچ
 »؟داد بقل مالسالا تجح ارم و دروآ نابز هب ارم مسا وا ؟یئایب
 ».مالسالا تجح يا يرآ« :تفگ و دیشک یهآ شیورد
 دیدنخیم ،تسیرگیم وا .دش يراج کشا شاتروص يانهپ رب و تسشن همتابمچ رقاب الم
 ».نک فیرعت ار ایاضق میارب الاح« :تفگ شیورد هب و تفرگ مارآ تبقاع .دوب لاحشوخ و
 تسد هب يدنمتردق نابیتشپ و دش تحار مالسا هاپس بناج زا مالایخ :دیشیدنا شیورد
 نشور هرابود ایند .يدنز ،قمحا يهکیدرم نآ ای و رویرپ بانج زا رتدنمتردق یتح ،مدروآ
 نز ریپ هک ار مردام كاواس نیرومأم ،شیپ لاس هن دودح دیاش ،شیپ اهلاس« :»دش
 هب ارم دعب .دندرب نادنز هب و دنتفرگ هار رد ،دمآیم نم دزن رود هار زا و دوب يایناحور
 هک درب یقاطا هب ارم كاواس رومأم .مدید ار ماکداش اج نآ رد .دندرک راضحا كاواس يهرادا
 میدز ار  نامياهفرح بوخ یتقو .تشاد يراز لاح و درکیم هیرگ وا .دوب اج نآ رد مردام

 تردام یهاوخیم رگا“ :تفگ و درب ماکداش دزن هرابود ارم كاواس رومأم ،میدرک لد درد و
 رگید رفن جنپ و دارم يارب دیاب ،ینک يراکمه ام اب دیاب ،دنک ادیپ تاجن نادنز نیا زا هدنز
 ات ینک کمک ماکداش ياقآ هب دیاب وت ،دنوش هدنک ناشاهنیمز زا ات ینک تسرد شوپاپ

 ردام ناج یتقو ،ینادیم بوخ تدوخ ،مالسالا تجح يا “.دهد شرتسگ ار شاتاسیسأت
 ار ام اهنآ و مداد يراکمه لوق مه نم .دندزیم يراک ره هب تسد ناسنا ،تسا نایم رد
 ،اذغ ماگنه .داد یلصفم ماش و درک توعد تاسیسأت هب ارم ماکداش بش نامه .دندرک دازآ
 ياهیمالعا هک تسا نیا تاهفیظو« :تفگ نم هب و داد حرش میارب دوب هدیچ هک ار ياهمانرب
 یب ،رگید رفن جنپ و هراچیب دارم و مدرک ار راک نیا رابجالاب نم ».يراذگب دارم کشت ریز
 نیدنچ ،دوب امش يهناخ رد یلعّ الم هک مه یبش نآ رد .دندیسوپ نادنز رد لاس تشه هانگ
 هک ار هچ نآ رگا هک دندرک دیدهت اهنآ .دنداتسرف اج نیا هب روز اب ارم كاواس رومأم
  .دنربیم شوگ ات شوگ ار منز رس ،مهدن ماجنا دنهاوخیم
 ياقآ اب و تسا مالسا اب ،تسامش اب نم حور و بلق ،رقاب اقآ مالسالا تجح ياقآ یلو
 و تشاذگ رقاب الم يولج و دروآرد شابیج زا ار یگرزب يوقاچ هاگ نآ ».تسا هللاتیآ
 .دیلان اسآدعر و ».دینک ماصالخ دراک نیا اب ،مراک هنگ رگا« :تفگ
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 يال زا هنینأمط اب ار حیبست ياههناد و تشاد شود رب یئابع .دوب هتسشن وناز راهچ رقاب الم
 نامه« :تفگ و تخود شیورد هب مشچ ،دنک دنلب رس هک نآ نودب .درکیم در شاناتشگنا
 ار وت هک دنراک هنگ یئاهنآ .یتسین راک هنگ وت ،تسا هتفگ تدوخ هب یلع میالوم هک روط
 ار ناشنامدود ،تفرگ ماقتنا اهنآ زا دیاب .دناهدرک روبجم هناراک تیانج تشز لامعا نیا هب
 ناماد هب هرابود وت هک ملاحشوخ یلیخ .درک ناشدوبان و وحم یگدنز يهنحص زا و تخادنارب
  ».داب كرابم تامدق .یتشگرب مالسا
 ،اههتشذگ ناربج يارب« :تفگ يزومرم گنهآ اب و داد هیکت راوید هب رس یمارآ هب شیورد
 ».درک خوسر مرطاخ هب يرکف
  ».تسا ریخ هک هللااشنا«
 هاگآ هحورطم بلاطم زا هاگ چیه و متسه امش رضحم رد نونکا نم هک دنادیمن كاواس«
 هب ار ناشاههمانرب و اهتنطیش و مشاب اهنآ نیب رد نم هک تسین رتهب ایآ .دش دهاوخن
 »؟تسیچ ناترظن ؟مناسرب ناتضرع
 ».تسا یلاع یلیخ« :تفگ یلاحشوخ اب و دیشخرد رقاب الم نامشچ
 :تفگ هنارکفتم و داد بات ار شیاهلیبس زا يرات دنچ ،دیشک شاشیر هب یتسد شیورد
 ».منک ضرع ناتتمدخ زین ار يرگید مهم بلطم کی دیهدب هزاجا رگا«
 ».امرفب« :تفگ يواکجنک اب رقاب الم
  ».درادن یتسرد نامیا و نید دارم هک دینادیم«
 .يربمغیپ هن و دسانشیم یئادخ هن .تسا رتسجن گس زا وا .منادیم .يرآ« :تفگ رقاب الم
 ».تسا بجاو شالتق مه یعرش رظن زا
 تشه دروم رد مه نم !دیتسه یمکحم ناملسم امش ردق هچ« :تفگ و دیدنخ شیورد
 دیاقع نتفرگ رظن رد اب زین یلع میالوم .مرادن یلکشم چیه دوخ اب ،وا ندش ینادنز لاس
 ناشرس يرتدب يالب مناوتب رگا مه هدنیآ رد .متسه هانگ یب نم هک دندومرف اهمدآ نیا
 ».تسه زین نمهب ،دارم زا ریغ هد نیا رد یلو .دروآ مهاوخ
 ».تسا يراکادف ناملسم ناوج نیا و« :تفگ یلاحشوخ اب رقاب الم
 ترضح يا ،مالسالا تجح يا« :تفگ و داد ناکت سوسفا تمالع هب ار شرس شیورد
 هب ار رفن ود ،شاهتخوس ردپ ردپ روتسد هب وا .درادن دوجو ایند رد وا زا رتكانرطخ یمدآ ،اقآ
 و شدوخ عمط و صرح يارب هکلب ،مالسا يارب هن وا .ددرگیم لو لو و هدناسر لتق
 ،دریگیم زاگ ار شاناینابرق ندرگ ،نیدالوپ یعونصم نادند اب وا .دشکیم مدآ شردپ
 .تشک وا ار مظعا راسمیت و ززعم مارهش .دشکیم ار اهنآ و دنکیم درخ ار ناشناوختسا
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 وا رش زا رتدوز هچ ره دیاب امش .درک ادیپ اج کی زاً ابیرقت ار اهنآ دسج یهاگآ يهرادا
 ماجنا مالسا ریسم رد يراک مه رگا و تسا یکانرطخ مدآ وا هصالخ .دیوش صالخ
 هب شیریگتسد يارب نیرومأم بشید .نامیا يور زا هن ،تسا ندرک مگ در يارب ،دهدیم
 نایرج اراس و لالب .دنک رارف دوشیم قفوم وا یلو دندز دنبتسد وا هب ،دنتخیر ناشهناخ
 ».دیروآ تسد هب یبلاج تاعالطا اهنآ زا دیناوتیم  امش .دننادیم رتهب ار اهنادند
 ار ززعم هک دوب هعیاش .دیوگیم تسرد شیورد نیا هک نیا لثم :تفر ورف رکف هب رقاب الم
 ،دشاب تسار رگا هک نادند يهلئسم و راسمیت لتق اب .دوب هعیاش طقف یلو تسا هتشک نمهب
 تسرد و وگتسار ناسنا شیورد متح روط هب تقو نآ .دوشیم لیدبت نیقی هب هعیاش
 ».درک مهاوخ قیقحت هراب نیا رد«  :».تسیرادرک
 بظاوم یلیخ اهزور نیا دیاب امش« :تفگ و تساخرب ،دیسوب ار رقاب الم تسد شیورد
 .دش جراخ قاطا زا و ».مرضاح يراذگ تمدخ رد ،دوب يرما ره .دیشاب ناتدوخ
 هلجع اب و دومیپ ار طایح لوط راب نیدنچ .دادیم شباذع يزیچ ،دوب تحاران رقاب الم لایخ
 شیپ رد ار لالب يهناخ هار تعرس اب و تخادنا شود رب ابع ،درک اپ هب نیلعن ،تفر قاطا هب
 .تفرگ
 هتفرگ ار رد يهگنل مرکا  ».دیئامرفب ؟دیاهداتسیا رد مد ارچ .لخاد دیئامرفب .اقآ جاح مالس«
 قاطا هب و تشاذگ نورد هب مدق رقاب الم .درکیم توعد نورد هب ار رقاب الم رارصا اب و دوب
 و دنداد اج قاطا يالاب ار وا مارتحا اب ،دندمآ شزاوشیپ هب ورسخ و لالب .دش تیاده نمیشن
   .دنتشاذگ شیولج یگنر شوخ ياچ
 ناج زا ار مکاح برقع نیا شین دنوادخ .تبحم و فطل همه نیا زا منکیم رکشت«
 هب ارم یمهم بلطم« :تشاذگ ناهد رد و درب ورف ياچ رد دنق هبح ود ».دنک رود ناناملسم
 ».تسا نآ رد مالسا و بالقنا ررض ای و عفن هک هدناشک اج نیا
 ».اقآ جاح ،مشچ يور هب ،دیآیمرب ام تسد زا یتمدخ رگا« :تفگ ورسخ
 ».مراد ناشیا زا لاؤس کی طقف« :تفگ و درک لالب هب ور رقاب الم
 ».اقآ جاح ،مشوگ هب«
 »؟تسیچ ززعم ياقآ ندرگ ياهخاروس نایرج«
 نیا هک دندرکیم روصت یهاگآ نیرومأم و رسیمک ،لوا رد« :تفگ یتوافت یب اب لالب
 نم هک ياهلیسو اب یصخش هک دش مولعم ًادعب یلو تسا گرگ نادند ياج اهخاروس
 دوخ مشچ اب ار اهخاروس ناتسرامیب رد نم .تسا هدرک خاروس ار ناشیا ندرگ ،منادیمن
 ».دنکیم هراپ ،دنکیمن خاروس ار شراکش گرگ .مدید



363 

 .ناوج يا دهدب ترمع ادخ .نیمه« :تفگ و درک یلاخ تروه ود اب ار ياچ ناجنف رقاب الم
 ادخ زا سپ و تساخرب شیاج زا ».ینکیم زاب ارم لد و مشچ وت هک تسا مود يهعفد نیا
 شرایتخا رد رهش راجت زا یکی هک ار ینگاو سکلوف و تفر هد نادیم هب هلجع اب یظفاح
 جالک نودب تشاد رارصا و دادیم راشف یهابتشا ار زمرت و زاگ اهراب .دش راوس ،دوب هتشاذگ
 هب .درک قلخ مه ار رخ و دیشخب ناسنا هب ار اپ یلاعت و كرابت دنوادخ :دنک ضوع هدند
 نیا .درک تکرح میقتسم طخ رد ناوتیم رتهب یلیخ رخ رب راوس ای و هدایپ ياپ اب یتسار

 »…اههتخوسردپ .تسا بوخ ناشدوخ يارب مه اهیبنجا عارتخا
 شیپ رد ار دجسم هار سوبوتا اب و درک كراپ راوید رانک ،دیسر هک رهش يهناخ نیلوا هب
 .تفرگ
 راجنلک وا اب عاضوا دنور دروم رد و دندوب هتفرگ ار یئاطع مالسالا تجح درگ اههبلط
 ».دمآ مه نامدوخ يالم« :تفگ رخسمت هب یئاطع ،دش کیدزن هک رقاب الم .دنتفریم
 ّالم« :تفگ یئاسر يادص اب دیسر هک عمج هب .تسشن وا بلق رب یناکیپ ناس هب ریقحت نیا
 ».تسا یصوصخ هک مراد یضرع تاتمدخ ،زیزع ناج یلع
 زیزع يالم یتقو .دیشخبب« :تفگ و درک اههبلط هب ور ،رقاب الم شین زا هدید مخز یئاطع
 رانک هب وا شود هب شود و تساخرب شیاج زا ».درکن تباجا دوشیمن ،دراد یشیامرف ام
 .دمآ نحص طسو ضوح
 .داتسیا رظتنم و تفگزاب وا يارب ،دوب هدینش شیورد زا هک هچ نآ ره رقاب الم
 زونه« :تفگ يزیمآ ریقحت و یناقهد همین نحل اب و درک زادنارو ار رقاب الم یتدم یلعّ الم
 .ياهدیمهفن ار نید و تسایس ینعم
 شیورد .دشاب ؟تسا لتاق .دمآ شوخ ،دمآ ام بناج هب سک ره هک نیا ینعی تسایس
 ام ات دنهدب مه تسد هب تسد دیاب همه زورما .دشاب ؟تسا شکاج .دشاب ؟تسا یکاواس
 .تسایس زا نیا .میناسرب لحاس هب ار یتشک نیا نویناحور
 ان يهتشذگ زا ،تسا هدرک هبوت ینعی ،ددنویپیم ام هب سک ره هزورما :ینید ظاحل زاّ اما و
 یب و كاپ ،هدش دلوتم هزات كدوک لثم مه هدرک هبوت مدآ .تسا راسمرش و لجخ شاكاپ
 مامت ار شاهلمج وا ».دش دهاوخ یگدیسرً اعبط ،دز رس وا زا یهانگ ًادعب رگا هتبلا .تسا هانگ
 ياهنیک و  یمگردرس رد ار رقاب الم و تسشن اههبلط نایم رد ،تشگزاب ار هدمآ هار ،درک
 ».درک هدافتسا شدوجو زا دیاب .گنرز و تسا ربراک لتاق مدآ :تشاذگ یقاب یناویح
 تکرح هب ار نآ دایز تمحز اب و دش راوس ،دناسر شانیشام هب ار دوخ هلجع اب رقاب الم
 :تفر هللادعس دزن و دش هدایپ ،درک كراپ سوب ینیم رانک ،هد نادیم رد یتخس اب و دروآرد
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 »؟تسا روطچ امش لاح .هللادعس اقآ مکیلع مالس«
 هچ .اقآ جاح مالس« :تفگ و داتسیا وا يولج ،درک كاپ ار شایلیئوزاگ ياهتسد هللادعس
 »؟اهفرط نیا زا یبجع
 ناهج نیملسم يارب يریخ راک یناوتیم« :تفگ هتسهآ و دش کیدزن وا هب ًالماک رقاب الم
 ».یهد ماجنا
 »؟منکب دیاب راکچ« :دیسرپ و دش واکجک هللادعس
 ».متسه شرظتنم هناخ رد هک یئوگب شیورد هب ،دنیبن یسک هک يروط کی«
 .داتفا هار هب و ».مشچ يور هب .میتمدخ رد .اقآ جاح ،تسین يراک هک نیا« :تفگ هللادعس
 يالم يا منامهفب تهب یتسایس :درکیم رکف و دزیم مدق شاقاطا رد رقاب الم
 ».دراد ياهزم هچ یفقث رقاب مالسالا تجح اب ندش فرط ینادب ات ،سانخلا يهتخوسردپ
 ».مالسالا تجح ای مکیلع مالس« :دش دراو شیورد هک دیشکن یلوط
 تاتقو دایز مهاوخیمن .ردارب يدمآ شوخ« :تفگ و داد هیکت شیاکتم هب راقو اب رقاب الم
 ».مراذگب نایم رد وت اب متساوخیم هک هدمآ شیپ یمهم رما .منک فلت ار
 ».مالسالا تجح ،دیشخبب .نابرق متمدخ رد« :تفگ هنامداش شیورد
 تسرد .رویرپ مان هب تسه كاواس سیئر کی هقطنم نیا رد ماهدینش نم هک يروط نآ«
 »؟تسا
 ».تسا تسرد ًالماک .یلب« :تفگ و درک زادنارو ار وا بجعت اب شیورد
 یسک نوخ هب مه شاتسد ،مولعم رارق زا و تسین یفرش یب و تسپ مدآ دایز ناشیا ایوگ«
 ».تسا هدشن هدولآ
 ».دیئامرفیم هک تسا روط نیمه .هلب«
 رس زا ،دنکب مه ياهبوت و دیآیب مالسا هار هب رگا هک ینامهفب ناشیا هب دهاوخیم ملد«
 ».دیآیب اج نیا هب شدوخ ياپ اب هک تسا نیا شا طرش .تشذگ میهاوخ شاتاریصقت
 مرمع رد نم ،مالسالا تجح ای« :تفگ و دیسوب و تفرگ ار رقاب الم تسد شیورد
 دزن هعاسلا .تسالعا تشهب رد ترخآ رد امش ياج .ماهدیدن امش یناملسم هب یناملسم
 رقاب الم یلاحشوخ اب شیورد ».تفگ مهاوخ ناشیا هب ار ناترماوا و تفر مهاوخ رویرپ ردارب
 .داتفا هار هب سوب ینیم هاگتسیا يوس هب و درک كرت ار
 ،دروآ اج هب تاجاح زامن تعکر دنچ شمارآ اب و درک تسرد ياچ شدوخ يارب رقاب الم
 اب یتنج هللاتیآ رادید دصق هب و درک كراپ ار نیشام ،تفر رهش هب ،دیشوپ ار شیاهنیلعن
   .تفرگ شیپ رد ار مق تمس سوبوتا



365 

 

٣٩ 
 تشه تعاس .دندمآیم نوریب باوختخر زا حبص شش تعاس .دندوب هتسخ هشیمه اهنآ
 و دندرکیم لیلحت ،دنتفرگیم رامآ ،دندزیمرس هد کی هب زور ره و دندرکیم كرت ار هناخ
 و لالب يهناخ هب رهظ زا دعب شش تعاس ياهفرطً الومعم .دنتشادیمرب تشاددای ار جیاتن
 هب هد تعاس .دنتفرگیم رارق یسورع راک نایرج رد و دندیدیم ار اههچب ،دنتفریم اراس ای
 و دندوب یضار و لاحشوخ لاح نیع رد .ون زا يزور ون زور ،حبص و دنتفریم باوختخر
 و راک تذل و دوب هداهن مدق يرگید يایند هب رهچیرپ هک هژیو هب .دنتشاد تسود ار ناشراک
 .درکیم ساسحا شیاهلولس کت کت اب ار هنادنمتفارش تمحز
 يرگید رکف هب ار دوخ و دیسرتیم هدنیآ زا هاگ رهچیرپ و درکیم ریس اهنامسآ رد سیگنرف
 .تخیوآیم
 .تشذگیم يدنک اب اهزور و دندرکیم يرامش زور ار یسورع اهنآ
 و تفگ ار نیا رهچیرپ ».تسا نامدوخ هد تبون ،دشاب هک مه یتبون .تسا هبنش جنپ زورما«
 .دیرپ نوریب باوختخر زا
 ».دوب دهاوخ ام یگدنز زور نیرتهب ادرف و« :تفگ و دز یتلغ باوختخر رد سیگنرف
 راوس و دندیسر يرادهب يهرادا هب ،دندومن كرت ار هناخ  و دندرک فرص شمارآ اب ار هناحبص
 رد مه لالب و اراس هک دنک ادخ« :تفگ و تسشن سیگنرف رانک رهچیرپ .دندش سنالوبمآ
 ».دنشاب هد
 هجوتم .دننامیم هد رد ،هدش هک مه ام رطاخ هب« :تفگ و دش اج هب اج يردق سیگنرف

 »…دنراد تسود ار ام ردق هچ اهنآ هک يدشن
 و ».مالس« :تفگ و تسشن نامرف تشپ لوگنش و داش ياهلاس جنپ و تسیب يهدننار
 دیشروخ و هرادن ار زورید زوس ،هدش تفرعم اب یلیخ اوه« :دیلام مه هب ار شیاهتسد سپس
 توکس هس ره یتدم .داتفا هار هب و دز تراتسا ار نیشام ».هدرک شوخ اج اراوید يالاب
 .دندوب هدرک
 هک نیا لثم ،اقآ لامج« :تفگ و تسکش ار توکس دوب هتسشن هدننار رانک هک سیگنرف
 ».دیآیمن رد تادص هک هدیشک هت تاهکج
 هب يداب ،دیشکیم وس نآ و وس نیا هب نامرف شدرگ هارمه زین ار شالکیه هک هدننار
 کج رابنا ؟رتکد مناخ نیئامرفیم ار ام« :تفگ یتشم شاد همین ینحل اب و تخادنا پغپغ
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 کی زا کی هک مدب نوتلیوحت کج رازه ود هقیقد جنپ ضرع رد یهاوخیم .هرادن هت ام
 نگیم نم هب .ماینعم مامت هب کج کی دوخ نم ؟هیچ نینودیم ؟هشاب رترادهدنخ و رتهب
 لایخ .ندنخب و ننوخب ونم هک ماشیپ نایم یه اههچب ورب زا یلیخ .قیفوت يهمانزور
 »؟هشاب .نینک قشع مگیم يروفیک کج کی نوتارب ،تشگرب هار .میدیسر هک فیح .يدرک
 .داتسیا سوب ینیم هاگتسیا يوربور ،هد نادیم رانک سنالوبمآ ،درشف هک ار زمرت لادپ
 يرادقم ،تشاذگ نوریب ار یلدنص ود و زیم کی ،درک زاب ار لغب رد ،دش هدایپ اقآ لامج
 تسد رد ار نوفرکیم ،دیچ نآ يور یکشزپ لیاسو یضعب و قیرزت نزوس يدادعت ،وراد
 مالس« :تخادنایم نینط هد ياههناخ نیرخآ ات شیادص .درک تبحص هب عورش و تفرگ
 و اهنز يا .ناتتمدخ دناهدمآ هدومزآراک و برجم ياهرتکد هعاسلا .يدابآ لها هب مکیلع
 و يرادهب .ناشتمدخ دیئایب رتدوز هچ ره ناتاههچب هارمه مه امش ،يدابآ نادرم

 دیباتشب .دیشخبب …يرتشم دیباتشب .دنتسه امش تداعس و تمالس تمدخ رد نآ ياهرتکد
 ».يدابآ لها يا
 هک دنتفریم هسیر و دندیدنخیم نانچ نآ ،اقآ لامج راتفگ و تاکرح زا رهچیرپ و سیگنرف
 .دوب هتفرگ درد  ناشمکش
 زا زین شاهداوناخ و لالب .دیسر اج نآ هب نارگید زا رتدوز اراس .دندمآ نادیم هب مدرم مکمک
 دود قپچ نادرم یضعب .دنتسشنیم باتفآ رب ،راوید رانک ،هد نادیم رد مدرم .دندیسر هار
 .دندشیم لوغشم چپ و چپ هب اهنز و دندرکیم
 یناوختسا یتروص وا .دمآ شراتسرپ و رتکد مناخ دزن و دیشوپ دیفس سابل مه اقآ لامج
 و هدیشک شاندرگ .دزیم مه هب ار تروص بسانتً ابیرقت شاهایس و تشرد نامشچ .تشاد
 نیتسآ زا دعاس يالاب ات شدنلب ياهتسد .دوب هداتفا و کیراب شیاههناش ،رغال
 نوچ ،دوب هتفر ورف یگنت نیج راولش رد هک شاکیراب ياهاپ و هدز نوریب شاشوپور
 .دزیم قل قل شافیحن مادنا ریز ،نمرخ يور کسرتم ياهاپ
 شوپور ارچ رگید وت« :تفگ اقآ لامج هب و دز یکمشچ سیگنرف هب .تفر هسیر رهچیرپ
 »؟ياهدیشوپ دیفس
 نم رگا ،مناخ هخآ« :تفگ و دیلام مه هب ار شیاهتسد ،ادش ناریح يردق اقآ لامج
 امش .هنکیم هزجعم هد رد سابل نیا .هنکیمن شوگ م فرح هب یسک هک مشوپن شوپور
 نم دش یضارتعا رگا .دهاوخیم نوتلد هک ره شوگ يوت نینزب و نیشوپب ار سابل نیا
 ».مناخ لامج مراذیم وممسا
 ».ولج دنیایب یکی یکی مدرم وگب الاح« :تفگ اقآ لامج هب سیگنرف
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 رد رتکد مناخ ات دننامب وگب دنراد یگنانز تالکشم هک ینانز هب« :تفگ اراس هب رهچیرپ
 ».دنک ناشهنیاعم هد ياههناخ زا یکی
 ».ماهدرک تبحص رتشیپ اهنآ اب نم« :تفگ اراس
 :تفگ سیگنرف هب و دمآ ولج ،تفریم هار یتخس هب هک ياهلاس دون درم ریپ ،لوسر شم
 ».رتکد مناخ ،تسین مانهد وت نادند ًالصا .مهاوخیم یعونصم نادند تفج کی«

 …درب رگید یئوس هب و تفرگ ار شاتسد ،داتسیا شرانک هدیبز

♞ 
 لحم سردآ ،مدرک رارصا  هچ ره یلو دز گنز لزنم هب راب ود نمهب هک نیا دوجو اب«
 ».دادن ار شاتماقا
 »؟تفگیم یچ« :دیسرپ و دیشکرس هباشون ياهعرج ،راب رانک ناخ گنشوه
 :تفگ ،دادیم ياج روتاینیم باق رد ار نمهب زا یسکع و دوب هتسشن هپاناک يور هک هدیش
 ».دیشابن نارگن .تسا بوخ ملاح :تفگ طقف .دزن یصاخ فرح«
 شماهتا ندوب غورد و تسار هب عجار ؟تفگ یچ هگید« :درک لاؤس هرابود ناخ گنشوه
 »؟دزن یفرح
 یصاخ ربخ متفگ ؟ربخ هچ :دیسرپ راب کی طقف .هن« :تشاذگ باق رد ار سکع هدیش
 ».تسا لالب یسورع هبنش جنپ زور ایوگ .تسین
 »؟دش یچ .بوخ« :دیسرپ و داتسیا تسار ناخ گنشوه
 هک :تفگ طقف .تفگن يزیچ« :تفگ و تسیرگن ار شرهوش بجعت اب ،درک دنلب رس هدیش
 »؟يدش بلقنم هزادنا نیا ارچ وت یلو .روط نیا
 هجوتم زونه وت« :تفگ و دیبوک راب يهبل کبس ،درک تشم ار شاتسد ناخ گنشوه
 »؟تسا رفنتم لالب زا ردق هچ نمهب هک ياهدشن

 .دناهدش زیوالگ مه اب مه راب دنچ و دیآیمن شاشوخ وا زا نمهب هک منادیم طقف نم .هن«
 »؟دراد اهزیچ روط نیا و یسورع هب یطبر هچ نیا
 تدوخ زا تدم نیا مامت رد وت« :تفگ و تسشن هدیش يوربور ،هپاناک بل ناخ گنشوه
 مهم لیلد کی ؟دراد ترفن لالب زا هزادنا نیا ات نمهب ارچ هک يدشن هجوتم ای و يدیسرپن
 نیا ،دراد ام رسپ هک یتایصوصخ اب .دیآیم شاشوخ اراس زا مه نمهب .تساراس نآ
 جنپ زور یسورع هک یتفگ وت ،منیبب یتسار .دشاب زادنارب نامناخ دناوتیم یتنعل تداسح
 »؟تسا هبنش
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 »؟یتسنادیمن وت رگم .يرآ« :تفگ هدیش
 قیرط زا اهنآ .تسا هعمج زور یسورع هک مدینش ردفص زا نم یلو« :تفگ ناخ گنشوه
 ،منادیم نم هک روط نآ .ماهدرک هیهت ياهیده ناشیارب مه نم .دناهدرک توعد مه ار ام وا
 زا راتسرپ کی و رتکد مناخ کی ایوگ .تسا هد رد لس لرتنک و هنیاعم زور ،هبنش جنپ زور
 ».دننکیم لرتنک و هنیاعم ار مدرم و دنیآیم هد هب يرادهب فرط
 و دنکیم دمآ و تفر هد نیا رد هک تسا یتدم رتکد مناخ نیا مولعم رارق زا« :تفگ هدیش
 شیپ زور دنچ هک دمحا .تسا مرگ یلیخ لالب و اراس اب صوصخ هب و یلاها اب مه شاهنایم
 فصن ود هک تسا یبیس لثم لالب اب دیآیم هد هب هک يرتکد مناخ :تفگیم ،دوب هدمآ
 ».تسا هدمآ هقطنم نیا هب نارهت زا وا دنیوگیم هک روط نآ ».دنشاب هدرک
 هک لاح و دونشن ار رخآ يهلمج نیا تساوخیم شالد ارچ تسنادیمن ناخ گنشوه
 طقف ردام و ردپ یب نیا .تسین سک چیه لکش لالب .هن .هن :دربب دای زا ار نآ ،تسا هدینش

 :تفر راب يوس هب مارآ هاگ نآ »…تسا لکش مه ناطیش اب طقف وا .تسا شدوخ لکش

 نم هب هلئسم نیا ًالصا .تسین سک چیه هیبش ؟یچ هیبش یلیخ …هیبش یلیخ وا یلو
 »؟درادن یطبر .درادن یطبر
 نیب مهاوخیم .يروخاوه يردق موریم« :تفگ هدیش هب و دیشوپ سابل نایوگ نایذه
 :داتفا هار هب و تفر نوریب رد زا و ».شاب هدامآ یسورع يارب مه وت .مودب یتدم ناتخرد
 یسورع .ددرگیمرب يداع لاور هب هد مدرم راک هرابود ،دش مامت هک یتنعل یسورع نیا

 .تفگن يزیچ نینچ دمحا .هن …سیگنرف هیبش لالب تفگ هک درک طلغ دمحا .اراس و لالب
 هیبش وا .ارچ یلو .تسین سک چیه هیبش وا .ياهدش هناوید .ینکیم رکف نینچ تدوخ وت
 دمآ و تفر هد هب هک تسا سیگنرف نیا سپ .تسوا هیبش مه یلیخ .تسا سیگنرف
 ینعی :دناباوخ درس نیمز يور ار وا هک دیهج شراکفا رد ياهقرج هاگ نآ و »!؟دنکیم
 هب عورش رهش فارطا ناتخرد نیب رد و ؟دشاب هتشاد هلاس هدجیه رسپ دناوتیم سیگنرف
 يور ،تفر لاح زا هک دیود ردق نآ .دنک رارف جمس يرکف رش زا تساوخیم وا .درک ندیود
 ره هب دیاب .موش وربور نز نیا اب دیاب :تفرگ ار شامیمصت و تخیر قرع ،تسشن یگنس
 ».مونشب شانابز زا ار تقیقح هدش هک  یبیترت
 هک یلاح رد و دروخ اذغ هدیش اب ،تفرگ شود ،تفر هناخ هب ممصم و مارآ ناخ گنشوه
 هبموریم حبص ادرف« :تفگ ،درکیم کیدزن ناهد هب ار یئاچ ناجنف و دوب هدیمل لبم يور
        ».ناسرب یسورع يارب ار تدوخ رهظ زا شیپ ادرف سپ مه وت .هد
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 هداتسیا هک دید هرجنپ رانک ار شرهوش و درک زاب مشچ ،دیرپ باوخ زا هدیش .دوب بش همین
 تاباوخ ؟یباوخیمن ارچ« :درکیم هاگن فرب رپ ياههخاش اب گرب یب ناتخرد هب و دوب
 »؟دربیمن

 ».تسا هدرک لوغشم ار مرکف نمهب ياهراک .دربیمن ماباوخ .هن«
 یئاریذپ قاطا هب تسار کی .دش تاسیسأت دراو ناخ گنشوه هک تشاذگیم هن زا تعاس
 تروص هب و دیشک نوریب مه زا ،درک زیمت ار نآ ،دروآ نوریب ار ینیبرود ياهسفق زا ،تفر
 رد ار رواجم يهپت ناگدنرپ .تخادنا رظن فارطا هب و تفرگ شامشچ يولج ياهلول
 ،تشاذگ هچقاط رد ار نآ ،رب ورف مه نورد ار نیبرود تسد اب .دیدیم شیرتمود يهلصاف
 رگا ؟تفرگ دهاوخ رارق نیبرود  سردید رد وا ایآ :تفر ورف رکف هب و تسشن راظتنا هب
 شراک لحم هب تقو نآ .دروخ دهاوخن درد هب نیبرود ،دوش ماجنا هناخ رد لرتنک و تانیاعم
  .موشیم وربور وا اب دعاسم طیارش رد و موریم
 هناشن ار اههچوک ،درک هدامآ ار نیبرود .دناشک ماب تشپ هب ار ناخ گنشوه ،وگدنلب يادص
 ياتسار رد هک دمآیم مشچ هب نیبرود رد نادیم زا یتمسق نآ .دیسر هد نادیم هب و تفر
 رد و دوب لاحدزا ،دوب لگنج لثم ،دوب غولش رایسب اج نآ و .دوب رهش هب فرشم يهداج
 .دوب سیگنرف وا .دوب مولعم ینشور هب ینز يهرهچ شرانک زا و دوب سوب ینیم ،مدرم يارو
 .دوب شدوخ
 ،درک رود مشچ زا ار نآ تعرس اب و دید نیبرود رد ار سیگنرف ياهظحل يارب ناخ گنشوه
 دید ار لالب و دید هرابود ار سیگنرف .دش هریخ هطقن نامه هب هرابود و درک هاگن نامسآ هب
 وا ایآ :دش اشامت و تریح رد قرغ ياهظحل يارب هک هیبش نانچ نآ ،دوب سیگنرف هیبش هک
 .تسا نکمم ریغ يزیچ نینچ .هن ؟تسوا ردام وا ینعی ؟تسوا يهداز وا ایآ ؟تسا نم رسپ
 قمع رد و دز دایرف لد رد .دینشن سک چیه ار شیادص یلو دز دایرف و درک نامسآ هب رس
 تردق مامت اب و دش یقاطا دراو ،تفر نیئاپ اههلپ زا .درک نایصع شدوخ هیلع شدوجو
 و ».تسوا ردام وا و تسا نم رسپ وا .تسا روط نیمه .تسا نکمم نیا يرآ :دیشک دایرف
 کشا و دیلان ،دز راز ،درک هیرگ سپس و دش گنم ،تسشن ،دیبوک راوید هب ار دوخ رس اب
 كرت ار قاطا رازن و هدروخ تسکش ،تساخرب شیاج زا .درکیم درد تدش اب شرس .تخیر
  .تفر نادیم يوس هب و دمآ نیئاپ اه هلپ زا ،درک

♞         
 اهجنرآ ،هتسشن یلدنص يور ،دندوب هتشاذگ شرایتخا رد ًاتقوم هک یکچوک قاطا رد نمهب
 يارب ؟دندروآ ایند هب ارم ارچ ًالصا :درکیم رکف و دوب هتفرگ اهتسد نیب رس ،هداهن زیم رب
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 نیا هب نم ایآ ؟مشاب ردپ زا ردام ندروخ کتک ای و ردام ياهيراک تفاثک دهاش هک نیا
 يور ناشاهدایرف اب ار ناشدوخ ،دش گنت اهنآ هب هصرع تقو ره هک متسه ایند رد لیلد
 .دوبن نم هب یجایتحا ،دننک هجنکش ار یسک ایند نیا رد هک دوب رارق رگا ؟دننک یلاخ نم
 يارب دنوادخ دیاش .دنتشاد دوجو رضاح و یح و دندوب هدمآ نم زا شیپ ،هچب اهنویلیم
 رد دهد ناشن مدرم هب ار ناطیش دناوتب هک یبلاق ای و تشاد مک تخوس شامنهج
 ياهناناج تسش برض شناگدنب هب هدوب لیام نم شنیرفآ اب دنوادخ دیاش .دوبن شاسرتسد
 ارم وا ایآ .مزاسب مناوتیم مه ار یکانرطخ ياهيزاب بابسا نینچ نم ،دینیبب هک دهد ناشن
 مالامعا و متسه راگدرورپ تسد نم ،تسا نینچ رگا ؟تسا هدیرفآ یفنم يهنومن ناونع هب
 یلو .تسین نم رب یهانگ و متسه ناشماجنا هب راچان هک دنتسه يریذپان یطخت فیاظو
 اهنویلیم ات درک حالصا ار عامتجا دیاب تروص نیا رد ،متسه عامتجا نیا لوصحم نم رگا
 زا .دناتکرح رد نم دض رب لماوع مامت .دندرگن نم كاندرد تشونرس راچد رگید يهچب
 ،یتسه قیالان وت ،یتسه راک هابتشا وت ،یمهفیمن وت هک هدش نیقلت نم هب لاح هب ات لوا
 هل اپ ریز متشاد تسود هچ نآ ره .تسوت قیال قالش و یلیس و يوش تازاجم دیاب وت
 نم زا ار اراس .تسا نینچ زین زورما و دنتشاذگ میور شیپ ،متشاد ترفن هچ نآ زا و دندرک
 لثم و موش راک هب تسد دیابن ایآ .دنراذگیم مايولج رد ار رویرپ و لالب و دنریگیم
 ؟منک شالت مهاوخیمن هچ نآ و مهاوخیم هچ نآ يارب رگید ناسنا اهنویلیم
 ایآ ؟دوسح وا مارآ حور و كاپ بلق ،راوتسا تیصخش رب ای ؟مرفنتم لالب زا نم یتسار هب
 نم گرزب ردارب لالب رگا دیاش ؟مشوکیم لالب رازآ هب ای متسه اراس قشاع یتسار هب نم
 .هن .هن .دوبیم مرایتخا رد افص و تبحم زا ياهناوتشپ و متشادیم شاتسود تیاهن یب ،دوب
 .دیآیمن يراک هب و تسین مکحتسم و نشخ .تسا هدننکش و فیطل و مرن وا حور .زگره
 و دیشک رس بآ یناویل ،تساخرب اج زا یلیم یب اب وا ».دش مهاوخن وا ناس هب زگره نم
 يهراصع زا هن مه نآ و دنتسب لیامت مدع و یتیاضران اب ارم يهفطن ًالصا :تسشن هرابود
 یکاخ يایند نیا رب اپ هک متشادرب زیخ یتقو .بارش و كاینک ،یکسیو زا هکلب ،ناج و نوخ
 یتقو .دیشکیم ناهوس مشوگ رب ردام ياهنابز مخز و مدینشیم ار ردپ ياهدایرف ،مراذگب
 يراد دای هب ایآ .مدید هتشادرب مخز و هدش هل ار ردپ باصعا و ردام ندب ،دیسر ایند هب میاپ
 تسوپ هب تسوپ ار اهنآ ندب يامرگ و هتفرگ شوغآ رد ار تاکچوک مادنا ،یکدوک رد هک
 هچ .دنناسرتب هک دندرک تسرد ار وت ؟دیآیم تدای  ناششزاون مادک ؟یشاب هدرک ساسحا
 ره زا .يدرب رسب اهگرگ و نیناجا اب لادج و گنج رد و  سرت و یئاهنت رد هک یئاهبش
 و ردپ رس رب ردام ادابم .دنک غاد ار تاياههنوگ شاتسد ادابم .يدیسرتیم دیاب ردپ تکرح
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 رد ،يدشیم نیگمشخ هک یتاظحل رد و .دهد شک ار اهاوعد و دنزب دایرف تدوخ ای
 رد ار دراک دیاب ،يدیدیم تردام ياهنار نیب ار مارهش هک یتاظحل رد ،ینارحب تاظحل
 ندش ور سرت زا .یتشادیم شاتسود مه یلیخ هک يدربیم ورف یهانگ یب گس مکش
 یباسح فرح هملک ود وت اب یسک ایآ .يدرکیم توکس لاس نایلاس دیاب یئاوسر و گنن
 و دندز تاناهد رب تشم طقف ای ؟دندرک عناق ار وت يدرکیم هابتشا هک اج نآ ایآ ؟دز
 رد .دندیبوک تسکش رهم تایناشیپ رب یشحو و تسپ ياهناسنا نیا و ؟دندرک تراوخ
 تسکش يهقرو لالب ادرف رد .هدروخ تسکش قشع رد و يرارف عامتجا رد ،یقفومان سرد
 تلذ هب نت یهاوخ یم یک ات .تشاذگ دهاوخ تاتسد فک و درک دهاوخ ياضما ار وت
 هیس دبا ات تراگزور و درک یهاوخن تسار رمک رگید ،ددرگ یعطق تسکش نیا رگا ؟یهد
 و دش مهاوخ وربور وا اب هنادنمتفارش .دروخ مهاوخن تسکش وا زا راب نیا یلو .دش دهاوخ
 منهج هب لالب و داد دهاوخ تسد نم هب اراس تقو نآ .مرترب نم هک داد مهاوخ ناشن
 ».تفر دهاوخ
 هجاب رد .دش جراخ هناخ زا و درک بترم ار شاسابل ،تساخرب اج زا ،هشیدنا نیا رد نمهب
 متساوخیم .متسه نمهب نم .نامحر مالس« :تفرگ ار ياهرامش و تشادرب ار یشوگ نفلت
 دزن ایب وت .درادن یلاکشا ...منک تروشم وت اب دیابً امتح هک هدمآ شیپ ياهلئسم .تامنیبب

 نوریب هجاب زا و تشاذگ ار یشوگ ».ظفاح ادخ …متسه ترظتنم رگید تعاس مین …نم
 .دیشکیم شاناوناز زا ناج و دوبریم ار شايژرنا ،لایخ و رکف .دوب لاح یب و تخل .دش
 .دش هناخ دراو و دیرخ الوکاکوک هشیش ود ،دروخ یچیودناس ،تفر یشورف هیذغا هب

 …تفر ورف رکف هب و تسشن ،تشاذگ زیم يور ار اهيرطب
 وت یلیخ ؟هدشیچ« :دوب هتسشن شیوربور نامحر ،دعب یتاظحل .دروخ رد هب ياهبرض
 ».مدوب هدیدن نینچ نیا ار وت لاح هب ات نم ؟یتسه تدوخ
 »؟درک یهاوخ هچ ،ریگب تاتسد زا ار وت نز یسک رگا« :تفگ نمهب
 ».منکیم شاتحار يروف« :تفگ یتوافت یب اب نامحر
 و مراد تسود هناقشاع ار نامدوخ هد زا يرتخد نم هک تسا نیا شاتسار« :تفگ نمهب
 یناوج ،لالب اب ادرف تسا رارق .درادن یشوخ لد نم زا وا یلو منکیم رکف وا هب زور و بش
 »؟منکب دیاب هچ وت رظن هب .دنک جاودزا هد  نامه زا
 و یشکیم رانک ار تدوخ ای .تسوت ياپ شیپ رد هار ود« :تفگ و درک رکف یتدم نامحر
 هک ینزیم ار فیرح ردق نآ وا يولج ای و يربیم دای زا ار رتخد نیا اب یقشاع و قشع
 ».دور نوریب شاتحتام زا ناج
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 رد ادرف مراد میمصت .ماهدرک باختنا ار مود هار مه نم ًاقافتا« :تفگ فعش اب نمهب
 جراخ شرس زا یسورع رکف ات مهدب شازرو ردق نآ و موش زیوالگ وا اب یسورع يهحوبحب
 ».دنوش نادیم دراو دنناوتن وا ناتسود هک دنشاب نم هارمه دیاب رفن دنچ یلو .دوش
 هبّ اما .تسین وت اب یهارمه بلطواد یسک مرظن هب .تسا یتخس راک نیا و« :تفگ نامحر
 شیاج زا ».نک نفلت نم هب دوز حبص ادرف .درک روج و عمج ار رفن هس ود دوشیم تهج ره
 .دومن كرت ار هناخ و داد تسد نمهب اب ، تساخرب
 .تسا رتيوق نم زاً امسج لالب :درکیم رکف و دز یم تلغ باوختخر رد نمهب دعب یتعاس
 و كانتشحو يورین نآ یلو .درک دهاوخ مدوبان ،دیآ دورف تسرد شاتشم يهبرض رگا
 عافد دیاب لالب .منکیم هلمح نم .تسین لالب رد ،دشوجیم نم رد هک يزادنارب نامناخ
 وا .دنک عافد دیاب دح هچ ات هک دنادیمن وا یلو منکیم هلمح هچ يارب منادیم نم .دنک
 الاب تسد نم تهج نیمه هب .مشابن رگید نم هک تسا عافد یتقو شاعافد هک دنادیمن
 .درب شاباوخ راکفا نیا اب و ».مراد

 …مدیباوخ بوخ .هرآ …مبوخ .نامحر مالس …« :تفر هجاب هب نمهب حبص فه تعاس
 ،دوب مهارمه هحلسا رگا و دندرگب ارم دنناوتیم اهنآ .مرادنرب هحلسا هک مهدیم لوق

 ینعی .تشه تعاس ،هار هس رس .تسا یلاع یلیخ ؟رفن راهچ …مهدیم لوق …دندرگرب

 ».ظفاحادخ …دشاب .رگید تعاس کی
 هارمه هک تشذگیم تشه زا تعاس .دش جراخ هناخ زا و دروخ يرصتخم يهناحبص نمهب
 ،دندیچیپ یهار هروک هب .دنتفریم تاوذ هد يوس هب هضارق ناکیپ کی اب ،رگید رفن راهچ
 یتدم هار رس ناتخرد نیب .دندیدرگ هناور رقاب الم يهناخ فرط هب و دندش هدایپ ،هد کیدزن
 و دندش رقاب الم يهناخ دراو ادص و رس یب ،دش تولخ هچوک یتقو و دنداتسیا راظتنا هب
 .دندرک بابلاقد
 ».لخاد دیئامرفب ؟هیک«
 یلو دش دنلب هدز تشحو رقاب الم .درک تفچ ار رد ،دندش هک قاطا دراو .دوشگ ار رد نمهب
 و تریصب و ملع زا نم .دناهدمآ امش رادید يارب ناردارب نیا« :تفگ و درک مارآ ار وا نمهب
 رگا .دندش ناترادید قاتشم تهج نیا هب .ماهدرک فیرعت ناشيارب امش یناسنا تایقالخا
 ».میشاب ناتتمدخ رد ياهقیقد دنچ دیئامرفب هزاجا
 لیام هشیمه اهناوج« :تفگ رورغ يردق و هنینأمط اب ،تسشن شیاج رب ،دش مارآ رقاب الم
 ».دیدمآ شوخ .دینیشنب دیئامرفب .دنتسه ندیمهف و نتسناد هب
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 نانامهیم زا یکی تک ریز زا هک ار ياهچناپت قرب رقاب الم .دنتسشن ناشاک یلاق درگ همه
 وا ».تسا يراک یفخم ،دنمتردق نمشد اب هزرابم سرد نیلوا« :تفگ و دید ،دزیم وسوس
 یفخم مسر و هار نیا و« :تفگ و دیشک نوریب شابحاص رمک زا ار هچناپت ،درب تسد
 مامت اهیلیخ ناج تمیق هب اهيزاب داشگ نیا .تسا كانرطخ یلیخ امش راتفر .تسین يراک
 .درک در شابحاص هب ار هحلسا هرابود و ».دش دهاوخ
 ».اقآ جاح ،دیئامرفیم تسرد« :تفگ و تخادنا ریز هب رس هدنمرش هچناپت بحاص
 مالسالا تجح نم .متسین اقآ جاح نم« :تفگ يدج رایسب و دناشن بل رب يدنخبل رقاب الم
 هک درکیم مکح يراک یفخم .تسین امش ریصقت هلئسم نیا نتسنادن .متسه یفقث رقاب
 هک نانچ نآ ار دوخ مناوتیم ناتسود لفحم رد لاح یلو منک یفرعم یکچوک يالم ار دوخ
 ».مناسانشب متسه
 هک تسا دنمشزرا نانچ نآ دیداد ام هب هک یسرد و امش تانایب« :تفگ نانامهیم زا یکی
 ».مسانشیم نیملسملو مالسالا تجح ماقم رد ار امش نم
 تجح ماقم رد نم هک يزور نآ یک :دیسرپ دوخ زا و درک فیک .تفر فعض رقاب الم لد
 دوجو مایگدنز رد يزور نینچ ایآ ؟دسریم ارف ،مورب ربنم يالاب نیملسملا و مالسالا
 »؟تشاد دهاوخ
 هد نادیم رد مدرم زورما« :تفگ و درک یلاخ يرتک زا اهنآ يارب زین ار ياچ رود نیمود وا
 ».مورب اج نآ هب دیاب مه نم .دنوشیم عمج
 .درک واکجنک ار نانامهیم ،درکیم توعد نادیم هب ار مدرم هک وگدنلب يادص
 »؟دوشیم عورش یسورع یک« :دیسرپ نمهب

 ».ادرف«
 »؟ادرف« :دیسرپ بجعت اب نمهب
 ».تسا لس لرتنک زور زورما و تسادرف یسورع زور ؟يدرک بجعت ارچ« :تفگ رقاب الم
 »؟مینک راکچ« :دیسرپ هتسهآ ناهارمه زا یکی .تفر ورف رکف هب نمهب
 هک لاح .ماهدوبن هد رد هک تساهتدم نم .مینزب اج نآ هب يرس تسین دب« :تفگ نمهب
 ».میزادنایب هار نانک یتشآ هد مدرم اب میناوتیم ،مینیبیمن ار یسورع
 هار هب هد نادیم يوس هب اهنآ سپ زا نارگید و شیپ رد نمهب و رقاب الم .دنتساخرب همه
 زا نمهب .دنداتسیا تیعمج رس تشپ و دندرک كرت ار رقاب الم شیاقفر و نمهب .دنداتفا
 شراتسرپ و رتکد مناخ و هدز هقلح نادیم رود تیعمج .دید ار اراس و لالب ،مدرم يارو
 .دندوب لوغشم سنالوبمآ رانک اراس و لالب هارمه
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 تلغ سیگنرف و لالب نیب شاهاگن .داتسیا و دمآ تیعمج نایم هب هچوک زا ناخ گنشوه
 دنتفر رانک دندید ار وا هک یناناقهد .تشاذگ ولج رگید یماگ .دوب هداتفا راک زا شرکف .دزیم
 .دندرک زاب هار شیارب و
 تسد زا تماقتسا ندب راب ریز شاناوناز .داد مل اوه رد و داتسیا لوا فص رد ناخ گنشوه
 شوخ اج یمروتم و هایس يهقلح شانامشچ رود ،هداتفا فارطا هب شیاهتسد ،دوب هداد
 كورچ شاهدیشارتن یمدنک وج شیر ریز رد شاتروص تسوپ و هدیلوژ شیاهوم ،هدرک
  .دوب هدروخ
 زین شدزمان و لالب و دناهدش عمج يدابآ لها هک الاح« :تفگ نمهب هب ناهارمه زا یکی
 »؟نیا زا رتهب یتیعقوم هچ .نک عورش ،دنتسه
 ور و دش غراف یناقهد يهنیاعم زا سیگنرف .دمآ ولج و تشادرب يرگید ماگ ناخ گنشوه
 لثم و دز شا کشخ ،داتفا ناخ گنشوه هب شامشچ .دناوخ ارف ار يرگید هک دنادرگرب
 تکرح یب و تام ار وا ،دش کیدزن سیگنرف هب رهچیرپ .داتسیا اج رب هدز هقعاص ياهمدآ
 هب هدزمتام یلئاس نوچ ،هتفراو ،هتسخ ياهفایق اب دمرس ،تفرگ ار شاهاگن ریسم ،دید
 .درکیم زادنارو ار لالب هاگ هگ و دوب هدش هریخ سیگنرف
 هدش عمج ،شهج يهدامآ یگنلپ نوچ رهچیرپ .تشاذگ شیپ هب يرگید ماگ ناخ گنشوه
  .دیورگ وا يوس هب اههاگن و دناکت ار تیعمج نمهب يادص هک دوب
 :تفگ لالب هب و داتسیا تیعمج يهقلح طسو ،دمآ نادیم هب هتخورفارب و كانبضغ نمهب

 هک ینیبیم .منک تاكاخ اج نیمه مهاوخیم هعفد نیا ،وغیر يوسرت يهنن هچب يا«
 ارچ .تسا یلدزب و وسرت دوجوم هچ لالب هک دید دنهاوخ اهیلیخ زورما .متسین حلسم
 ».طسو ایب یتسه درم رگا ؟ياهدرک بارخ ار تراولش
 ».وش رود  مامشچ يولج زا .ربب اج نیا زا ار تافیثک شل« :تفگ و دیرغ ناخ گنشوه
 زا و تسین طوبرم وت هب« :تفگ و تسیرگن ار ردپ ،تشاد لالب هب ور هک روط نامه نمهب
 ».نکن زواجت زین تدوخ دح
 گنج رس وت اب تقو چیه نم« :تفگ ،دوب هداتسیا درس نوخ سیگنرف رانک هک لالب
 مدرم هک ریخ رما نیا رد درادن تیبوخ .یهاوخیم هچ منادیمن مه زورما .مرادن و ماهتشادن
 ».مینک اپ هب رش دناهدش عمج
 ،وسرت يهنن هچب ياهمدآ يهمه« :تفگ و دش هریخ اراس هب ،درشف مه هب ار اهنادند نمهب
 ؟یشکیمن تلاجخ اراس زا .دنروآیم رد ار هکچوک نابز ،دننیبیم ار يدنمتردق فیرح یتقو
 ».تریغ یب يوسرت يا .دنیبیم کسام نودب ار وت زورما وا هک تسا بوخ
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 .دربیم رسب تهب رد تیعمج هک دوب هدرک رییغت عیرس نانچ نآ عاضوا
 تسپ يا« :تفگ و دش هریخ شانامشچ رد و داتسیا وا يوربور ،دش کیدزن لالب هب نمهب
 رب نمهب تشم تابرض .دش ریگلفاغ لالب .درب هلمح شیوس هبً اتعفد و ».وسرت ترطف
 .دوب هدرک جیگ ار وا شایناشیپ و ینیب
 رب و دروخ ولت ولت ماگ نیدنچ وا عیرس تکرح اب یلو دیرپ نمهب يوس هب ناخ گنشوه
 ».يدوبن نم دنزرف وت شاک يا« :تفگ هتسهآ .داتفا نیمز
 دنتفر ولج يریگیجنایم يارب يدادعت .دمآیم دورف لالب تروص و رس رب ناراب لثم تابرض
 .تسین راک نیا يارب یئاج هک دندنامهف اهنآ هب نمهب ناتسود ياههچناپت یلو
 .دندرکیم هاگن ار هنحص و دندوب هداتسیا جالعال اراس و رهچیرپ ،سیگنرف ،ناخ گنشوه
 هرات سفن ياهظحل يارب ،نمهب .درک نیمز رب شقن ار وا نمهب دگل .دروخیم ولت ولت لالب
 نیتسآرس اب ار یناشیپ نوخ ،دش رود وا زا ماگ نیدنچ ،دیهج اج زا يرنف نوچ لالب .درک
 .داتسیا و درک كاپ
 يهبرض و تفرگ اوه رد ار تشم لالب .دروآ دورف شیوس هب یتشم .دش کیدزن وا هب نمهب
 يهدنبوک تشم .تسشن اج نامه رب زین موس و مود يهبرض .دیبوک شاتروص هب ینیگنس
 وا هب رس اب و تسج اج زا نمهب یلو دناباوخ نیمز رب ار وا و دروآ دورف شاندرگ رب يرگید
 شاهقیقش رب يرگید تشم و دیبوک شاینیب رب وناز اب و تفرگ ار شیاهوم لالب .درک هلمح
 وا .دیتلغ نیمز رب شاتسود ياپ يولج نینوخ اپارس و تفر بقع هب ماگ دنچ نمهب .دناشن
 یتخس هب و دیشک الاب ار دوخ و تفرگ ار شاتسود ياپ .دزیخرب اج زا درکیم شالت
 .دنادرگرب ور و دیپاق ار وا يهچناپت اسآ قرب .داتسیا
 دنابسچ وا يهنیس هب ار شاتشپ و دناسر لالب هب ار دوخ ،دیشکرب رگج زا يدایرف سیگنرف
 ناوختسا زا ،تفاکش ار تسوپ ،دیلخ شاهنیس رب و دش کیلش هلولگ ».نزن« :دز دایرف و
 .داتسیا زاب تکرح زا بلق ریز و تشذگ
 رود ،دندرکیم دیدهت ار مدرم هچناپت اب هک یلاح رد و دندیشک بقع شناتسود ار نمهب
 .دندرک رارف و دندش
 نیمز رب مارآ ار وا و درک هقلح سیگنرف رمک رب تسد ،دوب هداد خر هچ نآ زا ریحتم لالب
 .دناباوخ
 دروآ رد ار شاتک ،تفاتش سیگنرف يوس هب ».لتاق ترطف تسپ« :دز دایرف ناخ گنشوه
 .درک نهپ وا رس ریز و
 و ریحتم یلاها و دنتخیریم کشا اراس و رهچیرپ .دیشکیم سفن هاتوک و تدش اب سیگنرف
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  .دندوب هدش عمج اهنآ رود جالعال
 »؟تسه دراکنارب سنالوبمآ رد« :دیسرپ اقآ لامج زا ناخ گنشوه
 ».تسه .اقآ هلب« :تفگ یکچاپتسد اب اقآ لامج
 اراس .تشاذگ نیمز يور و دیشک نوریب ار دراکنارب ،دیود سنالوبمآ يوس هب ناخ گنشوه
 شیادص یلو دیوگب يزیچ تساوخیم وا .دندناباوخ نآ يور ار سیگنرف ،رهچیرپ و لالب و
 هار شاهنوگ رب اهبل رانک زا ناشوج و خرس ياهگر .دیلغیم شیولگ رد نوخ .دمآیمن رد
 و اهبل زا نوخ ياهچراپ اب و دیسوب ار شایناشیپ اراس .تسشن كانمن نیمز رب و تفرگ
 اراس .دزیم نوریب بلق شپت ره اب ،تردق اب و جمس ،نوخ یلو .درک كاپ شاهنوگ
                        .دوب هدش لصأتسم
 هک کیدزن نانچ نآ .کیدزن ِکیدزن ،دوش کیدزن هک درک هراشا ناخ گنشوه هب سیگنرف
 ،دینش ناخ گنشوه طقف هک هتسهآ رایسب سیگنرف .دنک سمل ار سیگنرف ناهد وا شوگ
 رهچیرپ هب وت هک تسا یکدوک نامه نیا .تسوت رسپ و تسا نم رسپ لالب« :تفگ
 ».رادب یفخم لالب تداعس رطاخ هب ار ّرِس نیا .تسام رانک رد نونکا رهچیرپ و يدرپس
 سیگنرف هرابود .دش کح لالب رب شاهناقشاع هاگن .تسشن نیمز رب وناز ود ناخ گنشوه
 رب یناشیپ و ».شخبب ارم .شخبب ارم« :دز دایرف ،تسیرگیم هک یلاح رد و تسیرگن ار
 .داهن وا دولآ نوخ يهنیس
 ار ناتیسورع سابل دیورب« :تفگ لالب هب و دوشگ مشچ هرابود .تفر لاح زا سیگنرف
 لاح زا و ».دیشاب دوز« :تفگ درک زاب هب مشچ هرابود .دش لاح یب و ».دیئایب و دیشوپب
 هب ضارتعا اب و دیرغ ناخ گنشوه .دندرکیم هیرگ ،هدز وناز شرانک اراس و لالب .تفر
 ».دیشوپب ار ناتیسورع سابل دیورب .دیدینشن رگم« :تفگ لالب
 هک مدرم .دندمآ هثداح لحم هب تعرس اب و دندیشوپ ار ناشیاهسابل .دندش هناخ یهار اهنآ
 و دنتخادنا مه ندرگ رب تسد ،دنداد تسد زا تقاط ،دندید یسورع سابل اب ار اهنآ
 يهغیص وگبّ الم هب« :تفگ ناخ گنشوه هب .دید ار اهنآ ،درک زاب مشچ سیگنرف .دنتسیرگ
 ار دقع يهغیص وا .دنداتسیا شیوربور لالب و اراس .تسشن شرانک رقاب الم ».دناوخب ار دقع
 رگید راب سیگنرف .تفگ ار »هلب« سیگنرف دنخبل و یلاها يهیرگ جوم رد اراس و دناوخ
 يامغا هب .دیتلغ شاهقیقش رب شانامشچ يهشوگ زا غاد و داش کشا هناد ود و دز دنخبل
 .تفر
 ».ردام ،وش رادیب ،ردام« :تفگ تسیرگیم هک نانچ مه و تفرگ تسد رد ار وا تسد لالب
 .تسب ورف مشچ و دش هدروآرب شیوزرآ .دیدنخ شانامشچ .دوشگ مشچ سیگنرف
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 شیپ رد ار رهش هار تعرس اب و دندرک لقتنم سنالوبمآ هب ار وا لالب و ناخ گنشوه
  .دنتفرگ
 تسا نم رسپ لالب :درکیم هاگن سیگنرف هب و دوب هدرک زک نیشام يهشوگ ناخ گنشوه
 تفرگرب مشچ سیگنرف زا ».يدرپس رهچیرپ هب هک تسا یکدوک نامه نیا .تسوت رسپ و
 .دوب هدرک شاشومارف اهلاس هک درک یقالت ینز هاگن اب شاهاگن .درک دنلب رس و
 ار وا ایوگ و كانبضغ ،ذفان یهاگن اب ،دولآ کشا و هدرک مرو نامشچ اب رهچیرپ
 .تخادنا ریز هب رس و دش هلاچم ،دش هراپ ناخ گنشوه نورد رد يزیچ .تسیرگنیم
 ار وت و مدروآرد ياپ زا ار وا نم .مدرک کیلش وا هب نم عقاو رد :دیوگب تساوخیم شالد
 ».متازاجم قحتسم نم .مدرک بارخ هناخ
 سیگنرف يور لالب و اراس یلو .دنک هاگن ار شرسپ .دنزب فرح لالب اب تساوخیم شالد
 یسورع زور ادرف .زیخرب .ردام زیخرب« :دندرکیم زاین و زار وا اب و دندیلانیم ،دندوب هدش مخ
 و ».زیخرب .ینک يداش و یبوکب اپ ،یصقرب ام نشج رد دیاب ادرف .ردام وش دنلب .تسام
 .دندیلانیم و دنتسیرگیم
 و دندمآ ناشکمک هب راتسرپ دنچ .دیسر ناتسرامیب هب ناشک ریژآ و تعرس اب سنالوبمآ
 .دندرک لقتنم لمع قاطا هب هلجع اب ار سیگنرف
 هار هب ورهدایپ رد و دندش جراخ ناتسرامیب زا نینوخ سابل و تسد اب ناهارمه و اراس
 .دندیسر هار راهچ هب .توکس و دوب توکس .دزیمن فرح سک چیه اب سک چیه .دنداتفا
 و رورش ناوج نیا زا نم« :تفگ دیآیمرد هاچ هت زا یئوگ هک یئادص اب ناخ گنشوه
 زا هتشذگ ياهدمآ شیپ زا و مفساتم تیاهن یب داتفا قافتا هچ نآ زا .مراد ترفن شکمدآ
 حور ياهیئابیز ات مدوب هتسب ار منامشچ لماک یهاگآ اب لاح هب ات نم .مهاوخیم رذع امش
 دیشخب دیهاوخن ارم هک منادیم .سب و مدیشیدنایم دوخ هب طقف .منیبن ار امش تیصخش و
 لالب يوربور هاگ نآ ».منک ناربج ار هتشذگ ياهیتلادع یب درک مهاوخ یعس نم یلو
 .داد شزاون ار وا نیتسآ شاتشگنا اب و دنکفا ریز هب رس ،داتسیا
 ات و دنتشذگ هار راهچ زا اهنآ .دیدرگ رود وا زا رهچیرپ و اراس هارمه و دنادرگرب ور لالب
 رد ار شاهناخ هار ناشیرپ و بارخ رهچیرپ .دندرک یط یسکات اب ار سوب ینیم هاگتسیا
 رادمغ ،دوب تکاس هد زور نآ يادرف .دندوب هد رد دعب یقیاقد لالب و اراس و تفرگ شیپ
 یسورع و دندوب هتفرگ متام ،دندوب هتسب ار اهرد .دندوب ناشاههناخ رد همه .دوب رادازغ ،دوب
 دوب هتفگ هر هلب اراس .دوب هدناوخ ار هغیص رقاب الم .دوب هدش ماجنا دقع .دندوب هدرب دای زا ار
 رجز ،دوب ردام وا .دوب هتسب ورف مشچ هظحل نیا يهئشن اب و دوب هدینش ار نآ سیگنرف و
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 هار نیا و دوب اراس و لالب قشاع ،دوب قشاع و دوب نابرهم یلیخ .دوب هدید متس و هدیشک
 ،دوب هتفر اهگرگ دزن ،دوب هتفرگ ار اراس تسد نازیر کشا لالب .دوب هدومیپ بوخ ار نشور
 .دوب هتفرگ شوغآ رد ار اهنآ و دوب هدید ار اهگرگ يهیرگ ،دوب هتفگ ار ارجام

♞ 
 نابرد هب و دش نامتخاس دراو هلجع اب و دناسر یهاگآ هب ار دوخ یسکات اب ناخ گنشوه
 راک ناهیک رسیمک ياقآ اب .تسا ینوخ ماناتسد هک دینیبیم .متسه ماکداش نم« :تفگ
 ».مناسرب ناشضرع هب ار یمهم تاعالطا مهاوخیم .مراد
 و نینوخ ،ماکداش ياقآ ؟رسیمک بانج .وله« :تشادرب ار یشوگ ياهملک يادا نودب نابرد

 ار یشوگ ».مشچ …هلب …دنک تبحص امش اب دهاوخیم و داد روضح اج نیا نیلام
 يرودیرک اهنآ ».دیروآیب فیرشت ،درک مهاوخ یئامنهار ار امش .دیئامرفب« :تفگ و تشاذگ
 زاب دوخ و ».تسا رسیمک راک قاطا نیا« :تفگ یگرزب رد هب هراشا اب نابرد و دندرک یط ار
 .تشگ
 ».منکیم ضرع مالس« :تفگ و دش قاطا دراو ،رد هب ياهبرض سپ رد ناخ گنشوه
 نینوخ یلیخ .دینیشنب دیئامرفب .ماکداش ياقآ مالس« :تفگ و تفر شیوس هب رسیمک
 »؟دیتسه
 فلت ار امش تفو دایز« :تفگ و درک ثکم یمک ،تسشن یلدنص يور ناخ گنشوه
 رتکد مناخ ،هد رد وا .دز یفیرش ناسنا لتق هب تسد رگید راب ،نمهب ،نم رسپ .درک مهاوخن
 يارب .درک رارف شاهارمه ناوج راهچ هارمه و دروآرد اپ زا هچناپت اب ار يرادهب رومأم ،رذآ
 ».داد مهاوخ ماجنا دیآرب متسد زا هک یکمک ره وا يریگتسد
 رتصخشم يردق و دینک مارآ ار دوخ منکیم شهاوخ« :تفگ و تسشن شیوربور رسیمک
 ».دیهد حیضوت ار تانایرج
 ار مناخ نیا امش« :دیسرپ رسیمک .داد حیضوت دوب هدید هک ار هچ نآ ناخ گنشوه
 »؟دیتخانشیم
 يرتکد مناخ هک مدینش هتشذگ زور ود ای و شیپ زور یلو مدیدیم راب نیلوا يارب ار وا .هن«
 ».دیآیم هد هب لس لرتنک يارب رذآ مان هب

 »؟دش یمخز مه يرگی سک«
 زا ار هحلسا نمهب ناهارمه ،نآ زا دعب .دش کیلش ریت کی طقف نوچ .منکیمن رکف«
 ».دندرک رارف رفن جنپ ره و دنتفرگ شاتسد
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 …منادیم …هلب …يدنز بانج مکیلع مالس« :تشادرب ار یشوگ رسیمک .دز گنز نفلت

 ود یکی رگا …دندرک فیرعت ار تانایرج مامت و دنراد فیرشت اج نیا ماکداش ياقآ هعاسلا

 ار یشوگ ».ظفاح ادخ …امش نابرق …تسین دب ،دنروایب فیرشت مه امش نیرومأم زا رفن
 سامت امش اب ام .لزنم دیربب فیرشت منکیم شهاوخ« :تفگ ناخ گنشوه هب و تشاذگ
 ».تفرگ میهاوخ
 مهاوخ ماجنا مشچ يور هب دیآرب متسد زا يراک ره« :تفگ و تساخرب اج زا ناخ گنشوه
 ار يدنزرف نینچ رگید نم« :تفگ و دیشک یهآ ،تخادنا ریز هب رس سپس ».داد
 كرت ار قاطا بوطرم ینامشچ و هتشگ مخ يرس اب ».تسین نم رسپ رگید وا .مهاوخیمن
 ،دندشیم در شرانک زا يرایسب هار نیب رد .تفرگ شیپ رد ار هناخ هار هنالس هنالس و درک
 .دندادیم ناکت رس و دندرکیم زادنارو ار شدولآ نوخ لکیه بجعت اب
 .دیشک رانک ار دوخ و درب ورف ار شغیج ،تفرگ ناهد رب تسد ،دوشک شیور هب ار رد هدیش
 و فیرش ناسنا کی .دش هتشک رگید مدآ کی« :تفگ و داد هیکت رد هب ناخ گنشوه
 ».دش هتشک رابود وا .تفر تسد زا راذگتمدخ
 »؟یتشک ار یسک هچ« :دیسرپ هدیرب هدیرب و تخاب گنر هدیش
 شالوگ فرش یب و تسپ درم کی ایوگ ،لوا راب رد« :تفگ هدنکفا يرس اب ناخ گنشوه
 ار شابلق هد نادیم رد هچناپت اب ماکداش نمهب مود راب رد و درک شا طقاس یگدنز زا و دز
 ».مدوب دهاش نم .تشک ار وا و درک کیلش ،تفرگ هناشن
 شاضغب ،دش هریخ ياهطقن هب و تسشن اج نامه یگتسهآ هب .دمآرد ياپ زا هدیش
 يور ات درک ناشکمک ،دش جراخ هناخزپشآ زا سابع شم .دمآیمنرد شاکشا و دیکرتیمن
 .دروآ ياچ ناشيارب و دنتسشن لبم
 ار شاسابل ،دش دنلب یتخس هب ناخ گنشوه .دنتسشن توکس رد رهوش و نز یتعاس
 .تفر مامح هب و درک ترپ نیمز يور ،دروآرد
 يور و دروآ شرهوش يارب يزیمت سابل ،درک تسار دق ،هدش رحس ياهمدآ لثم هدیش
 .تسشن لبم
 مرگ ياچ .دینک لیم تسا مرگ ات منکیم شهاوخ« :تفگ و دروآ ياچ هرابود سابع شم
 ».دروآیم اج ار مدآ لاح
 رد شیادص و تخادنا تخت يور تروص اب ار دوخ ،تفر الاب اههلپ زا ،دیشون ياهعرج هدیش
 .دماین
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 رانک و تفر هدیش دزن ،دیشکرس رخآ هب ات ار ياچ ناجنف ،دش نوریب مامح زا ناخ گنشوه
 و بجعت اب هدیش .تخادرپ شاشراون هب و دیشک وا يوزاب هب تسد یمرن هب ،تسشن تخت
 .تسیرگ و رشف وا  هب ار دوخ ،تخادنا شاندرگ رد تسد هتخانشان يرهم
 ».مورب دیاب« :تفگ يدولآدرگ و هتسخ يادص اب ناخ گنشوه
 »؟اجک« :دیسرپ نایرگ هدیش
 ».مهدب لیوحت یهاگآ هب و منک ادیپ ار نمهب ،مورب دیاب«
 راک .يرآ« مشخ اب سپس و »؟دیآیم تالد« :درک کیدزن ینیب هب ار شالامتسد هدیش
 ».تسا تسرد یلو تسا كاندرد .ینکیم یبوخ
 .درک كرت ار هناخ و دیشوپ سابل ناخ گنشوه
 ار نمهب نادرگرس و نالیو ،رهش رانک تالحم و اههار راهچ ،اههچوک ،اهنابایخ رد اهزور وا
 زا یناشن ای و دنیبب ار وا دیاش ،داتسیایم راظتنا هب یهار راهچ رس اهتعاس .درکیم وجتسج
 هب تسار کی ،تفرگ شیپ رد ار هد هار ،دیسر شرطاخ هب يرکف مهد زور .دروآ تسد هب وا
 .دز رد و تفر رقاب الم يهناخ
 ».دیدمآ شوخ ام یشیورد يهناخ هب .دیئامرفب ماکداش ياقآ مکیلع مالس«
 .دش تکاس و درک شوخ اج شیوربور رقاب الم .تسشن وناز راهچ ،یلاق يور ناخ گنشوه
 قافتا« :تفگ و تشاذگ شیولج ،تخیر ياچ یناجنف شا نامهیم يارب ،دیشک مد هک ياچ
 ».دوب یکانتشحو
 »؟دیاهدید ار نمهب لاح هب ات زور نآ زا« :دیسرپ ناخ گنشوه
 ».مرادن يربخ وا زا .هن«
 یلو« :تفگ و دیشون ياهعرج ،تشاذگ ناهد رد ،درب ورف ياچ رد دنق ياهبح ناخ گنشوه
 »؟دیرادن یعالطا وا زا امش روطچ .تسا لخاد ناملسم ناردارب اب یلیخ وا اهزور نیا رد
 ».هدش یفخم رهش رد وا و منکیم یگدنز هد رد نم«
 هاجنپ ،دیهدب لیوحت نم هب و دینک ادیپ ار وا رگا« :تفگ هاتوک یثکم زا سپ ناخ گنشوه
 ».منکیم میدقت ناتتمدخ ناموت رازه
 »!ناموت رازه هاجنپ !ناموت رازه هاجنپ« :دش درگ شانامشچ و دنام زاب رقاب الم ناهد
 هب هدیرب هدیرب .دشن قفوم ،دنک مسجت ار ناموت رازه هاجنپ هک دروآ راشف دوخ هب يردق
  ».داد مهاوخ عالطا امش هب و درک مهاوخ ار دوخ یعس« :تفگ شنامهیم
 چیه .دز هد رد یتشگ و درک كرت ار رقاب الم ،تساخرب ،دیشکرس ار ياچ ناخ گنشوه
 بل ریز و دنتخودیم شامشچ رد مشچ ،دندشیم در شرانک زا یلاها .دادن مالس وا هب سک
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 رانک یگنس هتخت يور لالب و اراس .تفرگ شیپ رد ار تشد هار .دندرکیم شراثن یشحف
 اشامت ار هدیراب هزات ياهفرب ،نیگنس یتوکس و دولآ مغ ياهرهچ اب و دندوب هتسشن مه
 .دندرکیم
 :تفگ هتسهآ و داتسیا ناشیمدق دنچ رد ،دش کیدزن اهنآ هب هدزمغ ،ناخ گنشوه
 نمهب مان هب یلتاق و هناوید مدآ .مریصقت یب قافتا نیا رد نم .دیشخبب ارم هک ماهدمآ«
 زین ناهیک رسیمک هب ار نیا نم .تسین نم دنزرف رگید وا .دز ياهزات تیانج هب تسد هرابود
 ».ماهتفگ
 هار هب و دنتفرگ ار مه تسد .شیاشخب یب و محر یب ،رون یب ،دندرک شاهاگن هدادلد ود
 هب منکیم شهاوخ« :داتفا هار  ناشلابند هدناماو یلیاس ناسب زین ناخ گنشوه .دنتفر دوخ
 و مدناجنر ار امش ،مدرک ملظ امش هب یلیخ هتشذگ رد نم .دینک شوگ میاهفرح
 تسود ار رفن ود امش .متسین هتشذگ مدآ نآ رگید زورما یلو متفرگ يزاب هب ار ناتایگدنز
 فرح نم اب منکیم شهاوخ .منکیم دیئوگب هک يراک ره هتشذگ ناربج يارب و مراد
 ».دینزب
 هدروخ تسکش و هدنکفارس .دشن هتخود شانامشچ هب یهاگن و دیسرن شاشوگ هب یمالک
 زا .دیشودیم ار اهواگ ،هلیوط رد دمحا .دوبن اج نآ رد ردفص .تفرگ شیپ رد ار تاسیسأت هار
 ار نآ زا یمین هراب کی و تفرگ تسد هب ار یکسیو يرطب ،دش قاطا دراو و تفر الاب اههلپ
 .تفر باوخ هب یتعاس و دش جیگ ،تسشن قاطا فک ،درک یلاخ
 اب ،نازیخ و ناتفا ،تسم همین ،بذعم و ناشیرپ یحور اب ،بارخ و هتسخ دعب تعاس ود
 ياههمکد و هدیکورچ شاتک يهقی ،هدیشارتن شاشیر .دناسر هناخ هب ار دوخ يراوس
 شاتشپ و هدیکورچ و دیفس شانابل .دزیم یخرس شامروتم ياهکلپ .دوب زاب شانهاریپ
 يور لاح یب و مارآ .دوب نازیوآ وس ود رد شیاهتسد ،دش هدایپ هک نیشام زا .دوب هدیمخ
 يور شرهوش رانک .دوب رتناغاد و رتتسم ،رتهدیلوژ ،رتبارخ وا زا هدیش .دیشک زارد هپاناک
 ».دروآ دهاوخرد اپ زا ار ام درد نیا« :تفگ و درب ورف وا ياهوم يال تشگنا ،تسشن نیمز
 کمک اب »؟میتسه اپ رب هک ینکیم رکف زونه« :تفگ و دوشگ همین ار مشچ ناخ گنشوه
 .دندناسر زور هب مطالت و یباوخ یب رد ار بش و دنتفر باوخ قاطا هب .دتسیاب تسناوت هدیش
 هدش نیذآ و یناغارچ اهنابایخ .دش جراخ هناخ زا ناخ گنشوه هک دوب هتشذگ زور زا یتدم
 .دندوب لوغشم رورس و نشج هب ،هتخیر نابایخ و هچوک هب رفن نارازه .دوب
 .دوب مرگ هسوب و چام رازاب .دنتفگیم کیربت مه هب ار نطو هب ربهر تشگزاب ،مدرم
 دندوب هداهن نابایخ رد اهزیم ،اهیشورف لیجآ ،اهیشورف هویم ،اهیشورف ینیریش ،اهیئاونان
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 .دندرکیم توعد دوخ ياهیمیدقت فرص هب ار مدرم و
 و صقر هب مدرم ياهشوگ ره رد .دشیمن عطق ياهظحل یقیسوم و رورس و هدنخ يادص
 و دیشکرس اج ره هب شاهدش مگ لابند بورغ ات ناخ گنشوه.دندوب لوغشم یبوکیاپ
 .تفر دجسم هب هدناماو و هتسخ
 تک ریز رد هک وشیر لکیه يوق نادرم يدادعت و درکیم قطن هداتسیا ،ربنم رب رقاب الم
 دایرف و تساخرب ،دید ار نمهب ناخ گنشوه .دندرکیم تظفاحم ار وا ،دندوب هتسب هچناپت
 ».نمهب .نمهب« :دز
 .دروخیمن ناکت و دوب هداتسیا ياهمسجم نوچ نمهب
 نم رسپ اههتشذگ رد وا .تسا شک مدآ وا .تسا لتاق وا« :تفگیم دایرف اب ناخ گنشوه
 ياضف رد هک یمدرم نیب زا درکیم یعس و ».دینک ریگتسد ار وا .مدوب شردپ نم و دوب
 .دناسرب وا هب ار دوخ ،دندوب هتسشن مه هب هدیبسچ ،دجسم گرزب
 دگل و تشم يردق ،دندرب نحص نایم هب ناشک ناشک ،دنتفرگ ار شرود وشیر درم راهچ
 اپ ردق نآ و داتسیا راظتنا هب رد رانک وا یلو .دنتخادنا شانوریب دجسم زا و دندرک شراثن
 هدرک ذوفن شاناج رد امرس .دنتسب مه ار دجسم رد .دوبن نابایخ رد یسک رگید هک درشف
 .تفر و تفرگ شیپ رد ار هناخ هار هدرمژپ و فیعض ،قمر یب  .دوب

 

۴٠ 
 قح ،دناوخیم يرعش یلع فصو رد .تشادیمرب ماگ ورهدایپ لوط رد یگتسهآ هب شیورد
 هب ،درکیم قاط ار شاتقاط امرس هاگ ره .تفریم ینیعم دصقم هب و دیشکیم وه
 غاد اغاد دنق ياهبح اب ار نآ وا و دروآیم شیارب ياچ رادهزاغم .دشیم دراو ياهزاغم
 هک دوب نانچ نآ امرس تَِدح .درکیم توف و دناوخیم هک دوب شیاعد وا رکشت .دیشکیمرس
 رانک و تشذگ یلصا نابایخ زا .دیسامیم اههژم رب کشا و دشیم ردوپ اوه رد ناهد راخب
 تعاس ،زور عقوم نآ رد .تخادرپ عاضوا یسررب هب و دز همتابمچ كاواس نامتخاس یلصا رد
 .دیئاپیمن ار وا و دوبن نابایخ رد سک چیه ،امرس زوس نآ و رهظ زا دعب هس
 ».يدنز ياقآ بانج مالس« :دش يدنز قاطا دراو و دیرس لخاد هب
 .یئایب زورما دوبن رارق ؟ینکیم راکچ اج نیا .شیورد مکیلع مالس« :دیسرپ بجعت اب يدنز
 »؟هزات ياهربخ
 »؟دنراد فیرشت رویرپ ياقآ .تسین ياهزات ربخ«
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 »!يریگیم ار ناگرزب غارس .دناوخیم سورخ تاکبک رگید الاح .شیورد يدش مهم«
 ».متسه ناشیا لابند رد هب رد نم ،هتشذگ یخوش زا«
 »؟تسیچ نایرج«
 ».منک ضرع ناشتمدخ دیاب هک مراد یماغیپ«
 ».مناسریم ناشیا هب ار نآ .تکاپ يوت راذگب و سیونب«
 ».منک در ار ماغیپ نیاً اصخش متسه فظوم نم دوشیمن روط نیا .هن«
 ».دروایب فیرشت ات ینک ربص دیاب سپ«
 و دوب لوغشم دوخ راک هب يدنز .دروآ ياچ شايارب یچرادبآ .تسشن یلدنص يور شیورد
 .درکیم زاورپ دوخ رکف رد شیورد
 ،تسشن شیورد رانک یلدنص يور ،دش دراو همیسارس و هدیرپ گنر اب رویرپ ،دعب تعاس مین
 .دیشک سفن ًاقیمع راب نیدنچ و تسب ار شانامشچ
 »؟دیدرک ادیپ يریگرد« :دیسرپ و دروآ ياچ شیارب هناخرادبآ زا يدنز
 :دوب هتسب ار شیاهمشچ و هتشاد هگن الاب ار شاتروص ،هداد هیکت راوید هب ار شرس رویرپ
 هب هک دناهدش حیقو ردق نآ اههتخوس ردپ نیا« :تفگ و درک زاب مشچ سپس و ».يرآ«
 تسد زا ار ياچ ».دننکیم داجیا تمحازم و دنزادنایم هقرت و گنس نم نیشام فرط
 »؟ربخ هچ« :دیسرپ و دز يدنخبل ،داتفا شیورد هب شامشچ .درک رکشت و تفرگ يدنز
 ».منک ضرع ناتتمدخً اصخش دیاب هک مراد یماغیپ« :تفگ يدنز
 ».وگب ار تاماغیپ« :تفگ شیورد هب واکجنک رویرپ
 ».تسامش صوصخم طقف« :تفگ و تخادنا ریز هب رس شیورد
 .دندش دراو موس يهقبط رد تسایر قاطا هب و دنتفر الاب اههلپ زا ».ایب نم لابند«
 و »؟تسیچ و تسیک فرط زا ماغیپ« :دیسرپ و داتسیا شیورد يوربور ،تسب ار رد رویرپ
 .تسشن شزیم تشپ
 ».درک مهاوخ ضرع ناتتمدخ ار ماغیپ دعب و مراد یضیارع لوا ،دیئامرفب هزاجا رگا«
 ».لانب ِد« :تفگ یگلصوح یب اب رویرپ
 راسمیت و ززعم ياقآ هک دینادیم« :تفگ يزومرم نحل اب و دش کیدزن وا زیم هب شیورد
 ضرع ناتتمدخ ًادعب ار تاعالطا نیا عبنم ؟دندش هتشک ماظع تایآ نامرف هب مظعا
 ام تکرح ره و ؟تسا ناراک بارخ يهرصاحم رد كاواس و شترا هک دینادیم .درک مهاوخ
 »؟دننکیم لرتنک ار
 ».دنالوغشم اهراک نیا هب تساهتدم اهنآ .منادیم ار نیا يرآ«
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 ،راسمیت و ززعم ياقآ زا دعب .دناهدرک ناشن ار امش صخش صوصخ هب اهنآ هک دینادیم«
 و تخادنا دنهاوخ ناتناج هب بیرقنع ار ماکداش نمهب لثم یئاهمدآ اهنآ .تسامش تبون
 .نابرق تسا كانرطخ یلیخ عاضوا .درک دنهاوخ ارجا ار راسمیت يهمانرب لثم ياهمانرب
 و دننکن نامریگتسد اهنآ هک میشاب بظاوم دیاب ام الاح زا هک هدرک رییغت ردق نآ عاضوا
 »ماهدروآ تسد هب دجسم نورد زا ار تاعالطا نیا نم .دنزیرن  نامياههناخ هب
 .تسشن یلدنص يور تسار و دش واکجنک رویرپ
 ».یفقث رقاب مالسالا تجح شیپ متفر شیپ زور ود«
 »؟ماهدینشن ار شامسا لاح هب ات ؟تسا يروناج هچ رگید وا«
 ».دراد رادیرخ رتشیب راسمیت کی زا شافرح زورما هک تسا نامدوخ رقاب الم نامه«
 ».هدب همادا بوخ«
 ار امش تاصخشم مامت اقآ نیا .مهدب بآ یشوگ و رس هک ناشیا يهناخ مدوب هتفر ،هلب«
 مان ،اههچب دادعت ،ناتقباس ياهرتخد تسود ات همانسانش هرامش زا .تشاذگ نم تسد فک
 ار یلاع بانج كانرطخ تیعضو هک صوصخ هب .تفگزاب ًاقیقد میارب ار ناتمناخ لیماف و
 ».درک دزشوگ ،دش دهاوخ هداوناخ و امش ریگماد بیرقنع هک یتارطخ و داد حیضوت
 :دیسرپ و درک کیدزن شیورد هب رس ،دش مخ زیم يور .دوب هدیسرت یسوسحم روط هب رویرپ
 »؟دعب«
 مدآ هسفنلایف رویرپ ردارب هک منادیم نم :دنتفک ناشیا .داتسرف یمایپ امش تمدخ ناشیا«
 ياهزور نیرخآ هک لاح .هدشن هدولآ یسک نوخ هب شاتسد و تسا يدنمنفارش و كاپ
 هدرپس دالج تسد هب ناشیا هک تسا فیح ،دوشیم يرپس يولهپ يهلسلس نیگنن تایح
 ».دوش
 »؟دالج مادک ؟دالج« :دیسرپ یگتفشآ اب و همیسارس رویرپ
 هب .دالج هلمجنم ،تسه زیچ همه رکف رد الاح زا و تفرگ دهاوخ ار تردقً امتح تیناحور«
 يهیاس رد ار امش ،دینک زاب ار هرکاذم باب و ناشتمدخ دیورب رگا هک دنتفگ ناشیا لاح ره
 ار دوخ رظن زین هدنب دیئامرفب هزاجا رگا .دوب ناشیا فرح نیا .دریگیم دوخ تمحر
 »؟منک ضرع ناتتمدخ
 ».وگب .هلب« :تفگ يواکجنک اب و دیشک یتحار سفن رویرپ
 دهاوخیمن ملد تهج نیا هب .ماهدرک راک امش رظن ریز و تمدخ رد هک تساهتدم نم«
 نیا تینما ظفح ام يهفیظو ،ریقح نیا رظن هب .دیوش بیاصم و ایالب راچد ناتبانج
 ام يارب هاش ای دشاب دنوخآ .دشاب دهاوخیم سک ره یئالاب ،لاح .تساهیئالاب و تکلمم
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 مه زاب ،دیسر تردق هب دنوخآ رگا و میتسه شرکون ام دوب تردق رد هاش رگا .دنکیمن یقرف
 اهینیئاپ .اهینیئاپ هن میتسه اهیئالاب راکتمدخ ام ،رویرپ ياقآ دینادیم .میتسه شرکون ام
 ناشاپ ریز یتقو ات مه اهنآ .دنوشیم ضوع هک دنتسه اهیئالاب نیا .دنوشیمن ضوع هک
 يوم مدرم ،دنتسشن تفس یلدنص يور یتقو یلو .دناجاتحم مدرم هب ،هدشن مکحم
 هب ام و دناجاتحم ام هب هشیمه اهنآ ،عقاو رد .دناجاتحم ام هب تقو نآ و دوشیم ناشغامد
 يداضت چیه ام اب ،مینک ضوع لیر اهنآ تساوخ قبط شمرن اب میناوتب ام رگا .اهنآ
 ناشیا رادید زا .تفم کشجنگ و تفم گنس ،تسا نینچ عاضوا هک لاح .تشاد دنهاوخن
 ».دیهدیم تاجن ار ناتناج هک تسا نیا شاتعفنم لقاّدح .دینیبیمن ررض
 ار کشجنگ يهخسن نیمه مه تدوخ يارب« :دیسرپ و دش هریخ شیورد تروص هب رویرپ
 »؟ياهدیچیپ
 ».هلب« :تفگ و تخادنا نیئاپ ار شرس ،دز يدنخبل شیورد
 رد ادرف سپ اقآ ایآ« :دیسرپ هاگ نآ .تفگن چیه اهتدم و داد هیکت شایلدنص هب رویرپ
 »؟دنامیم هناخ
 ».دنام دهاوخ هناخ ردً امتح ،دیروآیب فیرشت امش رگا« :تفگ شیورد
 حبص هد تعاس ادرف سپ نم« :تفگ هتسهآ رایسب و دش کیدزن شیورد هب ،تساخرب رویرپ
 ».دنامب تدوخ دزن .وت و نم نیب تسا يرس نیا یلو .دوب مهاوخ ناشیا دزن
 نوریب كاواس نامتخاس رد زا ار دوخ و دومیپ ار ورهار ،درک یظفاح ادخ مارتحا اب شیورد
 ردپ« :تفگ و دیرغ .دندوب هدش عمج شرود يدادعت ،تساخرب هک نیمز زا .تخادنا
        .دیدرگ هد راپسهر و تفرگ ار شاهار ».دنزادنایم نوریب دگل اب ار مدآ اههتخوس

♞ 
 ».اهینیئاپ هن میتسه اهیئالاب رکون ام :درک زادنارو ار دوخ يهفایق ،داتسیا هنیآ يولج رویرپ
 يهتفرگ فرب ياهفلع يور دعب تعاس مین .تفر نوریب هناخ زا و دیشوپ ار شاتک
 هار هب شیورد .دید رظتنم ،دیعب ياهلصاف رد ار شیورد و درک كراپ هد رانک رد ياهعرزم
 مدق رس یگنت يهچوک رد شیورد .شالابند هب ،ياهلصاف اب رویرپ و تفر رقاب الم يهناخ
  .دیدرگ رود و درک دنت مدق ،ياهناخ رد هب هراشا اب ،دیسر شرانک هک رویرپ .درک هاتوک
 .دز قاطا رد هب ياهبرض و دش طایح دراو رویرپ
 و هتسشن وناز راهچ یکشت يور ،هدیشوپ همامع و ابع رقاب الم ».دیئامرفب .لخاد دیئامرفب«
 .دوب هداد هیکت هطخم هب
 ».منکیم ضرع مالس« :تفگ و دش لخاد رویرپ
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 مکیلع« :تفگ و دیشک وا يوس هب ار شاتسد ،دش زیخ مین ینأت اب و یمارآ هب رقاب الم
 ».مالسلا
 ،یلاق يور شیوربور و دیسوب رایتخا یب ،تفرگ ار شاتسد ،تفر وا يوس هب هلجع اب رویرپ
 .تسشن وناز ود
 يارب ،تسین تمحز رگا .تسا ناتدوخ يهناخ اج نیا .ردارب دیدمآ شوخ« :تفگ رقاب الم
 ».دیزیرب ياچ ناتدوخ
 .تسشن و داهن نایم رد ار اهنآ ،تخیر ياچ ناجنف ود ،دش کیدزن ياهلیتف غارچ هب رویرپ
 هتکن و هدیمهف درم امش هک متسنادیم« :تفگ و تشادرب نیمز زا ار شاحیبست رقاب الم
 ار مدق نیلوا ،امش ناج تاجن يارب نم .دیاهدرک كرد ار یگدنز مب و ریز و دیتسه یجنس
 مه ناتدوخ ًامتح« دیشون ياچ ياهعرج ».مرخیم ناج هب مه ار شیاهرسدرد و متشادرب
 نیشام ياهخرچ لثم بالقنا .دیتسه فقاو هداوناخ و دوخ كانرطخ و میخو عضو هب
 و مهف يهجرد و قباوس زا یهاگآ اب نم .دنکیم هل ار زیچ همه ،یبوک تلافسا
 یکمک ات مدرک زارد یتسد .دیوش هل خرچ نیا ریز رد مه امش هک دمآ مفیح ناتیگتسیاش
 ».مشاب هدرک
 مراودیما .مرکشتم هزادنا یب ناتبانج تبحم و فطل همه نیا زا« :تفگ ینتورف اب رویرپ
 نم تسد زا یتمدخ رگا مدنمشهاوخ ناتروضح زا .منک ناربج ار نآ زا ياهشوگ مناوتب
 ».مهد ماجنا ات دیئامرفب دیآیمرب

 …تخادرپ اوجن هب و درک کیدزن وا هب رس رقاب الم
 دومن كرت ار هد تحار لایخ اب و دش جراخ رقابّ الم يهناخ زا ادص و رس یب رویرپ
 .تفرگ ار نامحر غارس یلوتم زا و درک كراپ ،دجسم لباقم رقاب الم دعب یتعاس
 زا نامحر .دز ادص ار نامحر و داتسیا هرجح رد تشپ رقاب الم .داد ناشن ار يرد یلوتم
 »!دیشاب ریخ هب ؟ربخ هچ .اقآ جاح مالس« :دمآ نوریب هرجح
 ».ربنم رانک میورب ایب«
 .دنتسشن ربنم رانک و دندروآرد ار ناشاهشفک
 زکارم و یسوساج ياههنال هب مدرم .تسا رییغت رد ام دوس هب اعیرس عاضوا« :تفگ رقاب الم
 ».درک دنهاوخ هلمح میژر تردق
 ».میاهدید كرادت یفاک يهزادنا هب زور نآ يارب ام« :تفگ نامحر
 ،دنتسه هتخانشان یتینما ياهورین نیب رد هک ار یناردارب یضعب ناج یتسیابیم ام یلو«
 ».مینک تظفاحم
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 ».مدیمهفن ار ناتروظنم«
 زا بالقنا تمدخ رد هک دنتسه ام ناردارب ،یتلود ياهناگرا رد يدیلک ياهمدآ یضعب«
 ».دنراذگیم هیام ناج
 »؟ًالثم«
 »؟یسانشیم ار رویرپ ردارب وتً امتح«
 دمآ شدای هب هبترم کی و ».تسانشآ مشوگ هب شامسا« :تفگ و درک رکف يردق نامحر
 شامادعا ،بسانم تصرف رد و دنکن رارف هک میشاب شابظاوم دیاب ام تفگیم نمهب .هلب«
 ».مینک
 تمدخ زا یکی رویرپ ردارب .روعش یب لتاق نیا درک طلغ« :تفگ تینابصع اب رقاب الم
 .تسا هدروخ لد نوخ و هدیشک تمحز هار نیا رد اهلاس وا .تسه و هدوب بالقنا نارازگ
 .میشاب هتشاد مه ار ناوج نیا دیاب ام هتبلا .دنک شامادعا دهاوخیم هناوید ناوج کی الاح
 دیاب وت ،دمآ شیپ باسح هیفصت زور رگا نمض رد .لمع لها و یبالقنا ،روشرپ تسا یمدآ
 زا .یئامن تروشم تاتسد ریز ياهمدآ دروم رد وا اب و ینک تظفاحم رویرپ ردارب ناج زا
 نیا ،يرادن دامتعا رهش نیا نویناحور هب یتسرد هب و یتسه یقداص مدآ وت هک یئاج نآ
 اهمدآ يهمه و دننک بارخ ار زیچ همه دنهاوخیم اهنآ .مراذگیم نایم رد وت اب ار لیاسم
 ».تسین تسرد نیا و دننارب لتق هب ار
 امش .منکیم ادف مه ار مناج امش تمدخ رد نم« :تفگ و دیسوب ار رقاب الم تسد نامحر
 ».دیتسه دیلقت عجرم نم يارب
 نیا رد وت نوچ یناناوج ات« :تفگ و تساخرب اج زا ،دیسوب ار وا یناشیپ ،درک فیک رقاب الم
 تمس هب یظفاح ادخ زا سپ وا .تسا تحار بالقنا بناج زا ام لایخ و رکف ،دنتسه تکلمم
 و رارق اج نآ ياهدنوخآ اب ،دیشکرس زین تاهد یضعب هب شاهار رس .درک تکرح هد
  ».دیدرگزاب هناخ هب لاحشوخ و هتسخ ،بش و تشاذگ یئاهرادم
 

۴١ 
 زا سپ زین ناخ گنشوه .دندوب هتسشن یگنس هتخت يور لولم و هدز مغ ،اراس و لالب
 هچ رتکد مناخ زا« :دیسرپ لالب زا اراس .دوب هتفر ،تشگیم اهنآ شوح و لوح رد هک یتدم
 »؟ربخ
 راتسرپ .دناهدرب نارهت هب رتپوکیله اب ار وا بش نامه ،دنتفگ نم هب ناتسرامیب رد«
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 ».دسرن نارهت هب هدنز مه دیاش .تسا دص رد مین شاندنام هدنز ناکما ،تفگیم
 :تفگ و تشگرب اراس .داتفا هار هب وا لابند زین لالب .تخادرپ ندز مدق هب و دش دنلب اراس
 هک يزور ره .میوش تحار رورش لتاق نیا رش زا هشیمه يارب دیاب ام يزور کی هرخالاب«
 ».دوشیم رتحیقو و رتكانرطخ ،درذگیم
 هب باوخ رکف نیا اب حبص ات بشید مه نم« :تفگ و تشاذگ وا يهناش يور تسد لالب
 وا :تفگیم میهاربا .دراد ینوخ لد شدنزرف زا مه ماکداش ،مرظن هب .تفاین هار  مامشچ
 ار وا ات ددرگیم نمهب لابند ایوگ .دنزیم هسرپ اهنابایخ رد ،نالیو ياهمدآ ای و اهادگ لثم
 هب هچ نآ .تسین طوبرم ام هب دننکیم راکچ اهنآ و وا هک نیا ».دهد لیوحت ینابرهش هب
 ».تسا نامدوخ یگدنز زا وا ندیبور ،دراد طبر ام
 و تفرگ شیپ رد ار ردپ يهناخ هار اراس .دندش ادج مه زا هک دوب هدنام زورمین هب یتعاس
 ،رهش هبموریم« :تفگ مرکا هب و دروخ اذغ ياهمقل دنچ هلجع اب ،تفر دوخ يهناخ هب لالب
 ».مدرگنرب بشما دیاش .متسود يهناخ
 هزات وت ؟یشاب تدوخ بظاوم رتشیب اهزور نیا رد هک تسین رتهب« :تفگ یبات یب اب مرکا
 ».میاهدرکن تبث رتفد رد مه ار تدقع و میاهدادن جرخ مدرم هب ام مه زونه و یتسه داماد
 وا هب دیاب .منک ریگتسد ار نمهب مورب مهاوخیم ،یهاوخب ار شاتسار« :تفگ لالب
 ».دوشیم رتحیقو و رتيرج وا میئایب هاتوک ام هچ ره .دوش ام محازم دیابن رگید هک منامهفب
 نوریب هناخ نیا زا ار تاياپ مراذگیمن« :تفگ و تفرگ ار وا تسد همیسارس مرکا
 ».يراذگب
 تعرس هب امرس زوس زا و هتسش ار شاتروص و تسد هبملت بآ اب طایح رد هک یقت جاح
 »؟یتسه یبصع ردق نیا ارچ ؟هدش یچ« :دیسرپ مرکا زا ،دوب هدش قاطا دراو
 ».دهد لیوحت سیلپ هب و دنک ریگتسد ار یناج و لتاق نمهب دورب دهاوخیم ام داماد هزات«
 »؟تسا تسار ؟هرآ« :دیسرپ لالب زا بجعت اب یقت جاح
 ،میورب رانک وا يولج زا ام هک يزور ات .تسا تسار .يرآ« :تفگ يدج و ممصم لالب
 امش دهاوخیم ملد .ماهتفرگ ار ممیمصت امش يهزاجا اب نم .هساک نیمه و تسا شآ نیمه
 ».دیهد ناشن شوخ يور مه
 ».دیآیم وت اب مه ورسخ« :تفگ یقت جاح
 .تساخرب اج زا و ».تفر مهاوخ یئاهنت هب نم .هن« :تفگ لالب
 میمصت .ماهتشاد نانیمطا وت هب هشیمه نم« :تفگ لالب هب یقت جاح .دوب هتفرگ متام مرکا
 عجرم چیه تکلمم نیا رد .تسا كاندرد یلیخ تقیقح یلو .منادیم تسرد مه ار تزورما
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 ».تسا هدش لیب مدره یلیخ عاضوا و هدیشاپ مه زا زیچ همه .درادن دوجو ینوناق
 تارطخ زا ندش تحار و یلک روط هب شکمدآ کی بیقعت دوجو نیا اب« :تفگ لالب
 شاياهشفک و دیسوب ار ردپ و ردام تروص ».تسا تسرد ،ام طیارش رد هژیو هب وا يهدنیآ
 .دیشوپ ار
 .دش جراخ هناخ زا دارم رادید دصق هب و دش در نآ ریز زا لالب .دروآ نآرق مرکا

 ».دارم ومع مالس«
 ».تساج نیا مه اراس .یشب مرگ ایب .وت ایب .مرسپ مالس«
 .تسشن اراس رانک ،قاطا فک يولیز يور و دروآرد ار اهشفک لالب
 »؟هزات ربخ هچ« :دیسرپ دارم
 ».مهدب لیوحت ینابرهش هب هتسب تسد ار نمهب و مورب رهش هب مهاوخیم .چیه«
 »؟ياهدش هناوید رگم« :تفگ اراس
 نیا یلو ممهفیم ار تاتاساسحا« :تفگ و دیشک دوخ يهدیشارتن تروص هب یتسد دارم
 ».دناوخیمن زورما عاضوا اب تاساسحا
 دنهاوخن شیاسآ اهیلیخ هکلب ،ام اهنت هن ،دهدب هلی هنادازآ نمهب یتقو ات« :تفگ لالب
 ».تشاد
 ءوس اب رفن نارازه .تسا مکاح تکلمم رد جرم و جره ،زورما یلو تسا تسرد« :تفگ دارم
 و دوخ یگدنز و دننزیم یصخش باسح هیفصت هب تسد مکاح يوشبلب زا هدافتسا
 زور زورما .تسین یصخش باسح هیفصت زور زورما .دنهدیم داب رب ار ناشاههداوناخ
 نیرتگرزب هلئسم نیا .تسا مدرم نوخ رد هقرغ شرس يوم ات هک تسا یمیژر ینوگنرس
 ».میشوکب تمس نیا رد اوق مامت اب دیاب مه ام و تسا تلم يوزرآ
 ریغ يزوریپ ،گرم راجت و نالتاق و نایناج زا تلم فوفص يهیفصت نودب« :تفگ لالب
 ».دوب دهاوخن يرتهب زیچ ،دیآیم زورما نیمکاح ياج هب هک نآ ،یناث رد .تسا نکمم
 و رجز معط ،دناتلم يهدوت زا هتساخرب لقاّدح ،دش دنهاوخ مکاح هک اهنآ .ینکیم هابتشا«
 ».دنمهفیم ار مدرم و هدیشچ ار یتخبدب
 شوگ راون رد ار شیاهتبحص هک دشاب یقطان نآ تلم نیا يهدنیآ ربهر رگا« :تفگ لالب
 .دوب دهاوخ هایس مدرم نیا راگزور ،دنشاب نمهب و فرشا لثم یئاهمدآ شالماوع و مدرک
 صیرح و عامط هزادنا یب ،يدرمشرب اهنآ يارب هک یتایصوصخ نیمه لیلد هب تسرد
 ».دش دهاوخن رپ هاگچیه ناشداشگ ياههسیک و دوب دنهاوخ
 ،درک رثا یب ار یناج نیا دیاب .دیوگیم تسرد لالب :دیشیدنایم و دوب هتسشن تکاس اراس
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 ».تسین راک رد ینوناق یلو .داد نوناق لیوحت لقاّدح ای و درک تازاجم
 زا ار یلصا تمس و هدرک هبلغ تاقطنم رب وت تاساسحا منکیم رکف« :تفگ لالب هب دارم
 ».ياهداد تسد
 و بیقعت رد دیاب ،درادن دوجو يریگیپ ینوناق عجرم چیه هزورما هک یئاج نآ زا« :تفگ لالب
 یصقانت چیه میژر هیلع تیلاعف اب نیا .درک يرای و دومن يراشفاپ ناراک تیانج تازاجم
 ».درادن
 ».میایب تاهارمه دهاوخیم مالد و مرضاح یلو مفلاخم تامیمصت اب نم« :تفگ دارم
 ».متسه وت اب مه نم« :تفگ اراس
 .تساخرب شیاج زا و ».تفر مهاوخ یئاهنت هب دوخ .هن« :تفگ لالب
 ».مهدب تسد زا ار وت مهاوخیمن نم« :تفگ اراس
 هب ،میهدب تسد زا ار رگیدمه میهاوخیمن ام يهمه« :تفگ و دیسوب ار وا يهنوگ لالب
 .تفریم نانیمطا اب و مارآ وا ».ظفاح ادخ .تفر دیاب هک تسا یهار نیا یلو .ار وت نم هژیو
 ».دنایامنب ار دوخ مه هلیسو ات مرادرب ماگ دیاب :دوب نشور فده یلو دوبن مولعم هلیسو
 یلو دوب هدرب ورف بیج رد تسد .تسیرگنیم ار اراس یلو ،تشاد شیپ هب مشچ وا
 .درکیم يرارقیب ،هدشن جراخ هد زا زونه .دروخیم بات وا ياهوم دعج رد شاناتشگنا
 مهاوخرب :دوب هداد تسد زا یئابیکش و هداتفا رود اراس هاگن جاوم يایرد زا شالد یهام
  ».درک مهاوخ عورش ار وا اب یگدنز و تشگ

♞ 
 .دوب تولخ رهش .درک میهاربا يهناخ دصق و دش هدایپ سوب ینیم زا خسار یمزع اب لالب
 يهنایم رادزوس داب .دنتفریم يدصقم هب راوید رانک زا طایتحا اب ،اهمدآ یکوت و کت
  .دیعلبیم ار تسد رود ياهگنفت ياههفرس کت و ناگس يوعوع ،ناتسمز
 تعرس اب و دوب هدیشک الاب اهنیتسآ رد ار اهتسد و هدرب ورف شانشباک يهقی رد رس وا
 رد میهاربا .دروآ رد ادص هب ار ياهناخ رد گنز و تفر ورف ياهچوک رد .تشادیمرب مدق
 هب ار وا میهاربا رهاوخ و ردام و ردپ .درک توعد نورد هب ار وا و دش رهاظ رد يهناتسآ
 هد رتخد هک میهاربا رهاوخ .دندرک هدامآ ار ياچ طاسب و دنتسشن مه درگ ،دنتفریذپ یمرگ
 یسورع ماهدینش« :تفگ و دنابسچ وا هب ار دوخ ،تسشن لالب رانک ،دوب یسولم يهلاس
 ».لالب ومع ،يدرک
 .درک هدنمرش ار كرتخد نارگید زیت ياههاگن .تشاد نیئاپ هب مشچ لالب
 شیپ رد زونه یسورع .مدرک دقع ناج هرهز يرآ« :تفگ و دیشک وا ياهوم هب یتسد لالب
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  ».درک مهاوخ توعدً امتح ار وت ،یسورع رد .تسا
 كرت ار هناخ یئاهراک ماجنا يارب ردام و ردپ .دنتسشن تبحص هب یتدم نانابزیم و لالب
 وتً الومعم .تسا هدناشک اج نیا هب ياهلئسم ار وتً امتح !یبجع هچ« :دیسرپ میهاربا .دندرک
 ».يوریمن یسک يهناخ یناسآ هب و یتسه يایفراعت مدآ
 ».ینک ماکمک دشاب ترودقم رگا ماهدمآ .مراد یلکشم« :تفگ لالب

 ».مشچ يور هب«
 لیوحت و میامن شریگتسد ،منک ادیپ ار نمهب ماهدمآ« :تفگ و دروآ نیئاپ ار شیادص لالب
 .مهدب ینابرهش ای و یهاگآ
 ،دنتسب نوخ رد ار تدقع .ياهدید مخز .خسار تمزع و تسا نوخ رپ تلد« :تفگ میهاربا
 مامت اب ار تاهنیک و مشخ دهاوخیم ملد .شالت رپ يراذگتمدخ ،ردام لثم يزیزع نوخ رد
 رگید يوس نآ هب ماياپ و تسد یلو تسوت اب مالد ،ماهارمه وت اب نم .منک كرد دوجو
 هتفر هناشن دابآدعس و ناتسلگ خاک هب رترود نآ زا و ینابرهش و ناگداپ هب ماگنفت .تسا
 ،دناشکیم ارم هک یئورین نآ و دروآ دهاوخ راشف نادالج ندرگ رب بیرقنع ماياهاپ .تسا
 .دنیبیم ار فده کی نامنامرآ و دناهدرک هقلح متسد رب تسد هک تسا یناسنا نارازه روز
 راوخ نوخ و نیگنن  نامکاح يراپس كاخ هب يهفیظو زورما .یتسه ام اب و یئام زا مه وت
 ار اهزور نیا خیرات ،تردق مامت اب دیاب .تسا حجرا اهراک يهمه رب نیا و تسا شیپ رد
 رد ارم وت میمصت و مهم نیا و .میراذگ ياپ »يدازآ ورملق هب ترورض ورملق زا« و میزاسب
 ».تسا هدرب ورف بجع
 شیوخ ياج هب زیچ ره« :تفگ و داهن شاهناش رب تسد میهاربا .تفگن چیه رگید لالب
 ».تسوکین
 نیا« :تساخرب اج زا ».تسوکین سب نم میمصت و« :تفگ و تخود وا ناج رب مشچ لالب
 رد و دیشوپ ار شاتک ».تسا تفج ام فادها اب یلو تسا یصخش هک لاح نیع رد هلئسم
 .درک كرت ار هناخ شرهاوخ و میهاربا تهب
  .تشادیمنرب زوس ینیب و دزیمن خی اههجنپ كون .دوب هتسکش امرس و هتشذگ همین زا زور
 ».مالس« :دش لخاد و دروآ راشف یگرزب رد رب .دوب هار رد یتدم
 ،دوب زغال و دیئاسیم نیمز رب هناچ و هتشگ مخ شاندرگ راگزور راشف زا هک يدرم ریپ
 .مالسلا کیلع« :تفگ و دیئاپ ار لالب تروص ،درک دنلب رس یتخس هب ،دمآ ولج ،ین وچمه
 »؟دیراد یشیامرف
 ».مراد راک رسیمک اب«
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 هار و هتفرگ دوخ رس سک ره .اقآ ،يایهاگآ هچ .يرسیمک هچ« :تفگ و دیدنخ درم ریپ
 هک تسا هدنام ینوناق رگم .يایهاگآ هن و هدنام یقاب يرسیمک هن رگید .تسا هتفر دوخ
 »؟دنامب يرسیمک
 بظاوم« :تفگ و دنادرگرب ور ،دوشگ ار نآ ،تفر رد تمس هب .تفگن چیه رگید لالب
 ».دیشاب ناتدوخ
 ».دنشاب ناشدوخ بظاوم دیاب نارگید ،متسه اج نیا نم یتقو« :تفگ درم ریپ
 ار رد ».دیشاب هدنز .تسا ربراک هیحور نیا« :تفگ و درک زادنارو راب نیلوا يارب ار وا لالب
 .داتفا هار هب و تسب شرس تشپ
 ».راکرس مالس«
 »؟یشیامرف .مکیلع مالس«
 ».متشاد یصوصخ راک ؟دنراد فیرشت ناورس بانج«
 ».تساج نیا« :تفگ و درک یئامنهار سیئر قاطا هب ار وا یهبرف و هلپخ نابساپ
 ».ناورس بانج مالس« :دش دراو لالب
 ،درکیم توف بترم و درکیم فاص ریگنخان ناهوس اب ار شانخان يهبل هک ناورس بانج
 »؟هلب« :دیسرپ و تخود وا هب ار شکوکشم هاگن ،دروآرب رس
 ».مراد لاؤس کی طقف«
 »؟هلب«
 »؟دینکیم شاسبح ،مروآیب اج نیا هب ار وا رگا .متسه راکتیانج لتاق کی بیقعت رد نم«
 اب ار شایمدنک وج ياهلیبس ،داهن رس رب ار شاهالک ،دش دنلب یمارآ هب ناورس بانج
 :دروآ نابز رب تشذگیم شریمض رد هچ نآ و داتسیا لالب يوربور ،درک بترم تسد
 ،دننزب ود گس ناراک تیانج و نیلتاق لابند اهیصخش و دنوش جلف یتینما ياهورین یتقو«
 و رپ اهلولس .میرادن سک چیه يارب اج اهزور نیا .اقآ هن .تسا هدناوخ زیچ همه يهحتاف
 نم زا .میرادن اج سک چیه يارب .اقآ هن .میاهدناپچ ینادنز مه رودیرک يوت .دنزیربل
 مولعم اهزور نیا .دیرادرب یئوجارجام زا تسد و دیورب دوخ راک لابند تسا رتهب ،دیونشیم
 و هدرک یبالقنا راک ،دشکب ار ینابساپ ،یبالقنا کی رگا .تسیک لتاق و راک تیانج تسین
 همه .تسا هداد ماجنا ینوناق راک ،دروآرد اپ زا بیقعت نیح رد ار یبالقنا کی ینابساپ رگا
 رب شباصعا ».تسا هدروخ مه هب دب و بوخ رایعم .تسین لتاق سک چیه و دنالتاق
 یک تسین مولعم ًالصا« :دیشاپیم نآ رب نوخ شاینورد باهتلا و دزیم نزوس شاتروص
 ».تسا بآ هزبرخ هک نک نان رکف .ناتراک یپ دیورب .اقآ دیورب .زور یک و تسا بش
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 كرت ار ینابرهش و ».ظفاح ادخ .یسرم« :تفگ و درک زاب ار رد ،تفر بقع هب یماگ لالب
 دنچیپیم مه درگ هب و دنا بات و بت رد اهربا .تسا نافوط ،نامسآ رد ،اهالاب نآ رد .دومن
 و تکاس يرهاظ رهش .تسا رتسکاخ ریز شتآ .دمدیم هروک رد نامز رگنهآ ،نیمز ردّ اما و
 .دراد مارآ
 زا زین ینابرهش .درادن دوجو یهاگآ مان هب ياهرادا :تفرگ شیپ رد ار دجسم تمس لالب
 »؟درک دیاب هچ .تسین شالیوحت يارب یئاج ؟متفای ار وا رگا منک هچ .تسا زیربل ینادنز
 .دندوب هتسشن اهیلاق يور يدایز تیعمج .دش لخاد دجسم هب كانشیدنا و ممصمان وا
 .دوب هتشغآ قپچ و راگیس ،يراخب دود زا ياهیام اب اوه .بسچلد و دوب مرگ دجسم ياضف
 .هتسب زین نآ رانک کچوک قاطا رد و دوب یلاخ زین ربنم
 دیاش :درک هاگن فارطا هب و داد هیکت ،تسشن راوید رانک ،تیعمج تشپ ،ربنم زا رود لالب
 ».دوش ادیپ شاهلک و رس ًادعب دیاش .دشاب اج نیا رد نمهب
 ار ربنم فارطا حلسم ظفاحم راهچ .تفر ربنم رب و دش جراخ کچوک قاطا زا یلعّ الم
 قطن یلعّ الم .دندناخرچیم رس فارطا هب زاب ناهد اب يریجنز ناگس نوچ و دنتفرگ
 .دش نیئاپ و درک یلصفم
 یتمالس هب« :تفگ و تساخرب اج زا ،دش ربنم رب هک رقاب الم .دوب هتسشن ربنم رانک شیورد
 .دنداتسرف تاولص راب هس مدرم ».تسرفب دنلب تاولص یفقث رقاب اقآ مالسالا تجح
 و هدشن هناش ياهوم ،يدود کنیع ،هوبنا نادنچ هن یشیر اب نمهب .دندش ضوع نیظفاحم
 .دنداتسیا تظافح هب ربنم يوس ود ،نامحر هارمه ،فیثک و هدیکورچ یسابل و هدیلوژ
 نارنخس هک روط نامه ،نیلسرم ایبنا و ءایلوا رب مالس زا سپ« :تخادرپ نخس هب رقاب الم

 توعد تاولص هب ار مدرم رگید راب شیورد »…دندومرف ،تسا یلعّ الم اقآ مروظنم ،شیپ
 ربنم زا .دوب هاتوک رقاب الم تبحص .دیزرل تیعمج گنهامه دایرف رد دجسم ،ياهظحل .درک
 دوخ لالب .دومن كرت ار دجسم و تشذگ تیعمج نیب زا نامحر و نمهب هارمه ،دمآ ریز هب
 .روط نیا هک :تخادرپ اهنآ بیقعت هب هنایفخم و دیشوپ ار شیاهشفک ،دناسر رد هب ار
 ره نم و دنکیم بیقعت ار شرسپ وا !دوریم رتعیرس نم زا وا بیقعت رد مه ماکداش بانج
 رد هک نیظفاحم و رقاب الم .داتسیایم ياهچوک مخ رد ناخ گنشوه »!تسا بلاج .ار ود
 راظتنا هب راوید سپ رد زاب و دناسریم وس نآ هب تعرس اب ار دوخ ،دنتفریم رگید مخ
 رد ار شاتقوم يهناخ هار ،دش ادج نامحر و رقاب الم زا یکیراب نابایخ رد نمهب .دنامیم
 .تفریم هر هب هدوسآ و لایخ یب .دیدرگ ینهپ يهچوک دراو و تفرگ شیپ
 و دناسر وا رس تشپ ار دوخ ادص یب و عیرس ،داد تفت لد يهناخ رد ظیغ ناخ گنشوه
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 ».راک تیانج لتاق يا« :تفگ
 هب ار وا و تسشن شاتروص رب ناخ گنشوه ینالضع و نهپ تسد .دنادرگرب ور نمهب
 و درکیم رود ردپ زا ار دوخ وا .درک غاد ار شیاههنوگ زین موس و مود یلیس .دیبوک راوید
 يهبرض ،نیتوپ كون اب و دیچیپ ردپ هب نمهب .دربیم هلمح وا رب ناما یب ناخ گنشوه
 نیمز زا ار وا نمهب .داد شحف و دش هلاچم ناخ گنشوه .دناباوخ شاهنیس رب يرابكرم
 رگا .رورپ لتاق وت یلو ملتاق نم« :تفگ و دیشکالاب ،تشاذگ شاهناچ ریز تسد ،درک دنلب
 ،دیبوک راوید هب مکحم ار ردپ هاگ نآ .دوش میسقت يواست هب ام نیب دیاب تسه یتازاجم
 .داتفا هار هب و دیشاپ ردپ تروص هب تردق اب و دناشن شاتشم رد ار رمع کی نامرح و ظیغ
 .دیتلغ نیمز رب ادص یب ناخ گنشوه
 ».دننکیم ياهلماعم نینچ ناشردپ اب ناراک تیانج و نیلتاق طقف«
 شاغامد ،دیرپ شیور زا گنر .دید ردپ لاح یب و هدوسرف نت رانک ار لالب .تشگرب نمهب
 ریز ار وا لالب .دروخ نیمز هب تروص اب و دیچیپ شیاپ یلو تشاذگ رارف هب اپ و دیشک ریت
 وت زا ار ياهزم نینچ زین تردپ« :تفگ و دیبوک مه رد ار شاهنیس و اهولهپ ،تفرگ دگل
 ».تاناج شون .دیشچ
 زا ار وا تسشن شیولگ رب هک لالب تشم نیلوا یلو درب هحلسا هب تسد و تساخرب نمهب
 .دروآرد اپ
 لالب .دیدرگ نیمز رب شقن و تفر لاح زا هرابود یلو دزیخرب درک یعس ناخ گنشوه
  ».یسکات« :داتسیا نابایخ رانک .داتفا هار هب و تفرگ تسد يور ار وا نیگنس لکیه
 ،مارآان و هرهچ درز ،فیحن و رغال ،هدیش .درشف ار رد گنز و دش هدایپ یسکات زا دعب یقیاقد
 .دوشگ ار رد
 دزن سپس ».مدروآ یسکات اب ار ناشیا .دراد تلاسک يردق ماکداش ياقآ .مناخ هدیش مالس«
 هب ،دیشک نوریب یسکات زا ار وا ،تشگزاب دروخیم ناکت گنم و جیگ هک ناخ گنشوه
 ».ظفاح ادخ« :تفگ و دناباوخ هپاناک يور ،دروآ هناخ
 یناوتیم یلو درادن ار وت لباق ام يهناخ« :داتسیا لالب هار رد و داد ار یسکات يهیارک هدیش
 ».ینک تحارتسا اج نیا ياهقیقد دنچ
 و هناخ نیا زا و دنک رارف تساوخیم شالد ،دروآیم راشف لالب حور رب راوید و رد
 .دبای تاجن ،دوب هدیچیپ شیاپ و تسد رب بانط نوچ هک شیاهمدآ
 ».مورب دیاب .مرکشتم«
 .یتسه نم نامهیم هقیقد دنچ يارب وت .لالب هن« :تفگ و تخود وا مشچ رد مشچ هدیش
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 ».ورب ،يرفنتم نم زا رگا .نم نامهیم طقف
 ار ارجام میارب لاح« :تفگ و تفرگ اج شیوربور هدیش .تسشن یلبم يور .تشگرب لالب
 ».وگب

 ».دیسرپب ناشیا زا .دنادیم رتهب ماکداش ياقآ«
 ».دیوگیمن تسار وت لثم سک چیه .مونشب ار نایرج وت نابز زا دهاوخیم ملد .هن«
 .داد حرش ار ارجام و درک زاغآ نخس لالب
 یتخس هب ،درک دنلب رس یلاحشوخ اب .دید شیوربور ار لالب ،دوشگ مشچ ناخ گنشوه
 »؟يدرک ام دای یبجع هچ« :تفگ و تسشن
 ».دروآ اج نیا هب تسد يور ار وت وا« :تفگ هدیش
 »؟ممهفیمن« :تفگ بجعت اب ناخ گنشوه
 شرس رب ار یئالب نامه و مدوب ناترس تشپ نم ،دزیم ار امش نمهب یتقو« :تفگ لالب
 ».دروآ امش رس رب هک مدروآ
 هدز فرح وا اب لالب و هدش هتسکش توکس .درکیم فیک و دوب لاحشوخ ناخ گنشوه
 تبحص وا اب و تشاد رانک رد ار شرسپ ،یگناگیب و يرود اهلاس زا سپ نونکا .دوب
 شوخ یلیخ .مرسپ ،يدمآ شوخ یلیخ« :تفگ و تفرگ تسد رد ار لالب تسد .درکیم
 :تفگ هرابود و تفر ورف رکف هب ياهظحل ».نادب تدوخ لزنم ار اج نیا .مزیزع رسپ يدمآ
 :درک هدیش هب ور هاگ نآ ».يدرک کمک نم هب وت یلو مدیشاپ مه زا ار امش یگدنز نم«

 ».رادب یفخم ار رس نیا :دید كاخ رب نینوخ ار سیگنرف هاگان و »…تسا نم رسپ لالب«
 و تروص رب شاهاگن هناقشاع و ».مراد تسود يدنزرف لثم ار وا نم .تسا نم رسپ لالب«
 .دز تلغ لالب دنمتردق مادنا
 اب و دیسوب ار شاتروص ،داد تسد وا اب ،تفر شیوس هب لالب .دروآ ياچ سابع شم
 »؟سابع شم ،تسا روطچ امش لاح« :دیسرپ یلاحشوخ
 .دیشک یهآ و ».راگزور ،دادیب داد يا .متسه بوخ .ناج لالب متسه بوخ«
 هنیس رد قیمع ار اوه ،داتسیا هچوک رد .دش جراخ و درک  یظفاح ادخ ،دیشون ار ياچ لالب
 :دش هشیدنا رد و تفر سوب ینیم هاگتسیا هب هنالس هنالس ».مدش تحار .شیخآ :درب ورف
 اوه رد ینزو یب و ینوناق یب رد تکلمم .دنتفگ تسرد .دنتشاد قح میهاربا و دارم ومع ،ردپ
 راک تیانج دعب و دیسر نوناق هب لوا دیاب .درادن دوجو هعجارم يارب یعجرم چیه .تسا قلعم
 .دیبوک ار دارم يهناخ رد دعب یتعاس .درک بیقعت ار
 يهناردام هاگن رد ار لالب يابیز دنخبل .دش هدوشگ ناخ گنشوه يور هب دیما يهچیرد
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 ،اهنت ارم .دز فرح نم اب وا .دش هتسکش خی :دربیم تذل و دروآ هنحص هب شراکفا رد هدیش
 مناج و درک لمح تسد يور ،تشاذگن دوخ لاح هب درس ياوه نآ رد شوهدم و سک یب
 تسرد ار نمهب میتسناوتن ام« :تفگ و تخادنا هدیش ندرگ رب تسد هاگ نآ ».داد تاجن ار
 ».میدروآ تسد هب ار لالب یلو میداد تسد زا ار وا و مینک تیبرت
 »؟یتسه نئمطم« :دیسرپ و دنازات وا نامشچ رب ار شزیت و مومغم هاگن هدیش

♞                  
 یتقو .دش جراخ هناخ زا هناحبص فرص زا سپ .دوب هتفرگ ار شامیمصت ناخ گنشوه
  .تشاد دوخ اب ار ینیگنس يزلف يهبعج ،دناریم هد يوس هب بورغ یلاوح
 ار نیشام وا .دندوب هتسشن مه درگ یسرک ریز ناشاههناخ رد ناناقهد و دوب هدش کیرات اوه
 و داتسیا قاطا رد تشپ .دش دراو .دوب زاب رد .تفرگ شیپ رد ار دارم يهناخ هار و درک كرت
 .دز رد
 ».امرفب«
 ».مالس«
 ».نیشنب امرفب .دشاب دهاوخیم هک ره ،تسادخ زیزع نامهیم .مکیلع مالس«
 و درک نشور ار روامس دارم .لد رد يدیما و تسد رد ياهبعج اب .تسشن ناخ گنشوه
 .دومن رضاح ار ياچ
 .تفریم رو شالیبس اب و دوب رکف هب ناخ گنشوه
 .داهن نایم رد و تخیر ناجنف رد ياچ ،تسین هناخ رد یسک راگنا ،توافت یب دارم
 مدآ نیا یسرپیم ًامتح« :تفگ و درک سمل ار ناجنف ،تشگنا ود اب ناخ گنشوه
 ».تسا هدناشک اج نیا هب يزیچ هچ ار ناتالراش
 ».تسا روط نیمه«
 وت هب هزادنا نامه هب نم .ینک رکف نم دروم رد یهاوخیم روط ره هک مهدیم قح وت هب«
 ».وت زا رتمک هن مه نارگید هب و ینادیم هک مدرک ملظ
 ».روط نیا هک«
 ناتتفارش .مرادن نانیمطا لالب و وت يهزادنا هب ایند نیا رد سک چیه هب نم دوجو نیا اب«
 ».ماهدیجنس ار ناتیگنادرم و مسانشیم ار
  »یهاوخیم هچ ام ناج زا .نزب ار ترخآ فرح«
 ».منک یشهاوخ مهاوخیم«
 هک تساهنیمه ،هدنام یقاب میارب هک هچ نآ« :تفگ و تسیرگن ار فک و راوید و رد دارم
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 ».دروآرب ار نآ دوشیم ،تساهنیا ندیپاچ رد تاشهاوخ رگا .ینیبیم
 ».تساهنیا زا شیب ماشهاوخ« :تفگ و دنکفا ریز هب رس ،هدنمرش ناخ گنشوه
  ».تسا لکشم شاندروآرب سپ« :تفگ بجعت اب دارم
 ».هن وت يارب یلو تسا لکشم یلیخ یشهاوخ نینچ ماجنا نم يارب .يرآ«
 »؟تسیچ تاشهاوخ«
 ».ینک هدروآرب ار نآ هک یهدب لوق دیاب«
 هاچ هت تبانط اب مود يهعفد .یتشاذگ هالک ارم رس کلک و يزاب هقح اب راب کی وت«
 ».تفر مهاوخن

 یلو دراد تمحز تايارب يردق .درک دهاوخن بارخ هناخ ار وت ،شهاوخ نیا یلو«
 ».هدب لوق .دشخبیم الج ار تایگنادرم
 ».مهدیم لوق« :تفگ و دیدنخ دارم
 هب وت دزن نیا« :تفگ و داهن نایم رد ،دوب هدش تسب و تفچ هک ار هبعج ناخ گنشوه
 رگا یلو .هدب مالیوحت ،دش هدیچرب نارحب و تشذگ یشوخ هب عاضوا رگا .دشاب تناما
 نامه و دیناوخب ار نآ .تسا نآ رد ياهتشون .لالب و وت ،دینک شزاب ،درکن افو نم اب یگدنز
 ».دینک لمع روط
 نیگنس یلیخ« :تفگ و درک دنلب اج زا تسد ود اب ،درک سمل ار نآ ،دش هریخ هبعج هب دارم
 »؟نآ رد تسیچ .تسا

 ».ینک یفخم ار نآ هک ياهداد لوق .تسناد یهاوخ ،مدوبن رگید یتقو .تفگ مهاوخن«
 .دشاب« :دش هریخ هبعج هب و تخادنا رظن ناخ گنشوه هب ،تخود وناز هب مشچ یتدم دارم
 ».ماهداد لوق
 دیاب .مورب دیاب« :تفگ و دیشون ياهعرج ،درک کیدزن بل هب ار ياچ ناجنف ناخ گنشوه
 ».مناسرب تازاجم هب ار نمهب دیاب .تسا روبنز يهنال هک مورب یئاج نآ هب
 ».تفر یهاوخ اجک« :دیسرپ دارم
 ».رقاب الم يهناخ«
 تانابز رگا .تسا هدونغ مخت رد ياهدژا يهناخ اج نآ .تسین روبنز يهنال اج نآ یلو«
 شانامشچ يهلعش ،ددرگ كانمشخ تاهاگن رگا و دروآ رد ار تبلق شاهجنپ ،دشاب زیت
 ».دزادنارب ار تانامناخ
 و دنک تازاجم ار نمهب هک منکیم شروبجم و مزادنایم اپ زا ار وا نم ای .منادیم ار نیا«
 .تسین نکمم تیاهتبحم ناربج .یتشادرب مشود زا ار ینیگنس راب زورما .متفایم اپ زا ای
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 هک تسا نیا ماشهاوخ .ماهدروآ ار یهجو .دشن مرودقم ،مروآ ياهیده تايارب متساوخیم
 لوپ نم« :تفگ و داد سپ ار نآ دارم .تشاذگ دارم فک رد ار ياهتسب و ».ینک لوبق
 ».مهاوخیم ار مانیمز .مهاوخیمن
 اراس و لالب يارب و ریگب ار نیا« :تفگ ،درکیم كرت ار قاطا هک یلاح رد ناخ گنشوه
 رد ار هتسب هرابود و ».داد مهاوخ سپ مه ار تانیمز ،دش مارآ راگزور رگا .رخب ياهیده
 .دیدرگ رود و داهن وا فک
 ».نآ زا شیب یلیخ و داد ار شاضرق :دنام زاب شاناهد و دوشگ ار هتسب ،دمآ نورد هب دارم
 هک دنتشگیم زاب هد يوس هب هنماد زا یلاح رد ،هام راونا ریز رد لالب و دارم ،دعب تعاس هس
 .دندوب هدرک ناهنپ اهگنس و اهكاخ ریز ،هلق نیرتدنلب رد ار هبعج
 ».مکیلع مالس« :دش دراو رقاب الم يهناخ هب ،یضار و لابلاغراف ناخ گنشوه
 ».لخاد دیئامرفب .دیئامرفب .ماکداش ياقآ مکیلع مالس«
 .دوب هدش يدنب هتسب رقاب الم يهیثاثا بابسا .داهن نورد هب مدق ناخ گنشوه
 »؟دیتسه رفس مزاع ایوگ«
 کی نم ياج هب .منیزگیم نکسم اج نآ و موریم رهش هب .منکیم یشک بابسا .هن«
 ».دیآیم هدمآرب هزوح زا هزات يالم
 »؟تسا یفخم ناتشیامرف« :دیسرپ بجعت اب رقاب الم .درک تفچ ار قاطا رد ناخ گنشوه
 »؟تساجک نمهب« :دنداتسیا مه يوربور .دوبن نتسشن يارب یئاج
 ».منادیمن«
 ».دیهدب نم لیوحت ار وا امش دوب رارق«
 يهمه و دیتخادنا هار دادیب و داد ،دیدمآ دجسم هب .دیدرک ياهنالهاج راک امش یلو«
 ».دیدرک هابتشا رایسب رایسب .دیدز مه رب ارم ياههشقن

 ».دیاهتفرگ دوخ تیامح تحت ار وا امش یلو«
 یصخش ياوعد کی رد ،زور نآ رد .یبالقنا و روشرپ تسا یناوج نمهب .تسا تسرد«
 نیا ردپ امش رگم .دنکیم هابتشا یگدنز رد سک ره .تفر هشام يور شاتسد ًاهابتشا
 ».دوب هابتشا مه نآ ؟دیدرواین رد ار مدرم
 نیا مدرم و نم نایم هچ نآ .دیسانشب ار دوخ دح و دینکن تلاخد دروم نیا رد امشً افطل«
 ،دراد طبر رفن ود ام هب زورما هچ نآ .امش هب هن تسا طوبرم نوناق و مدوخ هب درذگیم هد
 تیامح ضیرمً احور ناسنا کی و راک تیانج کی ،لتاق کی زا امش .تسا نمهب يهلئسم
 ».مناسرب تازاجم هب ار وا مالیام و متسه شردپ نم .دینکیم
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 گنشوه مشچ کمدرم رب و دروآرد هقدح زا ار شانامشچ ،تشاذگ ولج یمدق رقاب الم
 رگا .دیتسه فص لوا امش ،دنوش تازاجم ناراک تیانج دشاب رارق رگا« :تفگ و دیبوک ناخ
 ».مریگیم ار ناتناج ،دینک داجیا تمحازم رگید يهعفد
 ار شریت تفه هاگ نآ .تشاذگ هچقاط رد و درک شدنلب ،تفرگ ار وا ناوزاب ناخ گنشوه
 و ینکیم تازاجم دوخ ار وا ای .يراد تلهم زور هد« :تفگ و درب ورف وا ناهد رد ،دروآ رد
 یتنعل ناطیش .منکیم تامارح ریت کی هن رگو .یهدیم نم لیوحت هتسب تسد ای
 ».هدازمارح
 و هتخورفارب يهرهچ .تسا هداتسیا شرس يالاب ساد اب هک دیدیم ار لیئارزع رقاب الم
 رگا .تسا يدج هلئسم هک دنامهف وا هب ناخ گنشوه نازرل و یبصع ياهتسد
 هک درک هراشا مشچ اب .دش دهاوخ کیلش شاناهد رد ریت کی ،دنک یهابتشا نیرتکچوک
 يراک ره .ماتمالغ .ماهدنب« :تفگ دمآ نوریب شاناهد زا هک هچناپت يهلول .تسا میلست
 زا یسک .دیشک ار تفچ و درک اهر هچقاط رد ار وا ناخ گنشوه».مهدیم ماجنا یئامرفب
 جراخ رقاب الم يهناخ زا و دیدن ار وا ناخ گنشوه .دیچیپ هچوک رد  و درک رارف رد تشپ
 .دش
 ،توکس رد و دوب هداد مل هدننار رانک رقاب الم .تفریم رهش يوس هب یتنویماک دعب یتعاس
 بقع عاضوا زا ،نادان قمحا يا :درکیم زاورپ ناخ گنشوه يهناخ زارف رب شاهشیدنا موب
 ،ندرک دنلب یفقث رقاب مالسالا تجح يور تسد .ياهدش هرخالا و ایندلارصخ و یتسه
 و تسا هللا لوسر دنزرف هیلع نایغط تیمها هب لاعتم دنوادخ دزن و دراد ار تناج تمیق
 زا و درگ نامشچ و ».دیآیم دورف رتدوز و تسا رتزیت یک ریشمش مینیبب .منهج شتآ راوازس
 .تخود هدننار هب ار شاهدمآرد هقدح
 »؟اقآ جاح ،هدز رس ام زا یفالخ« :دیسرپ بجعت اب هدننار
 ور لاح نامه اب .دوبن هدننار ياهفرح كرد و ندینش يارب یئاج رقابّ الم يهشیدنا رد
 .دش هریخ تسدرود هب و دنادرگرب
 نامه اج نیا .اقآ جاح ،دیئامرفب« :درک زمرت نیشام هک دوب ماقتنا يهشیدنا باقرغ رد وا
 ».دیدومرف هک تسا یسردآ
 هب اپ ،ياهیآ يهمزمز اب و دروآرد لیبنز زا ار ینادکمن و کچوک يهنیآ .دش هدایپ رقاب الم
 هجاب دراو مالسالا تجح .تفر و تفرگ ار شدزم ،درب لخاد هب ار هیثاثا هدننار .داهن هناخ
 مه ناشیا هب .هلب .هلب .لزنم هدنب هب دیروآیب فیرشت .ردارب مالسلا کیلع« :دش نفلت

 ار شرف ،تشگزاب هناخ هب و ».دشاب امش ظفاح ادخ ً.امتح …دنروایب فیرشت هک دیئامرفب
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 .تسشن رظتنم و دیچ قاطا رد ار شرصتخم يهیثاثا ،درک نهپ
 كرت ار وا يهناخ ،هبرگ شمرن و هابور يرایشوه هب ردفص و رویرپ هک دوب هدش کیرات اوه
                            .دندرک
 

۴٢ 
 سولم تروص رب هنایفخم و هتسشن يراخب درگ ،دندوب هدناکتن ار هار درگ زونه هک رفن هس
 .دندنارچیم مشچ رهچیرپ
 ریز هب رس یلدنص يور ،وا زیم رانک رهچیرپ .دوب لوغشم ینفلت تبحص اب یتدم سیئر
 .دزیم رس اجک ره هب سیگنرف يوجتسج رد شالد و تشاد
 هرابود .دمآ رد ادص هب هلصافالب نفلت .تشاذگ ار یشوگ و درک عطق ار تبحص سیئر

 …دیدرک ام دای بجع هچ …مالس ،هب هب …دیئامرفب .يرصان رتکد« :تشادرب ار یشوگ

 راب دنچ نم …؟ربخ یب …؟ربخ هچ رتکد مناخ زا …دنراد فیرشت اج نیا هلب …یسرم

 تیدج اب و دنتسه بوخ مه ناشیا …تسا لیصعت بطم ایوگ ،مدز گنز ناشیا بطم هب

 …دندیسر زورما مه نارگید …مینکیم راختفا ناشیا هب ام …فیاظو ماجنا لوغشم

 ادخ …هللااشنا …امش نابرق …دریگ نایاپ راک زا شخب نیا رتدوز هچ ره مراودیما
 و دناسر مالس نارهت ناتسا يرادهب سیئر« :تفگ رهچیرپ هب و تشاذگ ار یشوگ ».ظفاح
 ».دش ناتلاح يایوج
 همانرب و لدج و ثحب رد اهتعاس دیدج پیکا و رهچیرپ ،سیئر .دوب هتشذگ همین زا زور
 شک ناشباصعا و دوب هنسرگ ناشمکش و هتسخ ناشناهد .دندوب هدرک مگ ار نامز ،يزیر
 .دمآیم
 مه رهظ زا دعب هس زا تعاس .تسا سب رگید« :تفگ و درک هاگن شاتعاس هب سیئر
 زیم تشپ زا ».دوب لاحرس و تشاد باصعا و يژرنا دیاب يزیر همانرب يهمادا يارب .هتشذگ
 ».دیشاب هتشاد یبوخ زور مراودیما« :دش دنلب
 :دیسرپ رهچیرپ زا يرصان رتکد .دناشک نابایخ هب ناشيهنسرگ ياهمکش ار اههدیسر هزات
 »؟دیتسین هنسرگ امش«
 عنام یگنسرگ لاح یلو دوب هتفرگ ار یگنسرگ يولج راک ،شیپ يهظحل ات« :تفگ رهچیرپ
 »؟تسا هتشگ راک
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 ».دیشاب نم نامهیم ار راهن ،دیهدب راختفا«
 هللااشنا .منک تمحز عفر دیهدب هزاجا .تحارتسا جاتحم و دیراک يهتسخ نم زا شیب امش«
 ».رگید تصرف رد
 مغ زا ام يهمه .تسا هدرک نوگرگد ًالماک ار امش ،رذآ رتکد مناخ كاندرد يهثداح«
 طاشن و ورین ،ندرک یگدنز يارب و مینک یگدنز دیاب لاح نیع رد یلو .میربیم جنر نازیزع
 روطچ ،كدنرپ ناروتسر« درکیم کمک وا هب وتلاپ ندیشوپ رد هک یلاح رد و ».تسا مزال
 »؟تسا

  .دندرک كرت ار راک رتفد و ».دینادیم رتهب ،دیاهناخ بحاص امش«
 ياون .دوب هتشابنا ار اوه ،هدش خرس يزبس و بابک ،هدرک مد جنرب يوب .دوب تولخ ناروتسر
 ،نلاس هت يهشوگ رد .درکیم مارآ ار نیدراو هزات باصعا هرذ هرذ اریمح زا ياهنارت مارآ
 زا ياهظحل ،اهنآ هب تشپ مه ياهبرف و نسم درم .دندوب هتسشن یناوج رسپ و رتخد
 .دوبن لفاغ ندروخ
 .دنتسشن مه يوربور ،نابایخ هب فرشم گرزب يهرجنپ رانک رهچیرپ و يرصان رتکد
 .دروآ اذغ تروص یناوج نوسراگ
 ».غرم اب ولپ کشرز ،نم«
 ».مه نم«
 یئاسآ قرب ياههاگن .دوب ماک رد نابز .تسکشیم توکس رد توکس .دش مکاح توکس و
 رب زیگناروش و ابیز ،فیطل و ینأت اب ار نورد زار ،دندشیم در و دندرکیم یقالت مه هب هک
 نیا زا و تفرگیمن ار هاگن ياهظحل ياج یباتک و ياهلمج ،یمالک چیه .تخاسیمّ الم
 .دروآیم دجو هب ار نآ و دشیم يراج ناشدوجو يایرد رب زاین و قشع ناشورخ لیس ،رتسب

 ياهتشا يوزرآ اب و تشاذگ اهنآ يولج ار اذغ نوسراگ »؟دیئامرفیم هزاجا .دیشخبب«
 مه رب ار نآ باقشب هب لاگنچ و دراک دروخرب هاگ هگ هک یتوکس رد اذغ .دیدرگ رود ،بوخ
 .دروآ ياچ و دیچرب ار اهباقشب نوسراگ .دش فرص ،دزیم
 و تسکش ار توکس رهچیرپ ».تسا هزمشوخ یلیخ ناروتسر نیا ياذغ .تسامش اب قح«
 .دیدرگ زاب نایب يارب ،نابز يهچیرد
 و ناراکمه اب .تسا هدرکن هزم نم هب زورما يهزادنا هب اج نیا ياذغ هاگچیه« :تفگ رتکد
 ».یئاهنت رد ات دراد يرگید فطل ندروخ اذغ نازیزع
 ؟دیتسه اجک لها هک منک لاؤس دیئامرفیم هزاجا« :تفگ و دناشن بل رب دنخبل ،رهچیرپ
 ».تسا هیبش اهيزاریش هب امش يهجهل
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 رد ار متالیصحت و ماهدش گرزب زاریش رد .تسا یئاقشق زا ماتیلصا .متسه هدابآ لها«
 ».ماهدناسر نایاپ هب نارهت
 »؟دنتسه نارهت رد امش يهداوناخ«
 ».دننکیم یگدنز زاریش رد مردام و ردپ«
 »؟اههچب و مناخ«
 امش يهداوناخ .دماین راب هب مه ياهرمث دنویپ نآ زا و مدش اهنت هرابود شیپ لاس شش«
 »؟دنتسه اجک
 ».نیمز ریز« :تفگ دولآ مغ و هتسهآ ،تخادنا ریز هب رس رهچیرپ
 .داد میهاوخ تسد زا ار نامردام و ردپ يزور ام يهمه .مدرک ناتتحاران هک دیشخبب«
 ».تساههچب و رهوش نم روظنم
 ».اهنت ياهنت .متسه اهنت محر یب و غولش ،گرزب يایند نیا رد و مرادن ياهچب و رهوش«
 و تشاذگ رهچیرپ تسد يور ار شاتسد مارآ و ساوسو اب .دش هدنمرش يرصان رتکد
 ».مهاوخیم ترذعم اج یب لاؤس نیا زا« :تفگ
 رتکد تسد زا ار شاتسد و ».تسین امش شود رب میئاهنت و نازیزع نتفر تسد زا هانگ«
 .درکن اهر يرصان
 .دندوب هدیشک شریز هب يرایسب ياهندب و هدرک سمل يرامش یب نادرم ار وا ياهتسد
 ياههاگن .دندوب هدرشف ار وا ناشاهشنت رد ،مارآان و نشخ یئاهتسد ،اهراب و اهراب
 هاگن نیا ،مرگ و مارآ تسد نیا ،تسد نیا یلو دوب هدرک مرگ ار وا دمرس يهناقشاع
 درکیم ساسحا .دومنیم مارآ و دادیم لکش ،درکیم بوذ ار وا ،ساسحا رپ و نیگمرش
 ناوید هک تسا ینارب ریشمش و دناوخیم نورد هب ار وا هک تسا ینما راصح درم نیا دوجو
 و دیشک رانک ار دوخ شمرن اب ،درشف ار يرصان رتکد تسد یمرن هب وا .دناریم ار نادد و
 .دش نامیشپ
 شراک هب هک امش لثم یمدآ« :تفگ يدنخبل اب و دش مخ زیم يور يردق يرصان رتکد
 رارقرب شانایفارطا اب ار دنویپ نیرتهب و دراذگیمن ورف هعلاطم زا ياهظحل ،دزرویم قشع
 یسک ناج رد قشع رگا .تسایحور يهلئسم کی یئاهنت ساسحا .تسین اهنت هک ،دنکیم
 ،دنریذپیمن دوخ بلق رد ار یسک هک دنتسه اهنت یئاهنآ .تسین اهنت صخش نآ ،دنک هنخر
 نیا .دنرادن تسود ًاعقاو مه ار ناشیاههچب و رسمه یتح ،دپتیمن یسک يارب ناشلد
 هقالع ًاقیمع رذآ رتکد ناتراکمه هب هک یئامش ،امش یلو .اهنت ياهنت .دنتسه اهنت اهمدآ
 ساسحا ناتدوجو مامت اب ار وا دوبمک و دیزرویم قشع ،میوگب رتهب ،دیهدیم ناشن
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 ».دیتسین اهنت ،دینکیم
 ار متسد ،داد ماناشن هار ،داد تاجن ارم .دوب نم زیچ همه وا« :تفگ و دیشک یهآ رهچیرپ
 هب رس ».دوب نم زیچ همه وا يرآ .درک راوتسا دنمفده ياهداج رد ار ماياهماگ و تفرگ
 .دیچرو یلامتسد اب ار شانامشچ من و تخادنا ریز
 يرایبآ ار یئابیز يهفوکش وا رد رهچیرپ تالاح .دوب هتفر ورف شایلدنص رد يرصان رتکد
 »؟دیپت دهاوخ زین نم يارب یمرگ و شپت رپ بلق نینچ ایآ :دروآیم راب هب و درکیم
 ارم وا :دیسرت وا يارب و دیسرت وا رطاخ هب .دیسرت وا يهناقشاع هاگن زا و دروآرب رس رهچیرپ
 شاهنیس رمث یب شابلق ،دوش ینادنز شالد مسرتیم .دنادیمن ارم يهتشذگ .دسانشیمن
 ،نم زور نآ رد .ددرگ هابت شایگدنز ،دسانشب ماهدوب هک روط نآ ارم هک مد نآ و درازایب ار
 مهاوخن هایس زور هب ار یهانگ یب و دوب مهاوخن وا لثم زگره نم یلو .متسه دمرس
 ».میورب اج نیا زا .میورب تسا رتهب« :تفگ و تساخرب شیاج زا هشیدنا نیا اب و »...دناشن
 وا هارمه ،بجعت زا ياهیام اب و تخادرپ ار باسح ،دناوخ ارف ار نوسراگ يرصان رتکد
 :تفگ و دیشک وا يوس هب ار شاتسد ،داتسیا رهچیرپ ورهدایپ رد .درک كرت ار ناروتسر
 ».موش صخرم دیئامرفب هزاجا رگا .دوب یشوخ تعاس و بوخ زور .مرکشتم یلیخ«
 میئوگب دوخ زا ،مینک لد درد ،مینزب مدق مه اب یتعاس میتسناوتیم رگا مدشیم لاحشوخ«
 رهچیرپ تسد ».منکیم زورآ ار یبوخ زور ناتيارب لاح ره هب .میسانشب رتهب ار رگیدمه و
 .تفرگ شیپ رد ار شاهناخ هار وا رکف اب و درشف ار
 »...؟تشاذگ میاهنت ارچ ؟تفر ارچ .میاهنت وا نودب :داتفا هار هب نابایخ رد فده یب رهچیرپ

♞                 
 يرصان رتکد .دندرک كرت ار قاطا رهچیرپ ياهنم ،پیکا ياضعا .تشذگیم هس زا تعاس
 هزاجا .منک تبحص یصوصخ امش اب يردق متساوخیم« :تفگ و تسشن رهچیرپ رانک
 ؟میایب ناتهناخ هب دیهدیم
 فیرشت .تسا ناتدوخ لزنم .هتبلا.هتبلا« :دیتلغ يرصان تروص رب رهچیرپ نوزحم هاگن
 ».دیروآیب

  ؟تسا بوخ ،رهظ زا دعب شش تعاس«
 و وا يارب نارگن ،نوزحم و قشاع ،تام و جیگ .درک یظفاح ادخ و ».متسه ناترظتنم«
 و دنتشذگیمن اههیناث ،دشیم فقوتم نامز شاک يا :درک كرت ار راک رتفد ،هدنیآ زا ناسرت
 هچ نم ؟دینش دهاوخ هچ یلو .تفگ دهاوخ هچ منادیم .دمآیمن هاگچیه شش تعاس
 »؟دومن مهاوخ شاسامتلا ؟درک مهاوخ درط ؟دز مهاوخ لوگ ار وا ؟تفگ مهاوخ
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 هس :دزیم جوم یئوس ره هب یگدنکارپ رد شراکفا و دیشکیم ار ندب یتخس هب شیاهاپ
 و مورب نارهت هب دیاب .ماهتشاذگ اهنت ار مسورع و رسپ .ماهدیدن ار اراس و لالب تسا زور
 زا نتفرگ ماقتنا .شاناتسروگ هب ای و شابطم ،شاهناخ هب مورب .مبایب سیگنرف زا یناشن
 .تفرگ دهاوخ نمهب ،شرسپ ار ماقتنا .دنکیمن اود ار يدرد مه دمرس لثم یتخبدب مدآ
 رگا ،مراشفیم ار شاتسد ،مدنخیم ،منکیم زاب شیور هب ار رد رهظ زا دعب شش تعاس
 ندب رد و منکیم شاتخل ،شامسوبیم و مزادنایم شاندرگ رب تسد ،دسوبب ارم تساوخ
 .درک مهاوخ درط دوخ زا ار وا .دوب قباس رهچیرپ راک نیا .زگره .هن .موریم ورف شامرگ
 شاشمارآ ات ،دنک یناکت هناخ ار شالد دورب ات ،درک مهاوخ دروخرب وا اب درس و نیگنسرس
 یگدنز هک دبایب ار ینز دیاب وا .دهاوخیم هک دزاسب روط نآ ار شایگدنز و دیاب زاب ار
 یگدنز توافتم يایند ود رد ام .مروخیمن شدرد هب نم .دراد رس تشپ ار ياهنادنمتفارش

 »…مینکیم
 ،داد تسد وا اب رهچیرپ .تشاذگ نورد هب مدق يرصان رتکد .درک زاب ار رد ،گنز يادص اب
 یلیخ« :تفگ و تفرگ مارآ یلدنص يور ،دروآ ياچ شیارب ،درک شایئامنهار قاطا هب
 ».دیدمآ شوخ
 دایز يراتفرگ یلو .مدمآیم ناترادید هب رتدوز یلیخ تسابیم نم عقاو رد« :تفگ رتکد
 ».هتشابنا فقس هب ات راک و تسا
 ماجنا تقادص و تفارش اب مه ار ناتراک و دیتسه يراک رپ درم امش« :تفگ رهچیرپ
 ».دیهدیم
 .مناسر ماجنا هب هناقداص امش و دوخ اب مهاوخیم زین ار زورما راک«
 »؟ار يراک هچ«
 نونکا یلو .دوب اهنت و دوب یهت ،دوب یلاخ هک مراد لد کی طقف نم ،دینادیم .ار ملد راک«
 هاگ و درادیماو صقر هب ارم ،دراد یلاح و روش هک تسا یتدم .تسین یلاخ و تسین اهنت
 ».دناشکیم دوخ لابند هب و هدرک دوخ يهدرب ارم .دزاسیم نوزحم
 ».لد نیرفآ .لد ابحرم« :تفگ رهچیرپ
 و صاخ ياوسر و منک شیاشفا ات ،میوگب ار يزار ات تسا هدناشک اج نیا هب ارم وا«
 ».منادرگ شاماع
 ،منک تانامیشپ ات وگب .میآرد اپ زا ات وگب :دیلامیم مه هب نخان و تشاد ریز هب رس رهچیرپ
 هب تملظ رد لاس نایلاس و ینک شاشومارف ،یسانشن ار تابلق هک روط نآ ،منک تاهراوآ
 ».يرب رس
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 شایناشیپ رب قرع و دش هریخ ياهشوگ هب .دماین رد شیادص رگید »…میوگب هک ماهدمآ«

 ماهدمآ …میوگب …میوگب هک ماهدمآ« :تفگ و درک تأرج ،دمآ دوخ هب شالت اب .تسشن
 رهق هب ار مالد يهناخ هک سک نآ ،میوگب هک ماهدمآ .مراد ناتتسود هک میوگب امش هب
 مناجنرب ار امش مهاوخیمن دینک رواب .دیناریم مکح و دیاهتسشن اج نآ ،دیتسه امش ،تفرگ
 مالد میوگب هک ماهدمآ .میوگب دوخ زا هک ماهدمآ .منک ضوع ار ناتایگدنز ریسم ای و
 نونکا .میشاب مه يارب و میشاب مه اب و دیشاب نم اب ،دیشاب نم رانک رد هشیمه دهاوخیم
 رد امش هک نانچ نآ ار قشع رطع راب نیلوا يارب .درذگیم نم یگدنز زا لاس تفه و یس
 ».مدرگیم هئشن و منکیم ساسحا ،میوبیم ،دیدیشاپ مدوجو
 سیئر ،دیتسه رتکد امش« :دیخرچیم هیجوت رب شانابز و دوب هتخیر شاناج رهچیرپ
 هبرجت یب راتسرپ کی نم یلو .دنسانشیم ار امش همه .دیراد داوس ،دیراد ماقم ،دیتسه
 رتهب ناتدوخ تداعس يارب .متسه نیئاپ یلیخ .مرادن مه ینادنچ داوس .متسین یسک .متسه
 ».دیئوجب دوخ حطس مه اب ار قشع و دیورب يرگید هار هب تسا

 کسورع نم .تسا تسبنب ،تسا هار هروک ،تسین هار ،دیهدیم ناشن امش هک ار یهار«
 راوید هب یعامتجا تاراختفا يارب مه ار یسک كردم .مرادن مزال مه لوپ .مهاوخیمن
 ارم كاپ و نیتسار یقشع هک اج نآ هب ،موریم مالد لابند نم .دز مهاوخن ماهناخ
 .ماهدمآ یلو ،دیتسه راتسرپ هک منادیم .ماهدمآ یلو ،منادیم ار امش قوقح حطس .دناشکیم
 .دیشاب قداص نم اب دهاوخیم ملد .دینکن رارف نم زا دهاوخیم مالد .ماهدمآ یهاگآ اب نم
 امش و دیشاب هتشاد تسود ارم هک مهاوخب امش زا مناوتیمن نم .مورب ،دیرادن تسود ارم رگا
 .مورب ،دیرادن متسود رگا .مشاب هتشاد تسود دیابن ار امش نم هک دیئوگب دیناوتیمن مه
 ».دیهدب باوج نم هب منکیم شهاوخ
 شاهناقشاع هاگن .دیشخردیم شانامشچ رد کشا ،دروآرب رس .داد تسد زا تقاط رهچیرپ
 ياوآ رد ار یلاؤس .دنام اج رب ياهدش رحس نوچمه و دز هرگ يرصان رتکد نامشچ هب ار
 .دینش وا مرگ
 »؟دیراد تسود ارم مه امش«
 ،دنمتفارش و قداص يدرم كاپ قشع راب نیلوا يارب .متسرپیم ،مراد تسود ار امش .يرآ«
 مه نم .ماهدش دنباپ یگدنز هب فعش و ینیبشوخ اب راب نیلوا يارب .دنازرلیم ار ملد
 نکممان و كاندرد تخس میارب امش نودب یگدنز .مشاب ناترانک رد ،مشاب امش اب مهاوخیم
 خیرات امش و مراد ار دوخ یگدنز خیرات نم .متسین امش یگدنز نز نم یلو .دوب دهاوخ
 ،تفر راوید يوس هب ،تساخرب شیاج زا و ».میاهدشن هتخاس مه يارب ام .ار ناتدوخ یگدنز
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 .تفرگ مارآ و دناشوپ تسد اب ار شاتروص
 .میوگیم هناقداص .دینک رواب« :تفگ و تفرگ تسد رد ار شیاههناش ،دش کیدزن وا هب رتکد
 يزیچ هچ .تسین مهم نم يارب ،دینکیم یگدنز یحطس هچ رد و دیاهدوب هچ امش هک نیا
 .منکیم فرطرب ،دیئوگب تسا نم رد لاکشا رگا ؟دنکیم رود نم زا و دشکیم بقع ار امش
 ».مهدیم لوق
 یخرچ .نیئاپ شرس و دوب هدیمخ شاتشپ .دش لش شاندب فرط ود رهچیرپ ياهتسد
 .مهاوخیم تقو ،زار نیا ياشفا يارب ،عنام نیا نتفگ يارب« :تفگ و داتسیا وا يوربور ،دز
 ».تفگ مهاوخ زاب ناتيارب ار نآ ادرف
 يور تسد ،درک زاب شیارب ار رد رهچیرپ .دش نتفر يهدامآ ،دزن یفرح رگید يرصان رتکد
 یثکم اب رتکد .تخادنا ریز هب رس و دیشک وا ياهبل يور ار شیاهبل ،تشاذگ شاهناش
 .تشون و تفرگ تسد هب ملق ،دروآ ذغاک رهچیرپ .درک كرت ار وا هاتوک
 کیدزن شزیم هب ،دش دراو سیئر قاطا هب ،هد يوس هب تکرح زا شیپ ،زور نآ يادرف
 .درک كرت ار قاطا و داد وا تسد هب ار شاهمان یگدنز ،دیدرگ
 هب ار یسک رگید تعاس کی ات« :تفگ رادرتفد هب و درک شاهقردب رد رانک ات يرصان رتکد
 .دناوخ و دوشگ ار همان ،داتسیا قاطا طسو ،تسب ار رد و ».تسرفن نم قاطا

 عناوم هناقداص ،امش نوچ ات مسیونیم ناتيارب ار همانیگدنز نیا ،مزیزع يرصان رتکد«
 ناتدوخ یگدنز ریسم ،همان نیا ندناوخ اب مراودیما .مشاب هداد حرش ناتیارب ار نامیتخبشوخ
 ،مایگدنز زا هظحل ره .مراد تسود ار امش هناقشاع نم .دیور دوخ هار هب و دیریگ شیپ رد ار
 ات تشاد نآ رب ارم ،نم نازوس قشع .درذگیم و تسا هتشذگ امش رکف اب ،تدم نیا رد

 »…منک رود دوخ زا ار امش
 .دناوخ ار رهچیرپ يهمانیگدنز تقد اب يرصان رتکد
 هتسباو نآ هب و مراد تسود ار میزورما راک نم هک منک ضرع ناتتمدخ دیاب رخآ رد«
 .دشاب میارب هار نیا رد تسه يایقرت رگا دهاوخیم ملد .متسه
 .دیشاب تخبشوخ    .مراد ناتتسود       
 ». رهچیرپ          
 .دشاب هدوب هشحاف دناوتیمن ینز نینچ .هن .درادن ناکما :دوب هداتسیا تریح هب يرصان رتکد
 شاندب .دوب غاد شاتروص ».تسا هدوبن هشحاف وا .دراد يرگید عنام نم اب یکیدزن رد وا
 زاب و دودز تروص زا قرع یلامتسد اب .دنازوسیم سرت و ههبش بیهل ار شانورد و دوب غاد
 ».مبایرد ار تقیقح مدوخ دیاب :دومن كانمن ار شراسخر نآ ششوج مه
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 .دیبلط ار رادرتفد و دیسر رد هب دنلب ماگ دنچ اب
 »؟نابرق هلب«
 ».نک ورزر نارهت دصقم هب طیلب کی یت یب یت تکرش زا ادرف سپ يارب«
 ».نابرق مشچ«
 هب ،درک لرتنک ار روتوم نغور اقآ لامج .دوب هتسشن راظتنا هب يرادهب سنالوبمآ رد رهچیرپ
 .دز تراتسا و دمآ نورد
 نیئاپ هب تعرس اب و ».مدمآ .نک ربص .اقآ لامج .اقآ لامج« :دز دایرف هرجنپ زا رادرتفد
 »؟هیچ« :دیسرپ و دیشک نیئاپ ار هشیش هدننار .داتسیا هدننار فرط رد رانک و تفر
 ».رهظ زا دعب ادرف سپ يارب .نک ورزر سیئر ياقآ يارب نارهت دصقم هب طیلب کیً افطل«
 .تفر ورف رکف هب رهچیرپ

 
 

۴٣ 
 .دیسریم شوگ هب فلتخم تاهج زا لسلسم شرغ و گنفت ياههفرس کت .دوب درس اوه
 .رگید ياهزور ياوس دوب دهاوخ يزور ،هدشن عورش هک يزور هک دندوب هدیمهف مدرم
 زین اهرادناکد .دنتفرن مامح هب ،دندوب هدنارذگ ناشنارسمه اب ار یشوخ بش هک یئاهدرم
 یمیمصت نادنمراک .دنتفریمن هسردم هب هک دوب اهتدم نیلصحم .دندوشگن ار اهناکد
 نشور اوه مکمک .تفگیم مدقم ریخ هلولگ کیلش ار زور .دنتشادن ناشراک رس نتفر يارب
 هلباقم هب ،حلسم گنفت و هچناپت اب زین اهیضعب .دندمآیم اههچوک هب مدرم .دشیم
 .دنتفریم
 رانک یلعّ الم .دندوب هداتسیا دجسم طایح رد رقاب الم يوس ود ،فرشا و نامحر ،نمهب
 .درکیم ثحب و رج یشوگرد شرگید راکمه اب اهنآ
 زا ینفلت شیپ هقیقد هد متسود ار نیا .دناهدرک عورش اهینارهت« :تفگ رقاب الم هب نامحر
 ».داد عالطا نارهت
 ».درک میهاوخ عورش مه ام« :تفگ نمهب هب یلع الم
 »؟یک« :دیسرپ فرشا
 ».ادرف« :تفگ یلع ّ الم
 زا مدرم هک ینیبیمن رگم .زورما نیمه .هن ادرف« :تفگ و دیشک دایرف شرس رب رقاب الم
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 رگم .دنرتهدامآ و دناهتفرگ رتدوز وت و نم زا ار نارهت رابخا اهنآ .دناهدز نوریب اههناخ
 عورش هعاسلا و زورما نیمه ام« :تفگ و درک نامحر هب ور و »؟ياهدینشن ار نارهت روتسد
 ».دوریمرد نامتسد زا راکتبا الا و درک عورش يرگید نامزاس ره زا شیپ دیاب .مینکیم
 »؟هنوگچ و اجک زا« :دیسرپ نامحر
 ».شترا زا .ناگداپ زا« :تفگ فرشا
 هک ینابرهش زا تهج نیا هب .میرادن هحلسا یفاک يهزادنا هب زونه ام« :تفگ رقاب الم
 هلمح ناگداپ هب رخآ رد و میسریم ار كاواس باسح دعب .مینکیم عورش تسا رتفیعض
 ».رتدوز هچ ره .دیوش راک هب تسد دیاب مه امش .میربیم
 ارچ« :تفگ هتسهآ و درک کیدزن یلعّ الم شوگ هب ناهد رقاب الم .دنداتفا هار ناناوج
 یمالسالا تجح هب ارم زونه ؟یسرتیم ؟تسا هتشاد ترب سرت ؟ياهدرک فیثک ار تدوخ
 ههبج مدقم طخ هب ناناوج نیا هارمه ؟ياهداتسیا ارچ .مهدیم تاناشن ؟ياهدرکن لوبق
 ».رگید ورب ِد .ورب
 .درک كرت ار دجسم مومغم و هدروخ مخز یلعّ الم
 و هدز ناجیه ،نابایخ و هچوک رد رفن نارازه .دوب هرصاحم رد ینابرهش ،دعب یتعاس
 مدرم رب ینابرهش ماب تشپ زا هلولگ لیس .دندرکیم شالت ای و دندوب راظتنا هب ای ،واکجنک
 ناناوج زا يدادعت .دندوب هتخاب ناج يرامش تشگنا و هدش یمخز رفن اههد .تخیریم
 ،رهظ یلاوح .دندیراب هلولگ نانابساپ رب الاب زا و دندش فارطا ياهنامتخاس ماب رب حلسم
 هب ار ناگتشک ،دندش دازآ ناینادنز .دمآرد اپ زا ینابرهش و دندرک هنخر نورد هب مدرم
 تکرح هب كاواس زکرم يوس هب و دندرک ناتسرامیب یهار ار اهیمخز ،دندرب ناتسروگ
 .دندمآرد
 .دش هدوشگ نامتخاس رد لوا تعاس مین رد هک دوب اسآ رب و دیدش نانچ نآ مدرم يهلمح
 هقبط هب هقبط و هشوگ هب هشوگ ،قاطا هب قاطا اهیکاواس .دنتشاذگ نورد هب اپ ناناوج
 لسلسم اب نمهب .دندیدرگیمن میلست یلو دندشیم هتشک و دنتشکیم ،دندرکیم تمواقم
 موس يهقبط .دمآرد اپ زا زین مود يهقبط .دش لاغشا لوا يهقبط  .درکیم کیلش راوهناوید
 و دش لاغشا مدق هب مدق زین اج نآ .ناج سرت زا و هناهوبذم یتمواقم .درکیم تمواقم
 و نامحر و دندرب طایح هب ،دندز دنبتسد ،نینوخ و یمخز ار يدنز .دیسر هت هب اهتمواقم
 .دندرک شامادعا راوید رانک ،فرشا
 ردام :دزیم دایرف نمهب .دوب یلاخ شیاج .دوبن اج نآ وا .تشاذگ رویرپ قاطا هب مدق نمهب
 ،یلدنص و زیم ،راوید و رد و »؟يدش میاق ارچ ؟يدرک رارف ارچ ؟یئاجک وسرت يهبحق
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 ،درکیم کیلش وا .درک ناراب ریت ار فقس گرزب رتسول و قاطا فک شرف ،سکع ياهباق

 یلدنص رد هدناماو و هتسخ سپس »…؟یئاجک« :دزیم دایرف و دیخرچیم دوخ رود
 و شارت شوخ و دوب گرزب زیم .مرن و دوب تحار یلدنص .تسشن رویرپ يهدش نارابریت
 ياج اج نیا :شخب شمارآ و دوب گنر یبآ اهراوید .هشقن شوخ و دوب راجیب ،فک یلاق
 زیم رانک و دیرپ اج زا .دش دراو رقاب الم هک دنک زارد ار اهاپ تساوخیم ».تسا تحارتسا
 ار زیچ همه .تفاثک .روعش یب قمحا يا« :تفگ و تسشن یلدنص يور رقاب الم .داتسیا
 »؟دیآ راک هچ هب راوید و رد ،یلدنص و زیم نارابریت .يدرک بارخ
 ».مدرگیم رویرپ لابند« :تفگ نمهب

 »؟هچ يارب«
 ».منک شامادعا مهاوخیم«
 تمدخ رد لاس نایلاس هک تسيراکادف و تشرس كاپ ناملسم رویرپ .ینکیم طلغ وت«
 مهدیم ینک اطخ اپ زا تسد رگا .تسا هدروخ لد نوخ و هدرک تیلاعف هنایفخم ،بالقنا
 .داد هیکت سپس و ».ناگداپ فرط هب ورب ناردارب اب .نوریب ورب .دننک تامادعا اج نیمه
 تسناوتن رگید و دناشن شانابل رب ار شالد يداش ،نآ يابیز تنیز و قاطا زاب ياضف
ّ الم ».مینکیم لیدبت هقطنم بالقنا يزکرم داتس هب ار اج نیا« :تفگ شاهارمه هب .دزیخرب
 اج نامه .نیشنب« :درک هراشا رد رانک یلدنص هب تسد اب رقاب الم .دیسر هار زا زین یلع
 .دش هشیدنا رد یئوج هراچ هب و تسشن هدروخ تسکش یلعّ الم ».نیشنب
 و نینهآ ،رد و دوب دنلب اهراوید .تشاد رارق طسو رد نامتخاس .دوب یعیسو ياضف ،ناگداپ
 ؟درک دیاب هچ .دندوب هدرک ماحدزا مدرم ،نوریب و هدش يدنبرگنس ،نورد .نیگنس
 ».میروآرد اج زا ار رد دیاب« :تفگ فرشا
 اهرگنس رد یئاریذپ يهدامآ نیگنس ياهلسلسم اب نازابرس ؟هنوگچ یلو« :دیسرپ نامحر
 ».دناهتسشن
 تکرح هب وس نادب .درک بلج ار ناشهجوت ناگداپ يوس نآ زا ،ندز فک و تاولص يادص
 .دنتفریم شلابند هب فرشا و نامحر و دیودیم نمهب .دندمآ
 .تخیریم ورف ار نآ هعطق هعطق و هرذ هرذ و دیبوکیم راوید هب ار دوخ تشپ اب یلیرت کی
 نمهب .دندوب هدرک نیمک نویماک رگید تمس رد دارم و اراس و تمس کی رد ورسخ و لالب
 .تخود وا مشچ رد مشچ و داتسیا لالب يوربور ،دیسر اج نآ هب
 ».دندنبیم ترابگر هب ینک اطخ اپ زا تسد .نک هاگن ار تدوخ فارطا« :تفگ لالب
 رد و دیشک سپ ار دوخ دارم .داتسیا يرانک هب و دنکفا فارطا هب یهاگن .تفگن چیه نمهب
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 .تسشن نیمک
 دندیتلغ نوخ رد مه نیموس و نیمود .داتفا و دروخ ریت ،دش ناگداپ دراو هک یسک نیلوا
 هب شک زارد يرایش رد ورسخ و اراس و لالب .دنتفر ولج زیخ هنیس و دندش دراو نارگید یلو
 .تفریم نمهب یپ زا دارم و دیزخیم اهنآ یپ زا نمهب .دنتفریم ولج
 دنداد ناج مد رد يدادعت .دندش دراو موجه و ود لاح هب رفن اهدص .دش زاب ناگداپ گرزب رد
 یمخز و هتشک نارابرس زا دنچ ینت .دندرک هرصاحم ار نآ و دندیسر نامتخاس هب يرایسب و
 تجح هب ار ربخ ياهدع .تسشن رمث هب بالقنا و دش حتف ،دمآ تسد هب ناگداپ و دندش
 و لالب ،نمهب .دندش تکاس و دنتفر ناشاههناخ هب و دندرک میدقت یفقث رقاب مالسالا
 مادک زا :دش یجیگ راچد و داتفا هار هب هنالس هنالس .درک مگ مکاح يوشبلب رد ار ناهارمه
 ».مدوب لالب نم شاک يا ؟راوخ نوخ کچوک يالم نیا زا ای لالب زا ؟مراد ترفن رتشیب
                 .تسا مکاح رهش رد رقاب الم نونکا و
   

۴۴ 
 رگید :دیشیدنایم رهچیرپ هب .درکیم رکف و دوب هدیمل لبم يور ،هناخ رد ناخ گنشوه
 وت رب ياو .تسا هدرک كرت ار رهش نیا مه وا ،سیگنرف ندش هتشک اب ایوگ .تسین شیادیپ
 یئاهیگدنز هچ و يدرک یهانگ یب و فیرش ياهناسنا هچ رب یئاهمتس هچ .گنشوه يا
 ار تاموقلح و هدمآرب ترسپ نیتسآ زا ماقتنا تسد لاح .يدناشک يدوبان هاگترپ هب ار
 .تسا هدیبسچ
 ».روخب اذغ ایب ،گنشوه« :دز ادص ار وا یگلصوح یب اب و تسشن اذغ زیم رانک هدیش
 دوشگ ار رد و درک جک ار شاهار ،دمآرد ادص هب رد گنز .تفر زیم يوس هب ناخ گنشوه
 ادرف دیدج يهتیمک ياهمدآ ایوگ ،مدوب دجسم رد .مدش محازم هک دیشخبب .بابرا مالس«
 ».مشاب هدرک ناتربخ هک مدید رتهب .دنیآیم امش بلج يارب

 »؟دننک بلج ارم دنهاوخیم هچ يارب«
 ».مدینش هک دوب يربخ ،متفگ هچ نآ .منادیمن هللاو«
 ».وت ایب ؟ياهداتسیا رد مد ارچ«
 فیرشت رهش رد ادرف مه امش تسا بوخ .مورب دیاب .تسا رظتنم هداوناخ« :تفگ ردفص
 .دش رکف رد ناخ گنشوه ».دیشاب هتشادن
 تسا تسرد .دینکن تحاران ار ناتدوخ رکف« :تفگ هتسهآ و دنکفا فارطا هب یهاگن ردفص
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 اج نآ رد نانک شدرگ ار زور کی دوشیم .تسابیز رایسب تعیبط یلو تسا درس اوه هک
 ».درک يرپس
 ».میآیم هد هب بشما .تسا تسرد هلب«
 »؟دیروآیم فیرشت مناخ اب«
 ».ار مناخ هن دنهاوخیم ارم اهنآ .میآیم اهنت .هن«
 ادخ .موش صخرم دیرادن يرما رگا .درک مهاوخ مهارف مه ار لیاسو .متسه ناترظتنم«
 ».ظفاح
 و تسشن یلدنص يور یلاح یب اب .دش کیدزن اذغ زیم هب و تسب ار رد ناخ گنشوه
 مکحم ناشياجرب هک يزور هب ياو .دننکیم رداص بلج مکح ،هدماین زونه اهنیا« :تفگ
 ».دنوش
 »؟دناهدرک رداص ار یسک هچ بلج مکح« :دیسرپ هدیش
 ».ارم بلج مکح«
 »؟ياهدرک راکچ رگم« :دیسرپ بجعت اب هدیش
 رد ار ادرف وموریم هد هب بشما .منادیمن .تسا هداد بآ هب یلگ هتسد هرابود نمهب دیاش«
 ».دینک یتشآ مه اب دیتسناوت دیاش .تردام شیپ ورب ،یتساوخ رگا مه وت .منارذگیم تعیبط
 اجرب لاح نادب اهتعاس و داتفا تخت يور باوخ قاطا رد ،دروخ ار شیاذغ یلیم یب اب و
 حبص .دنارذگ مارآان ار بش .تفرگ شیپ رد ار هد هار يراوس اب هک دوب هدش کیرات اوه .دنام
 يهرظنم و دوب لاح رس ،یباوخ یب زا یشان یگتسخ دوجو اب .درک كرت ار باوختخر دوز
 سابل ،دروخ بوخ ار هناحبص .دروآیم دجو هب ار وا ،دیفس هچراپکی و فرب رپ ياههوک
 هب و ».مدرگیمرب رصع و هوک هب موریم« :تفگ ردفص هب و تشادرب ار شاگنفت ،دیشوپ
  .داتفا هار
 هب .دش در مه لالب يهناخ رانک زا .تشذگ و دید نادیم رد ار دارم ،تشذگ هد نایم زا
 اههرد و اههوک .دومیپ هر عطقنیال یتدم .تفر الاب و داهن هنماد رب اپ .تشذگ و دیسر تشد
 درکیم شداش ،ندش نیئاپ و الاب راوجوم یلاوت و دیفس فرب ،درس ياوه .داهن رس تشپ ار
 نوچ ،فاص ،هوک ،تمس نیا رد .داتسیا هوک نیرتدنلب يهرخص نیئاپ .دادیم ورین وا هب و
 نیمز رب تسار کی ،یتخادنایم نیئاپ هب یگنس رگا .دوب هدیزخ الاب هب اهتنا یب يراوید
 .داتسیا اشامت هب و دیسر هلق هب .دش رب نآ رب و دز رود ار هوک ناخ گنشوه .تسشنیم
 ياههرد ناشنیب رد و هدش هدیچ مه رانک نوزومان ياهدنق هلک نوچمه فارطا ياههوک
 .دوب دیفس زیچ همه .دوب هدش نهپ نیمز رب يریگیهام روت مظنمان يهکبش ناس هب قیمع
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 .درکیم یئامندوخ ،ربا رپ نامسآ نوچ ،هایس کچوک ياههکل ،تشد رد طقف
 .تشگرب و دروآ دوخ هب ار وا ،رس تشپ رد یئادص
 ».بابرا مالس«
 »؟ینکیم راکچ اج نیا .ردفص مالس«
 ».دیشابن اهنت هک مدمآ .تشاد مرب لایخ و رکف .دز روش ملد«
 .دنداتسیا اشامت هب و ».نک اشامت و کیدزن ایب .يدرک يراک بوخ«
 ».دندروآ فیرشت مه رویرپ ياقآ«
 .تسیرگن ار بقع ناخ گنشوه
 ».ماکداش بانج مالس«
 »؟دیئوجیم هچ اج نیا امش .دیشابن هتسخ .مکیلع مالس«
 ».اج کی رد مه اب ار همه .یئابیز و تینما ،شمارآ .دیئوجیم امش هک ار يزیچ نامه«
 :تفگ ،درکیم زارد وا يوس هب ار شاتسد هک یلاح رد و دیسر هلق هب نانز سفن رویرپ
  ».داد تسد دوشیم مه زونه یلو دیتسه ریگلد نم زا هک منادیم«
 هطقن نیا هب ار ام تشونرس تهج ره هب« :تفگ و درشف ار رویرپ تسد ناخ گنشوه
 ».تسا هدناشک
 .تسشن اشامت هب و دیشک بقع ار دوخ ردفص .داتسیا هاگترپ يهبل ناخ گنشوه رانک رویرپ
 ار اهلولس کت کت و درکیم ذوفن ناسنا دوجو قامعا ات توکس .دندوب مارآ نامز و نیمز
 .دندینشیم زین ار دوخ بلق نابرض يادص اهنآ هک هنوگ نادب .تشادیماو شمارآ هب
 قامعا هب و دز شاتشپ هب هناش اب ردفص .دنز همتابمچ هک دش مخ يردق ناخ گنشوه
 زاب توکس تملظ یلو تسکش ار توکس یهاتوک نامز ناخ گنشوه دایرف .درک شاترپ
 .دش مکاح تعیبط رب مه
 ار یئاهنآ .مینک ریگتسد ار ماکداش ياقآ نیلتاق رتدوز هچ ره دیاب« :تفگ ردفص هب رویرپ
 ».نارگید و دارم لثم .میئامن نادنز یهار دناهدیشک ار لتق نیا يهشقن هک زین

 ناهنپ ياهرخص سپ رد ار دوخ يزیچ .دندرک تشگزاب مزع و ».نابرق متسه هجوتم .هلب«
 .دنکفا نینط ياهظحل ندیود يادص و درک
 »؟دوب هچ« :دیسرپ رویرپ
 »!دوب گرگ دیاش .منادیمن«
 رد ار هد هار و دندش پیج راوس هتلافسا يهداج رانک رد ،دنتفر ورف اههرد قامعا رد اهنآ
 .تفاتش رهش يوس هب رویرپ و دش هدایپ هد رانک ردفص .دنتفرگ شیپ
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 .دندرک ربخ زین ار یلاها .دنتفر ناخ گنشوه يوجتسج هب نانکراک زا دنچ ینت اب ردفص
 دسج ،هوک نیرتدنلب نیئاپ رد و دندومیپ ار اههرد و اههوک .دنداتفا هار هب اهنآ هارمه يدادعت
 زاب شاناهد و نامشچ .دوب هدرک ریگ شاهنت ریز بقع زا شرس .دنتفای ار ناخ گنشوه
 .دوب هدروخ چیپ ،هدش هل ناوختسا اب شیاپ کی و دوب
 تاسیسأت يوس هب ،ایر و هودنا و مغ زا یئاضف رد و دنتفرگ شودرب ،دنتشادرب ار هزانج اهنآ
 رد امرس زا زین ناگس .دیزویم يدرس داب .دوب هدش نهپ هد رب بش کتخب .دنتفر
 .دندوب هداد تسد زا ندرک سراپ لاح و هدرک زک ناشاههنال
 ریز ،درس بش نیا رد و دوب هدرب ورف یسپاولد و ساره رد ار یلاها ،ریخا ياههام تاقافتا
 .دندرکیم تبحص ماکداش ماگنه هب ان گرم زا و دندوب هتسشن اهیسرک
 .دیشاپ اهلد رب سرت گنر و دروآ درد هب ار مدرم بلق ،لسلسم رابگر نیلوا يادص
 .دنکفا رظن نوریب هب و درک شوماخ ار اهغارچ .تسا فده وا هک دوب نشور لالب يارب
 .دندوب هتفرگ ار یقت جاح يهناخ درگ مه يدادعت .دنتشاد هرصاحم رد ار هد ،حلسم درم اههد
 ار رد ،داتسرف نورد هب ار وا ،تشادرب ار رونت رد ،درب نیمز ریز هب ،تفرگ ار لالب تسد مرکا
 رد ،الیل و یقت جاح ،ورسخ .دش نوریب و تخیر نآ يور ار هدروخ ربت ياهبوچ و تشاذگ
 نمهب .دندش هناخ دراو راوید و رد زا حلسم نادرم .دندوب هتسشن راظتنا هب راوید هانپ
 قاطا دراو و دومیپ نایم رد کی ار اههلپ .تشاد تسد رد یحلسم تلک و دمآیم شیپاشیپ
 .دش
 »تساجک لالب«
 ».نارهت تسا هتفر«
 مه يزارد نابز ،دیشکیم ارم ردپ .یناج فرش یب« :تسشن ورسخ نار رب نمهب دگل
 نوخ هب هقرغ ار ورسخ حلسم نادرم و دیبوک مه رد ار وا يهناچ ورسخ تشم »؟دینکیم
 .دزیم راز ،هتفرگ ار يدرم يهقی مرکا .دوب هدز تهب .درکیمن هیرگ الیل .دندیشک نوریب
 .دنتفای رتمک دنتشگ هچ ره و دنتشگ ار هناخ و دندرب دوخ اب زین ار یقت جاح اهنآ
 ،مرکا .تشابنایم ار اهلد و دورسیم همغن مدرم يارب سرت موب .دوب هتشذگ همین زا بش
 دنچ .تفر ربکا یئالبرک يهناخ هب و دش جراخ هناخ زا طاتحم و ناسرت ،نایرگ و هدز متام
 »؟تسیک« :دیسرپ هتسهآ یئادص .تخاون رد هب هبرض
 .دش زاب هتسهآ رد ».نکزاب ار رد .مرکا .منم«
 »؟تساجک اراس« :دیسرپ هدیبز زا یشوگرد مرکا

 »؟لالب و« :دیسرپً الباقتم و ».تسا نما شیاج«
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 ».دندرب دوخ اب ار یقت جاح و ورسخّ اما .تسا نما مه وا ياج«
 ار رگید رفن ود و یلع ،نسحم ،دمحمّ الم ،بیجم ،ناضمر شم ،دارم اهنآ« :تفگ هدیبز
 ».دندرک ریگتسد زین
 ».هعاسلا نیمه .ام دزن تسرفب ار اراس رتدوز هچ ره« :تفگ مرکا

 ».مروآیم ار وا مدوخ ،ورب وت«
 ریز کیرات يهشوگ رد لالب .دندش دراو زین هدیبز و اراس دعب یقیاقد و تفر هناخ هب ور مرکا
 :تفگ و داد اراس و لالب هب ،دروآ مرگ ياهسابل مرکا .درکیم رکف و دوب هتسشن نیمز
 هداج دراو وس نآ زا ،دش نشور هک اوه .دینامب اج نآ رد حبص ات .هوک هب دینزب و دیشوپب«
 مینیبب ات دینامب اج نآ یتدم .دیناسرب اضر یئاد يهناخ هب ار ناتدوخ ياهلیسو اب و دیوش
 ».دخرچیم اوه رد هنوگچ راگزور بیس
 دراو و دندرک یظفاح ادخ نیگمغ و هدامآ ،دندیشوپ مرگ ياهسابل ،دندروخ اذغ اراس و لالب
 .دندش تشد
 و رهوش مغ و الیل يرادلد رد ار بش هک مرکا .دیبوک ار هناخ رد یسک .دوب کیدزن رحص
 »؟تسیک« :دیسرپ و دنابسچ رد هب شوگ ،دوب هدینارذگ دنزرف
 ».نک زاب ار رد ،مناخ مرکا .متسه دمحا«
 .دوب هداتسیا نوریب نانچمه دمحا .درک زاب ار رد مرکا

 »؟وت یئآیمن ارچ«
 .دروآ دنهاوخ موجه هد هب هرابود حلسم نادرم اب ردفص و نمهب ،دوز حبص .مدرگرب دیاب«
 یکیرات رد و ».دیشاب بظاوم .دناهتشک ار ماکداش ياقآ امش نادرم هک دندقتعم اهنآ
  .تفر الیل يرادلد هب و تسب ار رد مرکا .دز شابیغ
 

۴۵ 
 .دوب هدیمل شایلدنص رد ،رمک رب هچناپت و هخسناف و نت رب هلولگ دض يهقیلج رقاب الم
 يور زین رهش مود و لوا يهجرد نویناحور زا يدادعت و هداتسیا شانیفرط ردفص و رویرپ
    .دندوب هتسشن قاطا رود ،اهیلدنص
 درب شیپ يارب راک يهشقن .دیسر مامتا هب ام راک ،ناردارب بوخ« :تفگ و درک تسار دق وا
 ».دیئامرفب لاح .دیدرگ نشور زین فیاظو و دش هیهت بالقنا
 .دندرک كرت ار قاطا یفقث رقاب مالسالا تجح يارب ریخ ياعد زا سپ و دندش دنلب همه



415 

 .دندنام قاطا رد رویرپ و ردفص
 شاهمه .دنکیم بارخ ار اهراک بترم اهقمحا نیا« :تفگ و درک باطخ ار رویرپ رقاب الم
 امش یهدنامزاس دیدجت راک ،دندوب هدرکن مادعا ار يدنز رگا .دنهدیم جرخ هب تاساسحا
 »؟دیاهدرک ادیپ ار دوخ راک بسانم ياهمدآ ایآ .دشیم ماجنا عیرس یلیخ
 نامز .تسین یفاک یلو میاهدروآ تسد هب اهتیقفوم یضعب« :تفگ و دش مخ يردق رویرپ
 ».تسا مزال
 »؟دش هچ« :دیسرپ ردفص زا رقاب الم
 ».دشیم دیاب هک دش نامه« :تفگ رویرپ
 »؟دنتسه یناسک هچ ناگدش ریگتسد«
 و یلع ،نسحم شم ،فصآ ،بیجم ،دمحمّ الم ،ناضمر ،یقت جاح ،ورسخ« :تفگ ردفص
 هب رابود .مینک ریگتسد زین ار لالب هدش هک بیترت ره هب تشاد رارصا نمهب .يدهم
 ».میتفاین ار وا و میتفر شاهناخ
 ».دیراذگب شاتحار .درادن تاسیسأت نیمز يور یئاعدا وا .دیرذگب لالب زا«
 ».دراد یئاعدا هن و هداد ینیمز هن .تسا هراک چیه هطبار نیا رد زین ورسخ« :تفگ ردفص
 رب ،دیدرب مان هک ار ینارگید ایآ .شاهناخ دورب دیتسرفب زین ار وا« :تفگ مالسالا تجح
 »؟دنراد یئاعدا ماکداش تاسیسأت ياهنیمز
  ».دناهتفر و هدرک چوک هک دنتسه مه رگید رفن هس ود .يرآ« :تفگ رویرپ
 متفگ ناشیا هب و مدرک تاقالم ار مناخ نم« :تفگ و دش کیدزن ًالماک رقاب الم هب ردفص
 ،مدرک كرد نم هک روط نآ .دیتسه ناشتاقالم هب لیام تیلست ضرع يارب امش هک
 ».تسامش یئامرف فیرشت رظتنم یعون هب ناشیا
 تحار گندلا کناوج نیا رش زا زونه ام یلو« :تفگ و درک مب و هتسهآ ار شیادص رویرپ
 »درک يرکف دیاب هدشن رید ات .میاهدشن
 ماگ هب ماگ ار هار و دنروخیم همقل هب همقل ار اذغ« :تفگ و دز يدنخبل رقاب الم
 ».دنیامیپیم
 فیرشت مناخ دزن تیلست يارب یک« :دیسرپ ردفص .تسب ورف مد و دیشک بقع رویرپ
 »؟دیربیم
 ًامتح« :تفگ و درک رویرپ هب ور هاگ نآ ».درک میهاوخ تبحص مه اب هنیمز نیا رد ًادعب«
 ».مرادن يراک امش اب .تسا غولش یلیخ ناترس
 .دش جراخ قاطا زا و دروآ دورف رس رویرپ
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 يارب پیج هس اب حلسم ردارب دنچ هارمه ادرف« :تفگ ردفص هب یفقث رقاب مالسالا تجح
 ».تفر میهاوخ مناخ دزن تیلست ضرع

♞               
 فقوت هدیش يهناخ رد يوربور ،درکیم یهارمه ار یفقث رقاب مالسالا تجح هک یناوراک
 هدیشارتن شیر و هایس سابل اب ،هشیمه زا رتیناوختسا ،سابع شم .دز رد رقاب الم .دومن
 ».لخاد دیروآیب فیرشت .اقآ جاح مکیلع مالس« :دش رهاظ
 »؟دنراد فیرشت مناخ«
 ».دنتسه هلب«
 اشامت لوا دیاب ار يزیچ هچ تسنادیمن .دوب تام و جیگ .داهن نورد هب مدق مالسالا تجح
 ».ار هدیش ای و ار رتسول ،ار اههپاناک و یلدنص و زیم ،ار اهباق ،ار اهیلاق ،دنک
 زا رتهتسجرب ،رتسول رون ریز رد شیاههنوگ ناوختسا .تشاد نت رب هایس داشگ سابل هدیش
 و نابل رود زیر ياهكورچ و دوب هتسشن يدوگ هب شدولآ کشا نامشچ .دوب شیرغال دح
 ،دیشک نیئاپ ناوربا يور ات ار شایکشم يرسور .دادیم شاناشن هدید غاد ،شانامشچ
 ».دینیشنب دیئامرفب .دیدمآ شوخ .اقآ جاح مالس« :تفگ و تفرن ولج یماگ
 هدیش علو اب و دندوب هداتسیا یلاق يور ،حلسم ياهگنفت اب ،رتبقع مدق دنچ رادساپ راهچ
 ناظفاحم اب نامهیم لاح هب ات .دنکب دیاب هچ تسادیمن وا .دندیشارخیم ناشاههاگن اب ار
  .تسا هتشادن حلسم
 هراشا شاصوصخم دراگ هب .تسیرگن فارطا هب مالسالا تجح .دروآ ياچ سابع شم
 دوخ مالسالا تجح .دنتفر نوریب يروخلد اب اهنآ .تسین مزال قاطا رد ناشدوجو هک درک
 يداهن كاپ ناسنا .دنک شاتمحر دنوادخ« :تفگ و دیشک هدیش يوس هب ،هپاناک يور ار
 تشهب رد شیاج هک هللااشنا .تشاد رس رد يدنلب راکفا و دوب بالقنا و مدرم اب شالد .دوب
 امش هب نویبالقنا و بالقنا فرط زا یگدنیامن هب و دوخ بناج زا نم .تساهتنملا ردص و
 ».مراد وزرآ لیلج يربص یلاعتیراب دنوادخ زا ناتيارب ومیوگیم تیلست
 مک مدرم رس زا ار ناتهیاس و دیامرف اطع ینالوط رمع مه امش هب دنوادخ« :تفگ هدیش
 ».دنکن

 و دز دهاوخ دنخبل امش هب یگدنز هک هللااشنا .دینک یگدنز دیاب امش ،زیزع رهاوخ ياّ اما و«
 شالد .تشادیمن رب هدیش زا مشچ وا ».دمآ دهاوخ رد زاورپ هب ناتزارف رب تداعس يامه
 زا ار زیچ همه ریس لد و دنک اشامت ار قاطا تانیئزت .دنک اشامت ار وا ریس لد تساوخیم
 .دنادب دوخ
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 »؟تسا هتشاد تسد یسک هچ مرهوش لتق رد هک دینادیم« :دیسرپ هتسهآ و نوزحم هدیش
 ».رگید رفن دنچ و یقت جاح ،دارم ،ورسخ .هتبلا .هتبلا«
 و دید شالباقم رد ار شرهوش لتاق ،دز لز مالسالا تجح هب .دش درگ هدیش نامشچ
 عون زا یناروناج نم رهوش نیلتاق .دنتسه یفیرش ياهمدآ ،دیتفگ هک اهنیا« :تفگ هناعطاق
 مدرم و هتسارآ يرهاظ هک دیدرگب یسک لابند .دیدرگب اهنآ لابند .دنشابیم ،مرسپ ،نمهب
 ».دراد ینمیرها و تلوص وید ینطاب یلو دنسپ
 رتهب .دیتسه يرادهناخ یلو یبالقنا مناخ امش« :تفگ و تخادنا ریز هب رس مالسالا تجح
 ».دینک راذگاو شانیصصختم هب ار لیاسم نیا تسا
 رداص مکح یصصخت هچ اب امش« :تفگ و تخود وا مشچ رد مشچ هتخورفارب هدیش
 صصختم امش رگم ؟دیتشاد روضح ؟دناهتشاد تسد مرهوش لتق رد اهمدآ نیا هک دینکیم
 تفارش هب ،دیدرمشرب هک یئاهمدآ اب هلاس دنچ و نیدنچ كرتشم یگدنز رد هک امش ؟دیتسه
 »؟دینکیم تبحص صصخت زا هنوگچ ،دیاهدربن یپ ناشیتسرد و
 ریقحت و رگشاخرپ نحل و درب ار مالسالا تجح لد ،هدیش نوگلگ و هتخورفارب يهرهچ
 هشیمه ،مشکن هلجح مد ار هبرگ رگا .دوشیمن :دروآ دورف شالد رب رجنخ شزیمآ
 امش« :تفگ و تفرگ هدیش يوس دیدهت هب ار شاتشگنا ،درک تسار دق هاگ نآ ».مراتفرگ
 هعماج لیوحت یئاقآ هچ ؟دیاهدرک تیبرت ياهچب هچ ؟دیاهدرک یطلغ هچ ،دیتسه يرهش هک
 ؟دیدروخیمن هطوغ روجف و قسف رد شیپ زور دنچ ات اهربخ یب ادخ زا امش رگم ؟دیاهداد
 زجر نیا !تسا یقاب مه ناتمین و تروق ود لاح .میدیسرن ناتداد هب نویناحور ام رگم
 دض ياهفرح نیا ياج رگید اجنیا .دیدرکیم رسپ و ردپ نآ نامز رد دیاب ار اهیناوخ
 دص نالا نیمه و اج نیمه مهدیم ،ینک زاب ار تاناهد رگا .تسین زیمآ رفک و یبالقنا
 ».هبیجنان يهفیعض .دننزب تاتحتام هب قالش هبرض
 ،دیتشک ار مرهوش امش ،اهفرش یب« :دزیم دایرف هک یلاح رد و داد تسد زا تقاط هدیش
 و تخادنا شانوریب هناخ زا دگل اب ،دیشارخ ار وا و تخادنا گنچ مالسالا تجح تروص هب
 شرهوش مغ رب .تسیرگ و دیسرت هدنیآ زا .درک هیوم و داد هیکت رد هب تشپ اب ،تسب ار رد
 .تخیر کشا شدنزرف تشونرس و تیبرت رب و تسیرگ
 هب باتش اب یناویح یتوهش و عبس ياهنیک ،هتخورفارب و یمخز یتروص اب مالسالا تجح
 ماکداش سانخلا نآ مه نم دنکیم لایخ :دندرک تکرح رهش يوس هب و تفر پیج تمس
 تانابرق .هفیحن يهفیطل يهفیعض ياهدناوخ روک .هاش یناطیش میژر مه تیناحور و متسه

 اهزور نیمه .ناطیش رب تنعل .هللا الا هلاال …مم هب میاهتسد اهزور نیمه .رقاب دورب
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 .موش تايادف ؟دوب هدیرپ تاگنر ردق نیا ارچ .نابرهمان مناخ يا دمآ مهاوخ تاتمدخ
 .میجر ناطیش رب تنعل .هللا الا هلاال
 هب روگ نآ تاسیسأت رد رفن دنچ« :دیسرپ ردفص زا و دنادرگرب ور یفقث رقاب مالسالا تجح
 »؟دننکیم راک يروگ
 ».نیملسملاو مالسالا تجح ای رفن تشه«
 ».دمآ مهاوخ دیدزاب يارب .شاب اج نآ ادرف«
 مالسالا تجح ای .هدنب مشچ يور ناتمدق .تسا ناتدوخ هب قلعتم دیروآیب فیرشت«
 ».نیملسملاو
 ».دروآیب فیرشت مه رویرپ ردارب وگب ًافطل
 بوخ ار عاضوا .تسیا هدیمهف ناوج هچ مه ردفص ردارب نیا :تفگن یمالک رگید رقاب الم
 يرای شایقرت هب دیاب .دهدیم صیخشت بوخ یلیخ مه ار دیدج و میدق کلام و دمهفیم
 ».درک

♞         
 .درک تیاده تاسیسأت لخاد هب ار وا ردفص .دش هدایپ پیج زا یفقث رقاب مالسالا تجح
 .دندوب هداتسیا ناشاهقاطا رد يولج فص هب نانکراک .تشادیمرب مدق شرس تشپ رویرپ
 ورف لگ رد هاگ هگ رقاب الم ياپ .دشیم بآ مکمک اهفرب و دوب هدرک شکورف امرس
 .دادیم شحف نامز و نیمز هب و تفریم
 فیحن دوجوم نیا ینیبب هک ماکداش یئاجک :دوب هتفر ورف دوخ رد ،رقاب الم رس تشپ رویرپ
 یئاجک .تسا هدرک زاب ناهد تانز و تاسیسأت ،تاهناخ ندیعلب يارب هنوگچ صیرح و
 گرهاش رب بل ،هتشذگ نارادقم یب ناسچ هک ینیبب و ینک اشامت ار راگزور يافج ات راسمیت
 صیرح درم وت .دنهدیم دابرب ار سیماون و اهنامناخ ،وت و نم زا رتصیرح و دناهداهن مدرم
 رایسب رایسب و سومان یب ،صیرح ،نادان كدرم نیا یلو .مه نم ،يدوب یسومان یب و
 ناربج يارب لاح درکیم ناربج غاد وتا اب ار شاتفارش نتفر دابرب هدیش رگا .تسا عامط
 ،هتسب شیاهتسد .تسین يراک چیه هب رداق شاتفارش و شنامناخ ،شایگدنز نتفر دابرب
 .دوب دهاوخ دنب رد دبا ات شیاهاپ و هتسب شاناهد
 زا هتسهآ ،دشیم جراخ ،گرزب رد زا هک یلاح رد و درک دیدزاب ار تاسیسأت مالسالا تجح
 »؟دنرادن تاسیسأت نیا نیمز رب یئاعدا اج نیا نانکراک« :دیسرپ ردفص
 ».دشاب تحار ِتحار ناتلایخ .نابرق هن«
 :درکیم وور شنهذ رد ار اهیندید یفقث رقاب مالسالا تجح .دنتفرگ شیپ رد ار رهش هار
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 نآ .منکیم شومارف دوز ار یماسا .دهدیمن يرای ماهظفاح .دنکیمن راک تسرد مرکف
 ياهلئسم .دوب یگس قرع .منادیم ار نیا ؟دوب هچ تشاد لوردناب شیور هک ياهشیش
 هچب ره هک ار نیا .دوب زمرق بارش هک مه گنر يدود و دنلب و درگ يهشیش نآ .تسین
 .هن .کیو کیو کیو ؟دوب هچ گنر درز شوگ هس يهشیش نآ .دنادیم مه یناتسبد
 یکسیو گنر درز شوگ هس يهشیش نآ هلب .یکسیو ّ.الم دیآیب الاب تناج .یکسیو کسیو
 :تسنادن حالص ،دنک یتالاؤس رویرپ زا یکسیو يهزم هب عجار ات دنارگرب ور رایتخا یب ».دوب
 ،كایرت لول ود نآ یلو .درادن هانگ يزیچ ره شیامزآ راب کی .منکیم شیامزآ مدوخ
 .لفاغ لد یه :دیشک یهآ ».دادیم تشهب يوب .تشاد يزیمت يوب بجع .دوب يروتانس
 ».امرف تیانع قیفوت ایادخ .ناج ّالم ياهدزن یکپ هک دوشیم یلاسود
 يهقبط هب تسار کی و دش هدایپ نیشام زا بالقنا يزکرم داتس نامتخاس يولج رقاب الم
 دراو وا راک قاطا هب و دندیسریم هار زا یکی یکی رهش ذوفن رپ نویناحور .تفر موس
 هرجنپ رانک و دش دراو زین یلعّ الم .دندرکیم توکس و دنتسشنیم یلدنص يور ،دندشیم
 قارطمط اب یفقث رقاب مالسالا تجح .دندادیم کیشک ورهار رد حلسم ناوج دنچ .تسشن
 هجوتم ًالماک نارگید هک دنلب يادص اب و دمآ دورف شزیم تشپ ،تسایر یلدنص رد هبدبد و
 ».دیآیم امرس زوس .دنبب ار هرجنپ نآ ،ناج ّالم« :تفگ یلعّ الم هب دنوش
 ار هرجنپ ،تساخرب اج زا ،تخادنا ریز هب رس .دزیم دگل شیولگ هب یلعّ الم ندرگ ياهگر
 .تسشن شیاج رس و تسب
 بالقنا ياههیاپ میکحت ،هلئسم نیلوا« :درک زاغآ ار هسلج ياهیآ ندناوخ اب رقاب الم
 ،دیتسه قفاوم ماهدرک میدقت ناتتمدخ شیپ زور هس هک يداهنشیپ اب رگا .تسام یمالسا
 ».مینکن تبحص شدروم رد رگید
 تاداهنشیپ یضعب هب هدنب« :تفگ ،تشاد یگرزب رس و نهپ شیر هک نویناحور زا یکی
 ».مراد هرصبت کی یلاع بانج
 ار ناتهرصبت« :دش هریخ وا تروص هب تقد اب و درک زیت ار شیاهشوگ مالسالا تجح
 ».دیئوگب
 تسا نیا هرصبت ،هتیمک کی رد یلحم ياههتیمک ماغدا دروم رد -1« :تفگ و تساخرب وا
 ردارب امش داهنشیپ قبط و .دوش مامت راک رگید زور هدزناپ ات ینعی .مینک نییعت تدم هک
 و نادنز لوئسم فرشا ردارب ،امش داهنشیپ قبط -2 .دشاب رهش يهتیمک لوئسم نامحر
 ناوج یلیخ ناردارب نیا يود ره هتبلا .دنشابیم بالقنا ياهیتشگ لوئسم نمهب ردارب
 تقفاوم اهنآ اب دوشیم ،دنراد یمالسا تواسق بالقنا دض بوکرس رد نوچ یلو دنتسه
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 مادعا ار اهیمادعا .دوش نشور رتدوز هچ ره ناینادنز فیلکت هک تسا نیا هرصبت .دومن
 بالقنا جراخم راب ات .میئاشخبب ،دنتسین شیب يرفن دنچ طقف هک ار اهیندوشخب و مینک
 ».دوش رتکبس
 :تفگ و دیشک دوخ شیر هب یتسد وا .دیخرچ یفقث رقاب مالسالا تجح يور اههاگن

 يرگید ثحبم ،تسین یتبحص دروم نیا رد رگا .دنتسه هنالقاع و هدنزاس یلیخ اههرصبت«
 یتبحص هک دندنامهف وا هب ياهملک يادا نودب و دندرک هاگن مه هب همه ».مینک عورش ار
 .تسین

 رد رگا .تسا توغاط میژر يرارف ياسؤر و نویبالقنا دض لاوما طبض رگید يهلئسم«
 کچوک داهنشیپ کی نم دوخ ،دیرادن يداریا و یلاکشا ،مداد ناتتمدخ نم هک یتسیل دروم
 ».مراد هرصبت کی نآ هارمه و
 .دزن یفرح سک چیه
 نیا :هرصبت .دوش هرداصم نیملسم لاملا تیب يارب نویبالقنا دض يهناخ و تاسیسأت«
 یمالسا بالقنا هک یئاج نآ زا .الاح هن و دریگ تروص هدنیآ هام رد تالیدبت و رییغت
 نآ زا یکی هب ار مراک رتفد راچان هب ،تسا هتشاذگ ریقح نیا يهدهع رب ار ینیگنس فیاظو
 لیدبت شدوخ راک قاطا هب هرابود ار اج نیا زین رویرپ ردارب .درک مهاوخ لقتنم اههناخ
 ».دش دهاوخ لیکشت مود يهقبط رد یمومع يهسلج و دومن دهاوخ
 .تسا یبالقنا و نیتم رایسب یلاع بانج هرصبت و داهنشیپ« :تفگ و تساخرب اج زا یلعّ الم
 یتوغاط نآ يهناخ هب ار مراک رتفد هک مدش روبجم ،یبالقنا فیاظو مجح تلع هب ،مه هدنب
 ».دنشاب هتشادن یتفلاخم هلئسم نیا اب ماظع تایآ منکیم رکف .منک لقتنم ،يدنز ،مودعم
 دیاب ،دش بیوصت اههرصبت و تاداهنشیپ نیا هک لاح« :تفگ یفقث رقاب مالسالا تجح
 .دناهداهن ریقح نیا شود رب ار ینیگنس يهفیظو ،زکرم زا .منک ضرع ناتتمدخ ار يربخ
 هدهع هب هدنب ار هقطنم بالقنا يهتیمک لک تسایر و هعمج تماما هک دناهدومرف روتسد
 دروم رد نم هتبلا .تسا هدش ضیوفت نامدوخ یلعّ الم هب بالقنا هاگداد تسایر .مریگب
 تاوذ هد رد هقطنم لک يارب نم راک رتفد نوچ .مدوب هدرک یتاشرافس زکرم هب ناشیا
 ».دش دهاوخ رازگرب اج نآ رد زین هقطنم يهتیمک تاسلج ور نیا زا ،دوب دهاوخ
 ینعی .دشاب هتشاد وضع جنپ دیاب هتیمک .هقطنم يهتیمک ياضعا نییعت هب میزادرپیم لاح
 ».میامنیم دیدناک تیوضع هب ار یلعّ الم هدنب .رگید رفن راهچ ،نم دوخ ياهنم
 شیر و تشاد نهپ ياهرهچ و گرزب يرس ،تفلک یندرگ و ربتس یلکیه هک تاواسم ردارب
 مدوخ مه نم« :تفگ ياهنارمآ و مب يادص اب ،دوب هدناشوپ ار نآ زا یگرزب شخب شادیفس
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 ».منکیم دیدناک ار
 زونه ،تسا هدرک دیدناک ار شدوخ هک ردارب نیا« :تفگ و تساوخ هزاجا سیئر زا یلعّ الم
 خیرات رب ،دنادیمن يوبن ثیدح کی .دناوخب طلغ یب دناوتیمن ار فیرش نآرق زا هیآ کی
 ناشیا باختنا اب نم .دوب هدیمل شاهناخ رد بالقنا ياهزور رد و تسین طلسم مالسا
 ».مفلاخم
 .دناشنب شیاج رس ار یلعّ الم هک درک تسار دق تاواسم دنوخآ ».مراد ضارتعا«
 و مکحت اب ،دیسریم رظن هب یضار وا هب یلع ّالم ضارتعا زا هک یفقث رقاب مالسالا تجح
 امرفب .تسین ارس ناوراک اج نیا .ردارب تسین يراک کتک و اوعد عقوم الاح« :تفگ ریغت
 ».نیشنب
 اج زا ،هایس ياهمامع و شیر و یناوختسا یتروص ،زارد یندرگ اب یطارقس مالسالا تجح
 شالیلد .مافلاخم تاواسم ردارب ندوب ادیدناک اب مه نم« :تفگ و درک ياهفرس ،تساخرب
 لاس هد يهقباس اب هدنب .تسا تلاجخ و مرش يهیام ،دنادیم رتهب شدوخ ،میوگیمن مه ار
 ».منکیم دیدناک ار دوخ ،هقطنم نیا رد تمدخ
 هد زا یکی رد شیپ زور دنچ ات هک ربمقّ الم نیا« :تفگ و تسج اج زا هقرج لثم تاواسم
 ردارب ،زیزع ياقآ .دنکیم يرف و رک هچ ،دیشکیم تضایر یگنسرگ زا فارطا ياههروک
 وت یلو .مدوخ يادخ و تسا مدوخ هب طوبرم ماهدوب ياهراک ره توابص رد نم رگا ،مرتحم
 نم .تسادخ قلخ و ادخ هب طوبرم .تسین تدوخ هب طوبرم رگید نیا .يروخ میتی لام
 ،تسرپرس یب و هلاس جنپ میتی کی لام ندیشک الاب رطاخ هب ردارب حالطصاب نیا يارب
 ».منکیم تازاجم ياضاقت
 .دش باختنا هقطنم بالقنا ياروش ،زادنارب نامناخ و محر یب ،هناعبس یلادج رد
    .دوب یضار و هتشادرب شیاهوزرآ ياضرا رد گرزب یماگ رقاب الم
 

۴۶ 
 تخاون کی يادص .درکیم درد شرس .دش هدایپ سوبوتا زا ناشیرپ و هتسخ يرصان رتکد
 .دوب نیگنس شیاهماگ و هدش کشخ شیاهاپ تالضع .دیچیپیم شزغم رد زونه ،روتوم
 اهولبات هب و دومن گنت امرس زوس زا ار نامشچ ،درک هاتوک ار ندرگ ،داد الاب ار نشباک يهقی

    .دنبرد يهناخرفاسم …يدزیا ناروتسر …لصف راهچ هاکشیارآ :دیشک مشچ
 :دز ادص و داتسیا یکچوک يهطوحم رد ،لوا يهقبط .تفر الاب یکیراب و دنلب ياههلپ زا
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 ».اقآ .اقآ«
 کیراب رد زا یتخس هب ،دوب ولو شاهنیس يور ات شابغبغ هک ياهدنگ مکش و هاتوک درم
 ».دیئامرفب .هلب« :تفگ و دش جراخ یقاطا

 ».مهاوخیم هتخت کی قاطا کی«
 ».ناموت هاجنپ و دص یبش دوشیم«
 ».تسین مهم شالوپ ،دشاب تحار«
 ».ناموت هاجنپ یبش يراخب«
 ».درادن یلاکشا«
 »؟تشاد دیهاوخ فیرشت اج نیا بش دنچ« :دیسرپ یلاحشوخ اب  یچهناخرفاسم
 ».بشود لقاّدح .بشود«
 یکچوک قاطا هب ار وا و تشادرب ار يرصان رتکد نادمچ ».متسه تمدخ رد .بوخ رایسب«
 رتشیب نآ يهشوگ رد یکیراب يرنف تحت .رتدرس نوریب زا .دوب درس قاطا .درک تیاده
 ار ورنوم نیلرم سکع ،ياهتفررد راوز باق ،تخت يوربور راوید رب .دوب هدرک لاغشا ار اضف
 رد زین یکچوک یبوچ يراخب .دوب هتفر ورف هرجنپ رانک زیم رد ،یلدنص و تشاد دوخ رد
 .تشاد رارق قاطا يهشوگ
  ».منکیم نشور ار يراخب هعاسلا« :تفگ و تشاذگ تخت رانک ار نادمچ یچهناخنامهیم
 مرگ قاطا تقو نآ ات مراودیما .مدرگیمرب دعب یتعاس .نوریبموریم نم« :تفگ يرصان
 الاب ار اههناش ،درب ورف بیج رد ار شیاهتسد ،دش جراخ هک هناخرفاسم زا ».دشاب هدش
 .دوزفا دوخ تعرس رب و دیشک
 .دوب هدش کیرات يردق اوه .تسشن و دش ناروتسر دراو .دیشک دوخ يوس هب ار وا اذغ يوب
 .درکیم لخادت ،نابایخ هب ور يهرجنپ گرزب يهشیش رد ،لخاد ياضف اب نوریب يهرظنم
 هاتوک ياهظحل رد .تخود مشچ نوریب هب و تسشن نابایخ هب ور ،دروآرد ار شانشباک
 .دش جراخ ناروتسر زا و دناسر رد هب ار دوخ تعرس اب ،تساخرب .دید ار رهچیرپ
 نابایخ رد يرگید سک ،دوخ رد هدرک زک و امرس زا يرارف ياهمدآ يدودعم دادعت زا ریغ
 رگا .تسا هدرک هناوید ارم نز نیا .ماهدش هناوید :تسشن شیاجرس و تشگرب .دوبن
 ياهشحاف اب یتسه رضاح ؟يوریم شیوس هب مه زاب ؟هچ ،دنشاب تسار شیاهفرح
 ات یهدیم راشف و يراذگیم تالد رب اپ  ؟ینکیم شاكرت هشیمه يارب ای ؟ینک یگدنز
 »درک یهاوخ هچ ؟ار نآ يهدنپت شخب ،ار تا لد زا یشخب ،ینک دوبان ار تدوجو زا یشخب
 .داد شرافس بورشم هدارا یب .تفریم راجنلک دوخ اب و تشاذگیم ناهد رد ياهمقل وا
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 ار شاباسح .درک تسم و دروخ مه زاب و دمآ لاح ،دش مرگ ،دروخ قرع سالیگ دنچ
 ار شدوخ ،دیشک الاب ار شاهقی .تفر نوریب ناروتسر زا و دیشوپ ار شانشباک ،تخادرپ
 .تفر ورف ياهچوک رد رهچیرپ رود ياهلصاف رد .تسیرگن ار بقع و درک عمج نشباک يوت
 یئایلوخیلام :دوبن هچوک رد سک چیه .دیدن ار یسک .دیود تعرس اب هچوک رس ات رتکد
 مین و شش تعاس :درک هاگن شاتعاس هب .داتفا هار هب هرابود و دز یخلت دنخبل ».ماهدش
 .دروخیم ولت ولت یمک ».رهظ زا دعب

 ».یسکات .یسکات«
 ».نیوزق هزاورد« :دش راوس .تشاد هگن یسکات
 ».ناموت هاجنپ و دص«
 ».مشچ يور«
 ینیوزق هزاورد هب شاهفایق :درک شیاشامت هنیآ رد و درشف زاگ يور ار شیاپ هدننار
 ».تساهنت ًامتح تخبدب يهراچیب .دروخیمن

 ».تسا هزاورد اج نیا .دیئامرفب«
 ».تساجک«
 ».تسار تسد دعب ،دیورب نابایخ نیا رد رتم یس«
 مدق میقتسم طخ رد و دنک لرتنک ار دوخ درکیم یعس هک یلاح رد و تخادرپ ار شاهیارک
 لخاد يرامش یب دادعت و دندمآیم نوریب هعلق گرزب رد زا یهوبنا تیعمج .داتفا هار ،درادرب
 »؟درک دیاب راکچ الاح .بوخ :دش هعلق دراو تیعمج نایم رد يرصان رتکد .دندشیم
 شکاج دیاب درم نیا :درکیم زادنارو ار هداتسیا ياهمدآ و دشیم در اههناخ رد رانک زا
 یگدنز اجک رهچیرپ« :دیسرپ و تشاذگ شاتسد رد ناموت دص .تفر شیوس هب ».دشاب
 »؟دنکیم
 ناهد رد ینادند و تشذگیم شرمع زا یلاس تصش ،دوب یفیحن و کچوک درم هک شکاج
 و مگ هک تسا یتدم .اقآ ،تسین اج نیا رگید وا« :تفگ و دش قیقد رتکد هب یمک ،تشادن
 ».هدش روگ
 تفاثک نیمه يهدنج وا .تسا هشحاف وا .دراد تقیقح سپ :تخیر ورف يرصان رتکد بلق
 وا تسد فک رگید ناموت دص و »؟دوب اجک شراک لحم« :دیسرپ رایتخا یب ».تسا هناخ
 .تشاذگ
 مه ار رهچیرپ زا رتهب یهاوخیم بوخ مناخ رگا اقآ« :داتفا هار هب ».مهدب تاناشن ات ایب«
 ».میراد
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 ار شراک لحم دهاوخیم ملد ،تسین هک الاح و ماهدمآ وا غارس طقف .هن .نونمم یلیخ«
 ».منادب

 »؟دیرادن يرما رگید .تسا زبس شرد هک ياهناخ نآ .اج نآ«
 نشور اهقاطا غارچ یلو .دوبن طایح رد سک چیه .دش دراو ،دوب زاب هناخ رد ».مرکشتم .هن«
 .داتسیا و دز رد هب هبرض دنچ ،دش کیدزن یقاطا هب .دوب
 ».وت ایب« :تفگ و دوشگ ار رد هلاس جنپ و لهچ یلا لهچ یمناخ
 »؟تسا رهچیرپ يهناخ اج نیا .نونمم یلیخ«
 امرس وت ارچ .دناهتشک ار وا ای ،هتفر ،هدش تسین هب رس هک تسا یتدم وا .اقآ هن«
 .تسب امرس زوس زا ار رد ،دید ار وا دیدرت نوچ و »وت ایب ؟ياهداتسیا
 »؟دیدرگیم نم لابند« :دیسرپ رس تشپ زا یئادص
 زا مه ياهملک .تشادن تکرح تردق رتکد .دوب هداتسیا رد يهناتسآ رد رهچیرپ .تشگرب
 .درکیم هاگن ار وا ریحتم و تام .دشیمن جراخ شیولگ
 هدارا نودب .دمآ دوخ هب يرصان رتکد .تفر ورف تیعمج نیب باتش اب و دنادرگرب ور رهچیرپ
 وا هب ار دوخ درکیم یعس و دوب شسردید  رد رهچیرپ یتدم يارب .دیود شالابند هب
 هب ،تشگ ار اج همه يرصان رتکد.دش مگ تیعمج نایم رد هراب کی رهچیرپ یلو دناسرب
 و دش جراخ هعلق زا جیگ و هدروخاو ،ناشیرپ و سویأم .دز رس اههچوک و اههناخ يهمه
 هبوت ایآ .دناهتشک ار وا ای .هتفر .هدش روگ و مگ تسا یتدم :داتسیا یسکات راظتنا هب یتدم
 »؟تسین گرم گرگ يهبوت ؟تسا هدیشک تسد راک نیا زا ؟تسا هدرک
 .تشاد هگن شیاپ يولج یسکات
 ».دابآ نسح هار اهچ«
 ».ناموت تسیود«
 هناخرفاسم دراو و دش هدایپ یسکات زا هتسخ و قمر یب ،دعب یقیاقد ».مشچ يور هب«
 دز تلغ يرادیب و باوخ رد حبص ات و درک لو تخت يور ار دوخ ،شامرگ قاطا رد .دیدرگ
 هک تسا یقداص مدآ .دوب تقیقح اپارس شاهمان بلاطم .تفگ ار شاتسار  وا :درک رکف و
 و فاص نینچ نیا دوبن رداق ،تشادیمن تسود هناقشاع ارم رگا .دراد تسود ارم هناقداص
 نادرم .تساهشحاف یلو .تسا یعاجش مدآ .دنایامنب نم هب ار شاهتشذگ یگدنز فافش
 دسانشب ار وا یسک رگا .دناهدرک شایلامتسد و هداد شراشف يرایسب ياهنت و هدید رایسب
 تسا یتدم هک دنتفگیم همه .تسین هراک نیا رگید وا یلو .دوریم میوربآ دنیبب وا اب ارم و
 یمدرم هب تمدخ رد .هدش تسین هب رس اجک رد وا هک منادیم نم یلو .هدش تسین هب رس
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 ومه يرآ .دوب لیاق مارتحا شیارب اقیمع و تشادیم یمارگ ار وا رذآ رتکد .دنمزاین و جاتحم
 .درک تسین هب رس ار قباس رهچیرپ
 شاتقادص هک نیا ای و ؟دید مهاوخ رگید راب ار وا ایآ :دزیم گنچ شابلق رب زومرم یسرت
 »؟تفر و دیمر ،درک تباث ار
 ار یچهناخرفاسم ،دیشوپ سابل ،داد وش و تسش ار دوخ رتکد هک دوب هدشن نشور اوه زونه
 كرت ار هناخرفاسم ،لانیمرت دصق هب هلجع اب و تخادرپ ار شاقاطا بش ود لوپ ،دز ادص
  .درک

♞ 
 اب .دیدرگ يرادهب نامتخاس دراو يرصان رتکد هک دوب هدنام تشه تعاس هب ياهقیقد
 .ریخب حبص .نابرق مالس« :دش دنلب شامارتحا هب رادرتفد .تفر الاب موس يهقبط ات روسناسآ
 »؟دیدروآ فیرشت دوز یلیخ
 .تفر شراک رتفد هب و ».متشگزاب و مداد ماجنا .متشاد يرصتخم راک .هلب«
 ».رتکد ياقآ مالس« :دش دنلب مارآ و يدج .دوب هتسشن یلدنص رب رهچیرپ
 :تفگ و تسب ار رد ،دش طلسم دوخ رب و داتسیا ،درک مگ ار شیاپ و تسد يرصان رتکد
 ».دینیشنب دیئامرفب .مناخ مالس«
 توکس .درک لوغشم ياهدنورپ اب ار دوخ و تفرگ رارق شزیم تشپ رتکد .تسشن رهچیرپ
 دروآیم راشف اهنآ رب کتخب نوچ توکس .دادیم جنر ار ود ره ياهدنهد باذع و نیگنس
 .دناکتیم ار ناشبلق و
 تشپ ار رد ،تفر یئوش تسد هب ،دش جراخ قاطا زا و ».هزاجا اب« :تساخرب اج زا رهچیرپ
 دهاوخ هچ وا ؟دش دهاوخ هچ :دیشک شفن قیمع یتدم و داد هیکت راوید هب ،تسب شرس
 دوخ .دیشک یناشیپ هب و درک سیخ ار یلامتسد »؟دناشک دهاوخ اجک هب ارم ،تشونرس ؟درک
 .تسشن شایلدنص رب ادص یب و تشگزاب رتکد دزن ،تسارآ ار
 تبحص سیئر اب ،دندمآ اهنآ .درب نیب زا ار اهلد راشف و ار توکس ،هورگ ياضعا دورو
 رصع و دندوب مدرم اب اهتعاس .دنتفر ناشراک لحم هب رهچیرپ اب و دندش هدامآ ،دندرک
 ار تسد .تسشن شاتخت يور و تسب شالد رب ار رد ،تفر شاهناخ هب رهچیرپ .دنتشگزاب
 شاهنسرگ .دنارذگ نینچ ار یتعاس و دش هریخ ياهطقن هب ،تشاذگ شاهناچ ریز ،درک تشم
 هدروخن يزیچ ،دوب هداد ورف ولگ رد راشف اب حبص هک ياهمقل زا ریغ .دوبن شاهنسرگ و دوب
 شاهقالع دروم نز وا .تسا هدرک رارف .تسا هدیمر نم زا رگید وا :تشادن یئاهتشاّ اما دوب
 کی اب یگدنز گنن هب وا .تسا هتفای و هدرک وجتسج نارهت فورعم يهناخ هشحاف رد ار
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 كاپ و قداص ،دنمتفارش درم .مراد شاتسود نم یلو .داد دهاوخن نت قباس يهشحاف
 کچوک ار وا نم .دشابیمن قشع نیا دس ،شاندیمر و مراد شاتسود .تسا ینماد
 ارم و دزیرگب مابلق زا دناوتیمن رگید .ماهتسب شیور هب ار رد و ماهداد اج مابلق رد ،ماهدرک
 اب و دش مهاوخ مرگ شاقشع اب .نامز چیه و تقو چیه ،دوب مهاوخن اهنت رگید .دنک كرت
 ».درک مهاوخ زاین و زار مابلق رد وا
 شالامتسد كزان ياهخن نورد شاهلان مارآ يادص .دیکرت و دروآ راشف شیولگ رب ضغب
 و دشیم مرگ مکمک .تسشن و تشاذگ يراخب رانک ار ياهنهک یلدنص .دش مگ و دیچیپ
 .موش عامتجا دراو ون زا دیاب .مزاسب لوا زا ار دوخ دیاب :دیچیمرب شاتسد فک ياهکنزوس
 شومارف و مزیرب رود مناوتیمن ار هتشذگ تارطاخ و یگدنز .منک زاغآ ون زا ار یگدنز دیاب
 ینامز نم .مشارتب ار هدنیآ یگدنز يانب مکحم ياهگنس دیاب و مناوتیم اهنآ زا یلو منک
 ».مهد دشر وا راک و یگدنز تمس رد هنادنمتفارش ار دوخ هک متسه شاقشع قیال
 شاحور و دوب هتسخ شانت .تخیر همانرب و درک رکف .تسشن .دیباوخن حبص ات رهچیرپ
 .هتفای هر و باداش
 یلدنص يور مارآ و هتسهآ ».رتکد ياقآ مالس« :دش سیئر قاطا دراو حبص تشه تعاس
 .تسشن یگشیمه
 ».مناخ مالس« :تشادرب ياهدنورپ زا مشچ يرصان
 امش زا یشهاوخ متسه لیام ،دنوش دراو هورگ ياضعا رگید هک نیا زا شیپ« :تفگ رهچیرپ
 .منکب
 ».دیئامرفب« :تفگ ،دوب هتفر ورف ياهدنورپ نورد هک روط نامه و دش خرس يرصان رتکد
 نارهت هب متیرومأم نایاپ زا رتدوز زور دنچ متسه لیام ،یلاع بانج قفاوت تروص رد«
 مهاوخیم .موش ربخ اب رذآ رتکد مناخ تشونرس زا رتدوز هچ ره دهاوخیم مالد .مدرگرب
 .درک مهاوخ مان تبث زین يراتسرپ يهسردم رد .منک شیادیپ مناوتب دیاش .مدرگب شالابند
 تسد زا ار اهسالک نیا رد تکرش تصرف منکن یفرعم ار دوخ هتفه نیا نایاپ ات رگا
 ».داد مهاوخ
 اج نیا هشیمه يارب و دورب دهاوخیم :دش هلاچم يرصان رتکد تسد رد هدنورپ زا يذغاک
 :تفگ رایتخا یب »؟دیماجنا دهاوخ اجک هب نم قشع تشونرس سپ .دنک كرت ار
 و ».درک مهاوخ اضما ار نآ دعب .دنک نیشام ات دینک هتکید رادرتفد هب ار ناتياضاقت«
 .درک توکس
 زا هدش هک بیترت ره هب منکیم یعس .دیدرک نم هب یگرزب کمک« :تفگ رهچیرپ
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 زین ماهدنیآ یگدنز و منویدم وا هب ار مدیدج یگدنز نم .موش ربخ اب رتکد مناخ تشونرس
 و درک مهاوخ مان تبث زین تصرف نیلوا رد .دوب دهاوخ كاندرد و تخس شدوجو نودب
 ».مرازگساپس امش زا تیاهن یب .دومن مهاوخ نیمضت ار دوخ يهنادنمتفارش یگدنز
 .تفر مهاوخ رهش نیا زا :دوب یضار و هدنارذگ ار یقفوم زور رهچیرپ .دش بش مه زاب و
 نز يارب ار شالد و دش دهاوخ تحار ،دش دهاوخ وحم شرطاخ زا نم دای یتدم زا سپ
 ورف ملد رد .منارورپیم لد رد ار شاقشع متسه هدنز ات نم یلو .درک دهاوخ زاب شایگدنز
 هدید بآ شاقشع لاهن رب دبا ات و مربیم تذل شدوجو زا ،موشیم روشحم وا اب ،موریم
 .تفر باوخ هب و تخادنا تخت يور ار دوخ ».مناشفایم
 و درک فرص بوخ ياهتشا و شمارآ اب ار هناحبص .دوب لاح رس ،دش رادیب هک باوخ زا
 دومن تکرح نارهت دصقم هب لانیمرت زا تشه تعاس

♞ 
 زاب ار رد یسک مهدیم راشف ار رذآ رتکد مناخ نامتراپآ گنز هچ ره .مناخ دیشخبب«
 ».مریگب امش زا ار وا ربخ و موش امش محازم هک مدرک رکف .دنکیمن
 ار ناشیا هک تسا یهام دنچ مه ام ،مناخ هللاو« :تفگ فسأت اب ياهلاس هاجنپ مناخ
 دناهدرب ار وا .شابلق ریز هدروخ ریت ،تیرومأم رددنیوگیم ،ناهنپ هچ امش زا .میاهدیدن
 ».امش هب هداد ار شرمع هار رد یلو جراخ
 »؟تسا قثوم ربخ نیا ایآ«
 .میاهدینش رتکد مناخ دروم رد يدایز تاعیاش ام .مگب یچ مناخ هللاو« :تفگ هیاسمه مناخ
 ناج شتیرومأم لحم رد ،تفگیم يرگید .تسا يرتسب ناتسرامیب يوت ،تفگیم یکی
 ».میتسه ناشیا لاح نارگن یلیخ ام هصالخ .هداد
 .دش جراخ نامتخاس زا و ».منونمم امش فطل زا« :تفگ رهچیرپ
 نیا رد دیاش .تسا ناتسرامیب مادک رد منادیمن هک مدرگیم یضیرم لابند نم .اقآ مالس«
 ؟دشاب اج
 »؟ضیرم مسا« :دیسرپ نابرد
 ».رذآ رتکد مناخ«
 يرتسب اج نیا رد رذآ رتکد مناخ مان هب یضیرم ایآ .مالس« :تفرگ سامت زکرم اب نابرد

  ».تسین ناتسرامیب نیا رد یضیرم نینچ .مناخ هن « ،».ظفاح ادخ .مشچ هب …؟تسا
 زا يرایسب هب یلاوتم زور راهچ .درکیم درد تدش هب شرمک و هدز لوات شیاهاپ
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 .دندوب هداد »هن« باوج وا هب و دوب هدرک عوجر اهناتسرامیب
 

۴٧ 
 شرس تشپ دیعس و نمهب .تفریم شیپ و دوب هتفرگ تسد رد یغارچ ،هدیمخ يدرم ریپ
 قاطا نیرتهب اج نیا .دیئامرفب« :تفگ و درک زاب ار یکچوک رد درم ریپ .دندرکیم تکرح
 هچقاط رد ار غارچ ».دینک تحارتسا بوخ و دینادب ناتدوخ لزنم مه ار اج نیا .تسا هد نیا
 هب ار گنفت نمهب .تفر نوریب و درک نهپ ،دروآ نوریب وتسپ زا باوختخر تسد ود ،تشاذگ
 هحلسا یمارآ هب دیعس .تخادنا کشت يور ار دوخ و دومن زاب ار هخسناف ،درک ترپ ياهشوگ
 .دیشک زارد نمهب رانک ،شدوخ کشت يور و دروآ نوریب ار شاسابل ،تشاذگ نیمز رب ار
 جوم یتسد غارچ رون رد هک ار فقس نمهب .دیمل ولهپ هب دیعس و دیباوخ تشپ هب نمهب
 یتخس زور« :دیسرپ يدنخبل اب و درک لیامح رس ریز ار شاتسد دیعس .درکیم هاگن دزیم
 »؟تسین روط نیا .دوب
 ،دجاسم رد ینارنخس ،زور ود رد یئامیپ هار رتمولیک هاجنپ« :تفگ هدیشک و هتسهآ نمهب
 »؟یتسین هتسخ وت رگم .دنکیم هتسخ ار ناسنا ،ناراک بارخ و بالقنا دض بیقعت
 ».مراد ینوریب شالت و گنج طقف نم .متسه هتسخ مه نم«
 »؟تسیچ تروظنم« :دیسرپ و تخود مشچ دیعس هب ،دنادرگرب ور نمهب
 وت نوچ .يرتهتسخ نم زا وت هک تسا نیا مروظنم« :تفگ میالم دنخبل نامه اب دیعس
 ».یتسه یئوخ دنت و مارآان ناسنا وت .يراد زین ینورد گنج و شالت
 »؟یهدیم ار مکح نیا اجک زا«
 ره و تسا هدماین رانک شدوخ نورد رد يزیچ اب صخش هک تسا نیا يهناشن یئوخ دنت«
 وت .دوریم رد هروک زا و دراد گنج رس نآ اب ،دنیبب ار زیچ نآ هباشت جراخ رد هک نامز
 هداس و هداتفا اپ شیپ رایسب ياهزیچ و یتسه یئوخ دنت رایسب مدآ هک ینادیم تدوخ
 ».دربیم نیب زا تدوخ يور ار تلرتنک و دنکیم تاینابصع
 ،یلاحشوخ .دنتسه نینچ اهمدآ همه« :تفگ و داهن رس ریز تسد ،دیتلغ ولهپ هب نمهب
 نیا زا مه نم و تسا یناسنا ره یتاذ تایصوصخ رارف و هلمح ،عفادت ،مجاهت ،مشخ ،هدنخ
 ».متسین ینثتسم هدعاق
 ّاما .تسا ملاس ناسنا کی یتاذ يدرمشرب هک اهنیا يهمه .یئوگیم تسرد« :تفگ دیعس
 دنچ ای کی يهناشن ،دوش دیدشت ای و فیعضت ،یناسنا رد تایصوصخ نیا زا مادک ره رگا
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ً احور ،دنک رارکت ار »ایب« يهملک لرتنک لباق ریغ یسک رگاً الثم .تسا یناور يهضراع
 یضیرم ناور مه زاب دیوگن نخس ًالصا هرجنح تمالس تروص رد مه رگا و تسا ضیرم
 نارگید ریثأت تحت ناسآ رایسب ،دنوشیم راچد یگتسخ هب دوز یلیخ یئاهمدآ نینچ .دراد
 و نیا تسد تلآ هب و دننکیم مگ ار ناشیگدنز یلصا ریسم و وس و تمس ،دنریگیم رارق
 ».دندرگیم لیدبت نآ
 هناتسود وا اب ،دوب هتفرگ يدج ار وا ،دوب هداد رارق بطاخم ار وا یصخش راب نیلوا يارب
 وا هناقیفر و دوب هتفگ شیارب تاملک نیرتهداس اب ار یگدنز يهتفهن رارصا .دوب هدرک تبحص
 نم هک ینکیم رکف« :تسشن وناز راهچ و تشاذگ نیمز رب تسد .دوب هدنایامن شدوخ هب ار
 »؟متسه ضیرمً احور
 لکشم هک میوگب مناوتیم ،میاهدوب مه اب هک هزادنا نیمه .مسانشیمن دایز ار وت نم«
 ».يراد
 زا ،ردام و ردپ تابسانم زا ،اراس هب شاقشع زا ،لالب زا شترفن زا ،تفگ شدوخ زا نمهب
 و هدیدرگ ردپ گرم مسارم زا وا يرود ثعاب يدج روط هب هک ياهنازور فیاظو زا ،ردام رهق
 .تفگ لالب زا مه زاب و تفگ دارم زا
 .درکیم رکف و دوب هتخود وا رب مشچ .دادیم شوگ دیعس
 ًاعقاو ار مردام و ردپ ای و مشابن رفنتم لالب زا مناوتیم هنوگچ« :تفگ و دروآ ولج رس نمهب
 »دناهدنارورپ و هدناشن نم رد ار ینمشد و هنیک اهنآ .مرادب تسود
 اب دیاب لوا يهجرد رد .درک عورش دوخ زا دیاب نتفای شمارآ و ندش مارآ يارب« :تفگ دیعس
 رانک تدوخ نهذ رد ردام و ردپ اب ،ینک یتشآ تدوخ نهذ لالب اب دیاب وت .درک یتشآ دوخ
 ،ینک وجتسج ار اههنیک تلع و یشیدنایب قیمع ًاعقاو رگا .يرادب تسود ار اهنآ و یئایب
 عفن هب و دمآ رانک اهنآ اب دوشیم ناسآ یلیخ .دنتسه ینتفای اهتلع هک دید یهاوخ
 ».تفرگ ناشراک هب یتسود
 و دهن شاهناش رب رس ،دزادنا وا ندرگ رب تسد تساوخیم شالد .تشاد ریز هب رس نمهب
 ار اهیناماسبان و رارسا مامت ،ار اهلد درد يهمه ،ار زیچ همه و دیرگب ینالوط و قیمع
 هار و دوب هدرک ریگ شیولگ رد يزیچ .ددرگ دازآ و دوش کبس تساوخیم شالد .دیوگزاب
 :تفگ و تخود دیعس تروص هب ار شاكانمن نامشچ ،دروآ الاب هژم .تفرگیم ار شاسفن

 یلو منک رییغت دهاوخیم ملد .یهد ناشن هار نم هب دیاب وت .ینک کمک نم هب دیاب وت«
 يراب نیلوا نیا .تسا هدادن ماناشن هار و هدرکن وگزاب ار ماتالاکشا هناتسود سک چیه
 و دیوگیم فاص و نشور ار میاهفعض ،دنایامنیم دوخ هب ارم هناقداص یتسود هک تسا
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 ».دراد کمک هب لیم
 ،دشاب مناوت رد هچ نآ و مراد يرای هب لیم یلو .تسین رپ زین نم يهشوت« :تفگ دیعس
 .داتفا مهرب یگتسخ زا شاناگژم و دیشک زارد تشپ هب ،دش تکاس و ».منکیم میدقت
 گنج رد هشیمه ردام و ردپ ؟ماهدید حلص يور لاح هب ات ایآ :دیتلغ تشپ هب زین نمهب
 راگزاسان نارگید اب زین نم .دنتخیسگ مه زا و دندرک هراپ هراپ ارم تیصخش و حور ،دندوب
 نیا نم .يرآ .يرآ ؟تسا هدش زارد میوس هب یتسود يارب یتسد لاح هب ات ایآ .ماهدوب
 بقع ار نآ رهق هب اهراب نم و دمآ میوس هب اهراب هک تسا یتسد .مسانشیم بوخ ار تسد
 تساوخ و دوشگ میوس هب راظتنا یب ار شالد اهراب وا .دوب لالب تسد نیا .يرآ .مدز
 یئاهناسنا نینچ .درک تبحم و درب هناخ هب ،دیناهر نم تسد زا ار مردپ .تشاد تقافر
 خلت اهنآ هب ار یگدنز ام یلو .دنشاب لتاق و دننک حرط هشقن نارگید لتق يارب دنناوتیمن
 ار وا دهاوخیم مالد .میدیشک دنب هب ار  ناشنازیزع و میدز مه رب ار ناششمارآ ،میدرک
 .منک ناربج مهاوخیم و ماهدرک هابتشا هک میوگب ،منزب فرح وا اب ،منک شاهاگن ،منیبب
 .مسوبب ار شیاههنوگ و مشکب شوغآ رد ار مردام دهاوخیم مالد
 يزور رگا :دیلخ شاناج رد هاکناج یتمادن و داهن مه رب ناگژم ،راشف اب .داتفا اتسوا دای هب و
 تساوخرد ار تازاجم نیرتالاب دوخ يارب و منکیم میلست ار دوخ ،دش مکاح نوناق
 ».میامنیم
 دابآ تاهناخ ،يدروآرد اپ زا ارم ،درم يا :دش هریخ دیعس مارآ يهرهچ هب و دنادرگرب ور نمهب
 ».يدرک مابارخ هناخ هک
 .تسشن و دش رادیب باوخ زا زین دیعس .دوب هتسشن نمهب .دمآ نورد هب ادخدک .دش حبص
 رینپ و نان .دروآ هناحبص ناشيارب ياهعمجم رد و تشاذگ رد رانک ار بآ رپ يهباتفآ ادخدک
 ياضعا ریاس .دندش نوریب قاطا زا و دندروخ ار هناحبص ،دنتسش یتروص و تسد .ياچ و
 .دش زاغآ هرابود یئامیپ هار و دندمآ نوریب اههناخ زا زین میت
 یبارخ رایسب و تخیر مه رب ارم نورد تاياهفرح بشید« :درپسیم هر دیعس رانک نمهب
 نامتخاس يارب وکین حلاصم يوجتسج رد نونکا و دش ،دوش بارخ دیاب هچ نآ .دروآ راب هب
 هک دوب هدش نیقلت نم هب .دوب اهتفاطل و اهشمرن ،اهیبوخ زا نم ترفن .متسه هدنیآ
 نم .یناگدنز و يراوتسا زا یشان ،تنوشخ و تردق و تسا فعض زا یشان شمرن و تفاطل
 نم یتفگ هک روط نامه .دراد ابیز و فیطل حور .تسا شمرن اب نوچ ،متشاد ترفن لالب زا
 ار اراس و مراد تسود ار لالب .مراد تسود ار اهنآ لاح و مدوب گنج رد دوخ ياهیبوخ اب
 ».تسین یقح وا رب ارم و تسوا يهدنزرا اراس .مهاوخیم وا يارب
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 ینورد ياسرف ناج تالاکشا و بیهم نانمشد ،هار نیا رد یلو ياهتفای ار هار« :تفگ دیعس
 وت و دزادنایم گنچ تدوجو رب مد ره هک یئالویه اب و ینک هدارا دیاب .دناهتسشن راظتنا رد
 راومه و فاص ،ارقهق هب تشگرب هار هک نادب زین ار نیا .یئامن هزرابم ،دناشکیم ارقهق هب ار
 و دهاوخیم میمصت و هدارا ،ندمآ قیاف ینورد ياههنیک رب و نتشاد ولج هب ور یلو تسا
 اب ؟دش دهاوخ هچ :نادنز و داتفا دارم رکف هب نمهب ».تسا راومهان و خالگنس تخس هداج
 ».تفرگ مهاوخ سپ ار ماتیاکش و تفر مهاوخ رقاب الم شیپ ؟درک دنهاوخ راک هچ اهنآ
 .دنتخادرپ تحارتسا هب و دنتشگزاب رهش هب شاهورگ و نمهب دعب زور هس
 :تشادرب ار یشوگ .حبص جنپ ،درک هاگن شاتعاس هب .دنارپ اج زا ار نمهب ،نفلت گنز

 سپ ار ماتیاکش نم ؟ارچ ؟مادعا ؟یچ …یشاب ربخ شوخ فرشا مالس …وله«

 هدیدرگن رداص یمکح و هدشن لیکشت هاگداد هک زونه …دنتسین یمادعا اهنآ .مریگیم
 تسد منکیم شهاوخ ...تسا لاوئس دروم دنتشاد تکرش لتق رد اهنآ هک نیا ًالصا .تسا

 ار یشوگ ؟مالسالا تجح …؟یک نامرف …یلاع یلیخ ؟دش دهاوخ دازآ ورسخ .دیراد هگن
 .درک ندیود هب عورش و دش جراخ هناخ زا ،دیشوپ سابل هلجع اب ،تشاذگ

♞              
 و دندش دنلب هرهلد اب .درک رادیب باوخ زا ار ناینادنز ،نانابنادنز مکحم ياهماگ يادص
 .ربکا .نسحم .بیجم .ورسخ .یقت .ناضمر .دارم« :دش زاب ینأت اب لولس رد .دنداتسیا
 .دیشوپب ار ناتسابل .یلع .تداعس
 مدق ناینادنز .دنداتسیا فص هب لولس رد يوس ود زابرس يدادعت .دندیشوپ ار ناشیاهسابل
 و دنریگیم ریت فده ار اهناسنا هک یئاج نآ هب ،نادیم هب ،دنتفر نوریب .دنداهن هار رد
 و هللا گناب زا سپ ،حبص زور ره هک ینادیم نآ هب ،دنشکیم شیامزآ هب ار دوخ تراهم
 لمح شود رب يرگید داسجا نانکروگ و دنربیم هارمه هب يرگید براجت نازادناریت ،ربکا
 رس زا راگزور نوخ و هرات نوخ ،نوخ رد هقرغ دنتفر يراوید يوس هب ناینادنز .دننکیم
 و هدیدرگ ناکیپ ناوختسا ،هتفر ورف راوید هب و هدش نک هولق رس زا تسوپ اب يوم .هدینارذگ
 ياههتسدلگ ،عیفر یخاک نامتخاس يارب ،نوخ و كاخ زا یلگ شرانک رد و هتسشن رجآ هب
 .هدرتسگ لاب ياهسکرک يهنال و دنلب
 هنیس رد تدش اب ناشبلق .دوب هدیرپ ناشگنر .دندرک فص هب راوید هب تشپ ار ناینادنز
 زاب راتفگ زا نابز .دیشارخیم هنیس ات ناشولگ و دوب هدش کشخ  ناشناهد بآ .دیپتیم
 .دوب هدنکارپ ناشاههشیدنا و هداتسیا
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 ام هب سک چیه .درکن همکاحم ار ام سک چیه :دش نایامن یقت جاح ریمض رد ارذگ يرکف
 ».دیسرپب ام زا و تفگن ام هب زیچ چیه سک چیه .میوشیم مادعا هچ يارب هک تفگن
 تسد ».نوریب ایب فص زا« :داد نامرف ورسخ هب فرشا .دوب هداتسیا طخ هب مادعا يهخوج
 ».تفر یهاوخ هناخ هب وت« :دیشک یئوس هب ،تفرگ ار وا
 ار مادعا يهخوج .دینک ربص .دینزن .دینزن« :تفگیم هک وا ياهدایرف و نمهب ندیود يادص
 .تشاداو گنرد هب
 ».مرذگیم دوخ تیاکش زا نم« :تفگ فرشا هب و دش کیدزن نمهب
 لک مه ناشیعدم و دنتسه راک تیانج اهنآ .تسین وت هب طوبرم رگید نیا« :تفگ فرشا
 هب نینوخ یلد و هدنکفا يرس اب .دیئاپیم ار وا هک داتفا دارم هب نمهب مشچ ».تسا هعماج
 .مدرک سامتلا و متفر رقاب الم شیپ .متساوخیمن ار یتشونرس نینچ نم« :تفر شیوس
 يهظحل نیا .دیشخب مهاوخن ار دوخ زین نم و دیشخب یهاوخن ارم هک منادیم .دادن رمث
 ».وگب ار تايوزرآ ؟یهاوخیم هچ هک وگب میارب .تسوت رخآ
 .میتشکن ام ار وت ردپ .راذگب دوخ لاح هب ار اهنآ و رادرب اراس و لالب زا تسد« :تفگ دارم
 دنشکیم داسف هب ار تردام .دنریگیم ار تاتاسیسأت .دنراد نآ رد یعفن هک دنتشک یئاهنآ
 ».دننکیم تراغ ار تاهناخ و
 نیب تروص ».مروآ اج هب ار تاهتساوخ هک مهدیم لوق« :تفگ نازرل و هدیرپ گنر نمهب
 .داتفا هار هب و درک ناهنپ اهتسد
 .تسیرگن ار رس تشپ و داتسیا اج رب ياهظحل يارب نمهب .داد شتآ نامرف فرشا
 .تفرگ بلق فده رب کسگم ،دومن هدامآ هحلسا ،داهن شیپ یمدق رادساپ
 :درک همزمز محر یب ،تلادع یب ،تلیضف یب
 .هد مدوعوم تنج ،اهلراب
 .دناکچب ار هشام و
 .داتفا هار هب و دومن كرت ار هلول نانز خرچ ،باذم و خرس ياهلولگ
 ؟مهر هب یئوس هچ هب ،ماناشوماخ يداو زا هک نم .مراد بت منامگ هب .دزوسیم مندب«
 ؟مناتسب یک ناج
 ؟تسا ناسنا ،تسا هداتسیا ورس وچ ،رود ياهلصاف رد هک نآ
 .تساناسکر شدیاش ،تسین شروک وا رگا
 .تسا نیدلاالج سپ ،ورسخ درادن مان رگا و
 دبوکیم نامز نادنس رب کتپ ،دباتیم اوه رد تشم .دمزریم هک تسا ناسنا ،نتمهت نیا
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 دنزیریم لاب ناسکرک هک درغیم نانچ و
 .دنربیم هانپ یتسین راید هب ناراتفک و
 ،دپتیم هک اج نآ هب .منیشنب بلق رب دیاب .مورب دیاب
 .سدقم بوخ ياههنیک هاگیاج هب ،قشع ناشوج يهمشچرس هب
 .نیشتآ بلق يا
  .مورب دیاب
 .منیشنب بلق رب دیاب
 .بلق نیا تسا ناشف نوخ .دناریم ارم هک دبوکیم نانچ نآ
 دشاپیم اوه هب شالت رپ نوخ ،كاپ نوخ ،خرس نوخ
 فاص بآ رب ناراب شزیر يهمغن هب ،هراتس رازه رازه نوچ و
 ،خرس ياههناورپ رپ ياوآ و
 ،دنوریم جوا هب نانک صقر ،تسد رد تسد ،نمرخ ،نمرخ
 .يدیشروخ تردق هب ياهراتس ره
 .دمزریم هدز مغ نامسآ رد هک تسا رون نیا
 .دبوکیم نامز نادنس رب هک تسا کتپ نیا
 .نیشتآ خرس بلق يا
  .تسین ندیخرچ لاح ،هدش درس مندب
 .مرگید زاغآ رد ،شپت یب بلق رد هدناماو

 دیدرگ وحم ،يریت كاوژپ هارمه شایگدنز .داتسیازاب دارم يولگ رد …ومک داب هدنز دایرف
 ریت فرشا .دندیتلغ دوخ نوخ رد نینط نیا اب زین نارگید .دیتلغ رد نیمز رب مارآ شاندب و
 هب ایآ :تفر شراک قاطا هب قمر یب و هدنکفا رس و درب ورف اهنآ یناشیپ رب ار صالخ
 »!؟دنتشادن تکرش نمهب ردپ لتق رد اهنآ یتسار
 شالاب ریز ار شالیاسو ،دندروآ لاح هب ار وا .داتفا نیمز رب شوه یب و دمآرد اپ زا ورسخ
 .دنتخادنا شانوریب نادنز زا و دنتشاذگ
 ینابرق ناینادنز هب و دوب هتسشن یگنس يور  .تفریم ورف  دوخ رد رتشیب هظحل ره نمهب
 رکف ناشهداتفا دوگ نامشچ و نازرل ياهتسد هب ،ناشيهدیرپ ياهگنر هب  ،دیشیدنایم
 و دادیم دازآ ار ناسنا شانامشچ قرب .دوب يرگید مدآ ،درم نیا :دیشیدنا دارم هب .درکیم
 یتخبشوخ هب ،دوب اراس و لالب رکف هب ،یگدنز يهظحل نیرخآ رد .تشادیماو مارتحا هب
 هناقشاع ار لالب و اراس وا .دومنیم عافد شنامرآ زا ،داب هدنز دایرف اب و درکیم رکف اهنآ
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 رس نم رطاخ هب سک چیه .تشادن تسود هناقشاع سک چیه ارم یلو .تشادیم تسود
 یتسود مه نم رگا دیاش .درکن رکف نم يهدنیآ و نم هب سک چیه .تشذگن دوخ زا یئوم
 رد و مدوب مارآ .تسه هک دوب نیا زا ریغ مایگدنز ریسم ،متشادیم دارم لثم يردپ و
 .دنک مظه ارم راب دص يزور هک تشادن هناخ یئاهدژا مانادجو
 يدرد رپ لد و تسا هدیجنز وا یلو .میدرکیم یگدنز مه اب و دوب نم ردارب لالب شاک يا
 ؟هچ يارب ؟ارچ .مناجنرب ار وا ات متخود رظن شاقشع و زیزع هب نم .تسوا اب مه قح .دراد
 زورما یلو .متفرگیم ار شاتسد ،تشاد تقافر هب لیم ،هوک رد هک يزور نآ شاک يا
 .متفرگ وا زا ار شناسک نیرتزیزع نم .تسا هدش رید رگید
 لخاد هب ياهتخت رب ار دارم يهزانج رادساپ ود .درک تسار دق ،یشالتم و ناشیرپ نمهب
 و دنتخادنا نیمز يور ار هزانج نارادساپ .تفر هناخ درس هب زین وا .دندرک لمح نامتخاس
 يهچراپ ،تسب ار شانامشچ تسد اب .تسشن همتابمچ وا رس يالاب نمهب .دنتفر نوریب
 :تفگ و دیسوب ار دارم یناشیپ یمرن هب ،دنکفا فارطا هب یهاگن ،دیشک وا يور ار يدیفس
 ».مهدیم لوق«
 نآ لخاد ار اههزانج نارادساپ .داتسیا و دش کیدزن نادنز رد هب سوب ینیم ،ماگنه بش
 .دنتسب راشف اب ار تشپ رد و دنتخادنا
 .تفرگ شیپ رد ار هد هار حلسم ياهورین تروکسا رد سوب ینیم .دوب هدش کیرات اوه
 کشخ ناشهتسشن يدوگ هب نامشچ .شرانک رد ربکا یئالبرک و دوب نامرف تشپ هللادعس
 .دندیسر هد هب .تشادن ندز فرح يارای و لاح سک چیه .دوب
 يهدش بوکرس قه قه و توکس رد ار اههزانج و دنتفرگ ار ناتسربق درگ حلسم نادرم
 هب زین حلسم نادرم و دنتفر ناشاههناخ هب همه .دندرپس كاخ هب ناگتخاب ناج يهداوناخ
 .دندیدرگزاب ناشزکارم
 :درکیم توعد يرایشوه هب ار ناگتفر باوخ هب ،هیرگ مارآ يادص .دوب هتشذگ همین زا بش
 درد و مینزب فرح مه اب هک میاهدمآ .اراس و لالب ،میتسه ام .ردپ زیخرب .دارم ومع زیخرب«
 ؟دندیسوب ار امش هنوگچ اههلولگ و تشذگ هچ ناترس رب مینادب هک میاهدمآ .مینک لد
 »؟دیداتسیا يرای هب و دیتفر مه يرادلد هب هنوگچ هک دیئوگب ناميارب
 درد ،دندوب هداتفا اهربق يور اراس و لالب .دشیم يرپس قیاقد و اههیناث .تشذگیم نامز
 .دنتسیرگیم و دندرکیم لد
 ردپ رازم رب .دروآ دوخ هب ار اراس ،قامعا زا ياهلان و رود زا ياهیرگ يادص ،یمارآ يادص
    »؟يدینش« :تفگ و دیشک ار لالب نیتسآ ،تسشن



435 

 تسد لالب ناهگان .دندش دوخ رد هرابود ».مدینشن يزیچ نم .هن ؟مدینش ار يزیچ هچ«
 .تفر ادص يوس هب و ».مدینش الاح« :تفگ و تفرگ ار اراس
 و دش کیدزن وا هب لالب .تسیرگیم مارآ و دوب هتفر ورف دوخ رد يدرم ،یگنس يور
 »؟درم يا یتسیک« :دیسرپ
 نازیزع هک یسک .رورش نمهب .لتاق نمهب .متسه نمهب« :تفگ نالان و درواین رب رس درم
 ».درپس راوخ نوخ رقاب الم تسد هب و دیشک دنب هب ار امش
  »؟یهاوخیم هچ« :تفگ لالب

 مردپ گرم و دوخ ندش روگ هب هدنز يارب نم .مناوخیمن يزیچ امش زا نم .چیه«
 زا نم .مزیریم کشا دارم مان هب يدرم يارب و میرگیم  هتشذگ تاهابتشا يارب .میرگیم
 یلیخ امش هب مردپ« :تفگ و داتسیا لالب يوربور ،تساخرب وا ».مهاوخیمن يزیچ امش
 يوس هب و دروآ نوریب ار شاهحلسا سپس ».مدرک ملظ امش هب وا زا شیب نم و درک متس
 و ریگب .دفاکشیم ار هنیس ادص نودب هلولگ یهد راشف ار هشام رگا« :تفگ و تفرگ لالب
 اهنآ دزن اراس ».دش دهاوخن نونظم وت هب سک چیه نک رواب .نک کیلش یهاوخیم رگا
 »؟تسیک« :دیسرپ و دمآ
 ».تسا نمهب«
 »؟نمهب« :دیسرپ هدز تفگش و دیسرت اراس
 ارم رگا .متازاجم قحتسم و ماهدرک هابتشا میوگب هک ماهدمآ .متسه نم .يرآ« :تفگ نمهب
 ».دیاهداهن نم رب تنم ،دینک تازاجم
 تسد زا هک یئاهنیا زا رتشزرا رپ ام يارب زیچ چیه« :تفگ و تفرگ ار اراس تسد لالب
 نمهب و تسیرگ مه اراس .تسیرگ و ».یتفرگ ام زا ار ام نازیزع نیرتزیزع وت .دوبن میاهداد
  :تفگ نایرگ و داهن نیمز رب رس ،دش ات ،دمآ رد وناز هب

 مکح نیا اب نم .مدرکن اضما ار لتق مکح نم یلو متسه راک تیانج لتاق کی نم«
 ».درک اضما ار مکح رقاب الم .مدوب فلاخم
 ردپ .میتشکن ار وت ردپ مه ام .درک فیرعت ار زیچ همه ورسخ .مینادیم ار نیا« :تفگ لالب
 هچقاط يوت ار وا و دیشک ریت تفه رقاب الم يارب تردپ یتقو .تشک رقاب الم ار وت
 زا ار تردپ ،رویرپ رانک رد ردفص یتقو .دینش و دید رد زرد زا و دوب رد تشپ اراس ،تشاذگ
 ار هنحص دوخ مشچ اب و مدوب دهاش ياهرخص تشپ نم ،درک ترپ نیئاپ هب هوک يالاب
 بحاصت ار نآ اهزور نیمه .درک ندید امش تاسیسأت زا رقاب الم هک میوگب مه ار نیا .مدید
 یتح ،تفگیم سابع شم هک روط نآ و تفر ناتهناخ هب تیلست يهناهب هب وا .دومن دهاوخ
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 .تسا هدرک دیدهت مه ار تردام
 يدرزآیم ار ام بترم وت یلو ،مدوشگ تايور هب یتسود تسد ،مدمآ تايوس هب اهراب نم
 .يراذگب تحار ار ام و يور دوخ هار هب تسا بوخ نونکا .يدیشاپیم رهز نامیگدنز رد و
 امش هک تساوخ نم زا یگدنز يهظحل نیرخآ رد دارم« :تفگ و تفرگ ار لالب تسد نمهب
 هناقشاع ار امش و دادیم راعش مد نیرخآ رد .دوب یگرزب درم دارم .مراذگب دوخ لاح هب ار
 تسد امش اب مهاوخیم نم یلو .مورب دوخ هار هب یتفگ .مورب یتفگ .تشادیم تسود
 سامتلا اب و تخود وا مشچ رد مشچ ،داتسیا اراس يوربور ».دیشخبب ارم مهاوخیم .مهدب
 ».ياهدیشخب ارم هک وگب .تسا نابرهم و فوئر تابلق ،یتسه نز وت« :تفگ
 تخس وت اب ناملد هک ورب دوخ هار هب« :تفگ و تشاذگ نمهب يهناش رب تسد لالب
 تخس ،داهن وا يهناش رب رس و ».يدوب نم ردارب وت شاک يا« :تفگ و دیلان نمهب .تسین
 شزاون ار وا تسد اراس .تسیرگ و تفرگ ار اراس تسد .تخیر کشا و تفرگ شاشوغآ رد
 ».شاب تحار .میدیشخب ار وت ام« :تفگ و داد
 ،تسشن شانابل رب تیاضر زا يدنخبل ،تخود اهنآ نامشچ رد مشچ .داتسیا تسار نمهب
 .دش ورف یکیرات لد رد ياهیاس نوچ و دیسوب ار لالب يهنوگ

♞           
 ،دوب هدش رادیب زامن يارب هزات هک ار سابع شم ،هبرض دنچ يادص .دوب شیم و گرگ اوه
 .دیشک رد يوس هب

 ».سابع شم مالس«
 ».لخاد امرفب .یبجع هچ .نمهب اقآ مالس«
 اب كرحتم ياهدرم ناس هب ،کیراب و درز ،باوخ سابل رد هدیش .داهن نورد هب مدق نمهب
 دوخ یب دوخ زا ار نمهب ،ردام لاوحا و لاح .دمآ نیئاپ اههلپ زا ،هتسشن يریپ هب یتروص
 .تفر شیوس هب رایتخا یب و درک
 ».وش رود  مامشچ يولج زا« :تفگ و دنادرگرب ور هدیش
 ار وت .مدمآ تدزن و مداد تسد زا تقاط .دوب هدش گنت تايارب ملد یلیخ« :تفگ نمهب
 .دیکرت شاضغب و ».ردام ،مراد تسود
 ؟یهاوخیم هچ« :تفگ توافت یب و کشخ  ،درک زادنارو ار وا ياپ ات رس  واکجنک ،هدیش
 ».وگب ار شاتسار ؟ياهدمآ ارچ
 .یشخبب متاهابتشا يهمه رطاخ هب ارم هک ماهدمآ .منیبب ار وت هک ماهدمآ« :تفگ نمهب
 رب ار وا تسد ».دیشخب یهاوخ ارمً امتح ،یتسه مردام هک وت .دندیشخب ارم اراس و لالب
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 ».ردام شخبب ارم« :دیلان و تشاذگ مشچ
 ».دوش ماجنا دیاب و دوب تردپ تساوخ نیا .يوش تازاجم دیاب وت« :تفگ هدیش
 رایتخا رد نیا .یهاوخیم هک روط ره« :تفگ و تشاذگ ردام تسد رد ار شریت تفه نمهب
 ».تسوت
 ».هدب لیوحت ار تدوخ ورب« :تفگ هدیش
 ياهیتشگ سیئر دوخ نم .تفرگ دهاوخ لیوحت ارم یسک هچ منادیمن« :تفگ نمهب
 منادیمن نم .یسانشیم هک مه ار رقاب الم و تسا ماکیدزن تسود نادنز سیئر .مبالقنا
 ».ياهتشادرب ماشود زا يراب ،ینکب ار راک نیا وت رگا .درک دهاوخ تازاجم ارم یسک هچ هک
 .درشف مشچ يور ار ردام تسد و
 رد و داهن هنیس رب ار شرس ،درب ورف شیاهوم رد تسد ،دش کیدزن وا هب یمارآ هب هدیش
 .دیشک شاشوعآ
 تذل و دینش ،دیبوکیم شاهنیس رد تدش اب هک ار ردام بلق يادص راب نیلوا يارب نمهب
 .درب
 هدش ضوع نمهب .تخانشیمن ار وا یتسرد هب هدیش .دنام ردام دزن نمهب ،دعب هب زور نآ زا
 وحم يراهب ربا نوچ شاهتشذگ تایصوصخ زا یضعب و دیدیم شدوجو رد ون یئاهزیچ .دوب
 .دوب هدش
 لد و تسیرگنیم ار وا هدیش .درکیم رکف و تفریم ورف دوخ رد ًامئاد .دوب هدرسفا نمهب
 .دنازوسیم
 زا نمهب .دیشکیم راظتنا ار نمهب و دوب هتسشن زیم رانک هدیش .دیچ ار هناحبص سابع شم
 .تسشن یلدنص يور هدرسفا لد و مومغم و درک کشخ ار دوخ ،دمآ نوریب مامح
 ،تشاذگ شیاههناش يور تسد ،داتسیا شرس تشپ ،تفر وا دزن ،تساخرب اج زا هدیش
 ».ياهدرسفا ارچ« :دیسرپ و دیسوب ار شاهنوگ
 مدآ نم .دناهتشغآ نوخ هب نم ياهتسد« :تفگ و تشاذگ ردام تسد يور تسد نمهب
 و يرس کبس يادف و دندوب هانگ یب ،دندوب یفیرش ياهناسنا ،اهنآ زا یضعب .ماهتشک
 لتق نم .مدروآرد اپ زا نم ار رذآ رتکد .متشک نم ار اتسوا .دندیدرگ نم تنطیش و تقامح
 .دندوب شکتمحز  و بوخ و كاپ ،اهمدآ نیا يهمه .مدش ثعاب ار رگید نت دنچ و دارم
 سب اهنیا .دندمآرد ياپ زا نم تسد هب ،دندیسریم ینوناق تازاجم هب دیاب هک مه یضعب
 ».موشیم هناوید مراد ؟تسین
 بالقنا يهتیمک هب ای و دیدج مالسالا تجح نیا هب ورب« :تفگ و دیشک یهآ هدیش
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 ».وگب ار تالئاسم
  :تفگ و تسیرگن ردام تروص هب نیئاپ زا و درک دنلب رس نمهب

 يارب .تسا هتشغآ ناهانگ یب نوخ هب جنرآ ات اهنآ تسد .دنرتبلقلایسق نم زا اهنآ«
 ناشیناهج نیا عفانم یعون هب ای و دنکن رکف ناشدوخ لثم هک سک ره نوخ نتخیر اهنآ
 داد ناکت ار هدیش ،درک شوماخ ار نمهب ،نفلت گنز ».تسا یعرش بجاو ،دزادنا رطخ هب ار
 .دیشک دوخ يوس هب و

 هچ يارب …هلب …رگید تعاس کی …یتعاس هچ …دیئامرفب .هلب …ماکداش«

 يهناخ اج نیا ؟دیاهدروآ ریگ دزد رگم …؟يریگرامآ …؟دیئآیم اج نیا هب امش یتیرومأم

 .تشاذگ ار یشوگ و »…تسا مولعم مه شابحاص .تسا یصخش
 »؟دوب یک« :دیسرپ و دیسوب ار وا ،دمآ ردام دزن نمهب

 ».دندومرف نفلت رقاب الم«
 »؟هچ يارب«
 هتفر شک نیملسم لاملاتیب زا ار اهنآ تردپ نوچ .هیثاثا و هناخ ،تاسیسأت طبض يارب«
 هک ینیفعضتسم نامه تسا هتفرگ نیفعضتسم زا يزاب هقح اب ار اهنآ تردپ نوچ .تسا
 ».دندرک  ناشمادعا اهنیا
 ار ردام ینورد شزیر و دوب هداتسیا قاطا طسو جالعال .دیزرلیم نمهب دوجو ناکرا
 .تخادنا لبم يور لاح یب ار دوخ هدیش .درکیم اشامت ار شانتفر لاح زا و تسیرگنیم
 كرت ار هناخ نیا رتزور هچ ره ،دناهدماین اهنآ ات« :تفگ ممصم و درک دنلب رس دعب یتدم
 ».دشاب دوز .نک
 زا هدنکفا رس و دیسوب ،تفرگ شوغآ رد ار ردام ،تشادرب ار شاحالس .تفگن چیه نمهب
 .دش جراخ هناخ
 ».لالب مالس« :دوب هداتسیا شیور هب ور لالب

 »؟تسا هناخ تردام .نمهب مالس«
 نامناخ یب ار وا و دنربب ار نامرادن و راد و دنیایب هک تسا بالقنا نیرومأم رظتنم .يرآ«
 ».دننک
 ».مناخ هدیش مالس« :دش هناخ دراو و دز وا يهناش هب یتسد لالب
 »؟دشاب ریخ .ناج لالب مالس« :داد تسد و دمآ ولج یماگ دنچ یتخس هب هدیش
 ریخ .تسا یبجاو راک .مربب نامدوخ يهناخ هب يرما يارب ار امش ات ماهدمآ« :تفگ لالب
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 ».تسا
 ».میاهدرک یظفاح ادخ ریخ رما اب ام هک تساهلاس« :تفگ و دیشک یهآ هدیش
 ».دیئایب ام يهناخ هبً امتح دیاب امش یلو« :تفگ لالب

 »؟هچ يارب«
 ».دش دیهاوخ هجوتم ناتدوخ ،دیدمآ یتقو«
 ».دنیآیم اج نیا هب هیثاثا و هناخ ،تاسیسأت طبض يارب نیرومأم رگید تعاس کی یلو«
 میآیم هرابود ،داتفا بایسآ زا هک اهبآ .متسیایم راظتنا هب نوریب رد نم سپ«
 .تسشن راظتنا هب و دش یفخم ياهشوگ رد ،درک كرت ار هناخ و ».ناتتمدخ
 رد ار شتارهاوج و دز شتآ طایح رد و دروآ نوریب ار اهملیف ،تفر هناخزپشآ هب هدیش
   .درک یفخم مکش يور ياهچراپ
 هچ نآ ره تبث هب یتعاس نیرومأم .دندش طایح دراو ،هتیمک و تبث نیرومأم ياهنیشام
 رد هدیش .دندرک تشاددای یئاهزیچ و دندیدرگ ار هناخ شوخ و لوح اهراب .دنتخادرپ ،دوب
 .تشاد هیکت راوید هب جیگ و تام سابع شم و دوب هتسشن تکرح یب ،نلاس
 رد نیملسم لاملاتیب ظفح يارب نیرومأم زا رفن هس« :تفگ و دمآ هدیش دزن ،دشرا رومأم
 ».دینک كرت ار هناخ دیراد تقو زور هس امش .داد دنهاوخ کیشک اج نیا
 ».مناخ ظفاح ادخ« :تفگ و دمآ هدیش دزن یتدم زا سپ ،تفر دوخ قاطا هب سابع شم
 اب سابع شم .تفگن چیه و دیسوب ار شایناشیپ ،تفرگ تسد رد ار وا ياهتسد هدیش
 .دومن كرت ار هناخ ،نشور ان يهدنیآ زا ناساره و مشچ رد یکشا
 .داتفا هار هب نابایخ رد و دش جراخ هناخ زا ،دیشوپ یبسانم سابل .تفر باوخ قاطا هب هدیش
 هب .دربیم رس هب ینزو یب رد .دوب هدش کبس .تشادن رس رد يرکف و دوب یلاخ شانورد
 .دورب هار اهتعاس دناوتیم هک دیسریم شرظن
 دیروآیب فیرشت ،هدش مامت زیچ همه رگید الاح« :دش زبس شیولج لالب ینهپ يهچوک رد
 ».ام يهناخ
 درک ثکم ياهظحل يارب .دنازرل ار وا يریت يادص ساکعنا .داتفا هار هب و تفگن چیه هدیش
 .دنادرگرب ور و
 هار هب سوب ینیم هاگتسیا تمس ».میتفایب هار تسا رتهب« :تفگ و تفرگ ار وا يوزاب لالب
 .دنتفریم هنالس هنالس ،هد رد و دندرک یط ار هار توکس رد .دنداتفا
 :تفگ و تخود لالب هب ار شاهتسشن يدوگ هب و لاح یب نامشچ ،داتسیاً اتعفد هدیش
 مدق ،تسا هدش شنازیزع نتفر تسد زا ثعاب مرسپ هک ياهناخ رد نم .میآیمن«
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 ».مراذگیمن
 نامیشپ و هدرک رییغت مه وا .تسین قباس نمهب مه نمهب .دیریصقت یب امش« :تفگ لالب
 ».دیروآیب فیرشت .تسا
 مشچ هب مناوتیم هنوگچ« :درکیم هاگن ار هار و دوب هداتسیا راکنا هب ،رس تکرح اب هدیش
 نیا .هن ؟میوگب مالس ناس هچ ار ورسخ و مریگب شوغآ رد هنوگچ ار الیل ؟منک هاگن تردام
 ».تسین هتخاس نم زا راک
 ردارب ياج هب ار ردارب« :تفگ و داد شزاون ،تفرگ شیاهتسد نیب ار وا تسد لالب
 وا و ».دیروآیب فیرشت .مینادیم ادج همه زا ار ناتباسح و میسانشیم ار امش ام .دنشکیمن
 .داد له ولج هب مارآ ،دوب هتشاذگ شاهناش رب هک یتسد اب ار
 ار وا .درک لالب هب ور هدیش .دنتفر الاب هلپ زا .دوب هدکمتام هناخ .دندش دراو .دوب زاب هناخ ِرد
 هحون و دروخیم ناکت ،دوب هتسشن وناز راهچ مرکا .دش قاطا دراو .دید نایرگ نازیزع مغ رد
 .دندیلانیم و دنتسیرگیم ،هتفرگ شوغآ رد وناز ،هداد هیکت راوید هب ورسخ و الیل .دناوخیم
 هک یلاح رد لالب .تسشن متام هب و درک یلدمه ،دومن یهارمه ،دز وناز رد رانک هدیش
 میراد نامهیم« :تفگ ردام هب ،تسیرگیم هداتسیا و دوب هدناشوپ تسد اب ار شاتروص
 ».ردام
 .دنتسیرگ ود ره و تفرگ شوغآ رد ار وا .دید هتفر تسد زا لد ار هدیش و دوشگ مشچ مرکا
 هب و تشاذگ اهنآ يولج ،تخیر ياچ ،تسشن روامس رانک ،درک نهپ ار ياچ طاسب لالب
 رد ار یمهم بلطم هک مدرک توعد اج نیا هب ار امش نم .دینک مارآ ار دوخ« :تفگ هدیش
 ».مراذگب نایم
 .تسشن راظتنا هب وناز راهچ .دیشک رانک ار دوخ هدیش
 زا رگا :تفگ و داد تناما هب دارم ومع هب ياهبعج ماکداش ياقآ ،شیپ یتدم« :تفگ لالب
 یفخم ،هلق نیرتدنلب يور ار هبعج ،ومع و نم ».دینک زاب ار نآ رد لالب ای و وت متفر تسد
 هب هرابود ار نآ شیپ زور ود نم .دنتفر تسد زا دارم ومع و ماکداش ياقآ هنافسأتم .میدرک
 هب هک منک توعد امش زا هک تفگ نم هب ردام .ماهدرکن زاب ار نآ رد مه زونه .مدروآ هناخ
 اب ،دروآ ار هبعج و تفر هناخقودنص هب سپس ».مینک زاب ار نآ مه اب و دیئایب اج نیا
 ».دینک شزاب منکیم شهاوخ« :تفگ و تشاذگ هدیش يولج ،درک شزیمت یلامتسد
 و ياهمان نآ يور و دوب یلامتسد رد هبعج يوتحم .درک زاب ار هبعج و دوشگ ار تفچ هدیش
 ار شاضغب ،درک زاب ،تشادرب شانازرل ياهتسد اب ار همان هدیش .تشاد رارق ياهچرتفد
  :دناوخ و درب ورف
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 بلقلایسق دوب يدرم ماکداش هتشذگ رد .متسین رگید نم هک دیناوخیم یتقو ار همان نیا«
 مراودیما ،هدش مامت زیچ همه نم يارب هک لاح .دوخ يهدرک زا نامیشپ زورما و صیرح و
 ار منز نم .مرادن هدیش و امش زج ار سک چیه نم گرزب يایند نیا رد .دیشخبب ارم
 نمهب نآ يهرمث هک مدش بکترم یتاهابتشا مایگدنز رد یلو متشادیم تسود هناقشاع
 هس يارب تسا یلباقان هجو هبعج نیا رد .دوش تازاجم ای و ددرگ نامیشپ ای مراودیما .تسا
 لوقنم ریغ لاوما .هدیش يارب موس کی و لالب يارب موس کی ،دارم يارب موس کی .رفن
 ياجک ره هب نآ اب دناوتیم هدیش هک تسیاهچرتفد هبعج نیا رد .دراد قلعت هدیش هبً امامت
 ماجنا یبوخ هب ار ناتدهعت و دیتسه رادتناما هک منادیم .دنک رفس دهاوخیم هک ایند
 ار یشوخ یگدنز امش يهمه يارب و مسوبیم رگید ناهج زا ار زیزع لالب و هدیش .دیهدیم
 ».ماکداش گنشوه    .مراد وزرآ
 زا دمحا ،دش زاب تدش اب طایح رد .درک شحوتم ار همه یلسلسم يهفرس و ریت دنچ يادص
 شلابند هب مه نازابرس و هوک هب هدز نمهب .لالب .لالب« :تفگ نانز سفن و دمآ الاب اههلپ
 ».دنتسه
 هدنز وا هک دنک كرد تسناوتن .تسیرگن ار هدیش و دنادرگرب ور ،دیشوپ ار شیاهشفک لالب
 ارچ« :دیسرپ وا زا دیودیم هک روط نامه و دش جراخ هناخ زا دمحا هارمه .هدرم ای تسا
 »؟هدش يرارف نمهب
 

۴٨ 
 دب یلیخ ،مسرب رید مه زورما رگا :دیودیم يراتسرپ هاگشزومآ تمس هب هلجع اب رهچیرپ
 دراو رس اب و ».درادیمنرب مرس زا تسد قشم و سرد ،زور و رتکد رکف ،بش .دش دهاوخ
 ».مالس«.دیدرگ سالک دراو و دومیپ راهچ راهچ ار اههلپ ،دش نامتخاس
 ».دیئامرفب .میاهدرکن عورش زونه .دینیشنب دیئامرفب«
 .تسشن شیاج رب و دیشک یتحار سفن رهچیرپ
 یگنوگچ و یناوختسا ياهیگتسکش ماسقا و عاونا ،دینادیم هک روط نامه زورما مت«
 ».تسا رامیب تکرح
 »؟منیبب ار وا رگید راب کی تسا نکمم ایآ:

 ؛دنوشیم میسقت هتسد هس هب تالاح نیرتیلک رد یناوختسا ياهیگتسکش«
 ».ندش درخ و بروم ،یغفا ياهیگتسکش
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 »؟مسیونب ياهمان شیارب رگا دوشیم هچ ؟ماهدرکن شاشومارف هک دنادیم وا ایآ:
 ار مود و لوا عون ياهیگتسکش سپ« :دیسرپ ملعم مناخ زا بجعت اب و دمآ دوخ هب رهچیرپ
 »؟دیئامرفیمن حیضوت
 قشاع رگم« :تفگ هتسهآ و دز شیاپ هب ،دوب هتسشن شرانک هک نیگن .دندیدنخ همه
 »؟ياهدش
 ».يرآ« :تفگ یمارآ هب و یگداس اب رهچیرپ
 دوب يرفن نیرخآ رهچیرپ .دوب هدنام سالک رد ملعم .دنتفر همه .دیسر رخآ هب سرد تعاس
 و شوهاب ناسنا امش« :تفگ و دش کیدزن وا هب ملعم مناخ .درکیم كرت ار سالک هک
 یقشاع و قشع تاعاس منکیم هیصوت یلو .تسا یلاع زین ناتشزومآ حطس .دیتسه یلاعف
 ».دینک ادج قشم و سرد زا ار
 یقفوم ناسنا امش« :تفگ و داد تسد وا اب ملعم ».مشچ ً.امتح .هلب« :تفگ هدنمرش رهچیرپ
 ».ناتهارمه ادخ .دیتسه
 و ».ادخ يا .دشاب هدمآ دیاش ،شاهناخ مورب :دمآ نوریب هاگشزومآ نامتخاس زا رهچیرپ
  .تفرگ شیپ رد ار سیگنرف يهناخ
 :دناوخ ار وا شدوپ و رات اب انشآ ،شدوجو قامعا زا یئادص .انشآ ياوآ .دناوخ ار  وا  یئادص
 ».مناخ رهچیرپ«
 هک دیپتیم نانچ نآ شابلق .دنادرگنرب ور یلو داتسیا ،تفریم ورهدایپ رانک زا هک رهچیرپ
 .دیشکیم سفن یتخس هب .دوب هتسب ار شیولگ
 ».مناخ رهچیرپ« :دیئاس رپ شاشوگ هب ادص هرابود
  .تشگرب رهچیرپ
 ياهوم و هدیشارتن یشیر اب ،ینالوط ياهبش رد هدیباوخن ،فیعض و رغال يرصان رتکد
 .درکیم شاهاگن و دوب هداتسیا شرس تشپ ،هدیلوژ
 هب هرابود ناج همین ياهمسجم نوچ .درشفیم ار رهچیرپ يولگ ،دود و ضغب لثم يزیچ
 زا ارچ ؟يوریم اجک :.دنامیم بقع شدوجو زا شالد و دندیزرلیم شیاهماگ .داتفا هار
 تاتاکرح و هناهوبذم تاشالت .ياهدروخ هرگ وا هب تلد اب وت ؟ینکیم رارف تدوخ
 امش اب مهاوخیم« :تفگ و دمآ شیپ رتکد .تشگرب و داتسیا ».تسا هناکدوک و کحضم
 گنس رب لاح یب ،دوبن شزار ياشفا زا سرت رگا .دیزرلیم اراکشآ رهچیرپ ».منزب فرح
 »؟دیوگب دهاوخیم هچ :دیتلغیمرد ورهدایپ شرف
 »؟دیراد تقو یتعاس نم يارب ایآ«
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 »؟یک«
 ».متسه ناترظتنم هاگشزومآ نیمه يولج رگید تعاس ود«
 ینعی .نم يادخ :تفر شاهار هب تعرس اب و ».رگید تعاس ود رد رادید دیما هب .ًامتح«
 و دش یلاخ شالد »؟دیوگب شدوخ زا نم اب دهاوخیم و ؟دز فرح نم اب وا ؟تسا نکمم
 ».دیراب دهاوخ مرس رب ینامسآ یئالبً امتح .ماهدشن قلخ ندوب دنمتداعس يارب نم :دیسرت
  .تشادیمرب ماگ و دیشیدنایم ار هار مامت .دوش سوبوتا راوس درک شومارف
 سیگنرف قاطا يهرجنپ .درک هفخ شاناهد رد تسد اب ار شایلاحشوخ دایرف ،لرتنک یب
 .دوب زاب همین
 نامتخاس دراو رهچیرپ .دش زاب رد .درشف ار گنز يهمکد و دیود رد تمس هب تعرس اب
 هک یلاح رد ،هدیرپ گنر و رغال سیگنرف .دش هدوشگ یگتسهآ هب زین نامتراپآ رد .دیدرگ
 .دوب هداتسیا رد رب ،درکیم لمح یبط ياصع ود ار شاندب
 دنخبل و دوب هداتسیا یتخس هب سیگنرف .دیسرت یلو تفر شیوس هب و دیشک غیج رهچیرپ
 ».رتخد مدرک تايادیپ هرخالاب« :دزیم
 تخت يور طایتحا اب و تسیرگ یلاحشوخ زا ،تفرگ شوغآ رد ار وا یمارآ هب رهچیرپ
 .تسا هرابود یگدنز نیا« :تفگ و درک رد یگتسخ .دیشک یقیمع سفن سیگنرف .شدناباوخ
 ».داد تاجن ارم لالب قشع
 .دندیسرپ مه زا و دنتفگ دوخ زا یتعاس اهنآ
 »؟دنتسه یلاح هچ رد اراس و لالب یتسار«
 ».نیمه .دندوب ملاس .مدید شیپ هام هس ار اهنآ راب نیرخآ«
 ».مورب ناشرادید هب مراد میمصت« :تفگ سیگنرف
 »؟لاح نیا اب«
 »؟یئآیم مه وت .رگید يهتفه .يرآ«
 ».میآیم مه نم ،داد هزاجا رتکد و دش بوخ تلاح رگا«
 دیاب .تسوت یگدنز يهظحل نیرتمهم نیا .يورب دیاب« :درک هراشا شتعاس هب سیگنرف
 تسود مه ار وت ،دراد یکاپ بلق .تسینابرهم درم .تسیبوخ مدآ وا .ینک راتفر تسرد
 .دش مهاوخ لاحشوخ مه نم .روایب اج نیا هب ار وا .درادیم

♞         
 مالس« :تفگ و داتسیا شرانک .تفر شیوس هب و دنکفا ریز هب رس .دید رود زا ار وا رهچیرپ
 ».رتکد ياقآ
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 اب ياهملک دنچ یتولخ ياج رد دهاوخیم ملد .مناخ رهچیرپ مالس« :تفگ يرصان رتکد
 ».منک تبحص امش
 یبوخ ربخ ناتيارب« :تفگ و تخود مشچ شاهتسخ نامشچ هب ،داتسیا شیوربور رهچیرپ
 ».مراد
 »؟يربخ هچ ؟نم يارب« :دیسرپ بجعت اب يرصان رتکد
 ».مربب رذآ رتکد مناخ دزن ار امش مهاوخیم«
 دش خرس شاتروص ،دمآرب شاندرگ ياهگر یلاحشوخ زا و درک هرگ ار شیاهتشم رتکد
 »؟تسا هدنز وا ؟تسا تسار ؟دیئوگ یم تسار« :تفگ و
 ».ماهتفگن غورد امش هب هاگچیه نم« :تفگ رهچیرپ
 نیب رد رتکد .دنداتفا هار هب و ».دیئوگیم تسار« :تفگ و دیئاس نیمز رب مشچ يرصان رتکد
 ».تسا رتهناتسود روط نیا ؟مینک باطخ وت ار رگیدمه ام هک دیهدیم هزاجا« :دیسرپ هار
 اب هنوگ نیدب و دندرکیم هاگن مه هب یهاگ زاره .دنتفریم مه رانک ».تسا بوخ یلیخ«
 مهاوخیم« :تفگ رهچیرپ هب ،داتسیا سیگنرف يهناخ رد رب  رتکد  .دنتفگیم نخس مه
 ».میوگب تايارب هاتوک يهلمج دنچ رد ار میاهفرح يهمه
 .تسیرگن ار وا و تفگن چیه رهچیرپ
 متفایرد .تفاین هار  مامشچ هب باوخ اهبش و مدیشیدنا اهزور نم هک میوگب مهاوخیم«
 نیا .تشذگ ،دوب هچ ره وت يهتشذگ .تسین وت تفارش و تقادص ،یتسار هب سک چیه هک
 ار نآ رگا تفر دهاوخ داب رب مایگدنز و مدرک ادیپ شتآ يهروک رد نم ار ساملا يهعطق
  ».منک مگ
 ار وا تسد رهچیرپ رد تشپ .دنتفر نورد هب .دش زاب هلصافالب رد ،درشف هک ار گنز يهمکد
  »؟دز گنز یسک هچ« :دیسرپ یفیعض يادص اب سیگنرف .داتسیا شرانک و تفرگ تسد رد
 یلاحشوخ اب و دیسوب ار سیگنرف یناشیپ يرصان رتکد .دنتفر شیوس هب و دندمآ دوخ هب
 ».منیبیم ملاس هرابود ار امش هک ملاحشوخ هزادنا یب .رتکد مناخ مالس« :تفگ
 ».دیئامرفب .وت دیئامرفب« :تفگ و دز يدنخبل سیگنرف
 و تسشن شیوربور يرصان رتکد .دندناشن لبم يور و دندرک کمک ار سیگنرف اهنآ
 .دنتفگ دوخ زا و دندرک تبحص یقیاقد اهنآ .دش لوغشم یئاریذپ هب رهچیرپ
 اج نیا منکیم شهاوخ .منک تحارتسا يردق موریم امش يهزاجا اب نم« :تفگ سیگنرف
 رارف راذگن و رادهگن ماش يارب ار رتکد ياقآ« :تفگ رهچیرپ هب و ».دینادب ناتدوخ لزنم ار
 .تفر شاباوخ قاطا هب نارگید کمک نودب و تساخرب یتخس هب ،يدنخبل اب و ».دنک
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 و دش مخ وا يوس هب يردق يرصان رتکد .تسشن شیاج رد رهچیرپ ،سیگنرف نتفر اب
 مینک یگدنز مه اب ،مشاب وت اب رمع کی مالیام .مهدب تسد زا ار وت مهاوخیمن نم« :تفگ
 ».میئامن میسقت دوخ نیب ،دراد دوجو یتخبشوخ  مان هب يزیچ رگا و
 يردق زا سپ .دنک راکچ تسنادیمن و دوب هدز هرگ مه هب شیاهاپ يور ار اهتسد رهچیرپ
 يهناخ هشحاف زکرم رد .يدید اجک ارم هک ياهدرک شومارف منکیم رکف« :تفگ توکس
 »؟متسین گنن يهیام تايارب ایآ .نارهت گرزب
 دوخ يهتشذگ ،كرتشم یگدنز يارب هک یسک نیب« :تفگ و دش کیدزن وا هب يردق رتکد
 ار یگدنز ات دنکیم ور ار شاهتشذگ هک یسک و دراد دنمتفارش يرهاظ و دزاسیم ناهنپ ار
 تسا يدنمتفارش یمود و زاب هقح تسیئوگ غورد یلوا .تسا رایسب قرف دهن انب هناقداص
 ایآ .منکیم راختفا وت هب و مراد تسود ،متسرپیم تهج نیمه هب زین ار وت نم .زاس یگدنز
 »؟دراد دوجو ام ياپ شیپ رد يرگید دس
 مسرتیم طقف .هن« :تفگ و داهن شاهناش رب رس ،تشاذگ وا تسد يور ار شاتسد رهچیرپ
 مه رب ناشنابل و دروخ هرگ مه رد ناشهاگن ».دنازوسب زین ار وت ،نم قشع ياههلعش
 ار شاقاطا رد نآ اب هک سیگنرف ياصع يادص .دندرک مگ ،زاین و زار رد ار نامز و تسشن
 هاگن شاتعاس هب رهچیرپ »؟يدرک تسرد ار ماش« :دروآ دوخ هب ار هداد لد ود ،درکیم زاب
 ».منکیم تسرد هعاسلا« :رهظ زا دعب تفه تعاس .درک
 رتکد هب .دش لاحشوخ و دید نادنخ و تخبشوخ ار اهنآ ،تفرگ مارآ یلبم رب هک سیگنرف
 اراس و لالب ،میاههچب دزن و میایب ناترهش هب رگید يهتفه مهاوخیم« :تفگ يرصان
 ».مورب
 ».تسامش رایتخا رد نم يهناخ« :تفگ رتکد

♞ 
 شیپ رد ار لالب يهناخ هار و دندش هدایپ سوب ینیم زا يرصان رتکد و سیگنرف ،رهچیرپ

 هگن ياجرب ار اهنآ ،دنکفایم نینط کیدزن ياههوک زا هک هلولگ کیلش يادص .دنتفرگ

  .تشاد

 »؟تسیچ نایرج« :دیسرپ يرباع زا يرصان رتکد

  ».دننکیم بیقعت ار ماکداش ياقآ رسپ«

 »؟ار یسک هچ« :دیسرپ يواکجنک اب سیگنرف

 ».درک کیلش امش هب هک ار یسک نامه ،ار نمهب«
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 مرن ،دمآ نیئاپ اههلپ زا .دید رد يهناتسآ رد ار سیگنرف ،مرکا .دندیسر لالب يهناخ هب اهنآ

 ».دندرک مادعا ار مرهوش« :تفگ نایرگ و دیشک شاشوغآ رد هتسهآ و

 رانک جالعال رهچیرپ .دنتسشن يرادلد هب و دندش میلست يدردمه هب ناهارمه و سیگنرف

 .درکیم اشامت اههوک هب و دوب هداتسیا رد

 .دید هتفر دابرب ار وا سیگنرف ».دنتسه ماکداش مناخ ناشیا« :درک یفرعم ار هدیش مرکا

 »؟دنتسه اجک اراس و لالب« :دیسرپ و دودز اههنوگ زا کشا رهچیرپ

 هلجع اب نینچ نیا لالب ارچ منادیمن .دندز هوک هب ریت يادص اب دمحا و لالب « :تفگ مرکا

 ».تسا يرادازع لوغشم يرگید یمادعا يهناخ رد مه اراس .دیود هوک يوس هب

 .تشاذگ ناشيولج امرخ ورسخ و دروآ ياچ الیل

 ».دیشاب مارآ و دینیشنب تسا رتهب« :تفگ و دیسوب ار هدیش يهنوگ سیگنرف

 اب .تفرگ شیپ رد ار تشد تمس و دیشوپ ار شاياهشفک .داد تسد زا تقاط هدیش

 و »…نمهب ؟یئاجک ؟یتسه اجک .نمهب .نمهب« :دزیم ادص ار شرسپ و دیودیم تعرس
 الاب و دیودیم هرابود و داتسیایم ياهظحل .دروخیم مه هب شالاح و دزیم سفن ،دیودیم

 دنچ و ردفص هارمه ،هدش نامسناپ یتسد اب رقاب الم .تسیرگن ار شرس تشپ .تفریم

 .دندمآیم نانک حیرفت و نانزاصع ،حلسم رادساپ

 هب هلق کیدزن ،ياهرخص سپ رد و دومیپ هار تعرس اب یتدم ،دنلب و رود ياههوک رد نمهب

 .تسشن تحارتسا

 هار رد مدق هرابود نمهب .دندوب هتسشن نیمک هب یگنس رانک دنمتردق يهنسرگ گرگ ود

 .تشادرب زیخ شیوس هب هلوت .داهن

 .دیتلغ نیئاپ هب و دیچیپ دوخ هب هلوت .درک کیلش نمهب

 .دناکچ ار هشام نمهب .دیرپ شیور ،دوب هتفر بقع هب یماگ ،کیلش يادص اب هک یگرگ

 یگرگ .دروآرب رگج زا يدایرف نمهب .دیشک شاتروص رب هجنپ یگرگ .درک ریگ هلولگ

 زا تشوگ یگرگ و دزیم دایرف نمهب .دیرد ار شاندرگ و درک هراپ ار وا يهناش

 .تفرگیمرب شاناوختسا

 .دناوخیم شیوخ يوس هب ار یگرگ ،دایرف اب و دیودیم اهنآ يوس هب هرد رعق زا لالب

 .دشرب هلق هب هرابود یگرگ .دنام ياج رب نمهب
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 :دنداد ناشن مه هب ار هلق ،دندوب هدز هوک هب يواکجنک يارب هک یمدرم و نارادساپ

 ».تسا هداتسیا هلق رب گرگ«                                                               

 نیمز رب مکحم و دشرب اوه هب ،تسشن شاناج رب ياهلولگ .تفاتش لالب يوس هب یگرگ

 .دنامب و دروخ

 هک رود زا .دیشکیم الاب ار دوخ اپ و تسد راهچ و دزیم سفن .دمآیم ناود ناود هدیش

 .دز شیادص ،دید ار لالب

 و الاب نیگنس شاهنیس .درکیم رخرخ نمهب .تفر یئالاب رس هب یلو دینش ار ادص لالب

 رب ار شرس ،دز وناز شرانک و دیسر رس لالب .دزیم لغ شاناهد زا نوخ و دشیم نیئاپ

 .دودز شاناهد زا نوخ ،تسد اب و داهن وناز

 نمهب رانک .دوب هدش مامت زیچ همه .دمآیم هنالس هنالس .دمآیم مارآ ار رخآ ياهماگ هدیش

 .تسشن هراظن هب و داتسیا

 مالد« :تفگ یتخس هب و تفرگ تسد رد ار وا تسد ،دش هریخ لالب تروص هب نمهب

 ».یشاب نم ردارب وت دهاوخیم

 ».متسه وت ردارب نم .يرآ« :تفگ و داد ناکت رس هتفرگ نوخ نامشچ اب لالب

 ».روایب ولج ار تاتروص ،ردارب« :تفگ نمهب

 سفن هارمه و دیسوب ار لالب يهنوگ نمهب .درک کیدزن وا هب ار شاتروص و دش مخ لالب

 ».دشخبب ارم اراس وگب« :تفگ شدنت

 ».تسا هدیشخب ار وت وا« :تفگ یتخس هب لالب

 و دش مخ شرس ،داهن وا تسد رب تسد ،تخود ردام نامشچ هب ار شتلاح یب هاگن نمهب

 .داتسیا زاب تکرح زا شاهینس

 چگ هب شاگنر .دوب هدش ضبقنم یتخس هب شاتروص تالضع .تسیرگن ار دنزرف هدیش

 .تفر لاح زا و دز هسوب دنزرف نابل رب ،دش مخ مارآ .دیزرلیم شیاهتسد و تسنامیم

 و دومن رظن هدیش هب ،تسیرگن ار نمهب .درک یثکم ناشرانک ،نانک شدرگ و مارآ ،رقاب الم

 »؟درم مه شردام« :دیسرپ لالب زا

 ».دناهدرب خلسم هب شیپ اهلاس ار وا« :تفگ و درشف مه هب نادند ،نیگمشخ ،لالب

 تعیبط رب و داتسیا هوک يهلقرب ،تشذگ اهنآ رانک زا ».دش فیح« :تفگ بل ریز رقاب الم
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 .دنکفا رظن

 زا تسد ،ياهدرم وت دنکیم رکف وا هک لاح :دیشیدنا و درک شزاون ار هدیش یناشیپ لالب

 .یهاوخیم هک اجک ره هب يورب یناوتیم و درادیمرب ترس

 رب یسک هچ« :دیسرپ شاتسود زا و دیئاپ ار هلق ،نیئاپ زا ،درک مشچ لیاح تسد فک ردان

 »؟تسا هلق

 هاگن ار یفقث رقاب نیملسملاو مالسالا تجح و دوب هدیمل یگنس رب شرانک هک هللادعس

  :تفگ و دز يدنخبل ،درکیم

 ».تسا هداتسیا هلق رب هک تسيراتفک«                                                 
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