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  ،كدزم
 نمیرھا و ادخ

 

 تاناویح نتخاس نمجنا
 

 ھب و دوب دنلب شیاھهوك ھك اج نآٓ              رد ،تسد رود یاھطقن رد .دوب یراگزور ،دوب یزور
 ،ھنیك رپ و دوب نینوخ شنامدرم یاھلد ھك ،هویم رپ و دوب روانت شناتخرد ،هدیشك نامسآ
 نآ رد ،دوب اھینمشد و دوب یتسود ،دوب یرپ ،دوب وید ،دوب ناریا شمان ھك ینیمزرس رد
 ،گنلپزوی و رن ریش ،غالك اب كدرا ھنن ،غالا یاقآ و زب ،دنھس هوك ءھلق رد و نیمزرس
 وھآ اقآ ،زارگ و یریش واگ ،گنشق دازیمدآ ،گنلم و تسم شوگرخ ،گنھن و یھام ھچب
 لتم ناشیكی .تفگیم ھصق ناشیكی .دندش عمج مھ رود ،زاین و زار یارب ،زاغ ھنن
 بضغ ریش اقآ ،تفگیم گنفج ناشیكی .دركیم هدنخ ،تفریم ھسیر یرگید ،تفگیم
 دید ار ھمھ ،دوب هدیمل یلدنص ور ریش اقا .دوب ھلولو ،دوب ھلھلھ ،دوب ھلغلغ ناشنیب .دركیم
 هابور اقآ .دركیم راخب و دزیم لغ یھ یروق .دركیم اوعد ھمھ اب ،دزیم داد ،دزیم
 ،دندوب ھتسخ ناشھمھ .تخیریم یئاچ ،گنرف تخاس ،گنشق ناجنف یوت ،گنرز
 و زبس كون اب ،گنرز و ربز یطوط .دندوب ھجنر دایز راك زا ھمھ .دندوب ھتفوك ناشھمھ
 اقآ ،دوبن یكی ،دوب یكی« :تفگیم ھصق ،دوب ھتسشن طسو رد ،گنراگنر لاب و رپ ،گنشق

  »... گرگ اقآ ،دوبن یكی ،دوب یكی .ریش
 یطوط ھب ،دندش مشچ ،دندش شوگ نایمدآ و ناگدنرد ءھمھ ،ناگدنرچ و ناگدنرپ ءھمھ
 یاچ ،دندوب هدیمل دوخ یاھاج رد نایمدآ و ناروناج ءھمھ .دندش هریخ ارس ھصق
 نینچ و دوشگ نخس ھب بل یطوط ماجنا رس .دندوب ناتساد عورش راظتنا رد و دندروخیم
 :تفگ
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 تیالو فصو

 
 یاهدع ھك ناگتخب ءھچایرد رانك رد دوب یھد میدق راگزور رد .دوبن یكی ،دوب یكی«
 یاھ تشد و هدیشك كلف ھب رس ناتخرد .دندركیم یگدنز مھ اب افص و حلص رد نامدرم
 اھهوك رب مكش اھھمشچ لالز بآ .دندوب ھتفرگ نایم رد یرتشگنا نیگن نوچ ار هد ،مرخ
 یاھھمغن ناتخرد ناراسخاش رب ناحلا شوخ نالبلب .دركیم یرایبآ ار اھتشد و دیئاسیم
 یاھتشد رد ابیز ناوھآ .دنتفگیم مدقم ریخ ار ناولا یاھلگ نتفكش و دندورسیم یدوواد
 ریش ار دوخ یاھھچب و دندزیم تلغ اھرازنمچ رب ،دندركیم زیخ و تسج افصم
  .دندادیم
 رد لسع یاھروبنز ،دشیم روتسم عیدب و ناولا یاھلگ زا یاھیال رد نیمز ھك ناراھب رد
 ھك ودنك یرامش یب دادعت رد و دنتفریم رگید یلگ ھب یلگ زا گنراگنر یاھھناورپ رانك
 یلاھا یارب ار اھلسع نیرتعوبطم و نیرتھب ،تشاد رارق عرازم و اھھیاپ هوك زرم رد
 ناشاھهاگتشك یوس ھب ناناقھد ،دوز یلیخ ،ناتسبات و راھب یاھحبص .دندركیم دیلوت
 بتكم اھنت گنز .دندشیم لوغشم اھھناخ نتخاس و اھیوج یبورال ھب نارگراك و دنتفریم
 بتكم یوس ھب نانكزیخ و تسج ،رسپ ھچ و رتخد ھچ ،اھھچب و دمآیم رد ادص ھب هد
 یارب هزمشوخ و هزات یاھنان و دندركیم شتآ ار اھرونت اھردام .دندیدرگیم ھناور
 ردپ .دنتسشنیم اھیسرك ریز مھ رانك رد هداوناخ دارفا ناتسمز یاھبش .دنتخپیم هداوناخ
 ءھصق ای و ادخدك ھیلع هد نامدرم تداشر زا یئاھناتساد ناشیارب گرزب ردام ای گرزب
 اج نامھ ،دندروخیم شمشك یچدوخن و دندركیم فیك اھنآ .دنتفگیم نایرپ هاش و ادگ
  .دندركیم كرت ار ھناخ یئاھراك ماجنا یارب حبص و دندیشكیم زارد
 ار یگدنز و دندیشكیم تمحز ،دندركیم راك ھمھ ،وشیر یلام كی و لامر ود زا ریغ
 گزرب ناكدوك .دندشیم یرپس مھ رس تشپ اھلاس و اھهام و اھزور .دندینارذگیم
  .تشاد نایرج دوخ یداع لاور ھب یگدنز یلو .دندرمیم ناریپ و ریپ ناگرزب ،دندشیم
 یاھشوگ نآ رد ،هایس یگنس یاھهرخس هانپ رد ،دركیم بورغ دیشروخ ھك یتمس نآ رد
 هروك ھك یئوس نآ رد ،تولخ یاھشوگ رد ،دندش یم عمج شرغ رپ و دوبك یاھربا ھك
 ناشاھھشیر ھك یناتخرد ،نوران لاسنھك ناتخرد ریز رد ،دشیم زاب برغ ھب یھار
 .تشاد رارق ادخدك ءھناخ ،دندوب گرب یب ناشاھھخاش و هدروخ مرك ناشاھھقاس ،هدیسوپ

 تخس شناینب ،تشاد ھتسارآ یرھاظ ھك نیا اب .دوب هدینارذگ رس زا ار اھنرق ھك یاھناخ
 ھب ات فقس زا ھك ار یقیمع یاھفاكش ،یدركیم تقد ھناخ ھب رگا .دوب نازرل و هدیسوپ
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 زاب گرزب یاهرفح ،یدیبوكیم راوید رب یاھبرض رگا .یدیدیم ،دندوب هدش هدیشك نیئاپ
 ار دوخ و هدرك تسشن یردق ھناخ تسار تمس ھك دندوب هدوسرف نانچ نآ اھیپ .دشیم
 كشخ ھناخ فارطا ناتخرد .تخاسیم هدامآ ،رود نادنچ ھن یاهدنیآ رد ،یزیر ورف یارب
  .جزل و هدیسوپ یاھگرب زا ولمم نیمز و دندوب
 ھس و تسشنیم یتوترف و ریپ و قاچ یادخدك ،یاھتسكش ھیاپ یسرك رب و نمیشن قاطا رد
 و دندیبنجیم اج زا یتخس ھب یریپ طرف زا اھگس .دنتفرگیم ار شرود یریجنز كس
 رگید دنتشادن ار مدرم ندیرد تردق رگید اھنآ .دندركیم سراپ یھاگھگ یئامن دوخ یارب
 و رز نادنوادخ تھج نیا ھب .دننك یلاخ ار نامدرم ءھسیك دنتسناوتیمن باعرا و روز اب
 .دندوب هدرك اھر دوخ لاح ھب ار ادخدك و هدیشك تیامح تسد ،روز
 كمشچ ناشخرد ناگراتس ھك یئوس نآ رد ،دمآیمرب دیشروخ ھك یتمس نآ رد ،هد رانك رد
 رسپ و »دنمدرخ« ھك زیمت یلو رقحم دوب یاھبلك ،خرس یاھھلال زا یناتسلگ رد ،دندزیم
 یاھوم ھك طاشن اب و ملاس دوب یدرم ریپ دنمدرخ .دندركیم یگدنز نآ رد شاھلاس هدجھ
 ھتسب ھنیپ ناتسد .دركیم شرامشیب یاھھبرجت و یناوج نارود یاھجنر زا تیاكح شدیفس
 مارتحا وا ھب ھمھ .تشاد تمحز و راك زا یرھم ،شاهدروخ باتفآ و نشخ تسوپ و
 هاگ ھیكت و تالكشم یاشگ هار وا .دنداھنیم جرا یاھناخ رھ رد ار شمدقم و دنتشاذگیم
 زا و دندوب عمج یاهدع وا ءھناخ رد ھشیمھ .دوب هد رگششوك و لاعف نامدرم ءھشیدنا
 .دنتسجیم دوس دوخ تالكشم لح رد شردق نارگ تایبرجت
 ناوتان اھنت ناسنا ھك تسنادیم وا .دندوب وا اب ھشیمھ زین مدرم و دوب مدرم اب ھشیمھ وا
 یگناگی و داحتا تسد ھك دنتسھ یئاھنآ اھناسنا نیرتاناوت .لازیال تردق عمج رد یلو تسا
 تسنادیم ار نیا »دنمدرخ« .دنیامنیم ششوك و شالت نیعم یفدھ یارب و دناهدرشف مھ ھب
 رد ار ملاظ و طوترف و ریپ یادخدك طاسب دنناوتیم دحتم ناشكتمحز طقف ھك تسنادیم و
 و دیشوكیم فدھ نیا یارب وا و ...دنھن انب تمعن رپ و افوكش و دابآ یھد و دنبوكب مھ
  .دیشوكیم
 حول رد ار ردپ تایبرجت ،دننام یب یتسارف و شوھ اب »دنمدرخ« ءھلاس هدجیھ رسپ
 شمان وا .تسبیم راك ھب ھنازور تمحز و راك رد ار وا حیاصن و دركیم شقن شاھشیدنا

 ھب ار لد شباذج و ابیز ءهرھچ و ربتس تالضع .تسنامیم ورس ھب شمادنا .دوب »كدزم«
 اب ھك شدننام یب شناد و ملع ،هد نامدرم اب وا ءھبئاش یب یرایمھ و كمك .تخادنایم شپت
 صخشم موب و زرم نآ یرتشگنا رد ،نیگن نوچ ار وا ،دشیم نیئزت یصاخ ینتورف
  .دركیم
 ریشمش و دركیم بوذ ار اھنھآ ،دوب هدرك اپرب ردپ یرایمھ اب ھك یكچوك هاگراك رد
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 عطق یاھبرض اب ار دنمونت ناتخرد ھك یئاھریشمش .بان دالوف زا یئاھریشمش ،تخاسیم
  .دیدرگیم بوذ شنارب ءھغیت اب زیتس رد درس نھآ و دركیم
 ینزریشمش و یزاس ریشمش وا دزن و دمآیم شندید ھب هد رگنھآ ءھلاس هدزناش رسپ هاگ ھگ
 ناناقھد .دیدرگ زاغآ ون زا هد مدرم ششوك و شالت .دیسر ارف راھب مھ زاب و .تخومایم
 هزات یاھلاھن و دندومنیم رود اھھتوب زا ار كاشاخ و سخ ،دندركیم یرایبآ ار اھنیمز
  .دنتشاكیم
 ار اھرابیوج .دنتسارایم ابیز یاھگنر اب ار اھنآ و دندركیم اپرب هزات یاھھناخ نارگراك
 نھآ رھش زا هد رگنھآ .دندركیم بآ رپ ار اھضوح و دندناشكیم اھھناخ نورد ھب
 و لبنس اج ھمھ ،لگ اج ھمھ .دیسر ارف ناتسبات .تخاسیم گنلك و لیب و شیخ و دروآیم
 زا رھن نوچ بآو دشیم رتگرزب زور رھ دیشروخ .دوب ھتفرگ ارف مدنگ ار اج ھمھ
  .دركیم باریس ار تشد و دیشوجیم اھھمشچ
 مدنگ یاھھقاس .دندومنیم روراب ار تعیبط و دندركیم راك تیدج اب دحاو ینت نوچ مدرم
 یاھعمجم نوچ دیشروخ اھحبص .تشاد مدنگ رازھ یاھشوخ رھ و دیسریم رتم ود ھب
 ششوك و شالت ھب راو ھناوید ار سك ھمھ و زیچ ھمھ و دروایم رب رس قرش زا گرزب
  .تشادیم او
 هاگن ار نامسآ ،هدش عمج هد نادیم رد ،تمحز و راك اھتعاس زا سپ مدرم زور نآ رد
 ھتخت رب دنمدرخ .دناشفایم رون و دوب هداتسیا نامسآ طسو رد ھتخادگ ،دیشروخ .دندركیم
 زورما .میرادرب ار تالوصحم دیاب زورما« دز دایرف یاھنارماع یادص اب و داتسیا یگنس
 .دیوش هدامآ .دیشاب دوز .مینك مامت ار راك دیاب زورما .مینیچب ار ناتخرد یاھهویم دیاب
  ».تسا تالوصحم تشادرب زور ،زور .تسا ندرك ورد زور ،زور
 ،هاتوك یتحارتسا زا سپ ،دندوب ممصم اھنآ .دنتفر ناشیاھھناخ ھب تحارتسا یارب ھمھ
 نامسآ رد نانچ مھ دیشروخ .دننك ورد ار دوخ ریذپان یگتسخ ششوك و شالت لوصحم
 و ھب و ولابلآ ،یبالگ و ببیس زا دندوب رپ ناتخرد یاھھخاش .دیباتیم و دوب هداتسیا
 نانچ مھ دیشروخ .دوبن مولعم هزبرخ و ھناودنھ یدایز زا اھناتسب نیمز .رگید یاھهویم
 تشادرب ،راودیما و لاحشوخ ھمھ .دوبریم نامدرم ناج زا یگتسخ و دیباتیم و دیباتیم
  .دندادیم دیون دوخ ھب ار لوصحم نیرتھب
 وب ،درك هاگن نامسآ ھب ،داتسیا یمك ،دمآ نوریب ھناخزپشآ زا ،تسد رد اذغ ،رگنھآ نز
 نیا لثم« :تفگ شرھوش ھب نانزسفن و دش قاطا دراو عیرس ،دیخرچ فارطا ھب ،دیشك
 طسو و درك كرت ار قاطا رگنھآ .دسریم شوگ ھب نامسآ زا یئاھادص و دیایم داب ھك
 .دیئاسیم شتروص ھب یكنخ داب و دشیم هدینش نامسآ زا یزومرم یاھادص .داتسیا طایح
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 نیب زا و دیدزدیم ار شریثأت ،داب ءھتسھآ  شزو یلو دیباتیم نیمز رب تردق اب دیشروخ
  .دربیم
 وا اب یتدم و دنتفرگ شیپ رد ار دنمدرخ ءھناخ هار تعرس اب شاھلاس هدزناش رسپ و رگنھآ
 نمیرھا مشخ و دش دھاوخ لزان ام رب یمیظع یالب« :تفگ دنمدرخ .دنتسشن تروشم ھب
 زیچ چیھ ھب اھنآ .تخاس دھاوخ هابت موب و زرم نیا رد ار یگدنز یمولعم ان تدم یارب
 زا و درك دنھاوخن غیرد یتیانج چیھ زا یمدآ ناج ءهریش ندیكم یارب و درك دنھاوخن محر
 تعرس اب اھنآ ».میباتشب دیاب .میوش راك ھب تسد دیاب .دیشوپ دنھاوخن مشچ یاھلیسو چیھ
 .دندرك عمج هد طسو رد ار یلاھا

 ام یشوك تخس و یگناگی رب نانمیرھا« :تفگ ،دوب هداتسیا یگنس رب ھك یلاح رد دنمدرخ
 نامنیرفن ،میلامیمن ناشھاگرد كاخ رب یناشیپ نایاپراھچ لثم ام نوچ و ھتفرگ مشخ
 ھچ رھ ار تالوصحم دیاب .میوش راك ھب تسد یاھثداح رھ عوقو زا شیپ دیاب ام .دناهدرك
 .مینك رابنا نامیاھھناخ رد رتدوز
 

 
 ار تیالو مدرم نمیرھا نتفرگ مشخ

 
 و قرش زا .دومن بوكخیم دوخ یاج رد ار ھمھ ،دعر كانلوھ شرغ و قارب یاھهزین

 ھقلح شرود ھب و دندروآ موجھ دیشروخ یوس ھب هایس یاھربا ،بونج و لامش ،برغ
 نامسآ زا اسآ لیس ناراب .دیباتیم دیشروخ .دنازرلیم ار نامسآ تدش اب قرب و دعر .دنتسب
 ھظحل رھ هایس یاھربا .دیئاسیم راسھوك و تشد ھب ار دوخ زومرم یداب و تخیریم ورف
  .دندیدرگیم دیشروخ رود ھب رتگنت
 لوغشم گرزب و كچوك شوم نارازھ .دنتفر ناشیاھهاگتشك ھب و دنتشادرب ار اھساد مدرم
 ھتفرگ ارف ار اج ھمھ یروآ مھو یئانشور .دندوب ناتسب یاھهویم و مدنگ یاھھقاس ندیوج
 ریز اھهویم .دوب هدش هایس اھمدنگ یلو دندزیم ار مدنگ یاھھقاس ،اھساد اب ناناقھد .دوب
 زا یعبنم نوچ ناتخرد راب و هدش خاروس اھشوم طسوت ای و زیمآ رارسا یتادوجوم یاپ
 گنچ نامسآ رد ازتشحو یمشخ اب اھربا .دوب هدش هابت زیچ ھمھ .تخیریم نیمز رب مرك
  .دندادیم ناشن نادند و
 نامسآ رد دیشروخ رگید یلو .دندیشك رانك ار دوخ یردق اھربا .دیدرگ عطق ھبترمكی ناراب
 هدیدزد ار وا دیاش .دوب ھتفر دیشروخ .دیشاپیمن تعیبط رب ار دوخ نیرز راونا رگید .دوبن
  .دندوب
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 ناشیاھھناخ ھب زیگنا سارھ و تام یئانشور نآ رد كرحتم یاھھمسجم نوچ نایئاتسور
 رب رس دیشروخ رگید یلو .باتفآ عولط راظتنا ،دیشروخ راظتنا ،دندیشك راظتنا و دنتفر
 تراسا ھب ھشیمھ یارب ار دیشروخ ھك نیا لثم .تفرگن تروص یعولط رگید .درواین
  .دوبن یربخ دیشروخ زا یلو ،تشذگیم نانچمھ اھبش دیاش و اھزور .دندوب هدرب

 یتشحو و سرت رد زین اھنآ .دندوب راتفرگ الب نیمھ ھب زین رواجم یاھهدكھد نینكاس
  .دندربیم رس ھب تخس
 رھ یریجنز ناگس .دوب ھتخیر ورف ادخدك ءھناخ ،یدابآ برغ تمس رد ،هد ءھشوگ نآ رد
 الط یاھھكس زا یاهدوت ریز ،ادخدك هایس و هدرك مرو دسج و هدش یراوتم یئوس ھب مادك
  .دروخیم مشچ ھب ،دندوب ھتخیر ورف ،فقس رب هدش ھیبعت هاگ یفخم زا ھك ساملا تاعطق و
 و دندربیم فلع یب و كشخ یاھارحص ھب ار دوخ یاھھلگ ،ناناپوچ .تشذگ نینچ اھهام
  .دنتشگیم زاب ،شیپ زا رتھنسرگ و ھتسخ ھلگ و دوخ ،اھتعاس زا سپ
 زیمھم هوك ھب ارچ یارب ار ھلگ ،هد سورع هزات رتخد ود ،بش نآ رد ای و زور نآ رد
 رتخد ود .تفریم وس نآ و وس نیا ھب فلع یوجتسج رد ،یئانشور یكیرات رد ھلگ .دندرب
 و هدش هریخ یاھشوگ ھب مادك رھ ،ھتسشن یگنس ھتخت یور هدرزآ لد و نیگمغ ،ناوج ون
 .دركیم ركف و دوب هدرب ورف نابیرگ رد رس ناحیر .دندروخیم ھطوغ دوخ راكفا رد
 ھب ،مدرم ھب ،دیشروخ ھب« :تفگ ناحیر »؟یشیدنایم ھچ ھب« :دیسرپ ھتسھآ        ناجرم
 وت سپ ؟تسین رتشیب ادخ كی رگم« :درك لاوئس هرابود ناجرم ».نایادخ ھب و تالوصحم
 شیارب یتدم و داھن ناجرم شوگ رب ناھد ناحیر »؟ینكیم تبحص نایادخ زا ارچ
 ھنیس رد ار زار نیا دیاب وت .دشاب ام نیب دیاب زار نیا« :تفگ رخآ و داد حرش ار یناتساد
 :تشون هرخص رب یزیت گنس اب توھبم و تام ناجرم ».یرادھگن
 
 

 ناحیر زار

 
 ھب مھ ملاس مدنگ ھناد كی یتح ام ھك دندش هابت یروط تالوصحم ارچ« :دیسرپ هرابود وا
  »؟میدرواین تسد
 یشكتمحز مدرم ام« :تفگ و تخود ناجرم ناگدید رب ار شاهدز مغ نامشچ ناحیر
 سك رھ ھتشذگ یاھلاس رد .میراد نیمز یرادقم و ھمر یمك دادعت ام زا مادك رھ .میتسھ
 یرگید لاس ،لاسما یلو .دروآیم تسد ھب لوصحم یكدنا و دركیم راك شدوخ یارب
 لاسما و دوب رتگرزب دیشروخ لاسما .دیباتیم تدش و تردق اب دیشروخ لاسما .دوب
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 ھتخیمآ مھ ھب ار بآ و ار ھناد ،ار نیمز ،دیشروخ لاسما .دوب رتناشوج و رتمرگ دیشروخ
 ءھمھ .دندركیم شالت لوصحم نیرتھب یارب وس كی ھمھ و ناج كی ھمھ ،لد كی ھمھ .دوب
 ،نازوس و مرگ باتفآ .دندوب مھ یداش و مغ كیرش و هدمآ دجو ھب دحاو ینت نوچ مدرم
 و میرادرب عقوم ھب ار لوصحم میتسناوتیم رگا .روراب ار نیمز و دركیم مرگ ار اھلد
 ،دنامیمن یلاخ یاهرفس ،دركیمن كرت ار نامنابل یاھظحل دنخبل ،میھد یاج نامیاھرابنا رد
 شیپ زا رتالاو یتمھ و ھتشذگ زا رتالاب یشالت اب ام و دركیمن راتشك ضرم و یرامیب
 ناماھھشیدنا تقو نآ .میتسبیم تمھ رمك ،هدنیآ لاس رد ،رتھب لوصحم تشادرب یارب
 میدركیم لح »دنمدرخ« و رگیدمھ یرای اب ار نامتالكشم .دوب مولعم نامریسم و رتنشور
 نامسآ رب تسد كچوك یلكشم لح یارب یسك رگید .میدشیم رت كیدزن و كیدزن مھ ھب و
  .دیلامیمن كاخ رب یگزویرد و یگدرب و یگدنب یناشیپ و تخیوآیمن
 ار نامسآ یھابت و داسف یاھربا .دندرك بضغ دیشروخ رب و دندیسرت نانمیرھا لاسما رد
 راظتنا رد یاھ مرك و دیراب مرگ نیمز رب ناراب .دیراب تالوصحم و نیمز رب و تفرگ
  ».دیشك یھابت ھب ار زیچ ھمھ و دروآ رب كاخ زا رس ،ھتسشن
 خرك نآ تخاونكی یادص زا و دزیم یاهرخص رب ار یكچوك گنس ھك یلاح رد ناحیر
 و و و و ربا تشپ ،هوك تشپ ،نامسآ رد ،دراد فلتخم یاھھناخ دیشروخ« :تفگ ،دشیم
 ام ءھشیدنا رد دیشروخ رگا .تساج نیمھ رد مھ وا یلصا ءھناخ .ام ءھشیدنا و ركف رد
 دنب ھب ام ءھشیدنا یاھهوك تشپ رد ار دیشروخ دیاش .میناویح میوگب رتھب ای میاهدرم ،دشابن
  »!دناھدیشك
 تكرحیب یاھظحل یارب نادنفسوگ .دش هریخ تسد رود یاھطقن ھب و دیشك یھآ ناجرم
 .دندش هدنكارپ فارطا ھب و دنتشاذگ رارف ھب اپ تعرس اب ،ادص و رس یردق زا سپ و دندنام
  .دیباتیم تشد و هوك رب یاهدننك ھتسخ یلاح یب اب هام
  »؟دندرك رارف یگدنكارپ رد تاناویح ارچ !دیسرت یزیچ زا ھلگ ھك نیا لثم« :تفگ ناحیر
ر ».تسا هدز ھلگ ھب گرگ  امتح« :تفگ ناجرم  اھفرط نیا یلو« :تفگ ھنارواب ان ناحی                      ً                 
  »!تسین امرس لصف نونكا ،ھتشذگ نآ زا .دوشیمن ادیپ گرگ
 اج زا ».تسیچ نایرج مینیبب كیدزن زا میورب .دیسرت یزیچ زا ھلگ هرخالاب« :تفگ ناجرم
 .دنداتفا هار هدنكارپ ءھلگ یوس ھب و دنتساخ رب
 شتسوپ ھك یلاح رد ناجرم ».ناجرم« :تفگ یئادص ،یگنس ھتخت رانك رد یاھشوگ زا
 لثم ؟یدینش« :دیسرپ ناحیر زا و درك عمج ار دوخ ،دوب هدیسرت یردق و دشیم روم روم
  »!درك ادص ارم یسك ھك نیا

 یادص یاھظحل زا سپ »!میاهدش ایلوخیلام راچد ام دیاش یلو .مدینش یرآ« :تفگ ناحیر
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 اب و هدارا نودب ،دندش رحس ،رتخد ود »!ناحیر !ناجرم !ناحیر !ناجرم« :تفگ یئاسر
 زاورپ ھک نیا لثم .دندرك تكرح ادص یوس ھب ،لرتنك زا جراخ و میالم یتاكرح
  .دندرکیم

ھلصاف زا  ابترم ادص  نوچ ار اھ نآ و »...!ناجرم !ناحیر« .دیسریم شوگ ھب ،نیعم یا        ً          
 ،مارآ یاهزوز اب داب .دیشكیم دوخ یوس ھب ،دنك بذج ار نھآ یاھهدارب ھك یئابرنھآ
 رس ھب ینزو یب رد ناجرم و ناحیر .دركیم لمح اھنآ ریسم رد ار كشخ یاھگرب
 كمك ھك ناشدایرف .دندومیپیم ار یدایز تفاسم ،دنتشادیم رب ھك یماگ رھ اب و دندربیم
 .دنداتسیا یاھرخص لباقم و دندش یاهرد دراو .دشیم وحم ناشنابل یور ،دندیبلطیم

 بات و تفرگیم لكش اھگنس .دزیم جوم و دركیم تكرح ،دروخیم ناكت هرخص
 .داد رس ار یروآ  بعر ءهدنخ و داتسیا شیاپ یور میظع یلوغ نوچ هرخص .دروخیم
 مشچ اھنت .دوب ھتشگ بلس ناشیاھاپ زا تكرح تردق .دندیزرلیم دوخ رب ناحیر و ناجرم
  .دیكچیم نوخ ،شزیگنا تشحو یاھبل رانك زا و دیشخردیم هرخص گنر زبس
 ھك تسا یھوك نیا .تسا زیمھم هوك نیا« :تفگ ناجرم ھب ،دیزرلیم ھك یلاح رد ناحیر
 .دنكیم دوبان باذع و ھجنكش اب و دشكیم دوخ نورد ھب ار اھناسنا ،نانمیرھا نامرف ھب
 تسد زا ار یگدنز و هدش هدیعلب زیگنا ترفن لوغ نیا طسوت تشرس كاپ ناسنا اھنویلیم
  ».دناهداد
 ،تفرگ شاگنر زبس مشچ اھنت لباقم ،درك دنلب نیمز زا ار اھنآ ،درك زارد ار شتسد هوك
 خوسر تانئاك تقیقح لصا ھب ھك یسك یازس« :تفگ و داد رس ار یكانلوھ ءهدنخ هرابود
 رھ یوجتسج رد و یئارچ ،یزیچ رھ لباقم رد و درد رب ار رارسا ءهدرپ رد هدرپ ،دنك
 ».تسین یدوبان زج ،دشابن عیطم ھتسب شوگ و مشچ و دزودب نیمز رب مشچ ،یئارچ
 تسشن گنس رب ناشناج ءهریش زا یتارطق ،دندش هدرشف زیمھم هوك لاگنچ رد ناسورعون
 .تسشن و تفرگ مارآ  مك مك هوك .دنتفر ورف نآ ناھد رد و
 ناشناوج رتخد ود زا و دنتشك و دنتشگ .دنتخادرپ وجتسج ھب ،اھلعشم اب ،یلاھا ،دعب زور
 رھ و دیشك رس اج ھمھ ھب دوخ صاخ یرایشوھ اب و نانكوجتسج كدزم .دنتفاین یئاپ در
 ھتخت رب .دنام هریخ یاھطقن رب و تشذگ یگنس ھتخت رانك زا .درك یسراو ار یاھطقن

 نآ نودب و دش هریخ نآ ھب یتدم كدزم .»ناحیر زار« دوب هدش ھتشون ابیزان یطخ اب گنس
  .دیدرگ زیمھم ءهرد دراو ،سویأم ،دبایب نآ رب یموھفم ھك
 شھاگن ھك دیشك یئوس نادب ار ھمھ ،».متفای .متفای« :تفگیم ھك وا دایرف .دش یرپس یتدم
  .دوب هدشن كشخ زونھ زیمھم هوك یاھگنس ھتخت رب نوخ یاھھتخل .دوب هدروخ هرگ اجنادب
 زاب هد ھب ناشدوخ متام رد و هدید غاد نازیزع و ناردام و ناردپ ءھلان و ھجض رد یلاھا
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  .دنتفر ناشیاھھناخ ھب ،دیبوكیم اضف رب ھك یتاجانم نینط رد و دنتشگ
 .دنامن یرگید سك شرسپ و »دنمدرخ« زا ریغ ،روآ بعر و زیگنا لایخ یداو نآ رد
 زا مشخ ءھلعش .دندركیم هاگن اھهرخص ھب و دندوب هداتسیا نوخ یاھھتخل رانك اھنآ

 ھب مكحم و درك دنلب دوب شتسد رد ھك ار یریشمش .دیشكیم ھنابز »دنمدرخ« نامشچ
 دب و هایس ءهدام نآ یاج زا و دیرپ فارطا ھب گنس زا یئاھھشارت .دیبوك یگنس یور
 یاھظحل رد .دنتفر یتخرد ریز ھب و دندیشك رانك ار دوخ اھنآ .دیوارت نوریب ھب یئوب
 ھب و دندروآ موجھ هایس ءهدام یوس ھب برقع و لیطر ،ھشپ ،كسوس ،سگم نارازھ هاتوك
  .دندش لوغشم ندیسیل

 ار زیمھم هوك شایمدق دنچ رد كدزم و دوب هداتسیا یلاس نھك تخرد رانك »دنمدرخ«
 ھك نیا لثم و دمآیم طاشن ھب مك مك لاس نھك تخرد .تشذگ نینچ یقیاقد .دركیم اشامت
 شگرب یب یاھھخاش .دیشكیم ار دوخ و تفرگیم ناج ،دشاب هدش رادیب یقیمع باوخ زا

 جوم اضف رد رركم ینینط اب یموھفم ان و ھتسھآ و مب یاوآ .دیچیپیم دوخ ھب رام نوچ
 و ندرگ رود عیرس و درک كیدزن »دنمدرخ« ھب ار دوخ ادص یب و مارآ یاھخاش .دزیم
 »كدزم« :دز دایرف ھتفرگ یئادص اب دنمدرخ .درک شدنلب نیمز زا و دییچیپ شاھنیس
 رود ھب ار شیاھھخاش ھك دید یگرب یب تخرد لاگنچ رد ار ردپ و دنادرگ رب ور كدزم
 رب نیگمھس یتابرض و تشادرب ار ردپ ریشمش كدزم .دروآیم راشف ،هدرك ھقلح وا ندرگ
 زیگنا باجعا یشمرن اب وا و دندروآیم موجھ شیوس ھب رگید یاھھخاش .دروآ دورف ھخاش
 ھناریلد كدزم .دشیم رتهدرشف شیولگ مد رھ و دركیم القت ردپ .دادیم تاجن ار دوخ
 ،دعاسم یاھظحل رد .دندربیم شروی شیوس ھب بترم رگید یاھھخاش یلو ،دركیم شالت

 عطق ھخاش و دیشك یدایرف تخرد .دروآ دورف ھخاش یاھتنا رب تردق مامت اب ار شریشمش
 یاھناوختسا .دوشگ شیولگ زا ار ھخاش و درك رود تخرد زا ار ردپ تعرس اب وا .دش
  .داھن وناز رب ار وا رس كدزم .دوب ھتسكش ردپ ءھنیس و ندرگ
 موھفم ان و ھتفرگ یئادص اب دیشكیم سفن یتخس ھب ھك یلاح رد و دوشك مشچ دنمدرخ
 زا ار تالد دیاب ،ینك یوق ار دوخ دیاب وت .تسا هدش رید رگید نم یارب ،مرسپ« :تفگ
 یاپ ،نایادخ ءهدارا قوفام یاهدارا اب و هد ناناوج نیرتھب زا رفن ود اب و یناھرب اھیگدولآ
 رد ھك یئاج نآ رد .یدرگ راپسھر لاز یوس ھب ،یلاھا تاجن یارب و یھن هار رد
 لد تابن خاش نوچ ھك هدیشك كلف ھب رس تسا یھوك ،دركیم عولط دیشروخ اھھتشذگ
 هار وا .دنكیم یگدنز لاز ،راغ نورد رد و تسا یراغ هوك ءھلق رد .دشارخیم ار نامسآ
 دھاوخ یئامنھار ،دیشروخ یئاھر یوس ھب ،فدھ یوس ھب ار امش و دنادیم ار هراچ و
 ».درك
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 ھشیمھ یارب و دیدرگ مخ شرس ،دیشخرد شانامشچ ،داھن كدزم تسد رد ار شاتسد وا
 .دومن كرت ار كدزم
 

 
 کدزم زیخاتسر

 
 رب نامشچ زا غاد دیراورم نوچ كشا ھك یلاح رد و تفرگ تسد یور رب ار ردپ كدزم
  .دیدرگ راپسھر هد یوس ھب ،دیلغیم ماقتنا و ھنیك شتآ شبلق رد و دیطلغیم شیاھھنوگ
 یاھیلب ای ،دندشیم یدیلپ تادوجوم ینابرق یناناوج یھاگ هاگ .تشذگ ھعقاو نیا زا یتدم
 زا .دركیم راك تیدج اب شاكچوك هاگراك رد كدزم .دیدرگیم لزان مدرم رب ینامسآ

 ریشمش و دادیم لكش ،دركیم مرن ار میخض یاھنھآ ،دوخ نیگنس كتپ اب ماش ات حبص
 ود ،قیفر ود ،تسود ود یوجتسج رد و تفریم نایئاتسور ءھناخ ھب اھرصع .تخاسیم
 رد مدق رتدوز ھچ رھ دوب ممصم وا .دادیمن تسد زا ار یاھظحل ،راكادف و راوخمغ رای
 یالب نیا لاز یئامنھار اب ،نیریش ناج نوچ ینارای و هوك نوچ یاھدارا اب و دراذگ هار
  .دنادرگ دوبان ھشیمھ یارب ار زادنارب نامناخ

 و نالامر .دیبوكیم ھبرض اھلد رب عطقنیال ،دیشكیم رپ اھهرانم زا ھك تاجانم یادص
 یارب ار اھنآ و دندناسرتیم نمیرھا مشخ زا ار مدرم ریذپان روصت یتیدج اب نانیشن دبعم
 ھتفرگ ارف ار اھلد ینیبدب و تشحو زا یاھیال .دندربیم هاگتدابع ھب راگدرورپ تبحم بلج
 نابھار ،ناشراك یاشگ هرگ و هاگتدابع ،مدرم لامآ  ءھبعك .دركیم ینیگنس اھبلق رب و دوب
 شدوجوال هاگرد رب و دندركیم عرضت یلایخ یدوجوم ھب اھنآ .دندوب ھتشگ نالامر و
 یزور زا ھمھ ،دندیسرتیم مھ زا ھمھ ،دندیسرتیم دوخ زا ھمھ .دندیئاسیم كاخ رب هرھچ
 نئمطم دوخ ھب سك چیھ .دندربیم رس ھب میظع یتشحو رد دندیمانیم شدوعوم زور ھك
  .دركیمن زارد یئوس ھب یگناگی تسد سك چیھ .دوبن
 دنب ھب ار اھنآ حور و دندركیم یھت ار مدرم بیج ،ھبوت و ریفكت قالش اب نانیشن دبعم
 هدش نھپ هد مدرم رس رب كتخب نوچ ،ینادان و لھج و دركیم دادیب یگنسرگ .دندیشكیم
 ھنایزات تابرض ریز رد و دندیدیم نیرب تشھب باوخ ھنسرگ یاھمكش اب مدرم .دوب

 منھج ھب یضارتعا رھ و دروخیم رفك رھم یتكرح رھ .دندركیم بلط ار ادخ تیامح
  .دیدرگیم تلاوح امظع
 ھك یدربن ،دیسریمن حلص ھب ھك یدربن ،دوب مكاح تخس یدربن كدزم و نانیشن دبعم نیب
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 یورین ھب وا .دوب راودیما زونھ كدزم اما .تشاد رب رد ار یرگید گرم ،یكی یگدنز
 .دوب هدشن هابت مدنگ ءهدش هایس ءھقاس نوچ اھلد ءھمھ زونھ .تشاد نانیمطا مدرم لازیال
 یاھلد ،ھنادنمتفارش یگدنز و ششوك و راك یوزرآ  ،نتسیز دازآ و یدازآ یوزرآ زونھ
 رد ،شالت رپ و ناشوج ،فافش و خرس نوخ زونھ .تشادیماو شپط ھب ار یرایسب
 و دوبریم كدزم زا رارق و مارآ نانیمطا نیا و دیما نیا .دشیم ریزارس اھبلق رب یئاھگر
 .درکیم شاصیرحت و قیوشت یدازآ ھب ندیسر یارب
 شاهاگراك رانك رد ناناوج زا یاهدع ھك یزور رد هرخالاب تیلاعف اھتدم زا سپ كدزم
 دنتساوخ وا زا ناناوج زا نت جنپ .داھن نایم رد اراكشآ اھنآ اب ار دوخ دوصقم ،دندوب عمج
 .دراذگ هار رد مدق رفن ود اب ھك دوب هدرك تیصو ردپ یلو .دریذپب یھارمھ ھب ار اھنآ ات

  .دش یضار ریدقت نیا رب كدزم و دندرشف اپ و دندرك رارصا ناناوج
 و نیرتدنلب ،مدرم ھب قشع و یرایشوھ نیدالوف ژایلآ زا كدزم دعب ھب زور نآ زا
 قشع و نانمشد ھیلع قلخ ماقتنا و مشخ شتآ رد ار اھنآ و تخاس ار اھریشمش نیرتهدنرب
 .دومن تفت و داد الج نارای تبحم و
 قیفر جنپ ھب و دیشك نوریب دوخ هاگراك زا ناشخرد ریشمش جنپ ،زور نیرخآ رد ،کدزم
 نانمشد ھب تبسن ناتماقتنا و ھنیك ھك تسا هدنرب یتقو ناتاھریشمش« :تفگ و درپس هارمھ
 شنانمشد زا ماقتنا ساسحا دیاب مدرم ھب قشع یارب .دشاب هدنرب و زیت مدرم ءهدروخ مسق
 تكرح ادرف ،نم نارای .مینك زیربل نامیاھریشمش رد ،دشكیم ھنابز ناماھھنیس رد ھك ،ار
 ».دیراذگب هار رد مدق و دیئامن راوتسا ار هدارا ،دیریگرب ھشوت .درك میھاوخ
 

 لوا ھئطوت
 
 هدش عمج ،ھقردب ھب یاهدع ھك یلاح رد ،هدزمغ نامسآ ءھتفرگ یئانشور رد زور نآ یادرف
 هار رد مدق قیفش رای جنپ هارمھ ،هدرك لیامح تشپ رب گنچ ،فك رب ریشمش كدزم ،دندوب
 اھیندیشون .دنتشذگ نایاپ یب یاھتشد و نش یاھھپت زا .دندومیپ هار اھبش و اھزور .داھن
 .دوب ھتسب لوات ناشاھاپ و هدش هراپ ناشاھسابل .دندروخ ار اھیندروخ و دندیشون ار
 نش یاھداب .دیشكیم ار ناشقمر نایاپ یب هار و دروآیم  راشف اھنآ ھب یگنشت و یگنسرگ
  .دومنیم دس ار ناشھار و دزیم دگل ناشنامشچ رب ،دیشكیم رپ اھتنا یب یاھرازنش زا ھك
 ھمھ .دیتلغ رد نیمز رب و دش مخ ،دندیزرل شناوناز .دیدرگ تسس ناھارمھ زا یكی
  .دنتخادرپ شاشزاون ھب و دنتفرگ ار شدرگ
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 یردق« :تفگ موھفمان رایسب و داد ناكت ار شاهدش كشخ نابل و درك زاب مشچ یتخس ھب وا
 :تفگ یتخس ھب و دیلان یردق وا ».بآ .دیھدب بآ .مرادن تقاط رگید .مینك تحارتسا

 .تسین ینایاپ ار ازتشحو هار نیا .میھد تاجن ار دوخ یگدنز و میدرگ رب تسا بوخ«
 هار ات ھك نآ رتھب .تسین ینالقع ،هدش هابت و هدروخ لوگ یاهدع تاجن یارب زین ام شالت
  ».میور دوخ هار ھب و میریگ دوخ رس و میدرگرب ،دراد دوجو تشگرب
 تشد و هوك رب ناشك نماد یزیگنا لد یاوآ ھك دوب هدماین رب شناھد زا مالك نیرخآ زونھ
 شوگ ،دوب هدونغ نامسآ قامعا رد ھك ینز یازفا حور زاوآ و ین نینط رپ یاون .دش مكاح
 دش هدیشكرب اضف زیگنا مغ و تام ءهدرپ .دومن عولط برغ زا دیشروخ .دادیم شزاون ار
  .دیدرگ رادومن نش یارحص رد دننام یب یالج و تمظع اب یخاك و
 ینت بآ ،ابیز یاھهراوف ریز و خاك یولج ضوح رد ركیپ یرپ نز ھس و درم ھس
 نامارخ ،ھتسھآ یاھماگ اب اھنآ زا یكی .دندیشاپیم بآ مھ ھب و دندیدنخیم ،دندركیم
 شھاگن زا ھك یلاح رد و تفرگ شوغآ رد ار هدناماو رای ،دز وناز ،دمآ ولج ،نامارخ
 تذل یگدنز زا و دیوش دراو ،تسامش ءھناخ اج نیا« :تفگ ،دیرابیم نوسفا و ترارش
 .تسا ھتسكش لد قاشع ءھناخ اج نیا .تسا هدنام هر رد ناگتسخ خاك اج نیا .دیرب

 مطالت رد اھماج رد اراوگ بآ و دناھتسشن راظتنا رد هدرپ رد هدرپ ،ندب نیمیس نایروح
  .دیریگرب ماك و دیوش لخاد .نارای دیئایب .دنتسھ ندش هدیشون
  .دنداتسیا اج رب هدامآ ،هدیشك رب ماین زا ریشمش ،هارمھ راھچ و كدزم
 ارچ .نارای دیوگیم تسار وا« :تفگ و تساخرب اج زا رگنوسفا نز كمك اب هدناماو هارمھ
 هدمآ هار ،تحارتسا یتعاس زا دعب و میروخیم ینان و بآ لقادح ؟میوریمن ارچ ؟دیلطعم
  ».میدرگیم زاب ار
 و رحس ،تسوداج ینیبیم ھك اھنیا .یاشگب تریصب مشچ و ھن مھ رب كلپ« :تفگ كزم
 راید رد رگید ءهدنام هر نارازھ هارمھ و دننك دس ار ام هار دنھاوخیم اھنآ .تسا نوسفا

  ».شاب راوتسا .ورن .دننادرگ نامسوبحم دبا ات یشوماخ
 راوتسا نارای و كدزم .درك شتیادھ خاك لخاد ھب و تفرگ ار هارمھ ریشمش رگنوسفا نز
  .دندرشفیم مھ ھب نادند هدنیآ ثداوح راظتنا رد و دندوب هداتسیا یاج رب
 و دندوب ھتسشن اھ نمچ رب رگیپ یرپ نایور ھم .دش عطق اھهراوف بآ ،تشذگ یتدم
 دراو« :دز دایرف و دروآ رب رس هرجنپ زا هارمھ .دنتفرگیمنرب نارای زا مشچ یاھظحل

 مھاوخ لزنم تشھب نیا رد دبا ات نم .تسا دوعوم تنج و تشھب اج نیا .نارای دیوش
 ».درك
 مغ و تام یرون اب هام ،دومن بورغ برغ رد و دیشك باجح رد خر دیشروخ ناھگان
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 ءهدنرد ناویح جنپ ھب ركیپ یرپ نایور ھم .دیدرگ وحم خاك .دش رھاظ نامسآ رد زیگنا
 ھیبش اھنآ .دندروآ موجھ ناھارمھ و كدزم یوس ھب باتش اب و دندش لیدبت راوخ نوخ
 نوچ یئاھنادناد و گرزب ءهزوپ كی و مشچ ود یرس رھ رب و دنتشاد رس ود .دندوب گرگ
  .دیچیپیم اوھ رد راوقالش ناشمد و دوبیم باقع لاگنچ نوچ ناشاھلاگنچ .ریشمش
 رایسب اھگرگ .دش مكاح تشد رب تخس یاھبولغم و دنتخیمآ مھ رب تاناویح اب هارمھ جنپ

 .ندیرد ءهدامآ ناشدننام بالق یاھنادند و دوب زاب ناشدننام راغ ءهزوپ و دندوب كالاچ
 غاد ار ریشمش ناشدنت سفن یامرگ و دوب روآ ھسلخ ناشیشحو و درگ نامشچ قرب
 دنمتردق ءھجنپ .دندزیم ریشمش و دندركیم شالت ورین مامت اب نارای و كدزم .دركیم
 اب .درك عطق ار ناویح تسد وا ریشمش تبرض و تفاكش ار كدزم ءھنیس تسوپ یگرگ
 ورف اھنآ شطع ،دزیم قرب و تفاییم الج ریشمش ءھغیت ،دمآیم  دورف ھك یاھبرض رھ
 كدزم ریشمش .دشیم ریزارس ناشھتسخ یاھنت رب یمولعم ان رابیوج زا ورین و تسشنیم
 كدزم .تساخرب نامسآ ءھشوگ راھچ زا زیمآ دیدھت یاھدایرف .درك عطق ار ناویح رس كی
 .درک ادج ندب زا ار وا رگید ندرگ شیاناوت تسد اب وا .دوب هدش خرس ناویح نوخ رد
  .دندش غراف رازراك زا ،زوریپ ،دربن یتدم زا سپ زین ناھارمھ
 مھ رد ،درك عمج یاھطقن رد ار تاناویح دسج یداب درگ و تفرگ رد ینیگمھس نافوط
 دیشك هرونت ،دوب هداتسیا اپ ود یور رب ھك راد خاش و زیمآ رارسا یدوجوم نآ زا و تخیمآ
 زا یلو ،دندیشخردیم اھریشمش .تفر و تفرگ شیپ رد ار نامسآ برغ تمس تعرس اب و
 رد ناشءهدناماو قیفر سح یب ندب طقف .دوب هدش وحم تاناویح داسجا .دوبن یربخ نوخ
 دوب زاب شنامشچ .دندیناسر وا ھب ار دوخ باتش اب اھنآ .دوب هدنام یاج رب تشد یوس نآ
 رد وا .هدرم مھ و دوب هدنز مھ وا .دركیمن راك شبلق یلو دزیم كلپ .دیشكیمن سفن یلو
 دوخ اب زین ار وا حور یاھناسفا لوغ یئوگ .دركیم لمح دوخ اب زین ار گرم یگدنز نیح
 .دركیم یربارب اھهوك اب ھك نیگنس ردقنآ .دوب نیگنس شدسج .دوب هدرب
 زا وا .نیرز« :دنتفگ »؟دوب ھچ رای ھمین نیا یقیقح مان« :دیسرپ ناھارمھ زا كدزم
 شیاج زا ار وا دنتسناوتن ،دندرك شالت ھچ رھ ناھارمھ » .دوب هد نالالد زا یكی ناگداون
 اب و تفرگ رب گنچ ،تسشن یگنس ھتخت رب ،داھن فالغ رد ریشمش كدزم .دنھد ناكت
 :درك زاغآ ھمزمز نوزحم یئاوآ

 ناتسود اب امش قشع ،ناقشاع یا ،ناقـشاع یا«
 ناور و حور درورـپیم ،ناـج كاـخ رد دوـش یبآ 

 نانمشد رب دوش لـیام ناتبلـق رگ ،ناـتمشچ رگ 
 ».نانمـشد ناور و حور ،ناتناـج رـب دوـش بـلاغ 
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 یاھریشمش .دنتفر و دنتفرگ ار ناشھار و دندرك كرت ار هدناماو قیفر ناج یب مسج اھنآ
 .دنتفریم شیپ و دندرشفیم دوخ دنمتردق فك رد ار ھتشذگ دربن رد ھتفات

 

 مود ھئطوت

 
 یاھربا و گنر زمرق نامسآ و ھتفرگ ارف ار نیمز ،ایرد رب جوم نوچ ،نش هاتوك یاھھپت

 .دادیمن شزاون ار اھنآ یمیسن و دیزویمن یداب .دندوبیم بات و چیپ رد عطقنیال هایس
 .دروآیم راشف نارای رب تدش اب یگنشت .راخ و غیت رپ و دوب مرگ ،خالگنس نیمز
 تسیابیم اھنآ یلو .دوب ھتشگ نیبوچ و خلت ناشناھد و كشخ ناشتسوپ ،هراپ ناشسابل
 یتدم مھ زاب .دنناسرب ماجنا ھب ار دوخ فئاظو و دننك تاقالم ار لاز دیاب .دنور شیپ ھب
 ولت ولت و دندروخیم كشخ یاھفلع ءھشیر ،دندركیم قیرط یط نانچ مھ نارای .تشذگ
  .دنتفریم شیپ ھب ناروخ
 و دروآیم فلع یوب دوخ اب ،دوب هدیئاس بآ رب ھنیس ھك یمیسن .دش نایامن یاھكرب رود زا

 دنتساوخیم .دندناسر اج نآ ھب ار دوخ .دیمدیم اھنآ ءھتسخ مادنا رد یطاشن و روش
 ار فارطا ناھارمھ »مالس« :تفگ یمارآ و فیرظ رایسب یادص ھك دنشونب بآ یاھعرج
  .دندیدن ار یسك یلو دندرك هاگن
  ».بآ رانك .اج نیا ؟دینیبیمن ارم« :تساوخرب ینیشنلد و فیرظ یادص هرابود
 ھتسشن یگنس رب یئابیز رایسب و كچوك كلومرام .دندرك هاگن ار ھكرب رانك تقد اب اھنآ
 نوچمھ شباذج و ابیز تروص و دوب گنر یكاخ شندب .دركیم هاگن ار كدزم و دوب

 ود زا نیچ مشیربا نوچ شدیفس و دنلب ناوسیگ .تشاد شیارآ ملق تفھ .یاھناسفا نایروح
 یھاگھگ ار شفیرظ مد و دزیم فرح زاین و زان اب .دادیم تنیز ار شاهدنبیرف ءهرھچ وس
 ،راسخر تفاطل .درك شزادنارو بوخ و تسشن ،دش كیدزن وا ھب كدزم .دادیم ناكت
 ار وا كلومرام نیكمن ءهدنخ و لعل نوچ نابل ،باذج و تشرد نامشچ ،ینامك ناوربا
  .دوب هدرك روحسم
 تلغ وا تروص رد شھاگن ادیش و ھلاو و تفرگیمن رب كدزم زا مشچ زین كلومرام
  »؟تسیچ تمسا« :دیسرپ و درك زارد وا یوس تسد كدزم .دزیم
  ».كلومرام !ینیبیمن رگم« :تفگ و دز كلپ ،درك مرش یردق كلومرام
  »؟تسیچ تایقیقح مسا .تسوت رھاظ لكش ھك نیا« :تفگ كدزم
 رد و منیبیم ار زیچ ھمھ .مشكیم رس اج ھمھ ھب .متسھ “ھبرجت„ نم« :تفگ كلومرام
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م نم  الثم .مرادیمھگن ھنیس  ناتقیفر ای و ؟ھنرگم .دیورب لاز شیپ دیھاوخیم امش ھك منادی    ً          
 و زان اب و دیشك دوخ قارب و دیفس یاھوم ھب یتسد وا »؟ھن رگم .تسا هدنام هار رد
  »؟دیآیم ناتشوخ نم زا« :دیسرپ یصاخ تفارظ
م جاودزا وت اب  امتح متشادن شیپ رد یراك نم رگا« :تفگ كدزم  ار هدنخ و »مدركی              ً              
 نم یھگناو .مدركیم لوبق ار وت یاضاقت نم ھك دوبن مولعم یلو« :تفگ كلومرام .دادرس
 ارم ،دراد رس رب لقع و لمع رد یاپ ھك سكنآ رھ .مرادن تسود ار رورپ نت ءهراكیب درم
 ءھشوگ ینیكمن ءهدنخ »؟یتسھ شامق مادك زا وت ھك منادب وگب نم ھب لاح .درادیم یمارگ
 ارم منك شھاوخ تسا نكمم .ماهدیدن ار لاز ھك تساھتدم نم« :داد ھمادا و تسشن شنابل
  »؟دینك هارمھ دوخ اب مھ
 زا میناوتیم« :دیسرپ ناھارمھ زا یكی .دنتفریذپ ار كلومرام تساوخرد ینامداش اب نارای
 ھنسرگ نونكا امش .دینكن یور هدایز ھك یطرش ھب .یرآ« :تفگ كلومرام »؟میشونب بآ نیا
 زا ار ناتلرتنك و دیشاب راددوخ دیاب لاح نیا رد .تسا هدیشك ار ناتقمر زین یگنشت .دیتسھ
 و هدمآ رد اپ زا دایز بآ ندیشون رثا رب ھكرب نیمھ رد یرایسب یاھناسنا .دیھدن تسد
 و ندروخ رد یور هدایز ،تسا هاكناج یگنسرگ و یگنشت ھك هزادنا نامھ .دناهداد ناج
 .تسا راب تكالھ ندیشون

 ».تسوكن هزادنا ھك راد ھگن هزادنا«
 ءھشیر رانك نیا رد .دینك رپ زین ار ناتیاھھمقمق و دیشونب ھكرب نیا بآ زا دیناوتیم امش
 نم ھك تسھ مھ كسوس ھتبلا .دینك لوانت اھنآ زا مھ یردق دیناوتیم .تسا ناوارف فلع
  ».منكیم لوانت ار اھنآ
 ناشیاھھمقمق كلومرام شرافس قبط و دندیشون بآ ،دندروخ فلع ءھشیر یردق ناھارمھ
 ھب و تشاذگ شود رب ار كلومرام كدزم هاگ نآ سپ .دنتخادرپ تحارتسا ھب و دندرك رپ ار
  .دنداتفا هار
رعت  ابترم كلومرام   .تفگیم نیریش و باذج یاھناتساد و دركیم فی   ً              
 .تسا زارد یدایز تنابز یلو یتسھ یگنشق كلومرام وت« :تفگ وا ھب ناھارمھ زا یكی

  »!ینكیم یفارح ردقچ
  ».دنتسھ بلاج و شزرا رپ یلیخ دنزیم ھك یئاھفرح یلو« :تفک كدزم
 ھك تسا نیا ام ءھفیظو« :تفگ کلومرام ھب دیرابیم مشخ شاهاگن زا ھک ضرتعم هارمھ
 درك زكرمتم اھاپ رد ار ورین مامت دیاب .میناسرب لاز ھب ار دوخ و میئامیپب ار یتنعل هار نیا
 رد و دزاسیم فرحنم ،نتفر ءهدارا و فدھ زا ار ام نونكا وت یاھھصق .تفر شیپ ھب و
 رد تردق یتقو .دیاین راك ھب ھبرجت و تسا لمع ءھظحل نونكا .دزادنایم یاپ زا هار ءھمین
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  ».دیاین راك ھب یاھبرجت چیھ ،دشابن ناوزاب رد ورین و ناوناز
 رگا .تسا نارگید ءھبرجت زا یشان ،یاھتفرگ شیپ رد وت ھك ار یفدھ« :تفگ كلومرام
 و تمس رگا و دیتخانشیمن ھھار یب زا ار هار ،مھ امش ،تشادن یاھبرجت نینچ »دنمدرخ«
 ھبرجت .دیدوب یناشیرپ و تسكش ھب موكحم تقو نآ ،دوبیمن لاز زا یریگ سرد امش یوس
 ای و تسین دوجوم یرگید نودب یكی .دندرگیم قالخ و دننكیم لیمكت ار رگیدمھ لمع و
 ار نارگید ءھبرجت .ینك بسك ھبرجت دیاب و یناوتیم لمع نیح رد وت .تسا صقان رایسب
 تاتكرح یوس و تمس و یھد شرتسگ ناھج ھب تبسن ار دوخ دید ،یئامزایب لمع رد زین
  .دیدرگ رود و داد ناكت ار شرس فسأت ھب ضرتعم رای ».یئامن رتقیقد و رتھبناج ھمھ ار
 و دز یدنخبل كلومرام »؟تسیچ »ناحیر زار« دنادیمٓ     « :دیسرپ كلومرام زا ھتسھآ كدزم
 ار زیچ ھمھ تیارب بسانم ءھظحل رد .تسا هدیسرن زار نیا یاشفا ءھظحل نونكا« :تفگ
 ».درك مھاوخ فیرعت
 و دشیم مرگ نیمز یلو ،دوبن نامسآ رد دیشروخ ھك نیا دوجو اب .دنتفر هار یتدم اھنآ
  .دزیم نوریب ھبانوخ ناشتسوپ یاھكرت زا و دوب هدز لوات ناشاھاپ .دشیم مرگ
  ».مینك تحارتسا یمك تسا بوخ« :تفگ كلومرام
 و رتھب رتدوز ھچ رھ .میناسرب لاز ھب ار دوخ رتدوز ھچ رھ دیاب ام .ھن« :تفگ كدزم
  ».رترثا مك هدنیآ تارطخ
 رتمرگ ھظحل رھ اوھ .دندرشفیم اپ هار ءھمادا رب نارگید و دركیم رارصا كلومرام
 نارای .تفریم ورف ناشیاپ رب رتشین نوچ ھك دوب نالیغم راخ زا هدیشوپ تشد .دشیم
 و یگتسخ زا و دندومیپ هر اھتدم .دندوب هدروخ زین ار هریخذ یاھفلع و هدیشون ار بآ
 نیمز .دنتفریم ناروخ ولت ولت .دنتفریم نانچ مھ اما .دنتشادن نت رب یقمر رگید یگنسرگ
 زور ود .دندیشكیم ولج ھب ار دوخ و دنتفریم اپ و تسد راھچ ،دندشیم دنلب ،دندروخیم
 كمشچ هاگھگ ناگراتس و دومیپیم ار نامسآ یلاح یب اب هام .تشذگ نینچ زین رگید
 درس و دادیم تسد زا ار شترارح مارآ مارآ نیمز .دندشیم دیدپان رظن زا و دندزیم
  .دادیم شزاون ار نارای تروص یكنخ میسن و دیعلبیم ار اوھ ترارح نابایب .دشیم
              ً             .دننك تحارتسا  امتح ھك دركیم رارصا كلومرام .دنداتسیا نابایب زا یاھطقن رد اھنآ
  .دنداد مل یاھشوگ رد مادك رھ .دندش هدامآ تحارتسا یارب و دندنك ار نیمز یاھراخ نارای
 یب هار یگتسخ زا و دندیمارایب نارای .درك زاغآ ار یشوخ ءھمغن و تفرگ رب گنچ كدزم
 .دركیم ھمزمز مارآ و تخاونیم نانچ مھ كدزم .دنتفر ورف یقیمع باوخ ھب دوز ،نایاپ
 ،درس یاوھ .دوب ھتفر ورف ھسلخ ملاع رد و دادیم شوگ ،دوب ھتسشن وا ءھناش رب كلومرام
 نآ زا اھتدم ھك شمارآ و توكس نیا زا كلومرام و كدزم .دركیم روم روم ار تسوپ
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 مھ رب مشچ كلومرام و تفر باوخ ھب مارآ مارآ زین كدزم .دندربیم تذل ،دندوب مورحم
 یھاگن ،دوشگیم مشچ یھاگھگ كلومرام .دندوب ھتفر باوخ ھب لماك شمارآ رد ھمھ .داھن
 .تفریم باوخ ھب هرابود و تخادنایم فارطا ھب
 رگید یلو .دیشك زارد نیمز یور و دز یتسج كلومرام .دیتلغ ولھپ ھب ،یناكت اب كدزم
 نابایب نیا رد منیبب ،مھدب بآ یشوگ و رس تسا بوخ :دیشیدنا دوخ اب .دربن شباوخ
 و درك یرای تخب مھ دیاش .دیآیم ریگ یگنشق یئالط كسوس ایآ .تسا ربخ ھچ توھرب
  . مدروآ ریگ یگرزب مرك
 رد ار یگنس ھتخت تمس و دیشك رس فارطا ھب ،درك زیخ و تسج یردق .داتفا هار ھب و
 و مارآ ،درك زیت شوگ ،داتسیا یردق .دیسر ششوگ ھب دازیمدآ ءھمزمز یادص .تفرگ شیپ
 نآ ھب ار دوخ ،زیت گنس ود یال زا .دیناسر گنس ھتخت ھب ار دوخ و تفر شیپ ھب ادص یب

  .دنكفا فارطا ھب یھاگن و دیشك وس
 مھ اب یشوگ رد و ھتسھآ رایسب ،سردنم یلو لكش مھ یاھسابل اب یناوج رسپ و رتخد
 ھب دوبك یاھھكل ناشناوزاب و اھھناش رد .دندیسریم رظن ھب ھتسخ یلیخ .دندركیم اوجن

  .دروخیم مشچ
 وا شوگ ھب ناھد .تشگ زاب كدزم دزن تعرس اب و دیشك بقع ار دوخ ھتسھآ كلومرام
  ».كدزم .كدزم« :تفگ و داھن
 ھب هرابرد و »؟یباوخیمن ارچ ؟هدش یچ« :دیسرپ ،رادیب و باوخ و دروخ یناكت كزم
  .تفر باوخ
  ».تسیئاھربخ فارطا نیا .وش رادیب .كدزم« :تفگ مارآ ان و هدز ناجیھ كلومرام
  »؟یئاھربخ ھچ« :دیسرپ و درك دنلب یردق ار شرس ،دوشگ مشچ كدزم
 ،گرزب گنس ھتخت نآ تشپ ھك منادیم ار نیا طقف .منادیمن یزیچ نم« :تفگ كلومرام
  ».دننكیم اوجن و دناھتسشن ،ھتسخ و دولآ نوخ ،یناوج رسپ و رتخد
 نایم رد اھنآ اب ار نایرج و درك رادیب ار نارای ادص و رس نودب .تسج اج زا كدزم
  .دورب اجنآ ھب هرابود رتشیب قیقحت یارب كلومام ھك دندرك قفاوت و دندش هدامآ ھمھ .داھن
  .دناباوخ شوگ و تشذگ ربعم نامھ زا و دناسر گنس ھتخت ھب ار دوخ تعرس اب كلومرام
 ھچ ؟دیماجنا دھاوخ اجك ھب ام مدرم تشونرس !دارم یتسار« :دیسرپ شاتسود زا كرتخد
ا  ادحتم دش میھاوخ رداق ام ایآ ؟دش دھاوخ ھچ ؟تسام دوخ راظتنا رد یتشونرس  نمیرھا نی  ً          
 »؟مینك دوبان ار زیگنا ترفن
 ءهزرابم نیا رد رگا .دوب دھاوخ كانبات رایسب ام هدنیآ ،دیآ شیپ ھچ رھ« :تفگ دارم
 تسام مدرم نآ زا هدنیآ ،مینک دوبان ار لاخ و طخ شوخ رام نیا و میوش زوریپ زاسنارود
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 و دوش ام بیصن تسكش رگا .درك میھاوخ یگدنز تخبشوخ ،نابات دیشروخ هانپ رد ام و
 نارازھ ،ددنبیم رب تخر لد نارازھ زا سرت ،میھد تسد زا هار نیا رد ار دوخ ناج
م مھ ھب اھنت  تسد  رد نالوج ھب یدازآ یارب ،هدنام فالغ رب ریشمش نارازھ و دندنویپی             ِ   
  ».دیآیم
  ».میھد ھمادا رخآ ھب ات ار زیمآ راختفا هار نیا میتسھ ممصم ام و« :تفگ ھمادا رد رھوگ
 رس ،دندرك شزاون ار رگیدمھ ،دندیلام تسد قیمع یقشع و تبحم اب مھ یاھمخز رب اھنآ
  .دندیشك زارد رگیدكی رانك مارآ و دنداھن مھ رس رب
  »مالس« :تفگ و داد ناكت ار دوخ یردق كلومرام
 یلو دندرك هاگن فارطا ھب ،راكیپ ءهدامآ و تسد رد یرجنخ اب و دندیرپ یاج زا ناناوج
  دندش تحارتسا ءهدامآ هرابرد و دنداتسیا یاج رب یتدم توھبم و تام .دندیدن ار یسك
  »مالس« :تفگ هرابود كلومرام
  .داتفا گنس ھتخت ھب شھاگن رھوگ
  ».متسھ تسود نم .دیسرتن« :تفگ و داد ناشن ار دوخ كلومرام
 نیكمن ءهدنخ و مارآ و ابیز تروص یلو .دندیشك رانك ار دوخ و دندروخ ھكی یردق اھنآ
  .درك ناشمارآ كلومام
 و ».مدوب هدیدن دنزب مھ فرح ھك یئابیز نیا ھب كلومرام ھظحل نیا ات نم« :تفگ دارم
  »؟یھاوخیم ھچ ام زا« :درك لاوئس ھلصافالب
 یكمك ایآ ھك تسا نیا نم لاوئس .مھاوخیمن امش زا یزیچ نم« :تفگ یمارآ ھب كلومرام
  ».نیمھ ؟ھن ای دیآیمرب امش یارب مناتسود و نم تسد زا
  »؟تناتسود ؟یچ« :دیسرپ بجعت اب رھوگ
 ھتشاد یناتسود مرادن قح نم رگم .درادن بجعت ھك نیا .مناتسود .یرٓآ               « :تفگ كلومرام
  »؟مشاب
 ایآ ،منیبب وگب یلو یشاب ھتشاد یناتسود ھك تسوت ملسم قح نیا« :تفگ و دز یدنخبل دارم
سمت  الثم ؟یرگید زیچ ای دنتسھ كلومرام تدوخ لثم مھ وت ناتسود  ».حا   ً      
  ».امش لثم ؛دنتسھ ناسنا نم ناتسود .مادك چیھ« :داد باوج یحیلم ءهدنخ اب كلومرام
  ».دنتسھ اجك تناتسود ھك وگب نامیارب الاح« « :دیسرپ كلومرام زا ھناروابان دارم
  ».درب مھاوخ اھنآ دزن ار امش ،دیشاب یبوخ یاھھچب رگا« :تفگ كلومرام
 راد كسام نانمشد ،راگزور نیا رد ؟دنشابن ام نمشد اھنآ ھك مولعم اجك زا« :تفگ رھوگ
 ھب سگم نوچ مھ ،تایئاورماك نارود رد ھك یناتسود حالطصا ھب دنتسین مك .دنتسھ دایز
 زا و دننكیم تشپ ،یجاتحم اھنادب ھك یاھظحل رد و تخس طیارش رد و دنخرچیم ترود
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 ناتسود ھك وگب لاح .دندنخیم ،ینزیم اپ و تسد تالكشم زا یبادرگ رد ھك وت ھب رود
  »؟دنتسھ نامدرم زا ھتسد مادك زا وت
 رد یاھناتالراش زا ھشیمھ كسام یب بوخ ناتسود ھك میوگب ار نیا لوا« :تفگ كلومرام
 ھب رگا .دینك هدامآ یقافتا رھ یارب ار دوخ دیاب امش ھتشذگ نیا زا .دنرتشیب تسود سابل
 لباقم رد ھنرگ و اھبف ھك دنتسھ یبوخ ناتسود مھ امش یارب ،نم ناتسود ھك دیسر ناترظن
  ».درك دیھاوخ عافد دوخ زا اھنآ
  ».تسین یداھنشیپ دب« :تفگ رھوگ ھب دارم
  ».دوشیم ھچ مینیبب ات ربب تناتسود دزن ار ام .بوخ رایسب« :تفگ كلومرام ھب رھوگ
 و ولج زا كلومرام .دندوب ھتسخ رایسب و دندیگنلیم یردق .دندرك تكرح و دنتساخرب اھنآ
 راظتنا و ھتسشن كچوك ءھپت ود بیش رد ھك نارای و كدزم یوس ھب بقع زا اھنآ
 شناتسود ھب ار دوخ نانز سفن ،دومیپ ار هار تعرس اب كلومرام .دندش ھناور ،دندیشكیم
 ناناوج ،بل رب یاهدنخ و زاب یشوغآ اب زین اھنآ .داد حرش ناشیارب ار نایرج و دناسر
  .دنتخادرپ ناشرامیت ھب و دندرك لابقتسا ار ھتسخ و حورجم
 اجك ھب ؟دیئآیم اجك زا ؟ دیتسھ یك ھك دیئوگب نامیارب لاح« :دیسرپ كدزم یتدم زا سپ
  »؟تساجك اج نیا و ؟دیوریم
 زكرم ،دینیبیم اھرود رود نآ رد ھك ار یاھعلق« :تفگ و درك هراشا لامش تمس ھب رھوگ
 .تسا مكاح ،لاخ و طخ شوخ خرس یرام بلاق رد دیلپ ینمیرھا نآ رد ھك تسا ینیمزرس
   ّ    و ق اش یاھراك ھب ار اھناسنا و دندنبیم ار اھمشچ و دنزودیم ار اھبل نیمزرس نآ رد
 نآ سپ رد ھك ،هدیناشوپ یاهدنبیرف و ابیز كسام ار مكاح تروص .دنرادیماو اسرف تقاط
 رھز یاھنادند شناھد رد و تسا ترفن و ھنیك رپ وا لد .تسا ھتفھن یزیگنا ترفن ءهرھچ
 ،ھناخ رد و تسا ھتشارفارب ینمیرھا دض خرس مچرپ شخاك ماب رب .دراد دوجو نیگآ
 ھب ار هانگ نیب ناسنا رازھ نارازھ وا .دنارورپیم رس رد ینمیرھا و كانرطخ یاھھئطوت

 ات یشوماخ یاھھعلق رد ار رگید سك نارازھ و هداتسرف نادنبخی و دامجنا یاھنیمز رس
  ».تسا هدینادرگ سوبحم دبا
 ،یاھتسراو ءھماج خرس ،میرادن دای ھب ام ھك یناراگزور نآ رد« :تفگ ھمادا رد دارم
 .دوب ھتفرگ یاج تردق دنسم رب دوخ و هدنار نیمزرس نیا زا ار تشرس دب هایس نانمیرھا
 و هدرك ذوفن وا نادنزرف ناج و مسج رب ناوارف یاھھلیح و سئاسد اب نمیرھا ،راك رخآ رد
  ».تسا هدومن لیدبت یتروص ابیز تریس تشز یاھرام ھب ار اھنآ
 نارای و هار یوجتسج رد و میاهدرك رارف كانلوھ یاھهرخص لاگنچ زا ام« :تفگ رھوگ
 ،دنرامشیب ناگراتس و نابات دیشروخ ھب قلعتم ھك ار نیمزرس نیا دیاب ام ،میشابیم لد كی
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  ».میھد تاجن
  .دندز ھقلح ناشدرگ و دنتفگ نیرفآ اھنآ یروالد و تعاجش رب نارای و كدزم
  »؟درك ذوفن ھعلق نیا مكاح خاك نورد ھب دوشیم ھنوگچ« :دیسرپ نارای زا یكی
 خرس نمیرھا نیا .تسا یدرم یاپ و یرایشوھ ،ھعلق نیا رد ذوفن طرش« :تفگ دارم
 و یھت ار ناشنورد و دناشوپیم خرس ءھماج ار لمع یب و حول هداس یاھمدآ ،شوپ
 نیا مدرم ینوخ نانمشد ھب ،یزیزع ناتسود ھچ ھك !تاھیھ !تاھیھ .دزاسیم ینمیرھا
 درس نیمز رب دوخ قباس نارای تسد ھب ھك یدنمورب ناناوج ھچ و دندش لیدبت موب و زرم
  ».دندیباوخ
 یاھھتشذگ رد هایس یرام تروص ھب ھك ینمیرھا یھچب ایوگ« :تفگ ھتخورفارب رھوگ
 زیتس رد خرس نمیرھا اب تیمكاح رس رب و هدروآ رب رس ،دوب مكاح نیمز رس نیا رب رود
 و زیگنا فسا« :تفگ رھوگ »؟تسا ھنوگچ نامدرم عضو« :دیسرپ كدزم ».تسا راكیپ و
 و دنزیریم ار رگید مھ نوخ و هدیئارگ شحوت ھب نوزفا زور راشف زا اھنآ .تسا راب مغ
 ».دننكیم متس مھ رب
 و دیورب ھعلق نورد ھب ھنایفخم امش ھك تسین رتھب ایآ« :تفگ شدیدج نارای ھب كدزم
  »؟دینیبب كرادن ار نمیرھا خاك ھب ذوفن یارب مزال لئاسو
 ھب رس ھك گنر خرس و لاخ و طخ شوخ یرام ھك دوب هدشن مامت وا یاھفرح زونھ
 ناھوس شوگ رب وا شف شف یادص .دش رھاظ نارك یب تشد ءھنھپ رب ،دیئاسیم نامسآ
 مك رون شنامشچ زا .دیخرچیم ناھد درگ رب ھخاش ود قالش نوچ شنابز و دیشكیم
  ».دیدرگیم یاهدش مگ یپ رد ، ھتشارفا رب رس وا .دوب عطاس یروآ ھسلخ گنر
 یدیدج ینابرق یپ رد ھك تسا نیمزرس نیا رب مكاح نمیرھا نامھ نیا« :تفگ رھوگ
 ھفطن رد ار یفلاخم یادص رھ تسا ممصم و هدیدرگ ھناور ام لابند ھب وا .ددرگیم
  ».دزاس شوماخ
 و ھتشارفا رب دق نانچ مھ رام .دندش دربن ءهدامآ و دندیشك رب ار اھریشمش نارای و كدزم
  .دوب هدرك قرغ دوخ گنر درز راونا رد ار نارای
 :تفگ ،دركیم اھر فك زا ریشمش ھك یلاح رد تسجیم یرود كلومرام زا ھك یرای

 مادنا و تسا نادیھش نوخ گنر ھب شخرس گنر .مدوب هدیدن لاح ھب ات یئابیز نیدب رام«
  ».تریس وید نانمیرھا لتاق ،شناكیپ نوچ
 كت كت .میتسھ وربور یراھق نمشد اب ام ھك یآ دوخ ھب« :تفگ و دش كیدزن وا ھب كدزم
  ».تسا ناگدازآ و یدازآ ھیلع ترفن و ھنیك زا ولمم وا یاھلولس
 نامرھق نیا ،شوپ خرس نینزان دوجوم نیا كمك اب طقف ام !كدزم یا« :تفگ هدش خسم رای
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 رد طقف نامدرم .میبای یئاھر ناھج نالاگسدب رش زا میناوتیم زاس نارود تروص ابیز
 و بدا طرش .دنرب رس ھب شیاسآ و تینما رد دنناوتیم تردق ردق نامرھق نیا ءھیاس
  ».میراذگ وناز رب ریشمش شاهاگشیپ رد و میور شیوس ھب ھك تسنآ فاصنا
 دوخ رای .تفرگ نایم رد ار وا و دز هربمچ رام .دش ھناور رام یوس ھب و تفگب نیا وا
 .داھنیم شفافش و فاص یاھسلف رب رس و دیسوبیم ،دیشكیم تسد رام ندب رب ھتخاب
 رای .دندوب رام ءھلمح رظتنم ،هدیشك رب ریشمش شھارمھ ھس و كدزم و تشذگیم نامز
 زا نیگآ رھز یئاھنادند و ھخاش ود و زیت نابز و هدیئارگ یخرس ھب شگنر روحسم
 سلف .دزیم قرب یسوسحم ریغ روط ھب ،هدش دوبك شنامشچ .دوب هدز نوریب شناھد
  .دوب هدناشوپ ار شندب یفیرظ
 ار وا و دوشگ ار دوخ ءهربمچ رام .تخادنا رام هاگن رد هاگن و درشف تسد رد نیزربت وا
 اب و هدش كالاچ رایسب وا .دندش ریگ رد وا اب نارای و كدزم .درك ھناور نارای یوس ھب
 و دوب زكرمتم وا یور رام نامشچ رون .دروآیم موجھ شمیدق ناقیفر رب یدننامیب تردق

 اب ھلباقم رد نارای و كدزم و تشذگ نینچ یتدم .دیمدیم وا رد ار دوخ تردق عطقنیال
  .دندادیم تسد زا تواقم تردق مك مك وا یاسآ قرب تالمح
 یور یرگید یوس ھب و دیشك رانك ار دوخ ،ھثجلا میظع رام ،زیرگ و گنج شكاشك رد
 ھب ار لاح كانرطخ نمشد و قباس رای راب گرم یاھبرض اب كدزم ھظحل نیمھ رد .دروآ
 رد ھب ھعلق نامھ زا یكالاچ و گنرز رایسب یلو ،كچوك هایس رام .دومن راپسھر مدع راید
 تسد رب تخس یلاتق و دندمآرب مھ ھب اھرام .دیدرگ روھلمح خرس رام ھب باتش اب و دمآ

  .دنداتسیا هراظن ھب یرانك رد نارای .دش مكاح
 دراو ھنایفخم یئاھن فاصم كرادت یارب و ندرك عادو ناشدیدج ناتسود اب دارم و رھوگ
  .دندیدرگ ھعلق
 .دندادیمرس كانتشحو یاھهرعن و دنتفرگیم زاگ ار رگید مھ ،دندیچیپیم مھ ھب اھرام
 یعس ناشربتس تالضع راشف اب و دندربیم ورف مھ ركیپ رب ار دوخ نیگارھز یاھنادند
 شیاھنادند و دوب كالاچ ،كچوك رام .تشذگ نینچ اھتعاس .دنتشاد فیرح ندرك درخ رد
 لكیھ .درشف و تفرگ نادند ھب ار خرس رام یولگ دعاسم یاھظحل رد وا .اراك رایسب
 و دروخ تسكش فاصم نیا رد وا .تفریم او و دشیم تسس مك مك خرس رام دنمورین

 زیمآ دیدھت یھاگن ،تشارفا رب رس ،هراپ هراپ یندب اب نالان و ھتسخ ،هایس رام .تخاب ناج
  .دناشك ھعلق نورد ھب ناشك ناشك ار دوخ فیعض و دنمدرد و دومن نارای ھب
 ھب دوب هداتفا یرانك رد ھك ار ناشھار ھمین قیفر ناج یب ركیپ ،لد رد یھودنا اب نارای

 »؟دوب ھچ وا یعقاو مسا« :دیسرپ ناھارمھ زا كدزم .دندرپس كاخ
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 یگنس رب كدزم ».دوب هد یاھھناخ بتكم ملعم ناگداون زا وا ».ریمض نشور« :تفگ یكی
 .درك زاغآ یاھمغن لد زوس اب و دیشك یھآ ،تفرگ رب گنچ ،تسشن
 

 
 موس ھئطوت

 
 یتنعل نیمزرس نیا زا و میریگب شیپ رد ار قرش هار تعرس اب دیاب ام« :تفگ كلومرام
  .داھن هار رد مدق نارگید هارمھ و تفرگ شود رب ار كلومرام ،كدزم »میوش رود
  »؟تسا ھنوگچ هار ؟میورب دیاب فرط مادك ھب لاح« :دیسرپ كلومرام زا وا
 رھ ،یشابن دلب ار هار رگا وت .متسھ ھبرجت طقف نم .متسین دلب ار هار نم« :تفگ كلومرام
 و تملظ یداو ھب رخآ رد یبای تاجن فلتخم تارطخ زا و ینك هدافتسا نم زا مھ ردقچ
 رس رب تسا نكمم ،ینكن هدافتسا نم زا و ینادب ار هار رگا یلو .دیسر یھاوخ یماكان
 و ینادب ار هار دیاب وت .دننك كالھ ار وت و دنیآ دوجو ھب یكچوك و گرزب تارطخ تاهار
 ھب هد زا راب نیلوا یارب ھك تسا یدرم نآ لاثم ھب ،نیا .یشاب ھتشاد هارمھ ھب مھ ارم
 نكمم ،دتفاین هار رد هدش هدنك یاھھلاچ رد ات دشاب ھتشاد ریز ھب مشچ وا رگا .دوریم رھش
 ار هار ھك دیما نیا ھب رگا یلو .ددرگ نابایب ءهدنرد ناگس راتفرگ و دور هاریب ھب تسا
 نورد تسا نكمم ،ددرگ روھظوغ دوخ راكفا رد و دریگن رب نامسآ زا مشچ ،دنادیم
 هار ھب رظن مھ و دسانش زاب ھھار یب زا ار هار مھ دیاب درم نآ سپ .دوش نوگنرس یاھلاچ
  ».دشاب ھتشاد
 مادنا .دندومیپیم هر ،هدش هداد الج یاھریشمش اب فك رب ناج و ریلد ،راوتسا و مكحم ھمھ
 .تخادنایم نانمیرھا مادنا رب هزرل ،ناشربتس و هدیچیپ تالضع و ھنادرم و تشرد
  .دنتشاذگ رس تشپ ار اھتشد و دندرك قیرط یط اھتدم ناھارمھ
 رد و دندركیم ولئلت یناگراتس ،رود یاھتشد یارو رد ،یئانشور ھمین ،تملظ ھمین رد
 یئانشور ھك تفرگیم لكش ،تابن خاش نوچ ،میظع یھوك شزیمآ نیا زا .دنتخیمآیم مھ
 و كدزم ریمض زا ھك یشخب حرف یاوآ .دناشفایم رون نآ ءھلق رب مولعم ان یئوس زا
 رب یاھظحل اھنآ .دركیم زاورپ و دیئاسیم ناششوگ ءھلال رب ،تفرگیم تأشن ناھارمھ
 .دنداتسیا یاج
 رد ھیام ناج زا دیاب ،نارای مینك تمھ دیاب .تسا لاز ءھناخ ،عفترم ءھلق نٓآ            « :تفگ كدزم
  ».میرادرب اپ شیپ زا ار عناوم مامت و میراذگ ریشمش
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 راپسھر لاز ءھناخ یوس ھب یاھناسفا نانامرھق نوچ و دندرك راوتسا ار اھماگ نارای
 ءھغیت نوچ زیت كون یاھگنس و دشیم عورش نیمز یاھیراومھان مك مك .دندیدرگ
  .دركیم ادج نارای یاپ ناوختسا زا تشوگ و دروآیم رب رس نیمز زا ریشمش
 ھیاس ھب ناباتش یاھماگ اب اھنآ .دش رھاظ رود زا یاھیاس .دومن عولط قرش زا دیشروخ
 نوچ یئاھگنس اب مخ و چیپ رپ یھار .دمآ دیدپ ناشھار رس رب یھارود كی .دندش كیدزن

 ،هدش هداد لقیص ،فاص فاص رگید هار و لاز ءھناخ یوس ھب ،نالیغم راخ و ریشمش
  .لاز ءھناخ یوس ھب هویم رپ و زبس یناتخرداب
 هدیئارگ یدرز ھب ھك دنلب یئاھوم و بروم ینامشچ و هدیمخ یتماق اب توترف یدرم ریپ
 یھار ود رس رب ناھارمھ .دركیم ركذ و دوب ھتسشن یگنس ھتخت رب یھارود رس رب ،دوب
 مھ ءھناخ ود و ھلق ود ،هوك ود .دوب ھتشارفارب لاز ءھناخ یاهداج رھ یاھتنا رد .دنداتسیا

  .لكش
 لاز ءھناخ ھب ار ام هار نیمادك« :دیسرپ و دش كیدزن درم ریپ ھب ناھارمھ زا یكی
 لقیص ھك یھار ،تسافصم ھك یھار ،تسا تسار ھك یھار« :تفگ درم ریپ »؟دناسریم
  ».هدش هداد
لو .دنتسھ لكش مھ  ارھاظ اھھناخ نیا .دیوگیم غورد وا .ھن« :تفگ كلومرام  زا یكی ی                 ً        
  ».تسا تكالف ءھناخ ءهداج ،فاص ءهداج .تسا نمیرھا ءھناخ اھنآ
 رتلقاع كلومرام زا ھشیمھ ناسنا« :تفگ و تخادنا كلومرام ھب یھاگن هدننك لاؤس هارمھ
 ءهداج ود اب ،ناس كی ءھناخ ود .درك تواضق ھناھاگآ و تخادنا راك ھب ار لقع دیاب .تسا
  ».رانك رد ھبرجت اب یدرمریپ و داضتم
 .تسا ھلیسو طقف هداج .تسا لاز ءھناخ ھب ندیسر فدھ« :تفگ نازرل یئادص اب درم ریپ
 فدھ .دیفس ھچ و هایس ھچ ،دشاب دھاوخیم یگنر رھ ھبرگ لاح .دریگب شوم دیاب ھبرگ
  ».دینك باختنا ار ناسآ هار ھك دنكیم مكح لقع .تسا لاز ءھناخ امش
 ،ابیز و تشز ،دب و بوخ نیب تسا یقرف ،نمیرھا ءھناخ اب لاز ءھناخ قرف« :تفگ كدزم
 خالگنس ءهداج و دناشكیم هار جك ھب ار ام نمیرھا ءھناخ یابیز ءهداج .ھتشرف و وید
  ».دنادرگیم راگتسر ار ام لاز ءھناخ
 ھك یلاح رد .دینكیم دامتعا وا ھب و دیھدیم تیمھا كلومرام ھب طقف امش« :تفگ هارمھ
  ».تسا هدیدناھج درم ریپ نیا تسد رد ناھج یاھهار ءھمھ ندومیپ ءھخسن
 ءھمھ ءھشقن ،ناھج رد یدوجوم چیھ ھك ینادب دیاب ار نیا !زیزع رای یا« :تفگ كلومرام
 نامدرم نیا یدازآ ءھشقن رود ناراگزور رد ھك مھ یاھتسراو درم ریپ نآ .درادن ار اھهار
 هزات نانمیرھا و تسا هدیشك رگد ناھج ھب تخر ھك تساھتدم نونكا ،تخیر حرط ار
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 یراك رھ و تسیراك یارب یاھشقن رھ ،ھتشذگ نآ زا .دناھتشگ مكاح نیمزرس نیا رب یسفن
 ھب نوكس لاح رد ناھج رد یاهدیدپ چیھ .تسا موادم رییغت رد ایند .دراد ار دوخ یگژیو
 یارب زورما ھك یاھشقن .دراد ھلصاف شیپ ءھظحل اب اھگنسرف نآ ءھظحل رھ .دربیمن رس
 ھب دیاب وت .یرب راك ھب رگید یھوك ندنك یارب ار نآ ادرف یناوتیمن ،یشكیم هوك ندنك
  ».یشیدنایب یرگید ءھشقن
 مامت« :تفگ و دومن نارای ھب ور ،تشاذگیم هداج رب مدق ھك یلاح رد ضرتعم رای

 .دنتسھ حلاصم عون كی زا ھمھ .دناهدش ھتخاس كاخ و بوچ و گنس زا ناھج یاھھناخ
 دیراذگب هار رد مدق لاح .تسا یشوپ مشچ لباق ،دنراد لكش رد ھك مھ یفالتخا رصتخم
 اب و دش كیدزن وا ھب درم ریپ ».تسا راومھ نامھار .میاهدش كیدزن یزوریپ ھب ام .نارای

 ءهداج دیاب .بوچ زا ھمھ ،گنس زا ھمھ ،دنتسھ یكی اھھناخ ءھمھ« :تفگ یزومرم ءهدنخ
 ».ناناوج یا دیتفایب هار .ناوج یا تفایب هار .درك باختنا ار فاص
 لاز نم« :ھك دیبوك شرع رب دشیم یھتنم نآ ھب فاص ءهداج ھك یھوك ءھلق زا یئادص
  ».دیریگ شوغآ رد ار یزوریپ دھاش یناسآ ھب و دیباتشب .متسھ
  ».تسا تكالف وا .تسین لاز وا .دیوگیم غورد وا« :دز دایرف كلومرام
 دیباتشب« :دز دایرف ،دشیم دیدپان ناتخرد هوبنا رد و هداج چیپ رد ھك یلاح رد هارمھ
  ».تسا باتیب لاز .تسا باتیب لاز .نارای
 بورغ قرش رد دیشروخ .دندرب ھلمح درم ریپ رب ھتخآ یاھریشمش اب ناھارمھ و كدزم
 اب لیق كی ءهزادنا ھب یاھبرگ اھنآ لباقم رد .دندیدرگ وحم ھعلق و هوك و فاص ءهداج .دومن

 .دوب هداتسیا ھلمح ءهدامآ ،بروم ینامشچ و ریشمش نوچ یئاھلاگنچ
 ،دیشكیم نیمز رب ھك ار شیاھلاگنچ . دنازرلیم ار نیمز ھبرگ ویم ویم كانبضغ یادص
 و دز یتلغ كدزم .دیھج كدزم یوس ھب و تشادرب زیخ ھبرگ .دروآیم دوجو ھب لادوگ

 اب كدزم و دندیرد ار ھبرگ لوجنپ فك هارمھ ود .دروآ دورف وا تسد رب یراك یتبرض
 رھ ھب و دیچیپ دوخ ھب ھبرگ .درب ورف وا مكش رد ار شریشمش ،زیگنا باجعا یتعرس
 ھبرگ ندرگ رب ،دز یتسج ناھارمھ زا یكی ،دعاسم یاھظحل رد .تخادنا گنچ فرط
 یشزرل زا سپ و دیتلغ رد نیمز رب نانك ویم ویم ھبرگ .درک عطق ار وا عاخن و تسشن

 ءھبرگ ود وا ناج یب مسج زا ،نابایب نشور و كیرات یاوھ رد .دنام اج رب تكرح یب ،دنچ
 دنتفرگ شیپ رد ار قرش هار و دندرك دوعص نامسآ ھب نانك ویم ویم ،هایس و درز ،لكش مھ
  .دندش وحم و
 ھب یاهرخص زا ناشھارمھ .دنتسیرگنیمار یاھطقن تھب و تریح اب و دندوب هداتسیا نارای
 شیوس ھب .تخاسیم نوگلگ ار نیمز ،دوب یراج شرس زا ھك ینوخ و هدش باترپ نیئاپ
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  .دوب هدش رید رگید یلو .دنتفر
 ناگداون زا وا .دوب »ھیبشت« وا مسا« :تفگ نارای زا یكی .دش ایوج ار وا یقیقح مسا كدزم
 زا و دیچیپ اضف رد كدزم گنچ ءھمخز ».دزاسیم ھنیرق ار اھھناخ ءھمھ ھك تسا یئاھانب
 .دیمارایب نارای لد شزیگنا لد زاوآ و مرگ یاون
 

 ار لاز کدزم نتفای

 
 مزاع رفن ود اب نم ھك درك ھیصوت مردپ« :تفگ و درشف فك رد ریشمش كدزم هاگ نآ سپ
  .دیتسھ نم هارمھ رفن ود امش نونكا .موش لاز هوك
 ھك دینیبب .دینك هاگن نم یالاب و دق و تروص ھب« :تفگ و دیود وا فرح نایم كلومرام
 رتابیز ھتشذگ زا نم ایآ« :دیسرپ و دز یخرچ ،تفارظ و زان اب وا ».متسھ ابیز ردقچ
  »؟ماهدشن
 رتبیرفلد و رتابیز ھتشذگ زا وت یتسار ھب« :تفگ و درك شزاون ار وا یردق كدزم
  »؟تسیچ تلع .یاهدش
 یرتشیب تاقافتا ایند رد ردقچ رھ« :تفگ و دیشك دوخ ینامك ناوربا ھب یتسد كلومرام
  ».موشیم رت لاعف و رتابیز ،رت باداش نم ،دنوش ثداح
 »؟تسیچ وت یعقاو مسا« :دیسرپ ناھارمھ زا یكی زا و تفرگ شود رب ار كلومرام كدزم
  ».متسھ نزمخش ریقف ناگداون زا و تسا »شیخ« نم مسا«
 و رگنھآ ءهواك ناگداون زا و تسا »مزر« نم مسا ینادیم ھك روط نامھ« :تفگ یرگید
  ».مراد یاھنیرید ینوخ دنویپ شیخ اب و متسھ وت درگاش و راكمھ نم .منادنس و كتپ دنزرف
 ات ام .زیزع نارای یا .متسھ ریبك كدزم ناگداون زا و دنمدرخ دنزرف نم« :تفگ كدزم
 یرایشوھ نیدالوپ ریشمش و نامیا یورین اب ار لامش و برغ و قرش یاھھئطوت نونك
نالوط و تخس هار زونھ ا ما .میاهدرك یثنخ  ھچ رھ و مینك تمھ دیاب .میراد شیپ رد یای                     ّ     
 لوط زا یاهرذ نامماگ رھ یلو تسا راوشد و بعص هار .میئامن تاقالم ار لاز رتدوز
  ».درك میھاوخ یط یراوتسا اب ار هار نیا ام .دھاكیم ار نآ تاقشم و هار
 و ینالوط اھھظحل ،ینارحب و تخس طیارش رد .كدزم یا یتفگ تسار« :تفگ كلومرام
 و دزاسیم كیدزن فدھ ھب ماگ كی ار ناسنا ،ولج ھب ماگ رھ یلو .دنایامنیم نایاپ یب هار
 ھناخ ،یراذگیم یاج رب یاھناخ یانب رد ھك ار یرجآ رھ .دنادرگیم هاتوك مدق كی ار هار
 ینارحب تاظحل رد .دوشیم كیدزن تیقفوم ھب ماگ كی انب و دوریم لامك یوس ھب رجآ كی
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 ماگ كی طقف ،ماگ كی ھك یئامن هدارا ھظحل رھ رد و ینك تكرح ھك تسا نیا مھم ،تخس و
  ».یور شیپ ھب
 ھب یئامیپ هار اھتدم زا سپ و دنداتفا هار ھب مخ و چیپ رپ و خالگنس ءهداج رد ناھارمھ
 چیپ هوك لكش یطورخم ءھندب رب كیراب یھار .دندیسر لاز ءهدیشك كلف ھب رس هوك ءھیاپ
 هار رد مدق شلابند ھب شیخ و مرز و شیپ رد كدزم .دركیم دوعص الاب ھب و دروخیم
دزن  الماك رگید .دندومیپ هر اھتعاس هوك ءھلق یوس ھب و دنداھن كیراب  دنچ .دندوب هدش كی   ً        
 ھشیدنا رد و دنداتسیا نارای .دیسر اھتنا ھب كیراب هار ھك دنتشادن ھلصاف ھلق اب رتشیب رتم
  .دنتفر ورف
  ».درادن رتشیب هار كی لاز هوك ماهدینش نم ھك روط نآ« :تفگ كومرام
 زا !الاب زا .شاب بظاوم« :تفگ كدزم ھب و دز یغیج ھك دوب هدركن مامت ار شاھلمج زونھ
 .دش یفخم و دیرپ كدزم یاھوم نایم ھب رس اب سپس و »!الاب
 ھك یلاح رد واگ كی یگرزب ھب یتوبكنع .تخود مشچ الاب ھب و دیشك ماین زا ریشمش كدزم
 توبكنع .دیشك رانك ار دوخ كدزم .دمایم وا یوس ھب تعرس اب دوب نازیوآ دوخ رات ھب
 عطق ار رات تعرس اب كدزم .تفرگ رارق كدزم یاپ لباقم وا تشپ و دمآ رتنیئاپ یردق
 و تفرگ ار توبكنع رات كدزم .دیدرگ زاب هار و درك طوقس هرد قامعا ھب توبكنع و درك
 یھاگتخت رد و دندرك نینچ زین ناھارمھ .تفر الاب ،داھنیم هوك ءھندب رب اپ ھك یلاح رد
  .دندیشك شوغآ رد ار رگید مھ
 ھب دوب یخاك اج نآ رد .دندش راغ دراو فك رب ریشمش نارای .دش ادیوھ یراغ رود زا

 طسو .دندركیم لمح ار یدننام دبنك قاط ،روطق و میظع نوتس اھدص .ناھج تمظع
 ار اھراوید و هدیدرگ شورفم دیفس و فاص رمرم اب ھك تشاد رارق یگرزب رالات ،اھنوتس
 رون ،فقس یاھهرجنپ ءھنزور زا .دندوب هدومن نیئزت غارچ بش رھوگ رازھ نارازھ اب
 رارق یلیوط و ضیرع یاھھلپ ،رالات حطس و راغ رد نیب .دیباتیم نورد ھب یزیمآ رارسا
 .دندش راپسھر رالات یوس ھب اھھلپ زا و دنداھن خاك رد مدق شیخ و مزر ،كدزم .تشاد

  .دندش لوغشم اشامت ھب و دنداتسیا رالات طسو .دیدرگیم سكعنم اھراب ناشاھماگ یادص
 یور اھ نآ ».دیوش كیدزن .منادنزرف دیدمآ شوخ« :تفگ یدرم نازرل و ھتفرگ ،مب یادص

 ھثجلا میظع یدرم ریپ ،دبنگ كیدزن و رالات یالاب رد ،گرزب یگنس ھعطق رب .دندینادرگ رب
 فرب نوچ ھك شناوربا و تروص و رس یاھوم و تشاد نت رب یدیفس سابل .دوب ھتسشن

 شیابیز و دیفس ناوربا تشپ زا شغورف رپ نامشچو ھتشگ نازیوآ شانماد ات ،دندوب دیفس
 نآ زا و ھتسشن لحم نآ رد نونك ات شیپ لاس نارازھ زا ھك دیسریمرظن ھب .دزیم قرب
  .دراد رظن ریز ار ناھج ،عیفر ءھلق
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 درم ریپ یا مالس« :تفگ و داھن رگید یوناز رب ریشمش مارتحا مسر ھب و دز وناز كدزم
  ».میتسھ لاز یوجتسج رد ام .تزع اب ءهدید ناھج یا و دنمشناد
 ات ،داتسرف نم شیپ ار وت تردپ ھك یزور نآ زا .دنزرف یا متسھ لاز نم« :تفگ درم ریپ
 و وت .تسا ھجوم ترذع یلو ،یدرك رید یمك .مدوب ترادافو ناتسود و وت رظتنم نونك
 رد مدق دیاب امش .دیدروخیم كحم و دیدشیم تفت ،ھیلوا شیامزآ ءهروك رد دیاب تناتسود
 لوا رد .دندشیم كیدزن مھ ھب یئادف نارای و دشیم ادج هرس ان زا هرس ات دیتشاذگیم هار
 نامیپ مھ و هارمھ فلتخم فادھا و نوگانوگ یاھھشیدنا اب ھك دنناسك رایسب یھار رھ
 بئاصم و ددرگیم رت كیدزن فدھ ھب هار ھچ رھ .دنرادیم رب ار اھماگ نیلوا و دندرگیم
 و دندرگیم زاب ار ھتفر هار یاهدع ،دننایامنیم یور یرتشیب تدح و تدش اب تالكشم و
 ماع نوناق نیا .دنرادیم زاب تكرح زا مھ ار نارگید ناشنیرتدب و دنیایم رد یاپ زا ای
 اھنت ھك دینادب مھ ار نیا .تسین موكحم سك چیھ ،ناگدنراد زاب زا ریغ رما نیا رد و تسا
 و زارف رپ هار نیا رد ار ھلئسم نیا امش .اعدا ھن تسا لمع ناھج رد تقیقح شجنس رایعم
 یارب مھ ادرف .دینك تحارتسا دیورب .دیاھتسخ امش زورما .دیدرك ھبرجت بوخ ،بیشن

  ».تسھ تصرف تبحص
 ھچ رھ دیاب .میتسین ھتسخ ھجو چیھ ھب ام .ھن« :تفگ ھناضرتعم یلو مارتحا اب كدزم
  ».رتھب ،رتدوز ھچرھ .رتدوز ھچ رھ .میھد ھمادا نامھار ھب رتدوز
 تاجن یارب كدزم رازھ نارازھ .مدنزرف نكن ھلجع« :تفگ و درك یعطقم ءهدنخ لاز
 یاھیداو و نازوس و مرگ یاھنابایب رد دایز ءھلجع و یگتسخ تلع ھب طقف ،نامدرم
 ھمقل ندروخ اذغ و مدق ھب مدق نتفر هار .دندنام هر ھمین و دندرپس ناج ،درس و هدز تملظ
 مادك چیھ .تحارتسا ،تیلاعف یارب و تسا مزال اذغ ندنام هدنز یارب .تسا ھمقل زا دعب
گدنامرد  اتیاھن ھلجع و تسا یگدناماو ،یلبنت .دنرادن تیدوجوم ناكما یرگید نودب  .ی       ً   

  ».دیزیخرب .نم نادنزرف دیزیخرب .تسا یزوریپ رھوج ،هدش باسح و نیتم تكرح
  .تخادرپ دادیم خر ناھج رد ھك یعیاقو تبث ھب سپس و داد ناشن ار یتمس تسد اب لاز
 ھب و دنتشذگ یئورھار زا .دنتفر دوب هداد ناشن وا ھك یتمس ھب ،شیخ و مزر ،كدزم
 شمارآ و مارآ یلو طاشن اب و زیگنا برط ،یقیسوم یاون .دندش دراو یللجم هاگتحارتسا
  .دزیم جوم اضف رد شخب

 ھمین و هدیزرو یندب و گنر ھیس ،ابیز سب یئاھهرھچ ،ھتخآ یاھریشمش ھب حلسم درم ھس
 یتعاس نارای .دنتسب رمك ناشتمدخ ھب و دندرب دیفس رمرم زا یمامح ھب ار نارای ،نایرع
 نت رب تحارتسا سابل سپس .دندرك انش ، فافش و لالز یبآ و فدص نوچ یرختسا رد
 لمع و راك نغور رد ھك یمدآ ءھشیدنا و ركفت زا یذیذل یاذغ ناشیارب نادرم .دندومن
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 یئاھتخت رب هاگ نآ سپ .دندرب تذل و دندیشون و دندروخ اھنآ .دندروآ ،دوب هدش هداد تفت
 رد طاشن اب و زیمت ،باداش و لاح رس دعب زور .دندونغ اھتعاس یئابیكش و ربص زا
 .دندش رضاح لاز رضحم
  ».یئوگب ار دوخ تجاح ھك تسا نآ عقوم لاح« :تفگ لاز
 هاگلتق ھب ار ام ناناوج و دناهدیدزد ار دیشروخ« :تفگ و دز نیمز رب بدا یوناز كدزم
 ناشینیمز ناگدنیامن و ینامسآ نانمیرھا دیلپ و تشز ناتسد رد مدرم ام یگدنز .دنربیم
 رد ار نامنوخ راوكاحض و دننكیم لزان ام رب ار اھالب نیرتدب ،هدش ھتفرگ یزاب ھب

 ام ھب ار تاجن هار ات میاهداھن هار رد مدق مرادافو ناتسود و نم .دنكمیم یكیرات و تملظ
  ».میزاس دوبان ار راھق نانمشد وت یرای اب و یھد ناشن
لو ،دننا رب ،امش یرایشوھ یاھریشمش« :تفگ و درك یاھناردپ مسبت لاز  اب ھلباقم رد ی        ّ       
 زا ار اھنآ یاھظحل و دیرادھگن مكحم ار ناتیاھریشمش .دنشابیم رثا یب و دنك نانمیرھا

 و اھزیلھد رد اھنآ یلو .دیوش زھجم زین یرگید یاھحالس ھب دیاب امش .دینادرگن ادج دوخ
 دینادب ار نیا اما .مھدیم وت ھب ار یلصا رد دیلك نم .دناھتشگ نوفدم خاك نیا یاھبادرس
 نیا ھب .دشابیم كانرطخ و دیلپ تادوجوم زا رپ و كیرات ،یناملظ اھبادرس و اھزیلھد ھك
 دراو نآ یئانشور رد و دیروآ تسد ھب ار »یدج« ءهراتس لوا ءھلحرم رد دیاب امش تھج
 .دیھد لقیص وا شخب یتسھ راونا رد ار اھنآ و دیبایب ار ناتدیدج یاھحالس .دیوش زیلھد
 نم خاك ھك تسا نانچ دنولا هوك تمظع .دراد لزنم دنولا هوك عیفر ءھلق رب یدج ءهراتس
ه رد فك لثم وا لباقم رد  ،مناشنیم هوك ءھلق رب ار امش نم .دنوامد ءھلق لباقم رد تسیا ّ                     
  .دیئامیپب ناتدوخ دیاب ار هار ءھیقب
 رادلاب بسا ھس ،رپھش ھس .دش هدوشگ نامسآ یوس ھب یاھچیرد .دز مھ رب ار شاتسد لاز
  .دنتفرگ مارآ رالات فك و دندمآ دورف نیمز رب ،دندش دراو ملع
 ناشراسفا یاھظحل و دیوش راوس اھنآ رب مكحم .دنتسھ امش یاھبكرم اھنیا« :تفگ لاز
 ھب مكحم و نتسشن مكحم یراك رھ رد یزوریپ زمر ھك دینادب مھ ار نیا .دینکن اھر ار
 دیلك كدزم ».تسا نتفرگن تسد ھب نامھ ،نتفرگن تسد ھب مكحم« .تسا نتفرگ تسد
 نیمز رب بدا یوناز ،تخیوآ دوخ ندرگ رب و تفرگ لاز زا ار زیلھد یلصا رد كچوك
 .تسشن بسا رب و دز
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 نامسآ ھب کدزم دوعص
 ھیشان تارطخ و

 
 كدزم بسا .دندمآ رد زاورپ ھب و دنتفرگ رارق دوخ یاھبسا تشپ رب زین شیخ و مزر
 .دندرك دوعص نامسآ ھب و دندیشك رپ اھبسا .دش جراخ خاك ءهرجنپ زا و دیشك یاھھیش
 رانك ھب و دركیم یئامن دوخ یكچوك ءھتسكش ھمین یاھدنق ھلك نوچ نارای یاپ ریز اھهوك
 و دادیم ورین اھنآ ھب دشیم عطاس لاز هوك زا ھك یراونا شخب ناج یامرگ .تفریم
 رد شرادافو نامزرمھ و نایم رد كدزم .دركیم یراج ناشمادنا رد یگدنز طاشن

 تسد رد ھتخآ یاھریشمش و پچ تسد رد ار اھرپھش راسفا مكحم ھك یلاح رد ،نیفرط
 .دندركیم دوعص نامسآ یالاب لحارم ھب ،دندرشفیم تسار
م هر نامسآ رد نانك صقر ناشجا وم و دنلب ،دیفس یاھلای اب اھبسا   .دندرپسی                            ّ            
 لاح ھچ رد« :دیسرپ و داھن وا شوگ رب بل ،تخادنا گنچ كدزم یاھوم رب كلومرام
  »؟تسا هدیشك رپ اجك ھب ات تایركف ریس و ؟یشیدنایم ھچ ھب ؟كدزم یا یتسھ
  ».مشیدنایمن دیشروخ یدازآ و نمیرھا رش زا یئاھر و یدازآ زج یزیچ ھب« :تفگ كدزم
 ،تسا یزوریپ زمر ینالوط هار و یئاھن فدھ ھب ندشیدنا« :تفگ و درك یاهدنخ كلومرام
ه رد رعق زا ام .دیشیدنا میتسھ نآ رد ھك زین یئاھھظحل ھب دیاب .تسین یفاك یلو  هوك ھب اھ ّ               
 ھب دیاب .میاھتفرگ شیپ رد ار اھنامسآ زارف اھرپھش لاب رب مھ نونكا و میاهدرك دوعص لاز
 یارو رد ،یھوك ،یاهرد رھ سپ رد و یتسپ ،یدنلب رھ یپ رد .دیشیدنا طوقس ھب ،لوزن
 ھب ،تسا ینافوط یشمارآ رھ سپ رد و یشمارآ یجوم رھ یپ رد و تسا یاهرد یاھلق رھ
 رد .تسا ھتسشن راظتنا رد یئاھر یتراسا رھ قمع رد و تسا یتراسا ،یدازآ رھ لابند
 زیت ندیرد یارب یئاھلاگنچ و دنارتسگیم لاب یرطخ شخب شمارآ و ابیز نامسآ نیا
 ».تسا شیپ رد هاكناج یطوقس ،شخب تذل جوا نیا رد .درگیم
م  الامتحا .تسین نوناق یلو تسابیز یتفگ ھچ نٓآ            « :تفگ كدزم  ثداح یتاقافتا نینچ دناوتی ً           
نچ  الصا مھ دیاش و ددرگ  ،دوعص رھ زا دعب ،یطیارش رد دیاش .دتفاین قافتا یثداوح نی  ً         
 ».دشابن یمتح طوقس
 زا ار وت و تسا نوناق متفگ ھچ نآ .رادم شوخ رمث یب لد كدزم یا« :تفگ كلومرام
 ریسم نیا مامت ،یخیرات ای و یعیبط ءھعقاو نالف ای و یدرف دیاش .تسین یزیرگ نآ ءھطیح
 زین ار نیا .تسا نوناق نیا عبات ریزگ ان ،دیامیپیم ھك ار یریسم یلو ،دیامن یط دناوتن ار
 و اھھظحل ھب ندیشیدنا .دنكیمن اود ام زا ار یدرد زین نوناق نیا ھب ندیشیدنا طقف ھك نادب
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 اھر ار اھرپھش راسفا .كدزم یا شاب رایشوھ .دیاشگیم هار نوناق نیا وترپ رد اھدادیور
 ھلال اب و درك یشخب تیاضر ءهدنخ كدزم ».دیریگب تسد رد مكحم ار اھنآ و دینكم
 .داد شزاون ار كلومرام شاشوگ
 دوب یبآ نامسآ .دندرب تذل و دنتفگ نخس یرد رھ زا .دندیرپ و دندیرپ ،دنتفر و دنتفر اھنآ
 ھب یناسون یمتیر اب لحز رامقا .دندركیم ولئلت ،تیاھن یب ءھنیمز رد ناگراتس .فافش و
 نامسآ لالج و تھبا رب ،تولف زیگنا رحس و مب یاون .دیخرچیم نانك صقر شرود
  .دندرپسیم هر نانچ مھ نارای و دوزفایم
 بقع ھب یماگ و دندیشك یاھھیش رپھش ھس ،دومنیم دارم قفو رب زیچ مھ ھك مد نآ رد
  .دنتفر
 دایرف ،درشفیم تسد رد مكحم ار وا یاھوم و ھتسشن كدزم رس رب ھك یلاح رد كلومرام
  ».دیشاب بظاوم .دندمآ اھسكرك .دندمآ اھسكرك .دینك هاگن الاب ھب« :دز
          ُ  اب ھثجلا  میظع سكرك ھس .دنداتسیا راظتنا ھب و دنداد نالوج اوھ رد ار اھریشمش نارای
 ھب رس اھبسا .دندروآ موجھ ناشیوس ھب ،زیت یلاگنچ و گنر زبس ینامشچ ،زارد یندرگ
 دایرف .دش مكاح نامسآ رد تخس یلاتق .دندركیم دیدھت ار اھسكرك ،هدرك نامسآ
 .تفریم ورف اھهرد قمع ھب نوخ تارطق و تسشنیم داب رب اھسكرك شارخشوگ
 راسفا یلو .دز مخز وا ندرگ رب ،یاھبرض اب شیخ و درك ھلمح شیخ رب تشپ زا یسكرك
 ھب و دیدرگ نوگنرس بسا زا شیخ . دروآ دورف یرگید ءھبرض سكرك .دش اھر شتسد زا
 بسا .تفرگ شاھجنپ رد ار راسفا و تسشن بسا رب و دز یتسج سكرك .داتفا ورف قامعا
 نوچ یئاھنادند و شناتسد رب زیت یئاھلاگنچ .دش لیدبت یكانرطخ رادلاب یلاویھ ھب

 زا یاھیال ار شندب و دیچیپیم اوھ رد رام ناس ھب شمد .دش رادومن شناھد رد ریشمش
 اھنآ .دندروآ موجھ مزر یوس ھب شابكرم و سكرك .دیناشوپ یناوختسا تشرد یاھسلف
  .دندركیم اسآ قرب یاھھلمح وا رب الاب زا و دنتسجیم یرود مزر بسا زا

 یاھمخز و دیخرچیم داوھ رد شریشمش .تشاد رس رب نیگمھس نمشد ھس نونكا مزر
 ،دوب هدرك ریگ یسكرك نار رد شریشمش ھك ساسح یاھظحل رد .دزیم نانمشد رب یراك
 مزر ،ربب لاگنچ نوچ یئورین .دومن ادج راسفا زا ار مزر تسد ،نادند اب سكرك بكرم
  .دیشك قامعا ھب ار
 طیحم و رایسب نانمشد .تسا هدش رید رگید .كدزم .كدزم« :تفگ و دز دایرف كلومرام
 ءھچایرد قامعا رد تراوھار بسا اب و یئآ دورف تسا بوخ .تسا دعاسم ان تخس
  ».یدرگ ناھنپ نارادنزام
شمش ا بترم .داھنن یعقو كلومرام یاھسامتلا و اھدایرف ھب كدزم یلو  روز ھب وا .دزیم ری     ً           
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 ار راسفا و دش راوس مزر بسا رب زین مود سكرك .تشاد نانیمطا تخس دوخ یوزاب
  .دروآ موجھ كدزم یوس ھب و تفرگ تسد ھب مكحم
 وت یارب اج نیرتھب .درگ زاب نیمز یوس ھب .كدزم« :تفگیم و دركیم سامتلا كلومرام
 رب رگرامیت یھام رازھ نارازھ اج نآ رد .تسا ناردنزام یایرد فدص رپ یاھبآ قامعا

 یاھھغابروق و دنیارآیم مزب سلجم تیارب یئایرد ءهراتس اھدص .دنھنیم محرم تیاھمخز
 ،ھتشذگن راك زا راك ات .دنزاسیم ربخ اب تاهدرك طوقس ناتسود هاگیاج زا ار وت كریز
  »یآ دورف
 ار یسكرك ندرگ ،هدنرب ریشمش اب وا .دوبن راكھدب اھفرح نیا ھب رگید كدزم شوگ یلو
 ھب تعرس اب و دیئارگ یدوبك ھب شاگنر ،دز ناروف ناویح ندرگ زا هایس نوخ .درك عطق

 وا .دمآرد نالوج ھب نامسآ رد و تشگزاب لوا تلاح ھب وا بسا و تفرگ باتش نیمز یوس
 بلط ار یسك ھنارص یب و تفریم وس نآ و وس نیا ھب فدھ یب و دیشكیم رپ فارطا ھب
 یوس زا یصخش ای و ریخ تمس زا یسك .دنك تیادھ ار وا و دھن باكر رد اپ ھك دركیم
 .دومن اھر كدزم فك زا راسفا یاھبرض اب و تسشن وا رب یكالاچ ھب موس سكرك .رش
 اب ناسكرك .داتفا ورف نیمز یوس ھب تعرس اب و دیتلغ رد ریز ھب یگنس ھعطق نوچ كدزم
 طوقس تعرس اب كدزم .دندیدرگ ھناور یشوماخو تاملظ یداو یوس ھب ناشاھبسا
  .دروخیم خرچ اوھ رد نانز قلعم وا .دشیم هدیشك نیمز یوس ھب و دركیم
 ھب سرت« :تفگیم ،هدرب ورف ششوگ رد رس ،ھتخادنا گنچ وا یاھوم ھب مكحم كلومرام
 عاجش .دش یھاوخ ھجاوم یگرزب رطخ اب رگید تاظحل رد .شاب بظاوم .هدن هار دوخ
 ».نكن اھر ار تریشمش و شاب
 ءهرد یوس ھب ناشنیب زا و دندیسر یتبیھ دب و هدیشك كلف ھب رس یاھهوك ھب تعرس اب اھنآ

 تارطخ اب ھلباقم یارب ار وا و دوب ھتسشن كدزم یرادلد ھب كلومرام .دندمآ دورف یقیمع
 .تخاسیم هدامآ دیدج
 اب كدزم .تفرگ اوھ رد ار وا میظع یتسد ھك دوب هدشن مامت كلومرام یاھفرح زونھ
ھثجلا  میظع لوغ .درك هاگن فارطا ھب تعرس  رد شاھشیر ،دنمونت یتخرد نوچمھ ھك یا      ُ 
 سپ ،دركیم تكرح فارطا رد گرب یب یاھھخاش ناس ھب شناتسد و دوب ھتفر ورف كاخ
 نامسآ زا ھك نیا لثم !یاھدنخرف زور ھچ ھب ھب« :تفگ روآ بعر و نینط رپ یاھھقھق زا
  »!درابیم مدآ
 و دادیم ناكت اوھ رد ار وا ،دوب هدز ھقلح كدزم رود ار دوخ زیت كون ھخاش تخرد
 نآ رب ریشمش و دندشیم سح یب كدزم ناتسد .دشیم رتدیدش مد رھ ھخاش راشف .دیدنخیم
 و دوب هدمآ دنب شاسفن .دشیم رتهدرشف ،دومنیم شالت رتشیب ھچ رھ وا .دركیم ینیگنس
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  .تفریم یھایس شنامشچ
 شیازع ھب ار لوغ نیا ردام نم ات نك تمواقم رتشیب یمك« :تفگ ھتسھآ كلومرام
 ھخاش ناتسد .تفر الاب نآ زا تعرس اب و دیرپ لوغ ناتسد زا یكی یور رب سپس ».مناشنب
 ھب ار دوخ عیرس یتكرح اب وا یلو دركیم تیقعت ار كلومرام یگچاپتسد اب لوغ دننام

 كمدرم رد ار شزیت یاھنخان و تفرگ ھناشن ار شمشچ اھنت لخاد .دناسر لوغ تروص
 .دیچیپ دوخ ھب و دیشك یدایرف لوغ .درب ورف وا مشچ
 ».مینك رارف دیاب تصرف نیلوا رد« :تفگ و دنیاسر كدزم ھب ار دوخ تعرس اب كلومرام
 كدزم .دش مك كدزم ندب رب ھخاش راشف و داد تسد زا ار شلرتنك ،دروخ یبات و چیپ لوغ
 ندیود ھب كلومرام هارمھ و تخادنا نیمز ھب ھخاش یاھھقلح نایم زا ار دوخ لاقت یكدنا اب
 درد زا و دوب ھتفرگ ھبانوخ یاھقلح ار شاھتسب مشچ درگادرگ ھك یلاح رد لوغ .تخادرپ
 ».شدیریگب .شدیریگب« :دزیم دایرف ،دیچیپیم دوخ ھب

 نارب یریشمش اب كدزم .دندركیم دس كدزم رب ار هار و هدمآرد تكرح ھب تخرد اھدص
 و دربن یتدم زا سپ .دوشگیم هار و دركیم عطق ار مجاھم یاھھخاش ،نینھآ یاھدارا و
 زا رپ یتشد نونكا .دوبن یربخ تخرد زا رگید ھك دیسر یاھقطنم ھب ،نامایب شالت

 تشپ رد زیگنا سارھ ناتخرد زا یلگنج و ولج رد هدیشك نامسآ ھب رس و میظع یاھگنس
 عطاس رون یھاگھگ و دندوب ناھنپ تام یاهدرپ سپ رد ناگراتس و دوبك نامسآ .تشاد رس
 .روآ لالم و نیگنس یردق و دوب دولآ ھم اوھ .دندیئارگیم یشوماخ ھب هرابود و دندركیم
 

  نتفرگارف
 ار کدزم رورغ و یھاوخ دوخ

 
 .دز كالفا رب ھمغن لاح فصو رب و تفرگ رب گنچ ،تسشن یگنس ھتخت یور كدزم
 تشپ رب گنچ و تسب ورف بل كدزم .دربیم تذل و دوب ھتسشن شاشود رب كلومرام
  .درك لیامح
 ناج تخس و هدارا اب ردق نیا مدركیمن ركف چیھ .كدزم یشابن ھتسخ« :تفگ كلومام
  ».نیرفآ .نیرفآ !یشاب
  .دنام هریخ شاهدننك شوھدم یئابیز رب و تخادنا كلومرام ھب یھاگن كدزم
 تسا تسرد .نكن هاگن نم ھب زیھ یاھدرم لثم ردق نیا« :تفگ و دنادرگ رب ور كلومرام
 .هدشن لح ام تافالتخا زونھ یلو ،متسھ وت قشاع مھ نم و دیآیم تاشوخ نم زا وت ھك
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  ».ینكیمن شوگ ارم یاھفرح و یرادن ھجوت نم ھب دیاش و دیاب ھك روط نآ زونھ وت
 یھابتشا ھچ رگم« :دیسرپ و دیشك وا یابیز و دیفس یاھوم ھب ار شاكچوك تشگنا كدزم
  »؟هدش ینیھوت ایآ ؟ماهدرك
 اھرپھش راسفا ھك تفگ وت ھب لاز !دوشب یتساوخیم ھچ رگید !هللا كراب« :تفگ كلومرام
 هدشن رید ات ھك مدرك سامتلا نم .دیدادن شوگ شفرح ھب تناتسود و وت یلو .نكن اھر ار
  ».یتخادنا زور نیا ھب ار ام و یدرك یقش ھلك وت .وش یفخم اھایرد رعق رد
 ،دوبن ای و دوب ام تسد رد راسفا ھچ .دندوب یوق یلیخ اھسكرك« :تفگ ھناضرتعم كدزم
  ».دندركیم باترپ نیئاپ ھب ار ام اھنآ لاح رھ ھب
 بوخ و دیتفرگیم تسد رد مكحم ار اھراسفا امش رگا .ینكیم هابتشا« :تفگ كلومام
 اھنآ دیاش .دندوبن ناتندرك نوگنرس ھب رداق اھسكرك هاگ چیھ ،دیدزیم ریشمش
 رود ھكلھم زا جیردت ھب میتسناوتیم ام یلو ،دننك یمخز ار تناتسود و وت دنتسناوتیم
 بسا رب مكحم .دیاھتسشن بسا رب مكحم ھك دیدرك ركف و دیدومن اھر ار اھراسفا امش .میوش
 دوریم ار یتمس بسا ،یریگب تسد رد مكحم ار راسفا رگا .تسا نتسشنن نامھ ،نتسشنن
 ار یتمس بسا ،یریگن تسد رد مكحم ای و ینك اھر ار راسفا رگا یلو .یھاوخیم وت ھك
 گنج ناھج .دشاب وت هاوخلد فالخ رب تمس نیا رگا یتح ،دنھاوخیم نارگید ھك دوریم
ه رذ اب لباقت رد یاهرذ رھ .تسا دادضا  یرگید ءھشیدنا اب لباقت رد یاھشیدنا رھ و یا ّ              
 راكیپ ھب یدب ،یكین رھ مزر نادیم رد و ھتفرگ رارق ابیز ،یتشز رھ لباقم رد .تسا
 رد اھیتسس ،یاهدارا رھ هار رد و هدرك ملع دق یعفد ،یبذج رھ زیتس رد .تسا هداتسیا
 تردق ندرك هدارا .دناسریم ماجنا رس ھب تردق ار اھلباقت تشونرس یلو .دناھتسشن نیمك
 .دنیرفآیم تردق اھوزرآ و اھتساوخ رب ندرشف یاپ و نتفرگ تسد رد مكحم و تسا
 اھنت نونكا وت ،ھتشذگ نآ زا .طوقس نآ رب لامھا و تسا تردق نتسشن بسا رب مكحم
 دیاب وت .یریگیمن یدج زین ارم یاھفرح ،یاهداد تسد زا زین ار شیخ و مزر .یتسھ
  ».یھد لقیص ار تاهدارا و ینك كاپ ار تنورد دیاب وت .یشاب یمیظع تارطخ رظتنم
 .مداد ماجنا یبوخ ھب ار مفئاظو و متسب راك ھب دوب متردق رد ھچ نآ رھ نم« :تفگ كدزم
  ».دوشیمن تازاجم نافوت رطاخ ھب یھام .تسین نم ندرگ رب دعاسم ان طیارش هانگ
 .تسین یھام تازاجم لیلد ینافوط یایرد .كدزم یا یئوگیم تسار« :تفگ كلومرام
 شتازاجم ،دنیشن جوم رب و دیآ بآ حطس رب ینافوط یایرد رد ھك یزمرق یھام نآ یلو
 راتفرگ و یتسشن جوم رب ینافوط طیارش رد زین وت .تسا نتشگ راوخ یھام غرم ءھمعط
 ھجاوم ناوارف تالكشم اب زین ارم و یدش زیگنا سارھ یاھهرخصو راوخ مدآ ناتخرد
  ».یتخاس
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 سرت راب نیلوا یارب .دینشیمن ار كلومرام یاھفرح یئوگ .دوب ھتفر ورف ركف ھب كدزم
 ھفالك و هدروآ هوتس ھب ار وا زین كلومرام یاھداقتنا .دنازرلیم ار شدوجو مامت یئاھنت زا
 یارب .یدرك هابتشا وت .دیوگیم تسار كریز كلومرام نیا« :تفگیم دوخ ھب .دوب هدرك
 تكرح یوس و تمس و هدرك شومارف ار افواب ناحصان ءھیصوت ،یاھظحل تالكشم لح
  ».یاهداد تسد زا ار
 و راك دنزرف ،راكیپ و تلادع دنزرف .یتسھ كدزم وت« :دزیم بیھن دوخ ھب دعب یاھظحل

 وت ھب فیحن كلومرام نیا یتأرج ھچ اب .هوك نوچ یتردق و دالوپ نوچ یاهدارا اب ،تمحز
  ».یتسھ ربھار دوخ و ینادیم هار دوخ وت .دھدیم زردنا
 .كدزم« :دز دایرف و دش هریخ وا ھب ،داتسیا هدامآ كدزم یوربور و دز یتسج كلومرام
 زا ار وا و دیامن بلج ار كدزم ھجوت دوخ تاكرح و اھدایرف اب دركیم یعس وا ».كدزم
 قرغ دوخ راكفا شكاشك رد نانچ نآ كدزم یلو .دناھرب دوخ ھب ءھشیدنا و یرگن نورد
 ماگ دنچ و دیسرت كلومرام .دیدیمن ار وا تاكرح و دینشیمن ار كلومرام یاھدایرف ھك دوب
 و دنازوسیم ار وا ینورد داضت و یئاھنت ساسحا .دوب هدش ھفالك كدزم .تفر بقع ھب
 نم .متسھ نامرھق كدزم نم« :دز دایرف و تساخرب كانبضغ ،یاھظحل رد .دركیم بوذ
  ».مناگدنھد تاجن یجان نم .منامز ءهروتسا
 نورد زا .دیدرك فصن شاتالضع تردق و دش هاتوك شریشمش ،دش هاتوك شتماق ناھگان
 .یتسین چیھ وت« :تفگ كدزم ھب رگشاخرپ وا .دوب ھتفرگ ناج شلباقم رد شدازمھ ،كدزم
  ».تسین نكمم تیارب یگدنز یاھظحل مشابن نم رگا .یزرایمن مھ یھاك ھب وت
 وا تمس ،ریشمش اب زین دازمھ و دیشك ماین زا ریشمش ،نیگمشخ و ھتخورفا رب كدزم
 و كدزم نورد زا .دیچیپ اھهرخص و لگنج رد .داب هدنز .داب هدنز دایرف .تفر لوارق
  .دندش ادج رگید دازمھ ود ،شدازمھ
  .دندركیم ناشقیوشتو دندیشكیم اروھ ناشیارب وس ھمھ زا
  .دش ناھنپ و تفر یخاروس رد سرت زا كلومرام
 مھ ناج ھب ،كلومرام زا رتكچوك ،رتكچوك و كچوك یلو لكش مھ كدزم اھهد دعب یتاظحل
 .تشادن نداتسیا یارای ناشكچوك و فیحن مادنا .دندناوخیم زجر مھ یارب و دندوب هداتفا

 اھربا .دشیم مرگ مارآ مارآ اوھ .دوب هدیشك ھت ناشناوزاب تردق و هدش دنك ناشریشمش
 و دندوب مرگرس نانچ مھ نادازمھ .دومن كانمن ار هرخص و نیمز ،ناراب و دندیرغ
 رب ناراب .دنتفریم لیلحت و دندشیم میسقت ،دندیشكیم ھناش و خاش مھ یارب ،دندیگنجیم
 یب ظیلغ یربا رد نادازمھ .دروآیم راشف نیمز حطس رب ھم و تفریم ورف مرگ نیمز
  .دندزیم ریشمش فدھ
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 ناج نارادربنامرف یا دیباتشب .عونلابر خاك نارادساپ یا دیوش رادیب« :دز دایرف یاهرخص
 تشد رب ازتشحو یاھھقھق و ».دیباتشب ام نیگنر ءهرفس رب .تسامش زور زورما .فك رب
 گنس و دزیم جوم ،ددرگ جاوم میالم یداب اب ھك یئایرد ناسب نیمز .دیچیپ اھهرخص و
 .درك زاب ناھد یئاھخاروس و دیدرگ رادومن یئاھكرت نیمز رب .دندروخیم ناكت اھهزیر

 یاھبولغم .دندرب شروی اھدازمھ رب و دندمآرب اھخاروس زا رارج برقع و لیطر اھدص
 اھنآ .دندیدرگ ناروناج ءھمعط اھدازمھ زا یرایسب .دش زاغآ كانتشھد یراتشك و تخس
 یارب ،دوب هدنام یاج رب هدنامرد و یمخز زا ھچ نآ رھ و دندروخ دنتسناوت ھچ نآ رھ
  .دندیشك خاروس ھب یدعب لوانت

 ءهدامآ و دنتفر ورف یگنس خاروس رد ،دندوب هداتسیا یكچوك ءهرخص رب ھك دازمھ راھچ
 یكی ریشمش .درب ورف نورد ھب ار شاشین و دناسر خاروس ھب ار دوخ یلیطر .دندش عافد
 تعرس اب یرگید لیطر .دیتلغ نیئاپ ھب هرخص زا لیطر .درك عطق ار نآ نادازمھ زا
 زا ار وا تسد ریشمش اب یرگید دازمھ .دیبسچ ار یدازمھ ندرگ و درك خاروس رد تسد
 .دنتفریم الاب مھ لوك و رس زا ،هدش عمج خاروس رد رب ناروناج مامت .دومن ادج ندب
 رگیدمھ ،یھاگ هاگ و دندروآیم راشف مھ ھب خاروس ھب ندیسر یارب اھبرقع و اھلیطر
  .دندزیم شین ار
 یردق برقع .دندیشك رانك ار دوخ ناروناج ءھمھ .دوشگ ار هار یمادنا تشرد برقع
 خاروس رد تعرس اب ار شمد و تفرگ نآ یالاب ار شتشرد ندب ،ددرک یسراو ار خاروس
 اج اھنآ زا یكی ءھنیس رد برقع شین ،دنیآ دوخ ھب نادازمھ ھك نیا زا شیپ .درب ورف
 ،دوب هدرپس ناج لوا ءھظحل نامھ رد ھك ار دازمھ دوخ دننام بالق شین اب برقع .تفرگ
سب شالت اب و دنداتفا برقع ناج ھب ا دحتم ،رگید دازمھ ھس .دیشك الاب  شدننام بالق مد رای                                ً  
 .دیتلغ رد نیئاپ ھب هدرك مرو و دیخرچ دوخ رود ھب راب دنچ برقع .دندرك عطق ار
  .دندیزخ دوخ یاھخاروس ھب سرت زا ناروناج
 ناشتماق ،دوب ھتفای یریگ مشچ یالج و یگدنشخرد و هدش زیت نادازمھ یاھریشمش
 نایرج رد اھنآ .دوب هدیدرگ رتگرتس ناشءهدارا و رتربتس ناشتالضع و رتھتشارفا
 ،دندركیمن رھق رگید .دندوب هدش كیدزن مھ ھب یردق ،كرتشم نمشد اب كرتشم ءهزرابم
 ساسحا اھنآ .تسنادیمن ناناولھپ ناولھپ ار دوخ مادك رھ .دندناوخیمن زجر مھ یارب
 یداو نیا زا یصالخ و تاجن یارب مھ یرای ھب و دنراد تسود ار رگید مھ ھك دندركیم
 یاج رب یزاورپ دنلب و رورغ زا یرابغ ناشراسخر رب زونھ یلو .دناجاتحم ازتشھد
 اھنآ .دراشفب ھناقیفر ار نارگید تسد و دراذگ شیپ ھب مدق تساوخیمن مادك چیھ .دوب هدنام
 اھتدم ،دندرپس كاخ ھب ار ھتفر تسد زا دازمھ ،دندرك رفح یكچوك لادوگ ریشمش كون اب
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 نینچ یتدم .دندرك یراوگوس و دندیشك ترسح هآ ناشدازمھ یارب و دنتسشن مھ درگ
  .دنتساخرب یرابتبحم هاگن ای و مسبت نودب نادازمھ .تشذگ
  ».تسا هدش گنت كلومرام یارب ملد یلیخ« :تفگ اھنآ زا یكی
                        ً             ».متسنادن ار وا ردق نم  اعقاو« :تفگ یرگید
  ».مداد تسد زا ار یرادافو و زیزع رای تھج یب و دوخ یب« :تفگ یموس
 ».متفای وا زا یناشن دیاش نوریب موریم« :تفگ یلوا
  ».مورب وا لابند ھب رتدوز ھچ رھ دیاب مھ نم« :تفگ یمود
 ».دش مھاوخن لفاغ وا یوجتسج زا یاھظحل نم« :تفگ یموس
 

 نیگمھس یاھیداو زا نتشذگ

 
 رھ ،یاھظحل رد .دنتخادرپ وجتسج ھب یتھج رد مادك رھ و دندرك كرت ار خاروس نادازمھ
  »؟كلومرام یئاجك .كلومرام .كلومرام« :دندز دایرف ھس
 زا رس ،قباس زا رتكچوك ،كچوك رایسب یلو ،هدنبیرف و ابیز ،لكش مھ كلومرام ھس
 هدرك مگ ار رگیدكی و هدش رود مھ زا الماك ھك اھدازمھ یوس ھب و دندروآ نوریب خاروس
 و دندش لاحشوخ كلومرام نوچ یقیفش قیفر و زیزع رای نتفای زا اھكدزم .دنتفاتش ،دندوب
 ھتفر .دنتفر اھتدم و دنتفرگ شیپ رد ار یتمس مادك رھ نادازمھ .دنتخادرپ ناششزاون ھب
 و دنتفریم نازیخ و ناتفا .دیئاسیم كاخ ھب ناشناوناز و تفریم لیلحت ناشیورین ھتفر
  .دندیتلغیمرد نیمز رب
  ».مدرك كرت ار رگید دازمھ ود ھك سوسفا« :تفگ كلومرام ھب نادازمھ زا یكی
  ».مداد تسد زا ار مزیزع نادازمھ تھج یب و دوخ یب« :تفگ مود دازمھ
 نت كی زا یئاھهراپ اھدازمھ ام« :تفگ ،دركیم تسار دق تمحز ھب ھك یلاح رد یموس
  ».مورب ناشیوجتسج ھب دیاب .میدحاو
 و نابز كی نارای ندیسر هار اھنت« :تفگیم یاهدیدناھج كلومرام« :دنتفگ اھكلومرام
 دیاب .یور وس نادب دیاب ».تسا ناتفت هوك هار ،رگیدكی ھب ناج كی اب بلاق ھس نادازمھ
 و تارطخ و یراذگ صالخا قبط رد ناج ،كاپ یلد اب زیزع نارای ھب ندیسر یارب
 تمینغ ار ھظحل رھ دیاب .یباتشب دیاب .یدرگ رادیرخ ناج ھب ار اسرف تقاط بئاصم
 ،امش نتشگ یكی و یزوریپ زمر ،كدزم یا .یریگ شوغآ رد ار یزوریپ دھاش ات یرامش
 نمشد ھیلع ار ھلمح زیت ءھبل دیاب .تسا ناشف ناج نارای نتفای و یلصا نمشد تخانش
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 وت .یزومایب اھنآ زا و ینک ارادم دنراد وت زا ریغ یاھشیدنا ھك ینارای اب و یراذگ یلصا
 ھیلع ار ھلمح زیت ءھبل و یدرك دنك نمشد ھیلع ار تاھنیك ،دوخ ھب ھشیدنا و رورغ رثا رب
 ھك دش نانچ و یاھتخادرپ ھشیدنا نداد لقیص ھب ھك یدرك لایخ و یدراذگ تزیزع دازمھ
 رد امش رورغ و ربكت زا مزیزع یاھدازمھ و نم .یئاھنت و هراوآ ،تسا زونھ ھك مھ زونھ
  ».تسامش یزوریپ ءھلیسو ام تدحو و امش تدحو رد ام یگناگی ،میدش جنر
 كمك اب و دنتساخرب ،دندوب هداتفا خالگنس و نش زا ینابایب رد مادك رھ ھك نادازمھ
 خسار یمزع اب .دنتفر و دنتفر .دندیدرگ راپسھر ناتفت هوك یوس ھب ناشاھكلومرام
 نیگمھس یاھناراب یداو ھب تبقاع ات .دندرشفیم فك رد ھتخآ یاھریشمش و دنتفریم
  .دندیسر
 ریشمش رگید دعب ھب اج نیا زا .یراد شیپ رد تخس یناحتما ،دازمھ یا « :تفگ كلومرام
 مكحم تریمض رد ار هدارا ریشمش و ھنب فالغ رب غیت .تسین رگراك تماھش و یرایشوھ
 تاجن ینك هدارا رگا .میراذگیم نیگمھس یاھناراب یداو رد اپ رگید یاھظحل ام .نك
 طقف .تسین ھتخاس متسد زا یراك رگید مھ نم .یتفایم یاپ زا یشاب تسس رگا و یباییم
 مراودیما .یراد شیپ رد ار یئاھتنا یب یداو و یئاھنت ھك نادب ار نیا یلو .میآیم وت هارمھ
  ».یوش قفوم
 .دنداھن هار رد مدق یراوتسا اب و دنداد لقیص ار هدارا ،دندرك فالغ ار اھریشمش نادازمھ
 شیپ ھب نادازمھ .تفرگ ندیراب ناراب .دنتفریم شیپ ھب نادازمھ .دیدرگ زاغآ ناراب من من
 ناراب تابرض .دنتفریم شیپ ھب نادازمھ .دزیم قالش نیمز ءھحفص رب رابگر .دنتفریم
 .دركیم مخ ار ناشناوناز و دمآیم دورف ناشءھناش و تروص ،ندرگ و رس رب كتپ نوچ
 كمدرم رب ناراب تشرد یاھهرطق تابرض زا اھكلپ .تشاد ناكما یتخس ھب ندیشك سفن

 مھ اھنآ .دوب هدش نیگنس ناشءهراپ سابل و تخیریم بآ ناشیور و رس زا .داتفایم مشچ
 ھچ رھ یمحریب اب ناراب .دنتشاد نیئاپ ھب رس یگفخ زا تاجن یارب و دندومیپیم هر نانچ
 ناشنورد ھك دندرك ساسحا مك مك نادازمھ .تخیریم ورف اھنآ رب لیس نوچ رتمامت
 هارمھ و ددرگیم مرن ناشءھشیدنا رد شوخان و تفس یزیچ ،دوشیم سیخ ،دوشیم كانمن
 ورف غاد نیمز رب و ددرگیم لح ایرد بآ رد هایس بكرم تارطق نوچ ،ناراب شزیر
 و دنتفریم نانچ مھ نادازمھ .دركیم زیمت و تسشیم ار ناشدوجو تخس ناراب .دوریم
 نونكا .دركیم فاص ار ناشنورد و دیزغلیم ناشمادنا رب راولیس ناراب و دنتفریم
 نادازمھ .دركیم ناشداش و دادیم ورین ،دیشخبیم طاشن اھنآ ھب نیگمھس ناراب رگید
 مھ زاب .دندوشگیم هار و دندیدنخیم ،دندیودیم ،هدمآ دجو ھب طاشن زا .دنتفریمن هار رگید
 لكش و دشیم وحم ناراب لیس نورد رد ھتفای لكش بآ نوچ ناشمادنا .دندومیپ هر اھتدم
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 یتكرح هاگھگ طقف .گنھامھ و نوزوم یصقر ،دندمآ صقر ھب .دیدرگیم زیمت و تفرگیم
 ردق نآ ،دندوب هدش كیدزن مھ ھب .دشیم حیحصت هرابود و دزیم رس یكدزم زا ھنایشان
 صقر و دندربیم تذل یكیدزن نیا زا و دندیدیم دیعب یاھلصاف رد ار رگیدمھ ھك كیدزن
 نامسآ ھب ،دندرك تشم ار اھتسد ،دنداتسیا یاھظحل رد اھكدزم .دنتفریم شیپ ھب نانك
 یا ار ام دوجو نك كاپ .شخب ورین ءهدننك كاپ یا رابب .ناراب یا رابب« :دنتفگ و دندرب

 ».دننازیرگ وت زا لھاج ناھاوخ دوخ و رورغم ناشیدنا ھتوك ھك نیرفآ ناج زیگنا برط
 ھب تارطق و دیدرگ لیدبت یتارطق ھب ینامسآ لیس .دش ھتساك شتدش زا مارآ مارآ ناراب

 نیگمھس یاھناراب یداو زرم زا اھنآ .دندوب راوس شخب ناج یمیسن لاب رب ھك یئاھمنبش
  .دنداھن ماگ مرخ و زبس رس یتشد ھب و دنتشذگ
 ناشرانك رد ،دندناسر ،دنتشادن مھ زا ینادنچ ءھلصاف ھك نادازمھ ھب ار دوخ اھكلومرام
 مدق دعب و مینك تحارتسا یمك تسا بوخ« :دنتفگ و دنتخادرپ ناششزاون ھب ،دنتفرگ رارق
  ».میراذگب هار رد
 ار دوخ و هدومن لوانت یشحو ناتخرد ءهویم زا ،دندرتسگ تحارتسا طاسب اھنمچ رب اھنآ
 مھ زا مشچ رود هار زا .دندركیم هدامآ یرگید نتفای الج و یدعب شیامزآ یارب
 دندوب دوعوم ءھظحل رظتنم ھنابات یب و دندركیم هاگن ار رگیدمھ ھناقشاع و دنتفرگیمنرب
 .دنداھن هار رد مدق ،تحارتسا یتدم زا سپ اھنآ .دنناسر نایاپ ھب ار یگناگدنچ نیا ھك
  .دندیسر یاھپت ھب و دندومیپ ار لبنس و لگ رپ یاھتشد
 سك رازھ نارازھ .دیسر میھاوخ هدنزادگ یاھشتآ یداو ھب ام نونكا« :دنتفگ اھكلومرام
 یاپ و دینك هدارا رگا .دناهدیدرگ دوبان و هدش رتسكاخ ،ھتخوس ،نازوس یداو نیا رد
  ».دیسر میھاوخ ناتفت هوك ھب ام و دش دیھاوخ زوریپ ،دیراشفب
 یداو رد مدق ،دنلب یاھپت یارو زا و دنداد الج ار اھھنیس ،دندرك راوتسا ار اھماگ نادازمھ
 ناشاھھنیس رد شتآ یمد رھ اب .هدنزوس اوھ و دوب مرگ نیمز .دنداھن هدنزادگ یاھشتآ
 نیمز .دنتفریم و دنتفریم اھنآ .دیشكیم رپ ناشناھد زا ھلعش یمدزاب رھ اب و تخیریم
 نازوس یاھھلعش اھذفنم زا و دزیم لغ ،دیدرگیم ھتخادگ ،دشیم مرن مك مك غاد
 و كاپ یلد اب ،دنتفریم راوتسا یاھماگ اب .دنتفریم و دنتفریم اھكدزم .تساخیمرب
 اھھلعش .دوب شتآ ھچراپ كی نیمز .دنداھنیم شتآ رب ماگ و دنتفریم دالوپ نوچ یاھدارا
 ناشناج رد شتآ و دوب ھتخوس ناشتسوپ .دندیشكیم دوخ رد ار نادازمھ و دندشیم مھ رد
 دایرف ناس ھب اھھلعش شزگ .تفاییم تفت و دشیم بوذ ناشدوجو مامت .دركیم خوسر
 قرغ شتآ رد اھنآ .دوب شراك هابتشا نیتسار ناربھر رب شكمتس قلخ اھنویلیم ضارتعا
 زا ھك نادازمھ .دشیم شخب فارطا ھب داب رب ھتسشن ءهدود نوچ ناشاھھتخوس و دنتشگ
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 نمرخ زا یئزج دوخ و دنتفرگیم مارا مك مك ،دندوب هدش ھفالك ناما یب یاھھلعش شزوس
 هارمھ و تخوس اھنآ رد اھینتخوس مامت .دندیدرگیم هدنزادگ یاھشتآ یداو ءھتخادگ
 رد یطاشن و بل رب یاھدنخ .دوب مارآ ناشتاكرح رگید لاح .دش هدنكارپ فارطا ھب اھھلعش
  .كیدزن كیدزن .دندشیم كیدزن مھ ھب نابوك یاپ و دنتفریم نانك صقر .دنتشاد لد
 شتآ یا وش رتهدنزادگ« :دندز دایرف و دنتفرگ نیمز رب ار هدرشف مھ ھب ناتسد نادازمھ
 امرگ یا ،هدنیازف تیامرگ و داب دیواج تیاھھلعش .تخوس دھاوخ ھچ نآ نازوسب .هدنزادگ
 رد لمع رد یاپ ناشیدنا كاپ و دندرگ دوبان تدوجو رد شك ندرگ نالمع یب ھك یشخب
  ».دنریذپ لقیص تبات و بت
 مد شتآ مارآ مارآ .دنتفریم شیپ یب ھنامداش و دندناوخیم دورس ،دندیبوكیم یاپ نادازمھ
 روبع هدنزادگ یاھشتآ یداو زرم زا تسد رد تسد نادازمھ .دش درس نیمز و دیشك ورف
 ناشاھھنوگ رب و دندمآ ناشرانك ھب اھكلومرام .دندیشك شوغآ رد ار رگیدمھ و دندرك
 .دندز اھھسوب
 

 اھكدزم تدحو
 

 لزنم رس نیلوا اج نآ .تسا ناتفت هوك دینیبیم ھك یھوك نآ« :تفگ اھكلومرام زا یكی
 .دینك ھلجع .دیباتشب .تسا ناتفت هوك و دیشروخ یشوغامھ رتسب اج نآ .تسا دوصقم
  ».دیراذگب هار رد مدق و دیشكرب ار اھریشمش
 اب و ھتسھآ  و دندیسر یراغ ءھناھد ھب یتدم زا سپ .دندرك دوعص ناتفت هوك زا نادازمھ
 اب و دندیسر رون ھب ماجنا رس و دندومیپ هار تاملظ رد یتدم .دنداھن راغ رد مدق طایتحا

 دوب گنس زا ھچراپ كی شیاھراوید و فك ھك دش نایامن یبادرس .دنتفر شیوس ھب تعرس
  .دیلغیم باذم نھآ یگرزب ءهرفح رد ،عیسو یاضف طسو رد و
 ھس و هداتسیا ناشوج نھآ ھب فرشم یگنس ھتخت رب ،دیفس یسابل اب ،مادنا رغال یدرم ریپ
  .دندوب ھتسشن یگنس ھتخت یور رگید یوس رد رادرك دب سكرك
  .دنداتسیا هرفح بل و دندومیپ ار بادرس نادازمھ
 رد .تسا ناتفت نھآ اب دیشروخ یشوغامھ هاگیاج اج نیا« :تفگ و دمآ نخس ھب درم ریپ
 ار اھتسد وا ».ینیمز دازمھ ھس زا یاھفطن ،دنیشنیم رمث ھب دیشروخ ءھفطن ،هرفح نیا
 ،نیرفآ تایح یا ،هدننك مرگ یا ،شخب ورین یا ،دیشروخ یا« :دز دایرف و درب نامسآ ھب
 !نك رھاظ ار دوخ .دناهداتسیا وت راظتنا رد راوسا یاهدارا و كاپ یلد اب دازمھ ھس نونكا
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  ».ریگ یاج ناتفت مرگ شوغآ رد یمد و ایب .امنب ار دوخ
 ناگراتس ھك دوب یدرگ ءھچیرد ،بادرس دننام دبنگ قاط رد .دندرك هاگن الاب ھب نادازمھ
 ناتردقردق« :تفگ و درك ور نادازمھ ھب درم ریپ .دنتفریم هژر شیارو رد نامسآ
 رد رگا .درب دنھاوخ برغ نادنز ھب قرش زا و دناهدیشك دنب ھب ار دیشروخ ،ینمیرھا
 راگتسر ،دیوش ناتفت دراو ناج كی و لد كی ،ناتفت نھآ اب دیشروخ یشوغامھ ءھظحل

  ».دناھتسشن راظتنا رد اھسكرك الاو دش دیھاوخ
 لد رد یھایس و مكارتم یاھربا مك مك .دركیم هاگن فقس ھب و دوب بات یب كلومرام
 یالقت .دشیم هدیشك یئوس ھب دنب رد یاپ اھنآ  سپ رد دیشروخ و دنداتسیا فص ھب نامسآ

 شخب ناج راونا اب زیتس رد اھربا یاھطقن رد .تشادیماو مطالت ھب ار اھربا ،دیشروخ
  .دندش دوبان دیشروخ
 فد و گنچ یاون مك مك .دنتسیرگنیم ار نامسآ  ،راظتنا مشچ و فك رب ریشمش نادازمھ
 راونا .تفرگ رب رد ار اج ھمھ زیگنا لد یاھحیار و دنكفا نینط بادرس یاضف رد ین و
 رتسب رب مك مك دیشروخ .دیزخ نیئاپ ھب و دیئاس بادرس یاھراوید رب دیشروخ زاس یگدنز
  .دندیزرلیم ،هدیزخ یجنك ھب اھسكرك .دشیم كیدزن ناتفت
 دیشروخ یا باتب .نازورف دیشروخ یا باتب« :دركیم راركت ینازرل یادص اب درم ریپ
 رازھ نارازھ .دیباتیم نآ رب میقتسم ،هداھن ناشوج نھآ رتسب رب یاپ دیشروخ ».نازورف
 رتسب رب دیشروخ .دندركیم یداش و دنتخاونیم گنچ ،دندناوخیم دورس ینامسآ ءھتشرف
 رد تسد و دندز مھ رب ار اھنآ كون ،دندرك دنلب ار اھریشمش نادازمھ .دوب ھتفر ورف ناتفت
  .دندیرپ ناشوج ءھتخادگ نھآ نایم ھب دوخ یاھكلومام هارمھ تسد
 دندیشك راصح وا رب نایاپ یب یضیغ اب اھربا .دیشك رانك رسمھ رتسب زا اپ مك مك دیشروخ
 یتدم .دنتسشن یاج رب هرابود اھسكركو تفرگ مارآ اھاون .دندناشوپ ار شیابیز راسخر و
  .دش یرپس
 شرتسب رد یبیجع مطالت .تفریم نیئاپ و دمآیم الاب ،دزیم جوم ناشوج ءھتخادگ نھآ

 .دیدرگیم كیدزن شالمح عضو نامز و دشیم باترپ الاب ھب شیاھھلعش .دوب مكاح
  .دوب نوزفا مد شامطالت

 رب نارب و ھتخادگ یریشمش و ربتس یتالضع ،دنلب یتماق اب كدزم و دش هدیمد یروپیش
 مطالتم ءھتخادگ نھآ نورد زا شكرس یاھلعش هارمھ بیرفلد و باذج سب یاهرھچ و فك
 یدایرف اھسكرك .دش دلوتم ناشوج نھآ و نابات دیشروخ دنزرف .دیدرگ باترپ نوریب ھب
 هدش رتگرزب زین وا .دوب ھتسشن كدزم ءھناش رب كلومرام .دنتفر ورف یاھشوگ ھب و دندیشك
 .دركیم یئامن دوخ هدنبیرف و باذج رایسب و دوب
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******  
 فرح طسو ،گنشق هاگتخت یور ،دنھس هوك یالاب ،الط گنر مد اب ،الب شتآ شوگرخ
 تسد ود اب .دادیم نوكت وشمد .دادیم رق ور شرمك .دوب هدیرپ گنرز یوگنخس
 هدنژ .ھچ و ھچ ،ھچ ھچ و ھچ ،ھب و ھب ،ھب ھب و ھب .دناوخیم زجر ،دزیم نكشب شاكچوك
 مكدژم .ھچو ھچ ،ھچ ھچ و ھچ .ھب و ھب ،ھب ھب و ھب .بوخ كدژم داب هدنژ .ام كدژم داب
 ،مسریم نم وشھاوخ دب باسح .هرادن دننام و لثم ،هرادن ات ادخب ،ھنوریآ نومرھق ،ھنولھپ
 كی لثم .مدیم شرج مدوخ ژیت یانودند نیمھ اب .مردیم ور شامكش ،مربیم وشوربآ
   .ھچ و ھچ ،ھچ ھچ و ھچ .ھب و ھب ،ھب ھب و ھب .مدیم شتروق برچ ءھمقل
 اب .دركیم افص ،دوب هدرك ندرگ لئاھ وشتسد .دركیم هاگن ،دوب هدیمل یلدنص ور ریش اقآ
 ابع زب اقآ .دركیم هدنخ ،دادیم نوشن ور ھشوگرخ مدامد .درکیم وراج نیمز یور شامد
 ،سرخ و شوگرخ رق زا .دنوخیم اعد ،دوب هداد تروق یئاصع .دنوراخیم شیر شود ھب
 ،تفرگیم برض شاكبمد اب سرخ اقآ .دربیم ورف وشضیغ ،دروخیم ھصق ،دیزگیم بل
 یردق ،دیھج اج زا زاغ ھنن .ھچ و ھچ ،ھچ ھچ و ھچ .ھب و ھب ،ھب ھب و ھب ٓ      .تفرگیم مد
 ؟ھندادرق منیا ھك ؟ھندیصقر منیا ھك ،دیشك وشوگرخ شوگ .دیسر ھشوگرخ شیپ ھب ،دیود
  .هدن شتفل ردق نیا .ریگب الاب وترس .هدب شبات ورمك .هدب یروج نیا ورق
 و ھچ .ھب و ھب ،ھب ھب و ھب .ندزیم سد ،ندزیم اپ ،ندادیم رق ،ندیصفریم نوش ھمھ
  .ھچ و ھچ ،ھچ ھچ
 ھمادا نینچ ار ناتساد و دز یكشخ ءھخاش یور ،تفرگ تسد ھب یبوچ وگنخس یطوط
 :داد
 

 ار نارای كدزم یوجتسج
 

 مرادیم زیزع ار وت ،ردام یا میاتسیم ار وت« :تفگ و دز وناز ناتفت نھآ رانك رد كدزم
 ».دوب مھاوخ نابھگن ،دیواج ار تاتمرح و
 درمناوج یا و تنیط كاپ ءهدید ناھج یا« :تفگ و درك ور یوم دیفس درم ریپ ھب سپس
  ».دوب مھاوخ نابھگن ار تاماقم و مھنیم جرا زین ار وت ،رادرك تسار
 دلوت .رادرك كین ریلد ناولھپ یا شاب زارف رس .كدزم یا یز دیواج« :تفگ درم ریپ
 اب ھك نادب .دیواج ،نانمیرھا ھیلع تزاس نارود زیتس و داب نومیم وت رب تاهرابود
 اما .دناهدیپط نوخ رد یرامشیب قیالخ و یاهداد تسد زا ار یراگزور ،كچوك یھابتشا
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 ناھج تعسو ھب یاھشیدنا اب ،نایادخ تردق قوفام یتردق اب و یتفای زاب ار دوخ وت نونكا
 و زوریپ تامزر .یاهدرك ملع دق ،متس و ملظ ھیلع ،ریذپان تسكش یاهدارا و اھناسنا
 ،تراكادف نارای .رطخ رپ هار و یتسھ اھنت نونكا ھك نادب زین ار نیا .داب ناشخرد تاهدنیآ
 ار وت .دناھتشگ یئاھنت و تملظ وید ریسا سكرك هوك یاپ رد ،زاس نارود ناگدنمزر نیا
  ».متسرفیم تاناتسود یوس ھب و مناشنیم راوھار یبكرم رب
 شرانك رد یئالط قاری و راسفا اب ،ماف یاهرقن ،ناھوك ود یرتش .دز مھ رب تسد درم ریپ
  ».ینك اھر ار راسفا دیابن هاگ چیھ ھك نادب ار نیا« :تفگ ھنارمآ درم ریپ .دش رادیدپ
 زا رتش .دش بكرم رب راوس هاگ نآ و ».مریذپیم ناج ھب ار تاشرافس« :تفگ كدزم
 هار ھتسھآ .داھن فلع و بآ یب و كشخ یاھیداو رب رس و درک روبع دبعم هاگرذگ
 هر اھبش و اھزور اھنآ .تشادیم رب هدش باسح و نئمطم ار شماگ رھ یلو تفریم
 ادیپ یكسوس یھاگ هاگ زین كلومرام .دندرك عوج دس كشخ یاھفلع ءھشیر زا و دندومیپ
 زا مرگ و ھتفرگ یاوھ .دشیم كیدزن نایاپ ھب زین متشھ زور .دربیم ورف تذل اب و دركیم
  .دزیم جوم نیمز ترارح
  ».شاب بظاوم .تسا كیدزن سكرك هوك« :تفگ و داھن كدزم شوگ رب رس كلومرام
 هوك .درشف تسد رد ار راسفا و تسشن بكرم رب مكحم ،دیشك ماین زا ریشمش كدزم
 جوم نابایب ترارح رد شاتمظع مامت اب یئوگ ھك دش نایامن نانچ نآ رود زا سكرك
 قیرط یط رگید یتدم رتش .دیاسیم نامسآ ھب رس ،بآ رد یاپ لوغ نوچمھ و دنزیم
 كدزم یاھوم لخاد كلومرام .دش نایامن یراغ ءھناھد ،یاهرخص لد رد ،رود زا .درك
 .دیئاپیم فارطا و دوب هدش میاق
 یاھدژا .دش جراخ نآ زا یگرزب یاھدژا و دیشك هرونت راغ ءھناھد زا یظیلغ دود ناھگان

 شیاھنخان و دوب هاتوك شناتسد .تخادنا رظن تمس ھس ھب و داتسیا راغ یولج ،رس ھس
 شش زا .دروخیم ناكت هدز نوریب شیاھناھد زا شاھخاش ود یاھنابز .ریشمش نوچ
 .دوب هدناشوپ یناوختسا گرزب یاھهرپ ار شاتشپ .دیدرگیم عطاس رون شرابنوخ مشچ
 رد شدنمتردق مد و دنازوسیم ار گنس شدننام هرفح ناھد زا شتآ ،دیرغیم ھك یھاگ
  .درکیم لیدبت خالگنس ھب ار میظع یاھگنس و دزیم مخش ار نیمز ،تكرح نیح
 زمر« :تفگ كدزم ھب ،تفریم شیپ اھدژا یوس ھب روبص و مارآ ھك یلاح رد رتش
 باسح و یشاب طلسم دوخ رب رگا .تسا تناتم و یئابیكش و ربص اھدژا نیا رب یزوریپ

 ».دش یھاوخ زوریپ ینزب ریشمش هدش
 نآ یرتم دنچ ھب رتش .دركیم رات ار اھدژا مشچ نآ یولئلت و دیشخردیم كدزم ریشمش
 تاكرح .دیسریم رظن ھب كچوك شیاسآ لوغ ءھثج لباقم رد شابكرم و كدزم .دیسر
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 .دیابرب ار كدزم ات درك زاب ناھد و دیشك ندرگ عیرس وا .دوب ھنالوجع و باتش اب اھدژا
 كدزم .درب ورف شتآ رد هاتوك یتدم یارب ار اھدژا و دیشك رپ یاھلعش رتش نامشچ زا

 ھناروبص رتش و تفر بقع ھب یماگ اھدژا .دیرد ار وا ندرگ و دناخرچ اوھ رد ریشمش
 رس اھدژا .دوب هدیشك شتآ ھب ار اھدژا فارطا رتش نامشچ راونا .تشادرب شیپ ھب یماگ
 ار دوخ رتش .درب شروی شیوس ھب زیت یئاھنادند و زاب یناھد اب و تفرگ ھناشن ار رتش
 رتش .درك عطق ار وا دنلب ندرگ رابگرم یتبرض اب دعاسم یاھظحل رد كدزم و دیشك رانك
 دوخ ھب اھدژا .دیشكیم اروھ و دزیم فك بترم كلومرام .تشاذگ ولج یرگید ماگ
 ار اھدژا یولگ رتش عیرس مجاھت كی رد .دناخرچیم اوھ رد ھجنپ فدھ یب و دیچیپیم
 و روطق مد و دركیم رخرخ اھدژا .تفاكش ریشمش اب ار وا رگید رس كدزم و تفرگ
  .داتفا یاھشوگ ھب تكرح یب و دیتلغرد نیمز رب یتدم زا سپ .دیبوكیم نیمز ھب ار شدنلب

 وت .یدش زوریپ اھدژا رب وت« :تفگ كدزم ھب و دش كیدزن راغ ھب مارآ و ینأت اب رتش
 دوب راوتسا رس ھس شدنمتردق ندب رب .تشاد یمیظع لكیھ ھك یدنكفا كاخ رب ار یدوجوم
 ھك یاھظحل رد وا .دوب یگچاپتسد و باتش رھظم وا یلو .شتآ رپ یناھد یرس رھ رب و
 رب .دادیم تسد زا ار شیاوق و دروآیم دورف یاھبرض فرط رھ ھب ،دنك قمعت تسیابیم
 .یاهداتسیا یئاھنت و تملظ راغ لباقم رد وت نونكا .راذگب كاخ رب یاپ و كدزم یا زیخ
 نایم رد ،دشاب یھت شالد ھك نآ و تسین اھنت ،دشاب شالد رد نارای ھب قشع ھك سك نآ
  ».راذگب راغ رد مدق و نك زیربل تالد رد ار رادافو نارای ھب قشع .تساھنت رفن اھنویلیم
 مسر ھب یاھملك كدزم ھك نآ زا شیپ رتش .دز نیئاپ ھب یتسج و دومن اھر ار راسفا كدزم
 .داھن راغ رد مدق ،فك رب ریشمش و رایشوھ كدزم .دش بیغ ،دیوگ ساپس
 كیدزن رون عبنم ھب و دناشك راوید رانك ار دوخ .دیدیم ار زیلھد یاھراوید نونكا كدزم
 نآ ردو تشاد رارق یكچوك فرظ نآ فك ھك دیدرگیم متخ یعیسو ءھطوحم ھب زیلھد .دش
 ھتخت یور اھسكرك یرتم دنچ ءھلصاف رد فرظ درگادرگ .دوب مطالت رد یگنر زبس ءهدام
 شود رب یھایس لنش ھك یلاح رد یدنمونت سكرك .دندركیم تدابع ،ھتسشن یئاھگنس
 یادص اب و هداد مل نارگید زا رتالاب یگنس رب ،دوب ھتفرگ تسد رد یباتك و هدیشك
  .دركیم تاجانم یشارخشوگ
 و شیخ یبروم گنس ھتخت رب و هداتسیا یاھشوگ رد ریجنز رد یاپ ،دیفس رادلاب بسا ھس
 زا نوخ و دربیم ورف اھنآ تسوپ رب ھجنپ یسكرك هاگھگ .دندوب هدش هدیشك ریجنز ھب مزر
 تمحز اب و دیلام مشچ رب تسد كدزم .دشیم ریزارس یكیراب رایش نوچ ناشحورجم ندب
 .دركیم روبع اھراوید رانك زا ،رایش نوچ یقیمع یدوگ .تخادرپ فارطا یسراو ھب
 .دش یفخم و دیشك رایش نورد ھب شمرن اب ار دوخ كدزم
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 ناحتما ار تماگ رھ .قیمع یاھهاچ تھار رس رب و تسا زیلھد اج نیا« :تفگ كلومرام
 .تفریم ورف زیلھد رد ھتسھآ و لام روك لام روك كدزم ».راذگب نیمز رب و نك
 طایتحا اب كدزم .داتفایم ورف یھاچ قامعا رد و دیتلغیم شیاپ ریز زا یگنس یھاگزارھ
 .دركیمروبع یمارآ ھب و ھلصوح اب زیت یاھغیت و قیمع یاھهاچ نیب زا و درپسیم هر
 تمس زا .درك زیت شوگ و داتسیا .دروآ  دوخ ھب ار وا یسكرك یاوآ .دومیپ هر نینچ یتدم
پ ادص تمس ھب كدزم .تساخرب ا ددجم اھسكرك یعمج ھتسد یاوآ ،تسار  هار ھب و دیچی                          ً        
 بلج یگنر زبس یئانشور و دیسریم شوگ ھب رتكیدزن اھادص ھظحل رھ .داتفا
 .دركیمرظن
 یگنس ھتخت اب ھك تسیكچوك ءھچیرد نآ                              طسو رد .نك هاگن ار فقس« :تفگ كلومرام
 رون و یئاشگب ار ھچیرد دباتیم نآ رب میقتسم هام ھك یاھظحل رد رگا .تسا ھتشگ دودسم
  ».دوشیم دوبان تسوا رد ھچ نآ رھ و راغ ،دباتب اھسكرك نایم فرظ رب ذفنم نآ زا هام
 ولج ھب رایش نورد رد ار دوخ اپ و تسد راھچ و شمرن اب ،یگتسھآ ھب كدزم
 قرع یروش زا شنامشچ .دوب هدرك جزل ار شتسوپ روش و مرگ قرع یاھیال.دیشكیم
           ّ          رس تشپ و ب روم گنس كیدزن وا .تشذگ نینچ یتدم .دزیم كلپ بترم و تخوسیم
  .دوب هدیسر شناتسود
  »؟دیونشیم ارم یادص !مزر !شیخ« :تفگ ھتسھآ كدزم
  ».میتسھ ترظتنم ھك تساھتدم ام .یرآ« :تفگ مزر
  »؟درك دیاب راكچ« :دیسرپ كدزم
 رب اھریجنز و لغ دیلك« :تفگ ،دننك تكرح رتمك شنابل دركیم یعس ھك یلاح رد شیخ
  ».تسا نازیوآ گرزب سكرك ندرگ
 دراد رارق تسار تمس ھك یزیلھد كیدزن ار دوخ ،رایش نایم زا دیاب وت« :داد ھمادا مزر
 ھب زیلھد هار زا شیادخ هاگرد ھب زاین و زار یارب تاجانم زا دعب سكرك .یناسرب
  ».دوریم هاگتحارتسا
 زیلھد راوید جنك و تشذگ اھبسا رانك زا ادص یب و ھتسھآ و دركن یلاوئس رگید كدزم
 رد تعرس اب كدزم .دمآ دورف زیلھد تمس ھب تاجانم زا سپ گرزب سكرك .داتسیا رظتنم
 اب ار وا روطق ندرگ ،دروآرب یئادص سكرك ھك نآ زا شیپ و تفرگرارق شرس تشپ

 رد اھسكرك .تشگزاب دوب ھتفر ھك یھار زا ھتسھآ و تشادرب ار دیلك ،دومن عطق یاھبرض
 ریز ھب رس ھك یلاح رد و ،دندیلامیم گنس رب لاگنچ ،دندوب ھتسشن ھك یئاج نامھ
 .دوشگ ار نارای یاھریجنز بروم گنس تشپ زا كدزم .دندركیم ركذ ار یداروا ،دنتشاد
  .دندنام یاج رب لاح نامھ ھب مزر و شیخ یلو
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 یاھرپھش یا« :تفگ ھتسھآ و تخاس اھر ریجنز و لغ زا زین ار اھرپھش یاپ كدزم
 مزر یاھریشمش ».دینك كرتار ھلوغیب نیا بسانم یاھظحل رد و دیشاب دوخ لاح ھب ،زیزع
 .دزیم قرب ناشیاھاپ یولج رد شیخو
 ھب و دومن دوعص هوك ءھلق ھب ،دش جراخ راغ ءھناھد زا ،درك كرت ار ھطوحم كدزم
 ار گنس ھتخت كدزم .دناسر نامسآ طسو ھب ار دوخ ھتسھآ ھتسھآ هام .تسشن راظتنا
 تسد ھب ار دوخ یاھریشمش مزر و شیخ .دمآ دورف راغ رد رب تعرس اب و تشادرب
 و دندیشكرپ فقس ذفنم زا اھبسا .دنتسویپ كدزم ھب و دندش جراخ راغ زا تعرس اب ھتفرگ
  .دندیناسر نارای و كدزم ھب ار دوخ نانك صقر و نابوك یاپ

 دایرف .دنتفرگ تسد رد مكحم ار اھراسفا و دندیدرگ راوس هداشگ لاب یاھبسا رب هارمھ ھس
 زا شیپ یلو .دندش جراخ راغ زا ركیپ لوغ سكرك ود .دیچیپ راغ رد سكرك اھدص
 ھب اھبسا .دندیدرگ راپسھر مدع راید ھب ریشمش كانلوھ تابرض اب یتكرح نیرتكچوك
 ،شتآ یاھھلعش و داد یور یبیھم راجفنا .دنداتسیا راغ ءھناھد تمس ھب و دندمآ  رد زاورپ
 مزر و شیخ .دیدرگ باترپ اوھ ھب رود یاھلصاف ات ھتخوس یاھرپ و گنس یاھھتخت
 اھبسا یابیز لای .دندیسریم رظن ھب ھتشذگ زا رتكالاچ و رتیوق یلو دندوب حورجم
 دوب ھتشگ رتکالاچ ناشمادنا و رتیوق ناشندرگ و رتدنلب ورتهدرتسگ
 

 یدج ءهراتس یوجتسج
 

 دندومن دھع و دندرب اھتذل رگیدكی ددجم رادید زا ،دنداھن مھ رب اھریشمش نارای و كدزم
 لاب اھرپھش .دنیامن یلمع ار رادافو ناحصان ءھیصوت و دننك یراشفاپ اھدادرارق رب ات
 اب ناگراتس .دندیدرگ راپسھر هوك دنولا یوس ھب و دندرك دوعص نامسآ ھب ،دندوشگ
 رتخا رازھ نارازھ .دندزیم كمشچ نامزرمھ ھب و دندیشخردیم یصاخ یگدنزورف
 یربخ دیشروخ زا یلو دنتشگیم دیشروخ ءھناخ درگ ھب نابوك یاپ و نانك صقر ناشخرد
 دیاش .دندیبوكیم یاپ و دندناشفایم تسد دیشروخ راظتنا رد نازورف ناگراتس .دوبن

 ناگراتس دیاش .دندربیم رس ھب یگدنكارپ رد ھك دندوب دیشروخ نامھ ناشخرد ناگراتس
 و ندش یكی ،ندوب یكی یالاو شزرا و دناھتشگ یھاوخدوخ و رورغ راچود زین ناشخرد
 تكرح رد نابوك یاپ و نانك صقر اھنآ .ھن .دناهدرك شومارف ار نتفای تردق هار نیا زا
 یوس ھب و دنوشیم مرگ مھ دوجو زا اھنآ .دناهدیشك رگیدكی یوس ھب تسد اھنآ .دنتسھ
 رود زا .دنتفریم شیپ ھب نادنخ و لدشوخ نارای و كدزم .دنتسھ تكرح رد گرزب یتدحو
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  .تشگ ادیوھ ،دیسریم كالفا ھب و دیشارخیم ار نامسآ لد ھك هدیشك كلف ھب رس یاھلق
 رد .دندمآ دورف تعرس اب و دندیشك یاھھیش اھبسا ».تسا هوك دنولا نیا« :تفگ كلومرام
 دیدپان و دنتفاتش لخاد ھب تعرس اب اھرپھش و دندش هدایپ هارمھ قیفر ھس خاك هاگرد رانك
 یاھرازبا ناشفارطا رد ھك یئاھورھار زا .دنداھن خاك رد یاپ نارای و كدزم .دندیدرگ
 دندش دراو یاھطوحم ھب و دنتشذگ ،تشاد رارق هدنبیرف و ابیز یاھھمسجم و ینھآ و یگنس
 ھتفرگ ارف یروطق یاھنوتس ار خاك عیسو ءھطوحم .دوب ھتفر ورف یدنت زمرق رون رد ھك
 زا یگرزب یاھھمسجم .دوب ھتشگ راوتسا نامسآ یگرزب ھب راود یدبنگ اھنآ زارف رب ھك
 رد شوپ هدنژ یناسنا میظع سیدنت .تشاد رارق فلتخم یایاوز رد رادلاب یاھبسا
 ھك رگید تسد تشگنا رس رب و ھتفرگ رب ریشمش یتسد رب وا .دوب هداتسیا اپ رب یاھشوگ
 راھچ تشپ رب ھك یگرزب ماج .دركیم ءولئلت یعصرم جات ،تشاد رارق شاھنیس یزاوم
 ءھحفص رب ملع رادلاب بسا ھس .دروخیم مشچ ھب رالات طسو رد ،تشاد رارق یئالط ریش
 ،دوب هدش نیئزت ناشخرد یاھدرمز اب ھك یعصرم جات یوس ھب و هداتسیا یاپ رب ماج
 یگرزب ءھحفص رب دیفس رمرم گنس زا رگشمار سیدنت اھهد .دندوب هدرك دنلب ار اھتسد
 ھیكت ماف هرفن یاھیسرك رب ،دوب هدش ھیبعت میظع ءھسمجم یوربور ھك خرس رمرم زا
 عصرم جات .دنداتسیا ماج كیدزن و دنداھن رالات رب مدق نارای .دندیشكیم راظتنا ،هدرك
  .دیشخردیم
 میظع یطورخم لكش ھب و دش هدیشك نیئاپ ھب جات كرات زا رون و شتآ زا یداب درگ ناھگان
 ھب و دنتخیمآ مھ رد ،دندش بوذ ،دندز جوم اھرپھش .دیچیپ دوخ رد ار اھبسا هدیشك و

 ءهراتس .دنتفرگ یاج عصرم جات كرات رب و دندیشك رپ ،جاوم و ینارون یاهدام تروص
 .تفای هرابود دلوت یدج
  .دزیم ار مشچ شماف خرس راونا و دركیم نشور ار خاك زور نوچ شاهدننك هریخ رون
 تسد ھب ار یدج ءهراتس یناوتیم ھك یتسھ یسك اھنت وت« :تفگ كدزم ھب كلومرام
 یاھب نارگ براجت وت و درك میھاوخ تاقالم ار لاز رود نادنچ ھن یاهدنیآ رد ام .یروآ
 کاپان لد نانامرھق نوچ ات درك یھاوخ شوگ ءھقلح ،یدج یرادھگن راك رد ار وا
 تسد ھب ار یدج ،دنتشادن نت رب گرزب كدزم ھیبش یسابل زج ھك رود نادنچ ھن یاھھتشذگ
 و ریگب شوغآ رد ار یدج و نك دوعص ،باتشب لاح .یراپسن صیرح و فارح ینامدرم
  ».راذگب رس رب جات
 نامسیر رب یاپ كدزم .دوب هدش مكحم اھراوید ھب ھطوحم ءھشوگ رد یكبشم یاھنامسیر
  یال ھبال رد وا یاھاپ و ناتسد و دشیم رتهدنبسچ ھظحل رھ نامسیر .تفر الاب و داھن
 تردق شیاھاپ و هدیبسچ بانط دوپ و رات رد الماك شناتسد نونكا .دركیم ریگ اھنآ
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زرل ا دیدش اھبانط ھبترمكی .دوب هداد تسد زا تكرح  توبكنع .درك هاگن الاب ھب كدزم .دندی    ً  
  .دش هریخ شراكش ھب و داتسیا ،دناسر وا یمدق دنچ ھب ار دوخ باتش اب یئاسآ لوغ
  ».مزر .شیخ« :دروآ رب ولگ زا یدایرف .دندشن دازآ شناتسد ،درك شالت ردقچ رھ كدزم
 رب ھك ار بانط كزان یاھرات ریشمش اب و دندیشك الاب ار دوخ عیرس یلو طایتحا اب نارای
 ھب ار دوخ توبكنع .دندشیم كیدزن كدزم ھب و دندركیم هراپ ،دیچیپیم ناشیاپ و تسد
 ھب اھتنا رد ھك شدولآ مشپ و زارد یاپ شش .لكش یضیب و دوب دنمونت شندب .دناسر كدزم
 ندب ھب ھلصاف یب شرس .دركیم لمح ار شمشپ رپ و هایس ءھنت ،دشیم متخ یئاھلاگنچ
 رد .دوب هدنام هریخ كدزم ھب تلاح یب و گنر زبس یوگ ود نوچ شنامشچ .دوب هدیبسچ
 شماك زا یاهدنبسچ و هایس ءهدام و دیچیپیم فارطا ھب درگ ینابز شدننام راغ ناھد
 ار وا یاھتشا و دشیم ھتسب و زاب بترم هایس بالق راھچ نوچ شیاھبل .دركیم شوارت
 و هدیبسچ توبكنع یاھرات رب تشپ ھب هدیشك یاھاپ و اھتسد اب كدزم .دركیم كیرحت
  .دوب ھتشك بلس وا زا یتكرح رھ ناكما

 كیدزن وا رس ھب ار شزیگنا ترفن ناھد و داھن كدزم فارطا رد ار شیاپ شش توبكنع
 تناھد زونھ ؟یوریم اجك ،لوجع رورغم ناسنا یا و روعش یب ناوج یا« :تفگ و درك
 رد دنلب فادھا .تسا زجاع فیرظ یرات ندوشگ زا تیاھاپ و اھتسد و دھدیم ریش یوب

 و یزودیم فدھ رب مشچ .ینادیمن ار یگدنز ءھیلوا نوناق ھك یلاح رد ینارورپیم رس
 فدھ یوس ھب یاھلپ رھ ھك .تاھیھ .تاھیھ .یاھداھن اپ یقرت یاھھلپ رب ھك ینكیم لایخ
 و ندیئاس یزاورپ دنلب نامسآ  ھب رس .تسین یتخب كین ھب دوعص یزاورپ رھ و درادن هار
 ھك مد نآ رد .تسا یماجرف دب و یزور ھیس ،ندیدن ار كانلوھ یاھماد و قیمع یاھهاچ
 دننتیم رات تیاپ و تسد رب ھنایفخم بئاصم و تالكشم ،ینیبیم سرتسد رد ار یزوریپ
 ھك ار یتالكشم .درك ماخ ار وت یدج ھب یبایتسد قوش .دنشكیم دنب ھب ار تیاھاپ اھماد و
 ،سپ .یتشگ یرس كبس نیا ینابرق نونكا و یتشاذگ ورف هدیدن تشگیم نوزفا مد رھ
  ».یراذگ مدع راید رد یاپ رگید یاھظحل ھك شاب هدامآ .تسا یدوبان و گرم وت یازس
 .دركیم شلاحیب روناج ناھد یوب و تخیریم قرع توبكنع ندب یامرگ زا ،كدزم
 ھكلھم ھب ار دوخ تعرس اب نیگمشخ و نازیر قرع ،مزر .دش مخ و دوشگ ناھد توبكنع
 روناج موقلح زا یئادص .دومن عطق ار توبكنع یاھاپ زا یكی هدنشك یتبرض اب و دناسر
 ،دوب هدیسر هاگمزر ھب مزر زا دعب ھك شیخ .دیخرچ دوخ رود و درك یشزرل ،دش جراخ
 مامت اب و درشف تسد رد ریشمش كدزم .درك هراپ ار كدزم یاپ و تسد یاھرات تعرس اب
 ھك یئاھرات رب وا مكش یگراپ زا یگنر زبس ءهدام .دربورف روناج مكش رد ار نآ ورین

 و دیسر ھت ھب شیورین یلو دوش رود ھكلھم زا دومن یعس توبكنع .تخیر ورف دوب هدینط
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 دوعص ءهدامآ و دودز شیاپ و تسد زا ار اھرات كدزم .دنام یاج رب تكرح یب یاھطقن رب
  .دیدرگ
 دوب یكانرطخ نمشد ،زیگنا ترفن توبكنع نیا« :تفگ و داھن وا شوگرب رس كلومرام
 یلو تسجیم دوس تایعقاو نیا زا یداتسا اب وا .دندوب تسرد دزیم ھك یئاھفرح یلو
 ھكیمد نآ رد .تسا هدننك راودیما و شخب ترسم شرگید تمسق .تسین تیعقاو ءھمھ نیا

 دچیپیم دوخ رد ار وت توبكنع رات نوچ یتخبدب و یباییم یدیما ان هاچ قمع رد ار دوخ
 رییغت تھج رد تدح و تدش اب یلماوع ،تسا هدرك زیت نادند و گنچ تیارب گرم و
 ات و دبایرد ار لماوع نیا ھك تسا لقاع یناسنا .تسا ششوك و شالت رد وت عفن ھب عاضوا
 و دیسرتیم تیقاو زا تمسق نیا زا توبكنع .دریگ راك ھب ار اھنآ دراد تردق ھك اج نآ
  ».درک دوبان ار وا مھ نیمھ تسرد
 و دریگیم سرد یفنم تایبرجت زا ناسنا .یئوگیم تسرد« :تفگ و دیشك یھآ كدزم
  ».ددرگیم هدومزآ
 زا ار دوخ كدزم .دنداھن اپ میظع ءھمسجم ءھناش رب و دندرك دوعصالاب ھب رای ھس رھ
 .دمآ دورف تشاد رارق شاھنیس یزاوم ھك وا دعاس رب و دیشك نیئاپ سیدنت یوزاب
 شیپ و دیشكیم ولج ھب ار دوخ مارآ مارآ وا .دیدرگیم طوقس ثعاب شزغل نیرتكچوك
 یوربور و تفر الاب وا كچوك تشگنا زا .داھن ماگ سیدنت تسد فك رب ھك نیا ات .تفریم
 یامرگ زا و دندوب هدش گنت یدج ءهراتس عشعشت زا شنامشچ .تفرگ رارق عصرم جات
 توھبم ولئلت ردو دیشخردیم جات ناشخرد یاھدرمز .تخیریم قرع شماف خرس راونا
  .داھن رسرب و تفرگ رب جات وا .دیدرگیم وحم یدج ءهدننك
 ین و گنچ یاون .تفرگ مارآ كدزم یاھوم یور جات نایم رد و دز یتسج كلومرام
 اب ابیز ءھتشرف اھدص .دیچیپ اضف رد هدننك تسم یاھحیار و دیچیپ رالات رب نارگشمار
 یبوك یاپ ھب و دندمآ صقر ھب یقیسوم شخب ناج یاون هارمھ خرس و كچوك یاھلاب
 رب اپ وا تسد فك زا یمارآ ھب كدزم .دیدرگ مخ و دروخ یناكت میظع سیدنت .دنتخادرپ
  .دندناسر وا ھب ار دوخ و دندمآ نیئاپ توبكنع رات زا زین مزر و شیخ .دراذگ نیمز
 ھھیش فعش و یلاحشوخ زا اھنآ .دندش دراو رالات گرزب ءهرجنپ زا رادلاب بسا ھس
 .دنتفرگ مارآ ناشرانك رد و دندش كیدزن نارای ھب اھرپھش .دندوشگیم لاب و دندیشكیم
 راونا .دندومن كرت ار خاك و دنتفرگ تسد رد مكحم ار اھراسفا ،دنداھن باكر رب اپ نارای
  .دیباتیم رون یصخشم تمس رب یدج .دركیم نشور ار اج ھمھ اھدرمز نازورف
 یامنھار ءهراتس وا .دنایامنیم یدج ھك میریگ شیپ رد ار یتمس دیاب ام« :تفگ كدزم
 و دندیرپ ،دنتفر و دنتفر .دندمآ  رد زاورپ ھب تمس نآ ھب و دندیشك رپ اھبسا .تسام
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 كی رد و دندش خاك دراو و دندمآ دورف نیمز رب اھرپھش .دندیسر لاز هوك ھب ات دندیرپ
 .دنداتسرف اھدورد وا رب و دنتفگ مالس نارای .دنداتسیا لاز لباقم رد فص
 نیریش ناتماك .دیاهدیدرگ زاب زوریپ و قفوم ھك منیبیم .منادنزرف دیدمآ شوخ« :تفگ لاز
 اھلاس زا سپ نم ،زورما .تسیا هدنخرف زور ھچ زورما .داب نارب ناتاھریشمش و
 یاھظحل نینچ راظتنا ھب لاس اھهد .درك مھاوخ تبث خرس ملق اب ار عیاقو هرابود ،یگدرسفا
 ،میاھلولس كت كت نونكا و دوب هدیشك شتآ ھب ارم یدج و عصرم جات ندید یوزرآ .مدوب
  .دبلطیم ار هراتس نیا شخب یگدنز راونا

 راذگب« :تفگ ،دوب ھتشاد ھگن تروص یوربور ،تسد فك ار كدزم ھك یلاح رد لاز
  ».منك اشامت بوخ ار شلاثم یب لامج راذگب .موش مرگ یدج ءهراتس یامرگ اب یمد
 و جات نیا« :تفگ رمالارخآ .دیدرگ وا توھبم اھتدم و تخادرپ یدج یاشامت ھب سپس وا
 یا .تسوت ھب قلعتم طقف ،نمیرھا ءھعلق لماك حتف ات ،ناھج مامت رد ناشخردءهراتس نیا
 شرونم تروص رب نانمیرھا ھك ار یرابغ و راگنز و نك یرادھگن بوخ وا زا كدزم
 هر و تسامنھار وا .تسا ربھار وا ھك وشم لفاغ وا زا یاھظحل و امن كاپ ،دنشكیم
 ھك نادب زین ار نیا !كدزم یا .تسا ھتفھن شماف خرس وترپ رد یدبا تداعس و دنایامنیم
 ناشاھھشیدنا اھنآ یلو دنتفای تسد یدج ھب و دنداھن هار رد مدق یئاھكدزم زین وت زا شیپ
 ھب ار یدج و درك ناشلافغا روز و رز نایادخ ءھئطوت و دندركن كاپ اھینمیرھا زا ار
 زین ناترفس !كدزم یا .دندرك متس داھن كاپ ناسنا اھنویلیم رب و دندرپس اھنآ تسد
  ».دیتشاد ریخأت و دیدرك رید .دش ینالوط
  ».داتفا قافتا یرایسب ثداوح و تشذگ ام رب یدایز یاھیتخس« :تفگ كدزم
 ای و یراك ھنگ دوخ ھك یاشگم تیاكش ھب ناھد« :تفگ ضرتعم و ھنارمآ ینحل اب لاز
 ار اھرپھش راسفا .دیدركن شوگ ءهزیوآ ارم تحیصن امش .یرتراك ھنگ نارگید زا دوخ
 ھك دیدش راچود یئایالب ھب و دیتخاس اھر ار نآ یاھبرض اب و دیتفرگن تسد رد مكحم
 ار ناترفیك ھك منادیم .كدزم یا ار وت هژیو ھب .منادیم موكحم ار امش نم .دوب ناتراوازس
 ھك كلومرام ».دیراد یردق نارگ ءھبرجت نونكا و دیاهدرك ناربج ار ناتهابتشا و دیاهدید
 یا یئوگیم تسار« :تفگ و درك ندز فك ھب عورش ،دوب هداتسیا تسار كدزم رس یور
 نیریش ناج نوچ نم زا زیزع رای ھس نیا .دراد تسود ھشیمھ زا شیب ارم وا .لاز
 یاھظحل و مراد تسود ھناقشاع ار كدزم هژیو ھب ار اھنآ مھ نم .دننكیم تبظاوم
 ».درك مھاوخن ناشكرت
 رد رایسب یاھیندید و ینالوط هار امش ،لاز نارای یا« :تفگ و درك یمارآ ءهدنخ لاز
 ».دیشاب تكرح ءهدامآ ادرف و دینك تحارتسا یمك دیورب .دیراد شیپ
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 خیرات زیلھد ھب نارای ندش ورف
 

 .دنتفر ورف یقیمع باوخ ھب و دندروخ یذیذل یاذغ و دنتفاتش نیشیپ یارسرس ھب نارای
 لاز رضحم رد ،نامداش و لاح رس ،هدامآ و كالاچ ،شیخ و مزر ،كدزم دوز حبص
  .دنتفرگ مارآ اھنآ رانك رد و دنتشگ دراو مھ دیفس رپھش ھس .دندش رضاح
 و مدآ ھك یئاج نآ زا« :تفگ شیخ »؟درك دیھاوخ عورش زیلھد یاجك زا« :دیسرپ لاز
  .تفر ھسیر كلومرام و درك یاهدنخ لاز ».دندش قلخ اوح
 وگ ھفیطل مدركیمن ركف چیھ« :تفگ ادا و زان اب و دناسر شیخ شوگ ھب ار دوخ كلومرام
 ».منیبب ار ھیلوا ناسنا ود نیا مراد لیم یلیخ .متفگن ھفیطل نم« :تفگ شیخ ».یشاب مھ
 و دندش راوس اھرپھش رب نارای .دیرپ جات نایم ھب و درك یطاشن رپ ءهدنخ كلومرام
 لفق رد ار كچوك دیلك و تفر رالات یاھتنا ھب كدزم .دنتفرگ تسد رد مكحم ار اھراسفا
 ار یرد ھك نیا لثم و درك زارد رالات یاھتنا تمس ھب ار شتسد لاز .دناخرچ یگرزب
 ھب ھچراپ كی گنس زا یرد ،رالات یاھتنا رد .دیشك تسار تمس ار تسد ،دیاشگیم
  .دش نایامن یكیرات زیلھد و تفر یرانك
 اوح و مدآ روھظ نامز ھب خیرات تھج فالخ رد ،یاھیناث رد ار امش اھرپھش« :تفگ لاز
 زیلھد رد لباقم فیدر كی رد ،دندرك ضوع اپ راب نیدنچ اھبسا ».دناسر دنھاوخ
 یاھظحل .دنتفر ورف زیلھد نورد یروصت قوفام تعرس اب و دندوشگ ار اھرپ ،دنداتسیا
 و دنداتسیا ،دوب هدیسرن نآ ھب یرشب چیھ یاپ نونكات ھك یلگنج رانك و ایرد لحاس رد دعب
 هدرك نشور ار اج ھمھ جات یاھدرمز .دندرك ندیود ھب عورش نامز ءھبرقع تھج رد
 و دندیشك ار اھراسفا نارای و كدزم .دادیم ناشن ار یتمس یدج ءهدننك هریخ رون و دندوب
 اھتخرد زا ناھایگ ءھشیر و اذغ یوجتسج یارب مادنا تشرد نومیم یدادعت .دنداتسیا
 باتش اب اھنومیم .شوگرخ و شوم و یغیت ھجوجو تشپ كال زا دوب رپ تشد .دندمآ نیئاپ
 وا .داتسیا تسار و تفرگ تسد رد و تشاد رب ار یبوچ اھنآ زا یكی .دنتخادرپ راكش ھب

 داتفا هار ھب اپ ود یور تھج نیا ھب .دوبن اپ و تسد راھچ اب ندیود ھب رداق تسد ھب بوچ
 هاگن ار بوچ ،تسشن یگنس ھتخت یور .تشادیم رب ماگ یتخس ھب و دوب هدیمخ زونھ یلو
 شاھشیدنا ،تفریم راجنلك بوچ اب رتشیب شاهدامآ ناتسد اب ردقچ رھ وا .دیشیدنا و درك
 تخیر شندب یاھوم زا یرایسب .دشیم رتبسانتم و رتتسار شمادنا ھجیتن رد و رتنشور
 بوخ تسناوتیم نآ اب ھك تشاد یزیت كون و هدش هدیشارت بوچ تساخرب ھك ینامز و
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  .دنك راكش
  »؟تسیك نیا« :دیسرپ كلومرام زا كدزم
 اوح و مدآ ،مدوب رظتنم نم« :تفگ شیخ ».دراد مان اوح مھ وا نز .مدآ« :تفگ كلومرام
  »!دوب نومیم شیپ یاھظحل ات ھك نیا .دنوش لزان نامسآ زا
 ھناسفا ھمھ دناھتفگ وت ھب ھچ نآ !یتسھ یحول هداس و رواب دوز مدآ بجع« :تفگ كلومرام
 ھظحل دنچ یارب ار یناتسبد ناكدوك طقف دنناوتیم هزورما اھھناسفا نیا .تستاموھوم و
 بسا ندرگ رب یتسد ،دوب هدش هدنمرش یردق ھك شیخ .دنراداو هدنخ ھب و ».دننك مرگرس
 ءهراتس .داتسیا اج رد و درك دنلب ار شناتسد ،دیشك یاھھیش بسا .دنك تكرح ھك دز دوخ
  .دیباتیم امن مدآ نومیم رب یاهدننك هریخ رون اب یدج
  ».ددرگ فرطرب تاھھبش ات نك شھاگن بوخ« :تفگ كلومرام
 ھمین .دوب لكشم ناشیارب دندیدیم ھك ھچ نآ رواب و هدش درگ ناشنامشچ مزر و شیخ
 ھجرو ھب عورش و دنداتسیا مھ یوربور اھنآ .دیسر هار زا تسد ھب بوچ یاهدام ناسنا
 لوغشم ھك یلاح رد .دندومن داجیا دوخ زا یبیرغ و بیجع یاھادص و دندرك ھجروو
 وگتفگ ھب مھ اب و دندرك ادا یتاملك ،تفرگ لكش مكمك ناشاھادص ،دندوب یربت نتخاس
 ھب« :درك لاوئس كلومرام زا ،تسیرگنیم عیاقو ھب ھنارواب ان ادتبا رد ھك شیخ .دنتخادرپ
 یتقو زا .یرآ« :تفگ كلومرام »؟تسا هدمآ دوجو ھب یلگنج نومیم نیا زا ناسنا یتسار
  ».دش لیدبت ناسنا ھب دومن ملكت ھب عورش و تخاس رازبا ،نومیم نیا
 یادص یاھشوگ زا .دندرك روبع زیلھد یاھمخ و چیپ زا داب لثم و دنداتفا هار ھب اھبسا
 و كدزم .دناشفا رون تمس نادب یادج ءهراتس .دیسر شوگ ھب رفن رازھ اھدص یوھایھ
 رب یشحو یاھمدآ زا یفلتخم یاھھتسد .دنداتسیا هراظن ھب و دندیدرگ ھناور وس نادب نارای

 ار زیچ ھمھ ،دشیم زوریپ نیا هاگ .دنتخاسیم ھتشپ ،ھتشك زا و دندزیم مھ لوك و رس
  .نآ هاگ ،دربیم تراسا ھب ار نمشد و دیشكیم شتآ ھب ،دركیم تراغ
  »؟دنتسھ ینامدرم ھچ اھنیا« :دیسرپ كلومرام زا كدزم
 زا ھک ینیمز بحاصت یارب ھک دنناگدازیمدآ ءھیلوا لیابق و اھھتسد اھنیا« :تفگ كلومرام
  »دنگنجیم مھ اب دنروآیم تسد ھب اذغ نآ
 اھھعلق ،اھھناخدور رانك و اھھپت ،اھتشد رب فلتخم لیابق .دنداتفا هار ھب ینأت اب نارای

 ینامز .دندركیم تظافح ھناحلسم ،دندوب هداد یاج اھنآ نورد ھك دوخ لاوما زا و ھتخاس
 ھب ار نآ یلاھا و دندركیم تراغ ار رگید ءھعلق و دندشیم جراخ یاھعلق زا یاهدع
 .دنتخادرپ اشامت ھب و دنداھن ھعلق نورد ھب مدق مزر و شیخ ،كدزم .دندربیم تراسا
 زیخ و تسج لوغشم اھھناخو رازاب و ھچوك رد ،كچوك رایسب كلومرام رازھ نارازھ
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  .دندوب
  ».دنتسھ نم دادجا اھنیا«:تفگ مزر ھب كلومرام
 رد یتبیھدب و كچوك ءھمسجم .دندش راپسھر وس نادب اھبسا و دركرونم ار یتمس یدج
 اراوگ یاھیندیشون و تارھاوج وا یارب یدایز نامدرم و دوب ھتسشن كیرات و گنت یدبعم
 دنچ یئاھدژا .دنتفر دبعم یالاب ھب نارای .دندادیم اج دبعم نھاك ءھنازخ رد و دندروآیم
 ریمخ و درخ شدنمتردق مد اب تشاد ضارتعا ھك ار سك رھ و دوب ھتسشن ماب تشپ رب رس
 ،اھدژا یاپ ریز ،قاطا لخاد رد .دیعلبیم ،دركیم یتمواقم ھك ار سك رھ و دركیم
 اھنآ و تفریم رو ،دندوب هداد یاج اھقودنص رد ھك الط یاھھكس و تارھاوج اب ینھاك
 .تخادنایم نیئاپ و الاب و درشفیم تشم رد ار
  »؟تسیك درم نیا« :دیسرپ كلومرام زا كدزم
 ناگدرب لاوما زین تارھاوج و اھھكس .تسا ناوارف ناگدرب بحاص وا« :تفگ كلومرام
 ».دنناوارف

  »؟تسیچ اھدژا نآ« :درك لاوئس بجعت اب شیخ
  ».تسا ناوارف ناگدرب بحاص راھق یورین وا« :تفگ كلومرام
  »؟تسیچ تب نیا« :دیسرپ مزر
 ،ادزماروھا ،راھق دنوادخ ،اتكی دزیا ،دنوادخ ،ادخ دننامھ تب نیا« :داد باوج كلومرام
  ».تسا ناوارف ناگدرب بحاص یركف ءھحلسا ... و نمیرھا ،ناطیش ،هدنشخب یادخ
 ھك رادم مغ« :تفگ رادشین و ینعم رپ یاهدنخ زا سپ و درك بطاخم ار مزر كلومرام
 ھب ناوارف ناگدرب و دنمكاح ناھج رب یرگید سابل رد ناوارف ناگدرب نابحاص زین زورما

 شروی اھنآ رب رتنیگمھس اھدژا .دنوشیم هابت ناشیگدنز ،ریجنز و لغ رد یرگید قیرط
  ».دناھتشگ نیئزت رتهدنبیرف اھھشیدنا و اھبلق ندیشك دنب ھب یارب اھتب و دربیم
 تباث یاھطقن رب یدج ءهدننك هریخ رون .دنداتفا هار ھب و دنداھن نوریب ھعلق زا اپ نارای
 سب دوب یاهرظنم .دنداتسیا یاج رب و دندش دنلب اھاپ رب ،دندیشك یاھھیش اھبسا .دنام
 ود ،شود رب تبیھ دب و گرزب رام ود و تشاد نت رب ناھاش سابل ھك یتیرفع .بیجع
 .دندیعلبیم ار اھنآ ریذپان یریس یاھتشا و علو اب اھرام و هداھن ھلایپ رب ناسنا زعم
 زا .دنازرلیم ار نیمز شاهرعن و دیشكیم نیمز رب لاگنچ تیرفع رانك رد یبیھم یاھدژا
 ،ورس تماق اب یدرم دعب یاھظحل .دیسریم شوگ ھب ینامدرم كانبضغ یادص رود
 و تسار تسد اب ینارگ كتپ ھك یلاح رد ،هدروخ باتفآ یاھهرخص تنوشخ ھب یتالضع
 ھب رگید ناسنا نارازھ هارمھ ،دركیم لمح رگید تسد اب ار واگ تسوپ زا یمچرپ

  .دیدرگ روھلمح تیرفع
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  »؟تسیك تیرفع نیا« :دیسرپ كلومرام زا شیخ
 بوخ .رگنھآ ءهواك ،رادمان ناولھپ نیا و تسا شود رام كاحض نیا« :تفگ كلومرام
  ».تسوت گرزب دج وا .نك شھاگن
 ھخاش ود یاھنابز اب اھرام .دندش مھ رب مدرم و اھدژا .تخیوآ رد كاحض اب رگنھآ ءهواك
 ار مشچ مشچ .دیناشوپ ار ارحص كاخ و درگ .دندركیم ھلمح هواك ھب رابگرم یاھشین و
 .دیبوك كاحض قرف رب ،دركیم فاص ار یھوك شاھبرض رھ ھك یكتپ اب هواك .دیدیمن

 دیشك دنب ھب ار كاحض نینوخ ركیپ ،یاھناسفا نامرھق نآ نودیرف .دروآرب یدایرف كاحض
  .دنكفا نادنز ھب دنوامد هوك رد ار وا و
  »؟درك دیاب ھچ لاح« :دیسرپ كلومرام زا مزر
 كتپ نوچ وس كی رد ھك تشرد یساملا .دناشفا رون رگنھآ ءهواك ناوسیگ رب یدج ءهراتس
 هداد لقیص ساملا زا یاھتسد رب و هدروخ شارت ریشمش ءھغیت نوچمھ رگید یوس زا و
  .دیشخردیم هواك هالك ءھحفص رد ،دوب هدیدرگ راوتسا هدش
 نامرھق ،رگنھآ ءهواك رب دورد« :تفگ و داتسیا شیوربور ،تخات بسا وا یوس ھب مزر
 ،مزر نم .نادنس و كتپ نادنزرف یاھناسفا و گرزب یاین و دج رب دورد .نانامرھق
 نآ میارب وگب و نك حلسم ارم .مراد شیپ رد یگرتس ءھفیظو و متسھ وت ءهداون نیرتكچوك
  ».تسا ینتفگ ھچ
 و داتسیا شنارای و مزر ءهراظن ھب ،داھن یناشیپ رب تسد و تشارفارب دق رگنھآ ءهواك
 نیرتتخبشوخ یا وت رب دورد .تراكیپ و تبالص رب دورد .مزر یا وت رب دورد« :تفگ
 رب ،هدش هداد تفت نارای تبحم شتآ رد ھك یرایشوھ و یكریز زا یریشمش وت .ماهداون
 یزور شیخ و یدج ءهراتس و عصرم جات ءهدنراد نیا ،كدزم نوچ ینارای .یاھتسب رمك
 ،دنزرف یا .ینكیم راكیپ اھنآ تمدخ رد و یراد هارمھ ھب دوخ اب ار نیرفآ مزر ناسر
 وت و اھنآ نیب ،دنراد دوجو اھنآ یماح یاھدژا و اھكاحض ھك یزور ات ھك نادب ار نیا
 و نالایخ ماخ رایسب .تشاد دھاوخ نایرج نامایب یدربن و دز دھاوخ جوم نوخ زا یئایرد
 و محر زا لطاب لایخ و درك دنھاوخ قیوشت نامز ناكاحض اب یتشآ ھب ار وت ،ناتفص نود
 نیا ھب ،تسد ھب ریشمش نادنمتردق ھك تاھیھ .داد دنھاوخ خوسر تاھشیدنا رد اھنآ تقفش
 ار وت ندرگ و دننك عافد دوخ عفانم زا ھك دناهداھن دعاس رب رپس و فك رب ریشمش لیلد
  .دنزاس ادج نت زا یزیشپ یارب
 ریشمش دیاب ،یدازآ یارب وت ھك دنكیم مالعا ھلیسو نیدب ،دشكیم ریشمش وت رب ھك یسك
 ناشن فك رب ناج ار دوخ ردقچ رھ دمھفن ار یدازآ یاب فلا نیا ھك یسك .یریگ تسد ھب
 رب ناج ناتسود نت ءهراپ وت ھك نادب زین ار نیا .دوب دھاوخن وت اب شیب یھار ھمین ،دھد
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 و تسا هدنرب تریشمش .یكیرات و تملظ و گرم ینعی اھنآ زا وت یئادج .یتسھ تافك
 حالس ھب توخن و رورغ یاھھھلا اب گنج یارب یلو دنادرگیم یثنخ ار نانمیرھا ءھئطوت
  ».یتسھ جاتحم یرگید
 نوریب ،دوب هدروخ شارت شتسد رد حالس نوچ ھك یساملا ،دوخ هالك زا رگنھآ ءهواك
 یرادیاپ یرورغ ءھھلا جیھ حالس نیا لباقم رد« :تفگ و تفرگ مزر یوس ھب و دیشك
 نارای یمد و ربب راك ھب ار نآ یناوتیم ات .تشاد دھاوخن یگداتسیا یارای و دناوتن
  ».نكن كرت ار تنوخمھ
 ،دیواج تمزر« :تفگ و داد اج شراد بات و دنلب ناوسیگ نایم و تفرگرب حالس مزر
 رس ھك ار یریذپان یتشآ میاتسیم .نامرھق ءهواك یا داب دوبان تنانمشد و راومھ تھار

 خیراترد ھك ار دوخ یاین میاتسیم .دنكفا رب ار كانرطخ نارام ءھشیر و دبوكب ناكاحض
  ».دمزریم ھنادواج
 و یدج وترپ زا زیلھد .دنداتفا هار ھب زیلھد ریسم رد و دمآ نارای دزن و تفگب نیا مزر
 لول اھلیطر و اھبرقع و اھرام ،فقس رب .دوب نشور زور لثم شفارطا یاھدرمز
 .دیشكیم شین ھب ار یراكش و ھتسب رات یتوبكنع یرانك و ھشوگ رھ رد و دندروخیم
 هدش نوفدم توبكنع رات و دود و كاخ زا یاھیال رد ناوارف یاھجنگ و تشرد یاھساملا
  .دندوب لوغشم لدج و گنج ھب رگید رازھ نارازھ و هداتفا كاخ رب رفن رازھ نارازھ .دوب
 یئاھدژا و رانك رد یجنگ ،ھنادرم و ابیز یتروص ،تشرد یلكیھ اب شروك یاھشوگ رد
 یئایادھ و دندوب شاهدجس رب رامشیب ینامدرم .دركیم تراظن ناھج رب ،رس یالاب كانلوھ
 یاهدع و هدیشك ریشمش وا ھیلع فص ھب یئاھتلم .دندركیم شیاعد و دندومنیم میدقت
 .دنتفرگیم نشج ار دوخ یدازآ و دندیشكیم اروھ شیارب رس رب نیچقرع و زارد شیر
 .دندوب تكرح رد باتش اب ناشراوھار یاھبسا و دندركیم هراظن یاھشوگ رھ ھب نارای

  .دندش لوغشم اشامت ھب نارای و دنداتسیا اھبسا ،دناشفا رون یریسم رب یدج ءهراتس
 اب .دومیپیم هار ،یمدآ ناسب یرس و ندرگ ،دالوف زا مث راھچ ،واگ نوچ یندب اب نزمخش
 رگید تسد رد دنلب یریشمش اب و دركیم ورد ار تالوصحم ،تسد كی رد ربتس یساد
 رپ یاھناتسپ و دزیم مخش ار هدش ورد نیمز شدنمتردق مث اب .دومنیم دیدھت ار اھسكرك
  .دزیم ساد و دومیپیم ار زیلھد لوط .دیشكیم نیمز رب ار شریش
  ».تسوت گرزب دج وا .نك شیاشامت بوخ« :تفگ و تخاس بطاخم ار شیخ كلومرام
 گنر ھك ھتسكش تشاد یتروص نزمخش .داتسیا شلباقم رد و تخات بسا شیوس ھب شیخ
 ،ھنایزات تابرض زا شدنمتردق ناوزاب رب و هدیئارگ یھایس ھب باتفآ شبات زا شتسوپ
  .تخادرپ شیخ ءهراظن ھب و تشارفارب دق وا .دوب هدنام یاج رب دوبك یاھھكل
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 ءهدنشخب و شخب ورین یاھمدنگ ناشفا رزب ،زیخلصاح یاھنیمز نزمخش« :تفگ شیخ
 ءهدنزاس یا و نیرفآ  نان شكتمحز یا وت رب مالس .متسرفیم دورد ار كاپ یاھریش
 وت رب ار ناراكمتس ملظ و روجو تسوت دوجو زا ناگدازیمدآ یتسھ ھك یا ،ناھج شكمتس
 محالس .مراد شیپ رد مھم یرما .متسھ تاهداون نیرتناوج نم .داب وت رب دورد .تسین یدح
  ».ار یزوریپ زار وگب و هدب

 جات ءهدنراد نیا ،كدزم وت .ماهداون نیرتتخبشوخ یا ،دنزرف یا یز داش« :تفگ نزمخش
 یریشمش تیاناوت تسد رب .یراد هارمھ ھب ار نیرفآ راكیپ مزر و یدج ءهراتس و عصرم
 راوھار كدزم تكرب زا ھك یبسا .یاھتسشن ملع رتسگ لاب بسا رب و تسا یرایشوھ زا
 ھب یور شیپ یارب وت یلو تسا هدنرب نانمشد ءھئطوت ھیلع هزرابم یارب تریشمش .تسا

  ».یجاتحم زین یرگید حالس
 :تفگو تفرگ شیخ یولج و دروآ رد ار یكچوك ساد دوخ خاش ود نیب زا نزمخش
 ھب اھنرق ار وت و دنچیپیم تیاھاپ رب ھك دنتسھ یاهدنچیپ یاھفلع وت گرزب نمشد«
 و کدزم زا یاھظحل و ینک ادج نیمز زا ار تیایاپ یناوتب دیاب یدازآ یارب .دننابسچیم نیمز
 .»یدرگن رود مزر
 و زیر رس نایمدآ  رب تریش ،داب مرخ تلوصحم« :تفگ و تفرگ ار كچوك ساد شیخ
  ».دوبان تنانمشد
 تحایس و ریس ھب و دنتخات شیپ ھب زیلھد لوط رد و دمآ نارای دزن و تفگب نیا شیخ
 زا یئاھهورگ و كانلوھ یئاھدژا هارمھ ینودقم ردنكسا ،یاھشوگ رد .دندش لوغشم
 گرزب نیطالس زا یخاك وا رانك رد .تفریم شیپ ھب قرش یوس ھب ،نومنرفظ ،نامدرم
  .دیئاسیم نامسآ ھب رس شاشكرس یاھھلعش و هدش هدیشك شتآ ھب نیمز ناریا
 یاھھنحص زا دوب رپ ناشریسم .دنتفریم شیپ ھب خیرات تھج رد و دنتخاتیم بسا نارای

 هدنژ زاس نارود مزر و كانلوھ تایانج و اھلتق ،رامشیب یاھھئطوت ،برغ و قرش لادج
  .دنداتسیا نارای و درك رونم ار یتمس یدج ءهراتس .هدمآ ناج ھب ناشوپ
 .دوب هداتسیا هوبنا یعمج نایم رد ،فك رب یریشمش و نت رب خرس سابل ،باذج یدرم
 مرز ءهدامآ تشد فرط نآ  رد ،رانك رد ركیپ لوغ یئاھدژا و ناطلس سابل رد نمیرھا
  .دندوب
  ».تسوت گرزب یاین ریبك درم نیا« :تفگ كدزم ھب كلومرام
 رس رب عصرم جات گرزب كدزم .دناشفایم رون اباھم یب و دوب هدمآ دجو ھب یدج ءهراتس
 و دیرغ ،درك لیاح مشچ رب تسد وا .دركیم ولئلت تاواسم ءھملك شاكرات رب و تشاد
 لدع خاك دیئارایب ،ناراكمتس ناینب دینازوسب .نارابج روج و ملظ دیزادنارب« :تفگ



 نمیرھا و ادخ ،کدزم     58
 

grp 

  ».ناسكی ھمھ ،ناجكی ھمھ ،لدكی ھمھ .نامولظم
  مھ رب رگید بناج زا اھدژا و هاشداپ و بناج كی زا شوپ خرس یگنج درم رازھ دص

 .دندرك رارف اھدژا و هاشداپ .دش مكاح ناھج ناركیب یارحص رد تخس یگنج .دنتخیوآ
 زیت ماقتنا نادند و دیلامیم هرخص رب ھجنپ اھدژا .دندیدرگ قرغ ھلھلھ و یداش رد مدرم
 .دروآ موجھ نایمدآ رب هرابود ،اھدژا رب راوس ،هاتوك یتحارتسا زا سپ هاشداپ .دركیم
 .دنداتفا كاخ رب ھمھ و تخاس نیگنر ار اھتشد نوخ
 دق تسد ھب ریشمش و شوپ خرس ،یرگید كدزم ،گرزب كدزم ءهدیپت نوخ ھب دبلاك زا
 ار گرزب كدزم« :تفگ و داتسیا شلباقم رد و تخات بسا شیوس ھب كدزم .تشارفارب
 نآ  رب دورد .میاتسیم ار یربارب رادمجرپ و نیتسار هاوخ تلادع نیلوا .میوگیم دورد
 یدرم دار نآ شیاتس .تشارفارب دق نوخ زا و دیدرگ نوخ رد ھقرغ ھك یرگتاواسم
 ار ناھج شراوتسا ءهدارا و دزادنا نارگمتس مادنا رب هزرل شكانلوھ ریشمش ھك تسار
 یناھنپ زار میارب وگب و نك حلسم ارم .متسھ وت هداون نیرتناوج نم .دنادرگ نوگرگد
  ».ار یزوریپ
 وت .نم ءهداون نیرتتخبشوخ یا یشاب زوریپ .كدزم یا یز داش« :تفگ گرزب كدزم
 تبحم رد ھتفات ریشمش .دشخردیم تكرات رب یدج ءهراتس و یراد رس رب عصرم جات

 تاكرب زا ناھج تفرشیپ ھك یاھتشگ راوس یراوھار بسا رب و هدرشف فك رب قلخ
 ناسر یزور شیخ و نیرفآ راكیپ مزر نوچ ینارای و تسوا نیدالوپ و نیزو یاھمھاگ
  ».یاهدروآ هارمھ ھب ار وجمزر
 سابل و یراد لد رد طاشن ،ناتسد رب ریجنز یاج ھب ھك منیبیم« :تفگ یدنخبل سپ رد وا

 رد ناشركیپ لوغ یاھدژا و نیطالس ات ھك دنزرف یا نادب ار نیا .یاهدرك رب رد مزر
 رثا یب یارب تحالس .تسا ھتسشن یرواد ھب ریشمش اھنآ و وت نیب ،دنراددوجو ناھج
 و راكفا زا اھرام ءھشیر عطق یلو تسا هدنرب نارابج ندنار و نانمشد ءھئطوت ندرك
  ».دھاوخیم یرگید رازبا ،نایمدآ ءھشیدنا
 یلاح رد و درك زاغآ ندیشخرد یدج وترپ رد ھك دروآ رب یریشمش یكچوك فالغ زا وا
 رواگنج یا ،دنزرف یا ریگب« :تفگ ،دركیم زارد كدزم یوس ھب ار شتسد ھك
  ».زاسنارود
 ھك ار یریذپان یتشآ نآ میاتسیم« :تفگ و تفرگ گرزب كدزم زا ار ریشمش كدزم
 نك ھشیر نایمدآ ءھشیدنا و راكفا زا ار كانرطخ نارام و دشك ریز ھب ار رابج نیطالس
  ».دزاس
 یاھشوگ رد .دنداتفا هار ھب زیلھد ریسم رد اھنآ .دیدرگ زاب نارای دزن و تفگب ھب نیا وا
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 رظنملاھیرك یدرم .دنداتفایم كاخ رب نانز ریشمش ینامدرم و دنارتسگیم لاب یھایس ربا
  .دركیم تاجانم ،ھتسشن یربا لاب رب تشاد رس رب یزبس ءھمامع ھك
 رگید دننامھ وا .تسادخ ءهداتسرف نیا .تسا ناربمایپ زا یكی نیا« :تفگ كلومرام
 یاھربا شھاگھانپ و دزیرگیم رون زا وا .دبلطیم نوخ شیادخ و شدوخ یارب ناربمایپ
 تیرشب و دنازوسب ار اھباتك ات تسا ھتفرگ تسد رب باتك وا .تسا تافارخو لھج ءهریت
  ».دناشك ارقھق ھب خیرات زا شیپ یاھنارود ھب ار اھنآ و دراد زاب لماكت و یلاعت زا ار
 ھب یمدآ  سوفن زا نویلیم اھنویلیم و شیپ رد ،رادلاب دیفس یاھبسا یرایسب زیلھد رساترس
 رگید ءھشوگ رد .دنتفریم شیپ ھب شرام تكرح اب نیرفآ رورغ یدورس رد ناشلابند
 یناطلس ریرس رب و دوب ھتخاس نادرم دازآ یاھرس زا هرانم رازھ نارازھ ،ناخ زیگنچ
 شرانك رد ینینوخ و بیھم یاھدژا .دربیم رس ھب یاهدنشك میب و سرت رد ،ھتسشن

 ،دشیم رھاظ راوھقعاص ،ناشخرد یاهراتس نوچ ،نیدلاالج .دیلانیم و دیشكیم ھسانرخ
 شوگ ھب تردق اب نانچ مھ شرام دورس .دیدرگیم رود عیرس و دزیم اھدژا رب یمخز
 نارای .دیدرگیمن عطق یمد ،ناشلابند ھب نایمدآ و رادلاب یاھبسا تكرح و دیسریم
 ار اھیندید .تشذگ نینچ اھتدم .دندیدرگ قرغ تحایس و ریس رد و دندومیپ هر نانچمھ
 ھب تعرس اب و دندروآ فك ھب زین ار ناشءهزات یاھحالس و دندینش ار اھیندینش ،دندید
  .دندیسر زیلھد یاھتنا

  .دندمآ دورف نیمز رب و دندش دراو لاز خاك رالات ھب نانزلاب اھرپھش
  .دنداد ناشن وا ھب ار ناشدیدج یاھحالس و دنداتسرف دورد لاز رب نارای
 و ار اھیندید دیدید« :تفگ و تسب شفن شنابل رب تیاضر و ینامداش زا یدنخبل لاز
 تالكشم و هدومیپ ار یدایز یاھهار نونك ات امش .تسا ینتفرگ راك ھب ھچ نآ دیدروآ
 اب امش دربن .تسا هدوب نیمز رب نونك ات امش شالت یلو ،دیاهدینارذگ رس زا ار یرایسب
 دھاوخ نایرج اھنامسآ  یارو رد ھك نیگمھس تسا یدربن ،دیشروخ یدازآ یارب نمیرھا
 ار ناتیاھحالس و دیشیدنایب اھیندید رب .دینك تحارتسا دیورب .منادنزرف دیورب .تفای
 .دنتفر ارسرس ھب تحارتسا یارب نارای و دش شوماخ لاز ».دیئامزایب
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  نارای دوعص
 یناسنا ءھشیدنا و رکفت ورملق ھب

 
  .دندز نیمز رب بدا یوناز لاز هاگشیپ رد و دنتفرگرب حالس مزر و شیخ ،كدزم دعب زور
 امش .ناطیش سئاسد رب دیشاب رایشوھ .وجراكیپ نادنزرف یا دیشاب رایشوھ« :تفگ لاز
 یایند نیرتفیطل و نیرتیلاع ھب امش .دیراد شیپ رد نیگنس یاھفیظو و بعص یھار
 ھك یئاج .تفای دیھاوخ هار یمدآ ءھشیدنا و ركفت ورملق ھب ؛درك دیھاوخ دوعص یدام ناھج
 دیاب دیشروخ یدازآ یارب امش .تسا ناشخرد دیشروخ نادنز و هاگلزنم و نمیرھا نمأم
  ».دینك حتف ار بیاجع رد بیاجع ورملق نیا

 .دزیم قرب ناشماف هرقن ندب .دنداتسیا نارای رس تشپ و دندیسر هار زا زین رپھش ھس
 جوم اوھ رد نیچ مشیربا ناسب ناشیابیز مد و ھتخیوآ  ندرگ یوس ود ھب ناشدنلب یاھلای
 فك رد ار اھراسفا و دندش راوس اھرپھش رب و دنتفرگ تصخر لاز زا نارای .دزیم
 ھب و دندوشگ لاب ،هدرك دنلب نامساآ ھب ار دوخ تسد ود و دندیشك یاھھیش اھرپھش .دندرشف
  .دندمآرد زاورپ
 ورملق زرم ھب ات دندیرپ و دندیرپ ،دنتفر و دنتفر ،دندرك دوعص اھنامسآ ھب تعرس اب اھنآ
 نوچ ناولا یاھربا .دش نایامن گنراگنر یاھربا زا یاھلسلس .دندیسر یمدآ ءھشیدنا
 و تفگش رظانم اھنآ لخادت زا و دندشیم ماغدا مھ رد ،دندوب مطالت رد ینافوط یایرد
 رد و دیشكیم رپ یھانتیال یاضف رب جاوم یئاھربا هاگھگ .دیدرگیم قلخ عیدب یاھگنر
 و تفاكشیم ار نامسآ لد نیگنر یاھربا هارمھ یفلتخم یاھاون .دشیم وحم تیاھن یب
  .دركیم هاگآ        دوخ ریمض زا ار نارای و كدزم
 ھك تسا یناسنا نآ یاھایور اھنیا« :تفگ ھتسھآ رایسب و داھن كدزم شوگ رب رس كلومرام
 اب و میدرگیم وا ءھشیدنا ورملق دراو ام دعب ھب نیا زا .میاهداتسیا شركفت زرم رد ام
 اھنویلیم ناشمادك رھ لباقم رد ھك دش میھاوخ وربور یبیجع و میظع لماوع و اھورین
  ».تشاد دناوتن زاب تكرح زا ار نآ نیدالوپ ریجنز و درك دناوتن یئارای یناسنا رگشل

 یربا رب یاپ طایتحا اب و ھتسھآ و دندش كیدزن ناولا یاھربا ءهدوت رب مارآ مارآ اھرپھش
 .تسارایب زاوآ رب زاس ءھمخز و تفرگ رب لیامح زا گنچ كدزم .دنداھن روطق
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 باتبش مرک

 
 مارآ نارای .دش رادومن روانھپ ناھج یگرزب ھب یاھعلق رود زا .دندومیپ هار اھتدم اھبسا
 یگرزب یاھهریاد مین ھب اھتنا رد و دوب فاص و میخض ،راوید .دندش كیدزن ھعلق راوید ھب
ارو زا را ود یاھدبنگ و دنلب یاھهرانم .دیدرگیم یھتنم  .دندركیم یئامن دوخ راوید ی         ّ  
 اھرپھش نارای .دوب هدرك نشور ار اج ھمھ عصرم جات .دیسریم شوگ ھب تاجانم گناب
 ،راوید یلو دندومیپ هر یدیدم تدم ،لخاد ھب یھار نتفای یارب و دندروآ تكرح ھب ار

  .مولعم ان هار و دوب فاص
 رس ،شرس .تشگ رادومن یاھقلخلا بیجع دوجوم ،ھعلق راوید گرزب ءهریاد مین رب ناھگان
 یب رس رب .تشپ رپ و دنلب یشیر و ینارون و زبس ینامشچ ،هایس یناوربا اب دوب ناسنا
 .وم رپ و دوب ربتس لیروگ ندب نوچ شندب .دیخرچیم فارطا ھب رخ شوگ ود شیوم
 هدیشك شود رب یزبس لنش .تسنامیم راتفك ھب شیاھھجنپ و ھفارز یاپ ناس ھب شیاھاپ
  .دنداتسیا شیوربور راصح نیئاپ رد نارای و كدزم .دناوخیم درو بترم و دوب
 یدج و جات ءهدننك هریخ رون زا ار شنامشچ یتسد اب ھك یلاح رد بیجع دوجوم
  ».متسھ ھعلق نیا نیمكاح ءهدنیامن و دبعم گرزب نھاك نم« :تفگ ،دناشوپیم
  »؟تساجك رد ھعلق ھب دورو هار« :دیسرپ دایرف اب كدزم
 .تسین نایادخ ءھتسیاش ھعلق نیا ھب امش دورو« :تفگ و درك یئادص و رس رپ ءهدنخ نھاك
  ».دیراپسب هر رگید یاھھعلق یوس و دیوش رود
  ».دیاھتفرگ تراسا ھب ار دیشروخ ،ینمیرھا تادوجوم امش« :تفگ كدزم
 زیچ ان و تسپ نم نابابرا ءهدارا لباقم رد دیشروخ« :تفگ و دیرپ وا فرح نایم ھب نھاك
 .دزرایمن یھایس لوپ ھب نیمزرس نیا ناراگدرورپ تمظع لباقم رد دیشروخ رون .تسا
 نایانشآ ان یا دیوش رود .دناهداد ازس شلامعا روخرد و دناهدرك بضغ دیشروخ رب اھنآ
 تشپ و دناوخ یدرو وا ».دیشاب رذح رب نادنوادخ مشخ زا و دیور دوخ هار ھب .نمی دب
  .دندرك یئوج هراچ كلومرام زا و دنتخادرپ تروشم ھب نارای و كدزم .دیدرگ دیدپان راوید
  ».دیوگیم ھچ یدج ءهراتس دید دیاب« :تفگ كلومرام
 رد رس یزیچ كلومرام و نارای .دیباتیم یدنلب ءهرانم رب و ھعلق نورد ھب یدج راونا
  .دندروآیمن
  ».دیشیدنایب یاهراچ امش .درك یراك دیاب« :تفگ اھرپھش ھب كدزم
 ماف خرس راونا ناشیابیز نامشچ زا .دنداتسیا یاج رب مكحم و دندیشك یاھھیش اھرپھش
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 دیدرگیم بوذ و تخوسیم ،دشیم مرگ راوید .دیشك رپ راوید یوس ھب و دیدرگ عطاس
 دیدپ شناكرا رد یاھنخر یلو دیلغیم و دیشوجیم و دشیم ھتخاذگ .دوب یقاب یاج رب یلو
 اضف رب تاجانم یادص و دوب یاج رب راوتسا نانچمھ راوید .تشذگ نینچ اھتدم .دمآیمن
 .دیبوكیم
 ار ناوتو ناج ھك رمث یب شالت زا دیاب« :تفگ و داھن كدزم شوگ رب رس كلومرام
 طرش ندیبوك اراخ گنس رب تشم .تخانش زاب ھھار یب زا ار هار و دیشوپ مشچ ،دریگیم
 و درك ركف دیاب .تشاددھاوخن رمث یدیمون زج نتفات درس نھآ  رب مرگ مد و تسین لقع
  ».دیشیدنا
 اب یدج ءهراتس .دندركیم هاگن هرانم رب ركفتم نارای و هدرب ورف نابیرگردرس كلومرام
 زكرمتم یزیچ رب شتردق مامت یئوگ .دیباتیم یاھطقن رب ،دیشاپیم رون هرانم رب تردق
 كچوك ردقنآ  ،دیدرگ عطاس یكچوك رون ،هرانم یالاب ،نینھآ  یاھلیم سپ زا ناھگان .تسا
 رون شیابیز ندب زا .تفرگ رارق اھھلیم سپ رد باتبش مرك .دمآیم مشچ ھب یتخس ھب ھك
  .دركیم یئامن دوخ یكیرات لد رد هام نوچ شاهدنبیرف و رگنوسفا ءهرھچ و دیرابیم
 یاشگ هار و تسا دیشروخ زا متردق .مبات بش مرك نم« :تفگ و دز ھقلح دوخ رود ھب وا
 هدیشك ھت زین نم رون و دناهدیشك دنب ھب ار دیشروخ .متسھ كیرات یاھبش رد نانامرھق
  ».نادیواج نازورف یا باتب ،اشگ هار ءهراتس یا باتب .تسا
 تمس ھب و درك زاغآ  ندیشخرد دوخ و دیدرگ قرغ یدج خرس راونا رد باتبش مرك
 یجراخ تمس رب ار ناشنامشچ نازوس راونا و دندش هدامآ زین اھرپھش .دیبات راوید ینورد
 نآ رب باتبش مرك تاعشعشت ھك یاھطقن زا و دیدرگ بوذ راوید .دندرك عطاس راوید
 ھب بات بش و تفرگ مارآ  یدج .تشگ رادیدپ راوید رد یاھنخر .تخیر ورف دیباتیم
  .دیزخ یاھشوگ
 نارای و كدزم »!رطخ !رطخ .دینك ھلجع .دیشاب دوز« :دز دایرف ھلجع اب كلومرام
 .دنداھن ھعلق رد یاپ و دندرك روبع راوید ءھنخر زا رازراك ءهدامآ  و فك رب ریشمش
 

 نادنبخی و دامجنا لوغ

 
ظع و را ود یدبنك .فلع و بآ یب و دوب كشخ نیمز  نامسآ  ھب رس ارحص ءھنایم رد می       ّ  
 تخرد دنچ .دندوب هدناشوپ ار نابایب و تشد ،گرزب و كچوك یاھگنس ھتخت .دیئاسیم
 رانك رد ،دركیم تیاكح اج نآ  رد یمرخ و ینادابآ  نارود كی زا ھك توترف و كشخ
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 مشچ یاھعقاو راظتنا رد و دنكفا فارطا ھب یھاگن كدزم .دوب یاج رب زونھ دنلب یاھهرانم
  .دناخرچ
 نیمز یوس ھب ار شناتسد فك ھك یلاح رد و دش رھاظ ینھاك ،گرزب یگنس ھتخت رب
 .نادنبخی و دامجنا دزیا یا و موش یاھناراب ءهدنتسرف یا زیخ اپب« :دز دایرف ،دوب ھتفرگ
 ربا و دمآ  دیدپ اوھ رد نیگمھس یدابدرگ ».دناهداتسیا فك رب ریشمش نانمشد ھك زیخ اپب

 یناتسد و ناشخرد ینامشچ اب خی زا میظع یلوغ ،دعب یتاظحل .دیشك نورد ھب ار یھایس
 ،دنیآ  دوخ ھب اھرپھش و نارای ھك نآ  زا شیپ .دش رھاظ یدابدرگ نورد رد ،هایس ربا زا
  .دیمد نارای رب و درك زاب ار شناھد وا .تفرگ ندیراب لیس نوچ ناراب ،لوغ ناتسد زا
 و نارای ھك دیشكن یلوط .دیدرگ رود و دیرپ نیئاپ ھب كدزم ءھناش زا تعرس اب كلومرام
 یگدنزورف و دوب رات و هریت خی .دنتفر ورف خی زا یاهرخص رد یدج ءهراتس و اھرپھش
 .دركیم لح دوخ رد ار یدج
 ،دنب رد یاپ نارس هریخ یا و تخس رس نانمشد یا« :تفگ و درك یتشز ءهدنخ نھاك 
 رثا یمدآ  ءھشیدنا ءھعلق راصح رب ناتناتس ناج یاھریشمش و ماقتنا نازوس شتآ  ھك دیدید
 نآ  یاھراوید ،شتآ  زا یمنھج اب ای و دزات یمدآ  ركفت رب روز اب ھك سك نآ .دركن
 دور ،ریشمش تبرض .دریگن رب یاھشوت نامرح زج و دباین یبیصن تسكش زج ،دزادگب

 رب ذوفن رازبا .دزادناین رب ار لاس نھك تخرد یمیالم میسن و درادن زاب ار ناشورخ
 ءهراتس نیا ،یدج اما .دشابیمن قطنم هوك ندنك رب بابسا و تسین روز ،یمدآ  ءھشیدنا
 هاگ نآ  .دوشگ امش رب هار بات بش و دراذگ رثا بات بش رب و دومنب هار امش رب سوحنم
 ناتذوفن نادنب خی و دامجنا دزیا و دنتفرگ مشخ امش رب ناتردق ردق ،دیداھن ھعلق رب یاپ ھك
 نوریب رد ھك ھب  راصح نورد رد دنب رد یاپ مصخ :دناھتفگ ھك نانچ .دومن رثا یب ار
  »رادق نمشد
  .دیدرگ دیدپان یاهرخص تشپ ،دوخ و دش وحم لوغ ،دز مھ رب یتسد وا
 هر و دزیم سفن سفن .دیودیم اھهزیر گنس و اھهرخص یال ھب ال تعرس اب كلومرام
 شنورد رد یسك ای و یزیچ دركیم ساسحا .دمآیم ریذپان نایاپ هار شرظن ھب .دومیپیم
 ورین و هدش نیگنس شمسج یلو درادرب زیخ تساوخیم شلد .تسا ھتفرگ ار شیاپ و تسد
  .دوب ھتسب رب تخر شناوناز زا

 دوصقم ھب و تفریم دیاب وا یلو .دومن بوكخیم یاج رب ار وا یرام شف شف یادص
 اپ تعرس اب كلومرام .دید ار كلومرام و دروآ  رب رس یگنس ھتخت تشپ زا رام .دیسریم
 رتكیزن ھظحل رھ رام .تخادرپ شبیقعت ھب راوچیپ یتكرح اب ناباتش رام .تشاذگ رارف ھب
 رد ار وا رمك شانیگارھز یاھنادند اب ھك دوب هدنامن یزیچ .رتكیدزن و رتكیدزن .دشیم
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 و دز یتلغ رام .تسشن ورف شندرگ رب و دیھج یاهرخص تشپ زا یریت ھك ،دریگ ناھد
  .داتسیا زاب تكرح زا اھهزیر گنس نیب

 دنچ زا سپ كلومرام .دش كیزن رام ھب ھنالس ھنالس ،دیفس یاھغیت اب یگنر زمرق تشپ راخ
 رب ھعاسلا ،شاب اج نیمھ« :تفگ و دز دایرف .دید ار تشپراخ و دنادرگ رب ور ،یماگ
  زا .تفای ار یخاروس و دناسر یاهرانم یاپ ھب ار دوخ ،دیدرگ رود تعرس اب و »مدرگیم
 .تفر الاب عیرس و دش لخاد نآ
 

 باتبش مرک تردق

 
  .دیشخردیم تدش اب یدج ریثأت تحت زونھ باتبش مرك
 ھب درك عورش وگتفگ نودب و ».مالس« :تفگ و دش نادنز دراو اھھلیم یال زا كلومرام
 یاھنادند ریز ریجنز ءھقلح .دندوب هدرك مكحم وا رمك رب ھك یریجنز ءھقلح ندیوج
  .دیدرگ دازآ  باتبش مرك و دش هراپ كلومرام
 رب متسد زا یراك یلو مدوب تانارای ندز خی دھاش هرانم یالاب زا نم« :تفگ باتبش
 باتبش سپس ».تسوت تسد رد امعم نیا لح دیلك نونكا یلو« :تفگ كلومرام ».دمآیمن
 .دش ھناور تشپراخ یوس ھب و دمآ  نیئاپ هرانم زا تعرس اب و تفرگ نادند ھب ار
  .دیشكیم خاروس ھب ار رگید مین و دوب هدروخ ار رام زا یمین تشپراخ
 ».نابرھم رای یا و زیزع ءهدنھد تاجن یا مالس« :تفگ و دش كیدزن وا ھب كلومرام
 نیا رد وت ندوب ؟اجك اجنیا ،اجك وت« :تفگ بجعت اب و تخادنا وا ھب یھاگن تشپراخ
 لوغشم مھ یلیخ ھكنیا لثم .تسایرد قامعا رد شتآ  ءھلعش دوجو زا رتبیجع ،نیمزرس
  »!یتسھ
 ».مراد جایتحا وت كمك ھب نم .تسا هدرك ینادنز ار منارای ،خی لوغ« :تفگ كلومرام
  ».مورب هار عیرس مناوتیمن نم یلو« :تفگ تشپراخ
  ».یتفایب هار ھك تسا نیا مھم .درادن یلاكشا« :تفگ كلومرام
 نوچ كلومرام رب ھك یئامیپ هار یتدم زا سپ .دنداتفا هار ھب تشپراخ و باتبش ،كلومرام
 رد ار خی شیامرگ .دش كیدزن خی ھب باتبش مرك .دندیسر خی ءهرخص ھب ،تشذگ ینرق
 تشپراخ و دوشگ هار الاب ھب دوخ راوجوم تكرح اب باتبش .دركیم بوذ ھطقن نامھ
 ار دوخ باتبش .دزیم روش شلد .دوب ھتسشن نیئاپ رد كلومرام .درك دوعص وا لابند
 و تفر خاروس نرود تشپراخ .دیشك رانك و دركرفح یخاروس ،دناسر یدج یوربور
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 .دشیم دوگ خاروس و تخیریم نوریب ھب ردوپ تروص ھب خی .درك ندیخرچ ھب عورش
 .دیزخ خاروس ھب هرابود باتبش مرك .دش جراخ خاروس زا و درك نینچ یتدم تشپراخ
 ار خی باتبش ترارح .دوب هدیناشوپ ار یدج ءهرھچ ،هایس خی زا كزان یاھقرو نونكا
 شزاون و دادیم لقیص ار نآ  و دیلامیم یدج رب ار دوخ دننام مشیربا ندب وا .درک بوذ
 و كلومرام رانك رد و دیزخ نیئاپ هرخص زا باتبش .دش عطاس یدج مرگ راونا .دركیم
  .تسشن تشپراخ
  .دندیدرگ دازآ نادنز زا اھرپھش و نارای و دش بآ  خی ،هراتس ءهدنیازف یامرگ زا

 ناششزاون ھب ،تفرگ تسد رب ار باتبش مرك و تشپراخ ،دمآ دورف بسا زا مزر
 دوجو .درك میھاوخن شومارف ار راكادف و نابرھم نارای امش زگرھ ام« :تفگ و تخادرپ

  ».داب نادواج دیشروخ یدازآ یارب ناتزیزع
 دوجو ھك مدیمھف هزات نم« :تفگ ،دوبن دنب شیاپ یور یلاحشوخ زا ھك یلاح رد تشپراخ
 شین ،ددرگ دنك نت نیئور قرف رب هرادق ھك مد نآ  .دوش عقاو دیفم دناوتیم مفیحن و كچوك
 راپسھر مدع راید ھب ار وا ،هزرش ریش غامد رد یاھچروم ای و دناتسب وا ناج یاھشپ
 ٓ              ».ددرگ زاسراك یباتبش ترارح ،دنام رثا یب ھتخادگ نھآ  ھك اج نا .دنادرگ
 رد ار یلماع رھ و دیامزایب لمع رد ار ھشیدنا ،دشیدنایب دیاب لقاع درم« :تفگ باتبش
 هار دس ،دنادرگ زجاع نتفر زا ار نیگمشخ نالیپ ھك تفلك نامسیر .دریگ راك ھب دوخ یاج
  ».دیاین راك ھب ار لیپ یاپ ،دور ورف ینزوس رد ھك كزان خن و دناوتن یاھچروم
 زور زور ھك دیشاب شوھ ھب ،رایشوھ و لقاع نارای یا« :تفگ و درك یاهدنخ كلومرام
 ھب باتبش و تشپراخ ».دیئارایب مزر هاپس و دیروآ  درگ ار دوخ ناتسود .تسا یدروامھ
 هدرك نشور ار تشد عصرم جات .دندیدرگ رود نادنخ و شوخ و دنداتسرف دورد نارای
 .دوب
 

 تشحو وید اب تعاجش ریش دربن

 
  .دنتخات شیپ ھب ھعلق زکرم یوس ھب نارای و كدزم
  »؟یونشیم« :تفگ كدزم ھب و درك زیت شوگ یردق كلومرام
  »؟یونشیم یزیچ وت رگم .ھن« :تفگ كدزم
  ».نك شوگ بوخ« :تفگ كلومرام
 یادص تشد یوس نآ رد ھك نیا لثم« :تفگ نارای ھب و درك زیت ار اھشوگ كدزم
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 ».دیآیم یئاھماگ
 یدوجوم .دنداتسیا راظتنا ھب و دندیشك جات رب یرتاس و دندش یفخم یگنس ھتخت تشپ ھمھ
 گرزب یناھد ،زبس و درگ یمشچ ،هایس مشپ زا هدیشوپ یندب اب رتم هد لوط ھب ،دننام ناسنا
 رھ .دیدرگ ادیوھ تشد یوس نآ زا ،زیت و نوزومان و رایسب یاھنادند و دولآ فك و
 شوگ رب شدننام ھسانرخ ءهرعنو دنازرلیم ار تشد ،دمآیم دورف نیمز رب ھك شماگ
 ھنیس رب تشم .دركیم دیدھت ار نامز و نیمز و دمآیم باتش اب وا .دیشكیم ناھوس
  .درکیم زاب ار شدننام هرفح ناھد و دیبوكیم
 .تسا یگدنامرد و سرت یالویھ نیا .تسا تشحو وید نیا« :تفگ ناھارمھ ھب كلومرام
  ».دنکیم یرادساپ و درورپیم دوخ ناماد رد ار نیمزرس نیا نیمكاح ھك تسوا
 یریش یمولعمان ءھطقن زا ھظحل نیا رد .درك هاگن فارطا ھب و داتسیا تشد طسو رد وید
 اپ ھب نافوط شیاھلاب تكرح .تساخرب اوھ ھب هدرتسگ لاب ود اب بان یالط یدرز ھب
 مارح نمیرھا رب تحار باوخ شریشمش نوچ یاھنادند و هدنرب و زیت لاگنچ و دركیم
پ نوچ  اتعفد وا .دومنیم  هدنرب و دنمتردق ریش یاھلاگنچ .دروآ موجھ تشحو وید رب یناكی     ً               
 یاھھجنپ .دش ھجوتم ریش یوس ھب وید .تشحو وید یگدنز عطق ءهدامآ شیاھنادند و دوب

 وید .دیرد ار وید ندرگ تسوپ زا یاھعطق شیاھنادند و تفر ورف وا ءھناش رد ریش
 و دیرد ار وا مشچ شنیدالوپ یاھلاگنچ اب رادلاب ریش .دیچیپ دوخ ھب و دیشك یاهرعن

 وید نیگنس تشم ناھگان .دیخرچیم اوھ رد فدھ یب وید یاھتسد .دیشارخ ار شتروص
 و دیدرگ رود وا زا و دز یتسج ،دروخ نیمز رب تدش اب ریش .تسشن ریش ءھنیس رب

 لاگنچ ریش .دوب یراج نوخ ،وید ءھناش و تروص ،مشچ زا .دومن زاغآ ار یرگید ءھلمح
 ،تفرگ ار ریش یولگ و دیشك یدایرف وید .درب ورف وا ءھنیس رد ولج زا ار دوخ روآ گرم
 یتخس ھب .تسشن داب رب اوھ رد ریش زا یئاھرپ .دیبوك نیمز رب مكحم و درب الاب ار وا

 تسد رود یاھهرخص رد و دیشك رپ حورجم یاھنیس و یمخز لاب اب و دیشك رانك ار دوخ
  .دش ناھنپ
 تشم رد ار اھریشمش ،دندیشكرب جات زا هدرپ و دندمآ رد ھب هاگیفخم زا نارای و كدزم
 هدرك ھفالك ار وید ،یدج زكرمتم و هدننك هریخ رون .دنتفاتش وید مزر نادیم ھب و دندرشف
 اھریشمش ،مزر و شیخ ،كدزم .دیشكیم شتآ ھب ار وا و دیشخردیم اھرپھش نامشچ .دوب
 و تخیریم نوخ وید قیمع یاھمخز زا .دنتفریم شیپ ھب و دندادیم نالوج اوھ رد ار

 دیشكیم ھت وید یورین .دزیم مخز وا یاھاپ رب یرگید زا دعب یكی نارای ءهدنشك تابرض
  .تساوخیمرب هرابود و تفرگیم ورین درس نیمز زا ،دیتلغیم نیمز رب و
 دناوتیم تسا ھعلق نیمھ یلاھا زا ھك تعاجش ریش طقف ار تشحو وید« :تفگ كلومرام
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 ».دنك دوبان
 .دندیسر یھوك ھب و دنتفر اھتدم .دنتخات بسا وس نادب نارای و دناشفا رون یتمس ھب یدج
 مرك اھدص .دوب هداتفا نیمز رب ھتسكش رپ و لاب اب یمخز ریش هوك یالاب هاگتخت رد
 رب زین اھتشپراخ .دندیلامیم ناھد بآ شیاھمخز رب و دندوب ھتفرگ ار شدرگ باتبش
 .دنتسارآیم ار شیاھرپ و دندزیم ھناش شندب
 تاعشعشت و تفرگ مارآ یدج شخب تذل و مرگ رون رد ریش .دنداتسیا ریش درگ رب نارای

 یوس ھب و داتسیا اپ رب ،دمآ دوخ ھب رادلاب ریش .درب نیب زا ار اھمخز اھرپھش نامشچ
 یعس و دروخیم ناكت وید .تفاتش هاگمزر یوس و دیشك رپ ناھگان .تسیرگن تشد
 گنچ .دش لزان وا رب گرم ءهداتسرف نوچمھ ،رادلاب ریش .دوش راوتسا نیمز رب دركیم
 رد وید .دیشك نوریب ھناخ بلق زا ار وا بلق شدنمتردق یاھنادند اب و دنكفا شاھنیس رد
 ھب نارای و كدزم .تفر ورف رازنش رب یئوب دب و نفعتم ءهدام نوچ ،نیگمھس یاهرعن سپ
  .دنداتسیا هراظن ھب و دنتفاتش هاگمزر ھب و دندمآ رد زاورپ
 اب ام الا و دھد ھمادا رخآ ھب ات ار راكیپ نیا رادلاب ریش مراودیما« :تفگ اوجن ھب كلومرام
  ».دش میھاوخ وربور یكانرطخ نمشد
  »!مدیمھفن ار تروظنم« :تفگ كدزم
 سرت وید رب ھبناج ھمھ و یئاھن روط ھب دناوتن تناتم و تعاجش ریش رگا« :تفگ كلومرام
ن بلق زا ،دزاس دوبان رخآ ھب ات ار وا دوجو تا رذ مامت و دنك ھبلغ تشحو و  و ناج ھمی                                            ّ                         
 وربور یناوارف تالكشم اب ام و درك دھاوخ ملع دق توخن و رورغ ءھھلا وا ریگنا ترفن

  ».دیریگب تسد رد مكحم ار اھریشمش دیاب ،نارای .دش میھاوخ
  .دندیدرگ دربن ءهدامآ و دندیشك ماین زا ار اھریشمش كدزم ءهراشا اب شیخ و مزر
 نادند ھب ار تشحو وید بلق ،عاجش رادلاب ریش ھنوگچ نیبب« :تفگ كدزم ھب كلومرام
  ».دیشیدنا یاهراچ دیاب .دپطیم زونھ بلق یلو .نیبب .دلامیم نیمز رب و دشكیم
 و هدیرد مھ زا ار نآ ات دركیم شالت و دیلامیم زیت یاھگنس ءھبل رب ار بلق رادلاب ریش
 .دزاس ناسكی كاخ اب
 

 توخن و رورغ ھھلا

 
 تساوخیم ھك یاھظحل رد .دش هدناماو و ھتسخ ،بلق لماك یدوبان تھج شالت رد ریش
 ھب یماگ و دومن اھر ار بلق ریش .دش جراخ یاهدنبسچ هایس ءهدام بلق زا ،دنك هرات سفن
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  .داھن بقع
 ».تسین ھتخاس یراك رگید رادلاب ریش زا« :تفگ هدزناجیھ كلومرام
 شوج شیاھیگدیرب .دروخیم ناكت سوسحم ان رایسب و دیپطیم مارآ ،هدش یشالتم بلق 
 شیادص و دشیم رتیوق شاشپط و رتسوسحم مد رھ شتاكرح .تفاییم مایتلا و دروخیم
  .دیسریم شوگ ھب فیفخ رایسب
 زا ناوت شمارآ نینط ھك تشد یانھپ رد هدنپط یبلق .بیاجع رپ دندیدیم یاھنحص نارای
 ،داد تسد زا ار شاشمارآ هرابكی .دركیم خرك ار اھنآ و تفرگیم اھرپھش و نارای

 ھب بلق .دیدرگیم ینالوط اھشپط ءھلصاف .دیئارگ یمظن یب ھب شتخاون كی و بترم شپط
 زا هاگان ھب .داتسیا زاب تكرح زا و دیپط تردق اب راب نیرخآ یارب .دشیم كیدزن گرم
  .درك یئامن دوخ تشد ءھنھپ رب و تساخرب یبیجع دوجوم نآ نورد
 و نیرولب یندرگ ،لعل نوچ ینابل ،تشرد و یكشم ینامشچ ،درز یاھوم اب ابیز ینز
 نوچ یئاھھجنپ و اھنار و ریگنا سوھ و كیراب یرمك اب ،رتاس یب و ھتسجرب یاھھنیس
 و تشاد تشپ رد سوواط رتچ نوچ یئابیز و گرزب رتچ .دوب هداتسیا تشد رب ،سوواط
 یلاح رد وا .دندركیم یئامن دوخ ،دنمك ھس و ریشمش تفھ شدنمتردق و ابیز تسد هد رب
  .دراذگ شیپ ھب یماگ ،دوب ھتفرگ لوارق ار اھریشمش ھك
رف  ابترم .دوب هداد تسد زا ار شیدرسنوخ و دركیم یبات یب كلومرام  و دزیم دای  ً                            
 رطخ رد یدج .نك ینابھگن یدج زا رگید تسد اب و نزب ریشمش تسد كی اب« :تفگیم
  ».تسا
 مزر ھك نآ زا شیپ و تفرگ ارف ار اج ھمھ هایس دود .درك توف یدج یوس ھب رورغ ءھھلا
 .دندزیم ریشمش ضحم یكیرات رد شیخ و كدزم .دیچیپ وا رود ھھلا دنمك ،دیآ دوخ ھب
  .دروآ رد اپ زا ار شیخ ،ھھلا ریشمش و تفرگ دوخ رد ار كدزم ،مود دنمك
 ءهراتس .دندركیمن اھر ار رورغ ءھھلا یاھظحل ناشغورف رپ نامشچ راونا اب رپھش ھس
 دنبرمك كلومرام .دندیدیمن ار ھھلا ،دود و یكیرات رد اھرپھش .دناشفایمن رون رگید یدج
 و دمآ دورف كدزم ندرگ رب نیگمھس یاھبرض .دیزرلیم دوخ ھب ھتفرگ مكحم ار كدزم
 رد و داتفا نیمز رب بسا زا ،دز یخرچ .دیدرگ رات شنیب ناھج نامشچ لباقم رد ناھج
 درد زا و دروخ یناكت ،درك یتكرح كدزم .دش یرپس ینالوط ینامز .تفر ورف تملظ
 .تخیریم كشا و دوب ھتسشن شرانك كلومرام .دیشك رب یدایرف
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 عصرم جات داسف

 
 دوخ ھب ار وا كلومرام ءھیرگ .دوشگ مشچ ھتسھآ و داد ناكت ار اپ و تسد ،دیتلغ كدزم
 ھب یھاگن ،داھن وناز رب ار كلومرام و تسشن اھتسد رب ھیكت اب ،ددرک دنلب رس .دروآ
  .تساخرب اج زا هدز تشحو و دنكفا فارطا

 یدج .دمارب شداھن زا هآ .درب جات رب تسد .دندوب ھتفر زین اھرپھش .دوب یلاخ نارای یاج
 راز راز و تفرگ تروص رب تسد .دیدرگ مخ و دیزرل ،دش تسس شناوناز .دندوب هدرب ار
 گنچ یاون ،ناگدید كشرس رب و تفرگ رب گنچ ،تسارایب نامرح رب ار هآ .تسیرگ
  .دیچیپ اضف رد شكانزوس یادص ،لد زوس زا و تخیوآ
 للق رد .دومن یسراو ار فارطا و تشادرب رس تبقاع .درك یراز و تسیرگ یتدم كدزم
 یتمس رد .دندركیم زین لاگنچ زاسنارود یدربن یارب رادلاب ناریش یدادعت ،رود یاھھوك
 وس نیا ھب باتش اب ،ناشینادنز نارای یوجتسج رد اھتشپراخ و باتبش یاھمرك ،رگید
  .دندركیم شالت و دندوب وپاكت رد ھمھ .دندیودیم وس نآ و
 ،دومیپ ار اھهرخص و اھتشد .دومن تكرح دیزویم ھك یمیالم داب تھج فالخ رد كدزم
 قرف و هداتفا ناورد ھب شرس .دوب هدیدرگ روجنر شانت و هدش هراپ شیاھشفك و سابل

 و ھتسشن كدزم شود رب یتدم ھك كلومرام .تشاد یدنیاشوخان ساسحا .تخوسیم شرس
 رب ار دوخ و دروآ رب سرت زا یدایرف ناھگان .دیرپ جات نایم ھب ،دادیم یرادلد ار وا

  .تخادرپ ششزاون ھب و تشادرب نیمز زا ار وا توھبم و ریحتم كدزم .تخادنا نیمز
 ھبلغ دوخ سرت رب و دروآ تسد ھب ار دوخ یدرسنوخ دركیم یعس ھك یلاح رد كلومرام
 .دنكمیم ار تنوخ و هدروآ موجھ ترس رب ،هدز مرك ،جات یاھدرمز یضعب« :تفگ ،دنک
  ».تسام تاجن هار اھنت نیا .مینك ادیپ ار یدج ءهراتس رتدوز ھچ رھ دیاب
 تفر و تفر .داتفا هار ھب داب فلاخم تھج نامھ رد ممصم یلو جالعال و هدنامرد كدزم
 .دندیكمیم ار شنوخ و دندزیم شین شرس رب اھمرك .دیسر یدننام ھپت ءهرخص ھب ات
 اھدرمز یضعب« :تفگ كدزم ھب بجعت اب و درك كیدزن جات ھب ار دوخ ھتسھآ كلومرام
 .دناهدش لیدبت یروطق و دنلب یاھمرك ھب رگید یضعب یلو دنشخردیم
 نیا زا یدج یرای اب دیاب« :تفگ كلومرام .دشن ادج شرس زا جات درك شالت ھچ رھ كدزم
  ».داد بیترت یرگید جات ،جات
 ورف ركف ھب و دز ھمتابمچ وا تسد فك زین كلومرام .تسشن یگنس رب و دیشك یھآ كدزم
 ار دوخ كدزم .دیئاس رپ ناششوگ ھب نانك زاورپ یفیعض شاكنك و سانرخ یادص .تفر
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  .تسشن هراظن ھب طایتحا اب و دیشك الاب هرخص زا
م سانرخ ھثجلا  میظع نھاك ود  .دندزیم مھ لوك و رس رب دنلب یاھناوختسا اب و دندیشكی              ُ 
 اب نوخ .درب ورف یرگید ندرگ رب ار شتسد لاگنچ ،دوب رتدنلب و رتھبرف ھك اھنآ زا یكی

 رب بترم یوق نھاك لاگنج .دیدرگ مخ و دز یدایرف یمخز نھاك .دیھج نوریب ھب تدش
 ھظحل رھ فیعض نھاك سانرخ .دروآیمرد اپ زا ار وا و تفریم ورف فیرح ندب

 و داھن ینابرق مخز رب ناھد حتاف نھاك .دیدرگ شوماخ شیادص ھكنیا ات .دشیم رتفیعض
 و داد رس یرعرع یادص .دیبوك ھنیس رب و درك تشم ار شناتسد ،دیكم شنوخ زا یردق
  .داتفا هار ھب یتمس رد
 هاگن ار فارطا و تشگیم رب هاگھگ نھاك .دنتخادرپ شبیقعت ھب ھتسھآ كلومرام و كدزم
 نوخ یاھھگر كدزم رس زا .دشیم یفخم گرزب یاھگنس سپ رد كدزم و دركیم
 شتردق و هدش روجنر یسوسحم روط ھب وا .تفاییم هار شتروص رب و ھتشگ ریزارس
 ،دنك وجتسج دیاب ،دورب دیاب ،تسین یاهراچ یلو .دوب هدیشك ھت شریشمش یرادھگن یارب
 تسد یدج ءهراتس ھب هرابود دیاب وا .دیامن ادیپ ار لاب كبس یاھرپھش و رادافو نارای دیاب
 .دیدرگ دیدپان یخاروس رد وا و تفر یرانك ھب گنس .دش كیدزن یگنس ھتخت ھب نھاك .دبای
 موب یاوآ ھب موقلح زا و دش كیدزن نآ ھب كدزم ،ددرگرب دوخ یاج ھب گنس ھك نآ زا شیپ
 شندرگ رب كدزم ریشمش ھك دوب هدشن جراخ خاروس زا الماك زونھ نھاك.دیشك یدایرف
  .دیتلغرد خاروس رانك شندب و دش باترپ یاھشوگ ھب شرس .تسشن
 اب كدزم .تسب مكحم ار ھجیرد ،گنس و دندش خاروس دراو تعرس اب كلومرام و كدزم
 زا سپ ھك درك یط ار یزیلھد .تفریم ولج ھب قلطم یكیرات رد و تشادیمرب مدق طایتحا
 هار ھب تمس نادب و دومن بلج ار شاھجوت یگنر زبس رون .دیسر یكیرای یورھار ھب نآ
 .داتفا
 ،ابیز و عصرم تخت ھس ،دندوب هدیشك ناینرپ شراوید و رد رب ھك یللجم رایسب نلاس رد
هرا وف ،ھطوحم طسو .دنتشاد رارق بناج ھس رد ،سوواط یاھرپ ھب نیزم  ضوح نایم ،یا   ّ  
 سونبآ زا یئاھزیم رب اھهویم و اھیكاروخ ماسقا و عاونا .دیشاپیم بآ ،گنر یاهزوریف

 ار ناشتشز یاھاپ و هداد مل عصرم یاھتخت رب توخن و رورغ ءھھلا ھس .دوب هدش هدیچ
                  ّ     .دندوب ھتفرگ هرا وف ریز
 تسد شلاك یاھناتسپ رب و دزیم ھسوب شنابل رب و دوب ھتسشن یاھھلا رانك رد مزر
  .دركیم زاین و زار و دیلامیم
 ار یاھظحل مزر .تفرگ ناھد رب تریح تشگنا كدزم و دنادرگرب یور مرش زا كلومرام
 یاھھلا باوختخر رد و دمآیم ینھاك یھاگ هاگ .دوب مرگرس یباسح و دادیمن تسد زا
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 یدرو ،دمآیم یرگید نھاك ً           ا ددجم .دركیم كرت ار وا یتدمزا سپ و تفریم ورف
  .دشیم شوغامھ وا اب و دناوخیم
 ناشیارب دادیم خر ھچ نآ رواب و دندوب هدش بوكخیم یاج رب بجعت زا كلومرام و كدزم
 ار اھنوخ .دیدرگ دراو نینوخ ناتسد اب ینھاك و دش زاب یرد ھظحل نیمھ رد .دوب لكشم
سآ ھب رس ،داھن مھ رب مشچ ،تسش هرا وف بآ رد  شوغآ رد و دناوخ یدرو ،تشادرب نام                                 ّ        
  .تفرگ مارآ یاھھلا
 نھاك ھك یرد ھب و تشذگ ،تشاد رارق نلاس درگ ھب ھك یئورھار مخ زا تعرس اب كدزم
 .تخادرپ اشامت ھب رد زرد زا و دوشگ ار نآ ھتسھآ ،دیسر ،دوب هدش دراو نآ زا دولآ نوخ
 رد ھب تشپ ،تسد ھب قالش ینھاك .دروآ راشف شبلق رب یگرزب مغ و دیشك یدرس هآ
 بناج رد .دندوب هدرك نازیوآ رس اب ھنھرب ھمین ار شیوخ شیاپ یولج رد .دوب هداتسیا
  .دنتشاد اپ ھب ریجنز و لغ اھرپھش رگید
 نوچ نھاك .تفاكش ار نھاك قرف یتبرض اب و دش هاگھجنكش دراو یگتسھآ ھب كدزم
 یلاحشوخ اب ،دوب یراج نوخ شیاھمخز زا ھك شیخ .دیتلغ نیمز رب تشوگ زا یھوك
 .تفاتش تمس نادب كدزم .داد ناشن ار یتمس و »دراد رارق زیلھد نآ رد یدج« :تفگ
 ھلجع« :تفگ كلومرام .دزیم وسوس یرون مك ءهراتس نآ فقس رد ھك كیرات دوب یئاضف
 دوخ .تفر الاب و داھن راوید یاھیگدیرب و اھخاروس رب اپ كدزم ».نك ھلجع .كدزم نك
 تشادرب ار هراتس وا .دندوب هدرك دمجنم یاهریت و هایس خی رد ار یدج .دناسر یدج ھب ار
 .دوشگ اھرپھش یاپ زا ریجنز و لغ و درك هراپ ار شیخ یاپ بانط .دش هاگھجنكش دراو و
 ار وا و دمآ كدزم یوس ھب ،درشف فك رب دوب هداتفا یاھشوگ رد ھك ار شریشمش شیخ
 .تفرگ شوغآ رد مرگ
 

 نارای حتف و رامسوس
 

 .دندرك ناھنپ ار دوخ ،رد تمس ود رد نارای .دیسریم شوگ ھب نیمز اب مث دروخرب یادص
 دورف یرگید زا سپ یكی كدزم و شیخ یاھریشمش .دش دراو و دوشگ ار رد ،دالج نھاك
  .دندروآ رد یاپ زا ار وا و دندمآ
 ھك تساشگ هار و ددرگیم دازآ خی نادنز زا یتقو یدج ءهراتس« :تفگ كدزم ھب كلومرام
  ».تسین یدج جات رگید جات نیا یلو .دریگ رارق جات رد
 .تشگزاب زیلھد ھب هرابود وا .دیدرگ ادج شرس زا جات .درك كیدزن جات ھب ار یدج كدزم
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 ھب ار اھمرك ،دیشك رب ماین زا ار گرزب كدزم ءهدنشخرد و توربج و لالج رپ ریشمش
 جات ناج ھب نابات ریشمش اب سپس .دومن ادج جات زا ار هدنشخرد یاھدرمز و تخادنا رود
 نآ رد یھجو نیرتھب ھب ار هدنشخرد یاھدرمز و تخاس یرگید جات ،عصرم جات زا .داتفا

 رپ نامشچ ءهدننك توھبم راونا .داتسیا ناشیوربور و دمآ اھرپھش دزن هاگ نآ .داد یاج
 راوتسا دیدج جات كرات رب ار نآ كدزم و دومن بوذ ار یدج گنرھایس خی اھرپھش غورف
 .دش رونم یدج .درك
  .داھن رس رب جات كدزم و دیرپ كدزم نینوخ یاھوم نایم ھب تعرس اب كلومرام
 ،ناھد بآ اب و دنامیمن زاب تیلاعف زا یاھظحل كدزم رس یاھمخز رامیت رد كلومرام
  .دركیم مرن ار وا یاھمخز
 هدز تشحو اھھھلا .دنداھن اپ رورغ یاھھھلا هاگترشع ھب و دندش اھرپھش رب راوس نارای
 ءهراتس .دندش رازراك ءهدامآ دعب یاھظحل و دندیزرل دوخ ھب یدج ءهدننك هریخ وترپ زا

  .دركیم یرارقیب شرانك رد شیابیز رپھش و دیباتیم مزر رب تدش اب یدج
  ».وش راوس .یآ دوخ ھب« :تفگ و دیناسر وا ھب ار دوخ كلومرام
 زادنارو ار كلومرام تلاح یب و رامخ ینامشچ اب هدش وداج یاھمدآ ناسب مزر یلو
 .دندرك زاغآ ار ینینوخ دربن اھھھلا اب شیخ و كدزم .دوب هدنام اج رب تكرحیب و دركیم
 نارای .دركیم دیدھت ار فك رب ناج رای ود ،ھھلا ھس تسد رد زیر نوخ ریشمش تسیب

 یاپرب رس رپھش .دندربیم شروی و دندركیم عفد ار تالمح اھھھلا و دندزیم ریشمش
  .درك راوس دوخ تشپ رب ار وا و داھن مزر
 و دندش جراخ یگنس ءھنخر زا و دنتسشن بقع دادیم ناشن یدج ھك یتمس رد رپھش ھس
  .دوب ھتسشن رپھش رب هدش مسلط و تام و جیگ مزر .دنداھن تشد رب مدق
 دمآ نارای یوس ھب زاب یناھد اب و دش جراخ یاھثجلا میظع رامسوس ،یگنس ھتخت رانك زا
 یوجتسج رد و دیشخبب ورین ماھتسخ نت ھب ،دیروآ دجو ھب یدج یامرگ اب مھ ارم« :تفگ و
  ».دیئامن میرای رگھلیح و راك لغد ینمشد
 »؟تسیك وت نمشد« :دیسرپ كدزم
 ،یناسنا ءھشیدنا و ركفت ورملق رد مھ اب ام ینمشد .توخن و رورغ ءھھلا« :تفگ رامسوس
 ھتفر ورف ھسلخ ھب یدج یامرگ رد دعب یاھظحل وا ».دراد یمدآ خیرات تمدق ھب یاھقباس
  .دنابنجیم مد و دوب
 نیمز رب مارآ ار وا ،درک مخ وناز رپھش .دروخیمن ناكت و دوب هدنام هریخ یاھطقن ھب مزر
 .تفرگ ندیبات مزر رب یدج ءهراتس .دنداتسیا فص كی رد رپھش ھس .تساخ رب و تشاذگ
 بوذ .دیدرگ ھتخادگ مزر .دندرب ورف دوخ رد ار مزر زین اھرپھش نامشچ نازوس راونا
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  .دیشكیم رپ نامسآ ھب وا زا گنر مك یدود و تخوسیم ،دشیم
 نآ نازوسب« :تفگ و درك زارد یدج یوس ھب ار شناتسد ،تساخرب ،دروآرب رس مكمك وا

 یگتخادگ زا وا ».تسا هدنام اج ھب نمیرھا زا ھچ نآ رھ نك دوبان و تسا نازوس ھچ
 .دندیشك مھ رب كلپ اھرپھش و تفرگ مارآ یدج .دیشخردیم
 و تخیوآ وا ندرگ رب تسد ،دش كیدزن كدزم ھب و دیدرگ راوس دوخ بسا رب مزر
 یتدم .داتفا ورف ناشاھھنوگ زا قوش مرگ كشا و درك ھسوب رد قرغ ار وا كدزم .تسیرگ
  .تشذگ نینچ
 ».میدرگیم زاب رورغ یاھھھلا ءھناخ ھب نونكا« :تفگ كدزم
 ھب مدق و دندش زیلھد لخاد ،گنس فاكش زا هرابود اھنآ .داتفا ولج و دمآ دجو ھب رامسوس
  .دنداھن اھھھلا ءهدكترشع
 ھب ار اھنآ اھرپھش .دیدرگ زاغآ نیگمھس یدربن .دندوب گنج ءهدامآ فك رب ریشمش اھھھلا
 ءهراتس .دندركیم ناشراداو ینیشن بقع ھب نانز ریشمش نارای و كدزم و دندیشكیم شتآ

  .دوب هدرك قرغ دوخ غورف رپ راونا رد ار اضف یدج
 نیمز رب مارآ و دوشگ لاب ھھلا .درك باترپ نامسآ ھب ار یاھھلا شدنمتردق مد اب رامسوس
 بسانم یتصرف رد كدزم .دندوب هدرك ھفالك ار نارای اھھھلا كباچ و یوق ناتسد .دمآ دورف
 مزر .درب ھلمح وا رب الاب زا و دوشگ لاب نیگمشخ ھھلا .درك عطق ار یاھھلا تسد كی
 دیدرگ گرزب عصرم جات عشعشت رد كتپ .دروآ رد ار رگنھآ ءهواك كتپ و درب رس رب تسد
 نیگنس تبرض .دنداھن بقع ھب یماگ و دندیشكرب یدایرف اھھھلا .درك زاغآ ندیشخرد و
 یگنس نوچ ھھلا .دمآ  دورف ،دوب هدوشگ لاب كدزم زارف رب ھك یاھھلا ءھنیس رب مزر كتپ
 وا یاپ ،دوشگ ناھد رامسوس .تساخرب اج زا نالان و ناتفا دعب یاھظحل .دیتلغ نیمز رب
 رب رد ار وا رامسوس ناھد نازوس شتآ زا ینمرخ .دش عطق اپ .درشف و تفرگ نادند ھب ار
 كتپ اب دربن رد اھھھلا .دنامب یاج رب دربن نادیم رب یاھتخوس مین بوچ نوچ ھھلا .تفرگ
 .دندش دوبان یرگید زا سپ یكی و دنداد تسد زا تمواقم یارای ،رامسوس تردق و مزر
 ار دربن نادیم ،ھتسشن اھرپھش رب زارف رس و زوریپ ،یمخز یندب و ھتسخ ینت اب نارای
  .دندركیم اشامت

 دراو ،تفگب نیا وا ».مروآ درگ یئاھن گنج یارب ار دوخ نارای دیاب نم« :تفگ رامسوس
 زا یركشت نیرتكچوك راظتنا یتح زیزغ رای نیا« :تفگ شیخ ھب كدزم .تفر و دش زیلھد
 ».تشادن ام
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 ھعلق ورشیپ یاھورین یھدنامزاس
 

 ار رادلاب ریش و رامسوس ،تشپراخ ،باتبش مرك ،بش رھ نارای .تشذگیم اھزور
 ھب نامز .دنتسجیم هار و دنتسشنیم تروشم ھب یدج وترپ رد اھتعاس ،دندركیم تاقالم
 و بت و دمآ و تفر .دیدرگیمن عطق یاھظحل تاجانم گناب .دشیم كیدزن یئاھن تشونرس
 نامسآ ھب رس راود دبنك درگ رب یھایس ربا .دركیم تیاكح یثداوح عوقو زا نینھاك بات
 ار یگرزب دربن زین نارای .دركیم یرادساپ نآ زا ،هدز ھقلح ،نمیرھا ءھناخ ءهدیشك
 یدربن یارب و دنتفریم دوخ ناعونمھ غارس ھب ھعلق رگنایصع نینكاس .دندادیم نامزاس
  .دندوب دربن ءهدامآ ،هدرشف فوفص رد تاناویح زا رازھ نارازھ .دندشیم هدامآ نیگمھس

  .دندناوخیم اعد اھهرانم یالاب زبس و دیفس و هایس یاھهالك اب نھاك اھدص
 ھب میظع للق نوچ ،تشحو وید اھدص ،نمیرھا ءھناخ تمس رد .دیسر ارف یئاھن ءھظحل

 نھاك اھدص .دندیشكیم راظتنا رورغ یاھھھلا یرامشیب دادعت ناشرانك رد و هداتسیا فص
 و گنج ھب ار اھنآ ،هداتسیا فص ھب میظع هاپس نیا تشپ رد ،باتك و قامچ ھب حلسم
 ریش نارازھ و اھدص ،تشحو یاھوید ربارب رد ،لباقم فص رد .دندركیم قیوشت راتشك
 یاھرامسوس یرامشیب دادعت ،رورغ یاھھھلا یوربور .دندوب دربن ءهدامآ عاجش رادلاب

 نویلیم اھنویلیم ،نادنب خی و دامجنا نادزیا لباقم رد و دندرشفیم مھ ھب نادند كانمشخ
 ناتسود فص نایم رد نارای و كدزم .دندوب هدرك یئارآ فص ،تشپراخ و باتبش مرك
 و كچوك كلومرام رازھ نارازھ .دركیم یربارب دیشروخ اب یدج ءهراتس .دندوب هداتسیا

 توق و فعض طاقن زا ار اھنآ و دندركیم لدب و در ناتسود ھب ار دربن نادیم رابخا ،زیر
  .دنتخاسیم ربخ اب نمشد
 یادص .دش ھبولغم ،دوب هداتسیا كدزم ءھناش رب ھك گرزب كلومرام روپیش اب گنج
 تكرح سخ سخ و تشحو ناوید ءهرعن ،رادلاب ناریش شرغ ،اھھھلا ریشمش كچاكچ
 نادیم دود و شتآ و كاخ و درگ زا .تفریم نامسآ ھب اھتشپراخ و باتبش و رامسوس
 لیلحت ار نانمشد یورین و ناوت و دیشخردیم نانچمھ یدج .دیدیمن ار مشچ مشچ ،مزر
  .دربیم
 صقر اھرامسوس .دشیم رتزیت ناشاھلاگنچ و رتكانمشخ ،دربن رھ رد رادلاب ناریش
 و دندركیم باترپ اوھ ھب ناشدنمتردق مد اب ار اھنآ و دندیشكیم شتآ ھب ار اھھھلا ،نانك
 ناشخاروس ،دندزیم تلغ نادنبخی و دامجنا نادزیا ندب رب اھتشپراخ .دندنازوسیم
 بوذ ار اھنآ و دندیئاسیم نت ،هدش ردوپ یاھخی رب رامشیب یاھباتبش و دندركیم
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  .دندرک
  .دنتشادن ار دربن نادیم ھب ندش كیدزن تارج و دندركیم دیدھت طقف رود زا نینھاك
 ار هاگراب هار تعرس اب و دنتخاس اھھتشپ ھتشك زا و دندرب ھلمح نینھاك رب نارای و كدزم
 رون رد نارای یلو دوب ھتفوك ورف ار اھنآ كتخب لثم ظیلغ و هایس یربا .دنتفرگ شیپ رد
 ات .دندزیم تخات یگفخ ھمین لاح رد و دنتفریم شیپ ھب یدج یریگ تمس و عصرم جات
 بآ اھهراوف .لبنس و ھلال و لگ زا دوب رپ نیمز .دنتفای تاجن هایس ربا لاگنچ زا مكمك ھكنیا
 و دندوب هدش مخ هویم راب زا ناتخرد .دیئاسیم نت زیچ رھ رب میالم یمیسن و دندناشفایم
  .دندادیم رس ھھچھچ و دندیدنخیم ناتسلگ رب نالبلب
  ».تسوداج و تسا رحس ینیبیم ھك اھنیا« :تفگ كدزم ھب كلومرام
 دراو سپس و دندیسر رانا غاب ھب و دندرك روبع زیمآ رحس یاھناتسوب نایم زا نارای
  .دندش كچیپ یاھرازلگ
 زا تمیالم اب ار شیاھاپ .دربیم تذل یدنك نیا زا و دركیم تكرح یتخس ھب شیخ
 كدزم .دننك تكرح ھتسھآ دندوب روبجم نارگید .تشادیمرب ماگ و دركیم ادج اھكچیپ
 .تفریم شیپ ھب ھتسھآ و دركیم لمأت شیخ یلو دیشكیم و دوب ھتفرگ ار شیخ تسد
 .دیشك اھكچیپ رب شزاون تسد و تسشن .دوبن یورشیپ ھب رداق رگید شیخ .دنداتسیا نارای
  .دندیشك دنب ھب مكحم ار شدنمتردق ندب و اھاپ و دندز ھقلح شرود ھب اھكچیپ
 و دیبات .دیبات وا رب اھرپھش نامشچ شخب یگدنز راونا .دنتفرگ ھلصاف وا زا مزر و كدزم
 .دیبات

 و تخوس و دیشخرد .دیشخرد و تخادگ .دیدرگ بوذ و دیچیپ دوخ ھب ،دیدرگ مخ شیخ
 اپ ھب مكمك شیخ .درك دوعص نامسآ ھب و دیشك رپ میسن رب یھایس دود نوچ شیاھھتخوس
 :تفگ و دوشگ اھرپھش یوس ھب تسد .دیشخردیم و تخادگیم هداتسیا وا .داتسیا و تساخ
 ات دیھدب تردق نم ھب و دیباتب .اھناسنا خیرات لمحم یا دیباتب .نادیواج ءهدنزورف یا دیباتب«
رازل گ نیا زا  ورف مشچ اھرپھش ».مبای تاجن ماهدیبسچ نآ نیمز رب لاس نارازھ ھك ی    ِ   
 ھك یلاح رد و تفرگ تسد رد ار نزمخش ساد ،داھن وسیگ رب تسد شیخ .دنتسب
 ھب و تخیوآ شندرگ رب تسد ،دناسر كدزم ھب ار دوخ ،دركیم عطق ار هدنچیپ یاھكچیپ

 .تسیرگ یتخس
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 نمیرھا هاگراب
 

 ھك تسا هدارا و تمھ نیا دعب ھب نیا زا .دنیآیمن رتولج رگید اھرپھش« :تفگ كلومرام
  ».دناسرب نمیرھا ءھناخ ھب ار امش دیاب
 زا ھك نیا ات .تفریم شیپ ھب نانز ساد شیخ .دنداتفا هار ھب و دندش هدایپ اھرپھش زا نارای
  .دنتشذگ زیمآرحس عرازم زرم
 ناج نارای یا ،عونلا بر نارادساپ یا« :تفگ و دنازرل ار نامسآ یبیھم یادص هاگان ھب
 كیدزن ام تمظع رپ خاك ھب تسد رد ریشمش نمشد ھك دیباتشب و دیزیخ اپ ھب ،فك رب
  ».تسا هدیدرگ
 رون تردق مامت اب یدج .دندروآ موجھ نارای ھب گرگ كی یگرزب ھب رارج برقع نارازھ
 ھب تخس رادافو رای ھس رھ .دنتفریم بقع و دندیسرتیم یدج رون زا اھبرقع .دناشفایم
 .دنتخیوآ رد اھبرقع اب هاگ نآ سپ .دندرشفیم فك رب ریشمش و دندوب هدیبسچ مھ
 یناھد اب رامسوس اھدص .دنتفر بقع یئاھماگ اھبرقع ناھگان .دمآ دیدپ تخس یاھماگنھ
 گرم شین و دندوب حالس یب نارامسوس لباقم رد اھبرقع .دندروآ موجھ اھنآ رب زاب
 ناھد شتآ زا ینمرخ نایم رد اھنآ .داتفایمن رگراك اھنآ میخض تسوپ رب ناشروآ

 :دیبوك اضف رب هرابود یرگید روآ بعر گناب .دندش دوبان و دنتخوس اھرامسوس
 ».دنكیم دیدھت ار ام هاگراب دنمتردق نمشد ھك فك رب ناج نارادساپ یا دیزیخرب«
 .دندروآ ھلمح نارای رب و دندش رھاظ دولآ فك یناھد اب ،تشز راتفك اھدص ،یاھظحل رد
 درگ تاناویح .دوب كدنا ،دنمتردق و دیلپ تاناویح نیا مجاھن لباقم رد نارای و كدزم یاوق
 قرب و دوب هدننك خرك و دنت ناشاھسفن .دندربیم ھلمح بناج ھمھ زا و هدز ھقلح اھنآ

 تخس یراكیپ رد و دندیسر رس رادلاب ریش نارازھ .دوبریم ناوزاب زا تردق ناشنامشچ
  .دندرك دوبان ار ناراتفك ربارب ان
 نھاك یدادعت .تفر یرانك ھب ھتسھآ ھتسھآ ،دیسریم شرع رب ھك ینینط اب یگرزب رد
 اب ناشرورس .دنداتسیا و دندش جراخ فص ھب تسد رد یئاھباتك اب شوپ زبس و شوپ ھیس
 نك محر ام ھب ،میتسھ وت ناگدنب ام ،هدنمزر كدزم یا« :تفگ و دمآ ولج شدننام مث یاھاپ
 ھب ار وت ناشفا رون ءهراتس نیا .نارب مكح روانھپ ناھج نیا و خاك نیا رب ھظحل نیا زا و
  ».امن یرورس ام رب و نك یرود وا زا .دیاین راك
 ریشمش كدزم .دنداھن نیمز رب ار دوخ راتفك نوچ یاھلاگنچ و دنداتفا رد هدجس ھب نینھاک
 رب مدق و دندنارذگ غیت مد زا ار نینھاك ،نارای .دروآ دورف گرزب نھاك تشپ رب و دیشك رب
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 نوتس اھدص و دوب یاهزوریف رمرم نآ فك ھك دندش دراو یعیسو ءھطوحم ھب .دنداھن خاك
 یاھماج .دندركیم لمح ار یلكش یسوق قاط ھک اپ رب رالات یاھهرانك و نایم رد میظع
 و زبس یاھھلعش ناشنورد زا ھك دروخیم مشچ ھب نیعم یاھھلصاف رد یرامشیب یگنس
 رد كانرطخ یاھرام زا یگرزب و كچوك یاھھمسجم .دیشكیم رپ نامسآ  ھب شفنب دود
 شقارب و هدنز نامشچ زا ھك یرام یناوختسا و میظع ءھمجمج و هدش هدیچ رانك و ھشوگ
  .دركیم یئامن دوخ تھبا اب ،رالات یاھتنا رد ،دیدرگیم عطاس زبس رون

 شوماخ اھادص .دیدرگیم وحم مولعم ان یناویح شرغو ریفن رد فیعض یاھلان یادص
  .دیمارخ رالات ھب ناشك نماد یزیگنا برط یاون و دندش

 ام مرك ناوخ رب .عاجش ناگدنب یا امش رب دورد« :تفگ یزیگنا نزح و ھتفرگ یادص
  ».دیئاسایب دبا ات تداعس و تمعن رد و دیریگ اھهرھب ام تامارك و فاطلا زا .دیدمآ شوخ
 و نوگانوگ یاھاذغ نآ رب ھك دش رھاظ رالات طسو رب دیفس رمرم زا یزیم هاگان ھب

 و اھنغور نیرتھب رد هدش تفت نادنفسوگ ،نایرب یاھكبك .دندوب هداھن اراوگ یاھتبرش
 نارفعز یوب .دادیم نیئزت ابیز یاھلگ عاونا ار الطم یاھماج رد هدننك روحسم یاھتبرش
  .دركیم كیرحت ار اھتشا گنراگنر یاھاذغ و
  .دندرشف فكرب ریشمش و دندراذگ شیپ ھب یماگ نارای
 ناتیاراوگ یاھتبرش و دنكفا ناج رب رھز ناتمرك ناوخ« :تفگ و دروآ رب گناب كدزم
 اب ،مادنا سونو منص ھس ».دیروآ  مزر ھب یور و دیریگرب ھسیسد .دروآ مشچ رب دبا باوخ
 صقر ھب و دندش رھاظ رالات رب نایرع و ھنھرب ،ینیچ یتام ھب یتسوپ و یئایور یركیپ
 ار ادخ لد ناشرگنوسفا هاگن و دزیم جوم ،اھماج ءھلعش راونا لخادت رد ناشمادنا .دندمآ
 وداج و رحس ھب ناشزیگنا توھش و گنھامھ تاكرح و دندیصقریم نوزوم .دركیم مرن
 اھنآ رب زاب ناتسد اب و دندش كیدزن نارای ھب مارآ مارآ و دندیصقر یتدم اھنآ .تسنامیم
  .دندناوخ دوخ یوس ھب ار نارای ناشزامغ یاھهاگن اب و دندوشگ شوغآ
  .دنداتسرف مدع راید ھب ار اھھصاقر كلھم و عیرس یتبرض اب ،نامزرمھ و كدزم
 رام ھس لكش ھب اھھصاقر .دنازرلیم ار رالات یاضف نیگمھس یشرغ و مشخ زا یئاھدایرف

  .دندنام اج رب ناج یب رالات شرف گنس رب لاخ و طخ شوخ
 ھتشگ نیئزت نیرب تشھب« :داد رد ادن ،لالم رپ و ھتسخ ،ینیگآ مشخ و تبیھ رپ شرغ
 دیباتشب .هدیدرگ ناور هاگراب ناگدنب رب نامتمحر ،دناهدوشگ رپ ام هاگرد ناگتشرف ،تسا
 حالس .وگانث نینیھاك یا دیباتشب .فك رب ناج نانابھگن یا و توكلم شرع نیبرقم یا
 ار ام هاگراب و دناشفایم رون یدج .تسا هدرك ذوفن ام هاگراب ھب رادق نمشد ھك دیریگرب
 یاھھلعش ماك ھب ار یدج و دینك تمھ .دناهدرك زیت ار منھج شتآ  ام ناگتشرف .دنازرلیم
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 زا و دینك شون اراوگ یاھتبرش .تسامش نآ زا تشھب هاگ نآ سپ .دینكفایب خزود بیھل رپ
  ».دیمارایب زبس یاینرپ رب و دیریگرب ماك ندب نیمیس نایروح

 یا« :تفگ كانمشخ و دنمدرد ،لولم و ھتسخ یئاوآ اب و دیشورخ نانز ریفن یرگید یادص
 رب ریشمش ،ام ینمیرھا هاگراب نابرفم یا ،غورد و ھسیسد نانھاك یا و یناطیش نادزیا
 سئاسد زا ات دیراد دنلب تمھ .دیرب ورف منھج رعق ھب ار یدج و دیریگرب حالس ،دیشك
 ».دیریگ اھهرھب ام ینمیرھا
 دوخ ھب سرت زا و دناهدنام اھنت ینمیرھا ناتردق ردق« :تفگ و درك نارای ھب ور كدزم
 ».دنشوكیم ھناھوبذم و دناھتفرگ تسد رب عیمطت و دیدھت حالس تھج نیا ھب .دنزرلیم
 ،هدنز نامشچ .دنداتسیا رام گرزب ءھمجمج یوربور و دندیسر رالات یاھتنا ھب ناھارمھ
 .دش هریخ و تفرگ تمس اھنآ رب یدج ءهراتس .دركیم ولئلت ھمجمج گنر زبس و قارب
 گنر .تفاییم شرتسگ مشچ مامت رب خرس گنر ھتسھآ ھتسھآ .دندش زمرق نامشچ كمدرم
 راونا یلو .ددرگ مكاح ھناخ مشچ رب دركیم شالت و دروآیم موجھ كمدرم رب زین زبس
 .دندش زمرق هراب كی رام نامشچ .دشیم زوریپ و تسكشیم مھ رد ار وا تمواقم یدج
 رب شقن یاھتسكش ینیچ نوچ ھمجمج و دز نوریب ھناخ مشچ زا یكچوك ءھلعش ناھگان
 .دیدرگ زاب ھتسھآ ھتسھآ یروآ  شدنچ یادص اب و دش رادیدپ یگرزب رد .دیدرگ نیمز
 

 یئاھن فاصم و »ناحیر زار«
 

 شالت و دندوب هداتسیا اج رب شیخ و مزر .دنادرگرب ور و داھن شیپ ھب یماگ كدزم
  .دوب هدرك دس ار اھنآ یورشیپ یئرمان و تخس یراوید .دنرادرب یماگ دندركیم
 نیا .تسین اھنآ ءهدھع رب نمیرھا اب یئاھن فاصم تلاسر« :تفگ كدزم ھب كلومرام
 نونكا .تسا هدیدرگ لوحم كدزم و یدج ھب طقف و طقف لاز فرط زا گرزب ءھفیظو
  ».تسوت مزر نادیم ،یدج مزر نادیم ،نادیم
 راپسھر هاگراب زكرم یوس خسار یمزع اب و تفرگ شوغآ رد ار نارای .تشگزاب كدزم
 هدیسر نآ تقو نونكا« :تفگ و درك كیدزن كدزم شوگ ھب ناھد ھتسھآ كلومرام .دیدرگ
  ».میوگزاب ار یزار تیارب ھك تسا
  »؟ار زار مادك« :دیسرپ كدزم
  »ار ناحیر زار« :تفگ كلومرام
  »؟دوب ھتفگ ھچ ناجرم ھب ناحیر یتسار ؟تسا ھنوگچ نآ و« :دیسرپ بات یب اب كدزم
 نایب ناجرم یارب نینچ ،یریطاسا ناتساد بلاق رد ار تقیقح ناحیر« :تفگ كلومرام
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 زا ھن و هام زا ھن ،هراتس زا ھن و دوب یربخ نیمز زا ھن ھك میدق میدق رد دنیوگ« :دوب هدومن
 زا شیپ ،دوب یسنج ود دوجوم كی ھك ادخ نیلوا ای ،ناركیب نامز ای ناورز ،دیشروخ
 رد .دركیم ینابرق بترم لاس رازھ ود تدم یرسپ دنزرف یوزرآ رد تانئاك شنیرفآ
 دش ھلماح ھظحل نیمھ رد .دیدرگ كش راچود شیاھینابرق ریثأت ھب تبسن وا تدم نیا نایاپ
 ءھجیتن نمیرھا و اھینابرق ءھجیتن ادخ .نمیرھا و ادخ یاھمان ھب دروآ ایند ھب دنزرف ود و
   .دوب وا كش
لع ا رھاظ ھك یلاح رد .دنتسھ لك دحاو كی ءازجا و ھكس كی یور ود عقاو رد اھنآ  مھ ھی    ً       

 مھ تسد رد تسد ،ھكس نیا ظفح یارب ،لك دحاو نیا ظفح یارب یلو دناهدیشك ریشمش
 یناطیش هزادنا نامھ ھب ادخ یناث رد .دناهدیدپ كی زا فلتخم لكش ود اھنآ  اریز .دنراد
 :میوگب رتھب .دنوادخ ھك تسا هدیدنسپ و میحر هزادنا نامھ ھب نمیرھا و نمیرھا ھك تسا
 تروص نآ ھب هاگ و نیا ھب هاگ زیچ نیا ھك زیچ كی زا دنتسھ لكش ود ناورز نادنزرف

 ،شكتمحز نامدرم ام ھیلع ،دشابن ای دشاب دھاوخیم ھچ رھ زیچ نیا یلو .دوشیم رھاظ
 .دوب یھاوخ گرزب تقیقح نیا دھاش وت نونكا و ».تسا هداتسیا ناھج مدرم تیرثكا ھیلع
 بل نآ نایب زا وسرت نایاناد و دنشابیم نآ ندید زا مورحم ،لھاج یاھناسنا ھك یتقیقح
  ».دنزگیم
 هریاد عیسو ءھطوحم هاگراب .داھن هاگراب رب اپ نشور یركف و راوتسا یاھدارا اب كدزم
 راوتسا نآ فك رب بان یالط زا یروطق و میظع یاھنوتس تھج ھس رد ھك دوب یلكش
 ساملا رازھ نارازھ و تشاد رارق اھنوتس رب یدایز عافترا رد فقس .دوب هدیدرگ
 نآ رب و دركیم نیئزت ار نآ گنراگنر یاھگنس و اھبنارگ یاھدرمز و ناشخرد
 ھك نادنبخی و دامجنا نادزیا و تشحو وید ،توخن و رورغ ءھھلا یاھھمسجم .دیشخردیم
 فك .دنتشاد رارق عاعش نیرتكچوك یاھنوتس یولج رد ،دندوب هدش ھتخیر صلاخ ءهرقن زا
 ناولا یاھگنس اب ،دوب یلیوط و ضیرع یارسرس تروص ھب ھك زكرم ات هاگرد زا هاگراب
 مشچ ھب كانرطخ نارام زا یرایسب یاھسیدنت ارسرس نیفرط رب و ھتشگ شورفم
 رب هایس گنس زا یئاھماج ،ھھلا یاھھمسجم یولج رد و یرتم تسیب عاعش رد .دروخیم
 مھو طیحم و دیشكیم ھنابز ناشنورد زا دود و شتآ ءھلعش ھك تشاد رارق یئاھھیاپ
  .دروآیم دوجو ھب ار یزیگنا
 ءھمھ شاسوسحم ناكت رھ اب ھك وم زا هدیشوپ دوب یاهرک مین تروص ھب هاگراب زكرم
  .دیزرلیم هاگراب
ك ھثجلا  میظع رام ود  اب ،دندوب هدیناود ھشیر بدحم ءهریاد نیا رب تخرد نوچ اھتنا رد ھ        ُ 
 اھرام .دندادیم نالوج اوھ رد ار ناشءھخاش ود نابز ،هدیمخ یندرگ و ھتشارفارب یدق
 نامشچ زا ھك یرون .هایس یرگید و دوب زبس یكی گنر ،روآ بعرو دندوب دنمونت
 هاگھگ و دندركیم شفشف مادم .زیگنا لوھ و دوب روآ ھسلخ دشیم عطاس ناشدوبك
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 رب و دیباتیم هاگراب رد اھماج درز و زبس ءھلعش راونا .دندادیم رس كانلوھ یاھهرعن
  .دوزفایم روآ بعر یاھرام توربجو لالج
 و تارھاوج ماسقا و عاونا اب ھك بان یالط زا یایسرك ،اھرام مد نیب ءھلصاف رد
 هدیمل نآ  رب نانھاك سابل رد یھاشداپ .تشاد رارق ،دوب هدش نیئزت شارت شوخ یاھساملا
 رب رگید تسد اب و ھتفرگ یتسد رد دمآیم نآ زا نوخ یوب ھك ار ینیدرمز ماج و دوب
 بدحم ءهریاد رب و تساخرب عصرم یسرك زا ناطلس .دركیم میسرت یتاملك یقاروا
 ،ار وت ،ار میحر دنوادخ میاتسیم« :تفگ و درك دنلب زبس رام یوس ھب ار اھتسد .داتسیا
 هاگرد زا ار ناطیش ناوریپ و داد یزور ناگدنب ھب ھك ار یدنوادخ میاتسیم .ار اتكی دزیا
 بوضغم ار وا و یدروآ مشخ یدج رب ھك دنوادخ یا ار وت میاتسیم .دومن درط شتوتف رپ
 میاتسیم« :تفگ و تفرگ رارق هایس رام لباقم ،داھن مھ رب اھتسد سپس ».یدینادرگ
 ،هدومرف بضغ ام نانمشد رب ھك غورد و ھسیسد دنوادخ یا ار وت ،ار ناطیش ،ار نمیرھا
 یاھركشل تاھناكریز یاھھئطوت و هدرك زیررس اھلد رد سارھ تاھنیك و مشخ شتآ
 تالكشم یدج هار رد ھك ار وت ،ار ناطیش ،ار نمیرھا میاتسیم .ھتخیگنا مھ رب نمشد
 ناوریپ زغم زا یماج هاگ نآ ».یدینادرگ زیت وا رب ار منھج شتآ و یدروآ دیدپ ناوارف

 ھیدھ مسر ھب ار نمیرھا ناوریپ نوخ زا یماج و درك میدقت نمیرھا هاگشیپ ھب میحر یادخ
  .داھن نیمز رب زبس رام یولج
 نآ ؟تسا نینچ ایآ« :تفگ دنزیم فرح دوخ اب ھك یئوگ ،هدز تریح و زاب یناھد اب كدزم
 ھن رگم .تسا تقیقح منیبیم ھچ نآ .ھن .ھن !منیبیم باوخ دیاش ؟دراد تقیقح منیبیم ھچ
 نیا ھن رگم .دنوشیم ینابرق و دندرگیم ناطیش ءھسیسد راچد نامدرم زا یھوبنا ھك نیا
 رگا !دنزوسب منھج شتآ رد دیاب دبا ات و هدش راتفرگ ادخ بضغ ھب نامدرم نیمھ ھك
 فعض نیا سپ .دنك قلخ اھھسیسد زا نوصم ار شناگدنب تسناوتیم ادخ دوب یتلادع
 قلخ دوخ ھك ھچ نآ ندنازوس رد وا رایتسد ناطیش و تسا راگدرورپ ءھسیسد ،ناگدنب
 نامدرم ھیلع مھ تسد رد تسد ھك یراكلغد نارگھسیسد یا داب ناتگنن سپ .تسا هدرك
  ».دیاهدیشك ریشمش
 تسا یتقیقح ینكیم ركف و ینیبیم ھچ نآ« :تفگ و داھن كدزم شوگ رب بل كلومرام
 مھ نآ و دنھدیم ماجنا ار ھفیظو كی و دناهدروآرب رس عبنم كی زا نمیرھا و ادخ .كاندرد
 .تسا یناھج ناتردق ردق ھب تمدخ
 یاج رب عصرم یسرك و میظع یاھرام لباقم رد .دومیپ ار ارسرس تعرس اب كدزم
 نانمیرھا یا تسا زادنارب نامناخ ناتمشخ دننامھ ناتتمحر« :تفگ و دروآ رب دایرف ،داتسیا

 یتردق اب یدج ءهراتس .تفر شیپ ھب یماگ و دیشك رب ماین زا ریشمش ».تریس تشز
  .تخادرپ یناشفا رون ھب دننامیب
  .دندشیم رود یدج رون زا بات و چیپ اب و دندروآیم رب ولگ زا نیگمھس یاھهرعن اھرام
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 دوخ مشخ شتآ رد ار وا .دینك شدوبان« :تفگ نارام ھب و تساخرب یاج زا ناطلس
 ناھد اھرام .دركیم قیوشت گنج ھب ار اھرام و دادیم نامرف بترم وا ».دینازوسب
 یلو .دندرك باترپ شیوس ھب ار ناشناھد دود و شتآ و دندروآ ھلمح كدزم ھب ،دندوشگ
  .دیدرگیم دوبان و وحم یدج شزیخ رپ راونا توربج و لالج رد اھھلعش
 ریشمش یلو درب شروی یدج رب هدوشگ یناھد اب ،زبس رام .تشادرب یرگید ماگ كدزم
  .درک دراو نآ رب یكلھم مخز و دمآ دورف شندب رب تعرس اب كدزم
 :دز دایرف و تفوكب اھرام ندب رب ،تفرگ فك رب ار یگرزب قالش ،دش مخ هاشداپ

 .دیدرك یرادساپ ھتسیاش ارم لاس نارازھ مھ امش و متسب رمك ناتتمدخ ھب لاس نارازھ«
 ناتماقتنا و مشخ ،تقفش و محر فیصوت رد و مدرب ورف ناتتشز ماك ھب یمدآ زغم نارازھ
 .مدرك ریزارس سارھ و تشحو زا یلیس كاپ یاھلد و بلق اھنویلیم رب و متشون اھباتك
 نآ تقو نونكا .مداد تراشب ناتنیرب یاھتشھب رب و مدناسرت ناتاھمنھج زا ار نایمدآ

 لاح .اعدم رپ نارورپ نت یا ،دیشوكب متاجن رب و ھتسب رمك متمدخ رب ھك تسا هدیسر
 ار یدج .دیروآ گنج ھب یور .درك دیاب ورد راب نیمدنچ یارب ار هدیشاپ یاھرزب ءهرمث
 قالش اھرام رب ابھم یب وا ».دینادرگ راپسھر منھج ھب ار تخسرس ناسنا نیا و دیئابرب
  .دركیم ناشصیرحت گنج ھب و دزیم
 و درك ملع دق كدزم یاپ شیپ نھاك .داد لھ ولج ھب ار هاشداپ )میحر دنوادخ(یمخز رام
 لوا ءھظحل نامھ رد .تخیوآ رد وا اب و دیشك ریشمش كدزم .داتسیا تسد رد قالش
 كدزم ندرگ یوس ھب ار نآ و داد بات اوھ رد ار قالش نھاك .دوب مولعم دربن تشونرس
 یگنر درز تاعشعشت رد و تسشن شندرگ رب كدزم ریشمش ھبرض نیلوا .تفر ھناشن

 ھب ریشمش .تفر شیپ ھب یرگید ماگ كدزم .داتفا نیمز رب یزوس ھمین نوچ و دیدرگ قرغ
 .دروآ       دورف یتبرض و تفرگ ھناشن نمیرھا یوس
 و درب ولھپ ھب تسد ،دیتلغ نیمز رب كدزم .دوبر شتسد زا ریشمش و دوشگ ناھد زبس رام
 و درك زاغآ ندیشخرد یدج راونا رد ریشمش .دیشكرب ماین زا ار ریبك كدزم ریشمش
 یاھنادند اب هایس رام .تشاد فك رب خرس رون زا یحالس وا نونكا .دش ینارون ھچراپكی
 نامشچ رب ھقعاص نوچ یئاھھقرج ریشمش كون زا .تفرگ ھناشن ار كدزم رس نیگآرھز
  .دیشك بقع ار دوخ ناشك هرعن رام .تفرگ دوخ رد ار وا ءھندب و تسشن رام
 رب یكلھم تابرض و دزیم ریشمش بترم كدزم .دندركیم شالت فك رب ناج نارام
 رونت .دوب هدومن بلس اھرام زا ناوت و بات ریشمش یاھھقعاص .دروآیم دورف نانمشد
 هدش ھتسخ شناوزاب .دركیم شالت و تخیریم قرع كدزم .دشیم رتغاد ھظحل رھ گنج
 زاب یمد و دنتفرگیم ورین یمولعم ان عبنمزا اھرام .دوب هدناماو ندب لمحت زا شیاھاپ و
 .دنداتسیایمن
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 نایادخ یادخ اب كدزم یوگتفگ
 

 درك تیادھ دوب هدش ھیبعت هاگراب فك رب و نوتس رانك ھك یاھچیرد ھب ار كدزم كلومرام
 نیا .دراد هار نمیرھا و ادخ راگدیرفآ ای و نایادخ یادخ یوس ھب ھچیرد نیا« :تفگ و
 ار دوخ هدشن رید ات شاب دوز .دنكیم تیادھ نادنمتردق نیرتدنمتردق یوس ھب ار وت ھچیرد
  ».ناسرب زیلھد ھب
  .تفر نیئاپ و داھن یناكلپ رب اپ و دوشگ ار ھچیرد تعرس اب كدزم
 ود یاھنابز اب دزیا هدزاود .دندرك دس وا رب هار كانرطخ و لاخ و طخ شوخ رام هدزاود
  .دندروآ ھلمح شیوس ھب نیگآرھز یاھنادند و ھخاش
 نشور ار اج ھمھ یدج .تسیرگن فارطا ھب و تفر نیئاپ اھھلپ زا نانزریشمش كدزم
 لیب و ساد ،نادنس و كتپ یدادعت شیاھراوید رب ھك رادمن دید یاھمخد كدزم .دوب هدرك
 رب یدج شخب یگدنز راونا .دوب هداتفا یاھشوگ رد زین یگرزب قالش .دندوب هدرك نازیوآ
  .دزیم جوم ھمخد زا یاھشوگ
 دیاب ھك درك ساسحا .تسا كچوك درك ساسحا راب نیلوا یارب .دش هریخ تمس نادب كدزم
 ھب ینیمز رب نایادخ یادخ یاھاپ درك ساسحا .دروآ دورف میظعت رس تمظع نیا لباقم رد
 ھتفھن شیاناوت ناوزاب رد ناسنا اھدرایلیم تردق و هدیدرگ راوتسا روانھپ ناھج تعسو
  .دوب یناسنا یاھلسن ھمھ یگرزب ھب وا .تسا
 مغ و ھتفرگ ناھد رب تریح تشگنا .دیدرگ كیدزن و دراذگ شیپ ھب یماگ ھتسھآ كدزم
 .تشاد لد رد یگرزب
 رب ،كدزم ءهرھچ نوچمھ ،ابیز سب یاهرھچ و ربتس یتالضع ،میظع تماق اب ،ناسنا
 كتپ شاھتسب ھنیپ ناتسد رب و دوب ریجنز و لغ شناوزاب و اھاپ رب .دوب هداتسیا ھمخد طسو
 ھتسب شنامشچ و هدروخ كرت شیاھاپ و هدرك مرو تمحز و راك تدش زا شناتسد .لیب و
 .دوب
 .درك لزان باتك نامیارب و دومن قلخ ار ام ھك یاهدنشخب دنوادخ ساپس« :تفگیم یپایپ وا

 ،شخبب ارم ،میرك ءهدنھد یزور یا .دومن رود ام زا ار نمیرھا ھك یمیحر دنوادخ ساپس
  ».رادب مظوفحم ناطیش رش زا و نك وفع ار مناھانگ
 یدرز ھب شیابیز ءهرھچ .تشاد رارق نآ یارو رد شرس و دوب راوتسا شیناشیپ رب فقس
 زا و دركیم شیاین مئاد وا .دركیم یئامن دوخ شسردنم سابل زا شدنمتردق مادنا و هدیئارگ
  .دیزرلیم دوخ رب نمیرھا و ادخ سرت
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 و دروخ نیچ شیناشیپ تسوپ ،دشیدنایم یزیچ ھب یئوگ .تسب ورف بل ناھگان ناسنا
 نیا« :تفگ ینازرل یادص اب هاگ نآ سپ .تشذگ نینچ یاھظحل .دش هدیشك مھ رد شناوربا

 و ددرگیم زیررس ،دباتیم ممسج رب ناور نوچ ھك تسیچ نیا ؟دنكیم مرگ ارم ھك تسیچ
 ھشیدنا رب ررش و بلق رب شتآ  ھك نیرفآ ناج یورین نیا ؟دنیشنیم مبلق رب قشع نوچ
 اب ار مرامیب نت و یدروآ محر نم رب ھك مراذگیم ركش ار وت ادخ یا ؟تساجك زا دنكفایم
  ».یئامنیم رامیت دوخ تبحم و قشع
 متس یا وت رب دورد .نایادخ یادخ یا وت رب دورد !ناسنا یا مالس« :تفگ دایرف ھب كدزم
 گرزب ،دنریگیم لكش نانمیرھا و نایادخ تناور و حور رد ھك دنب رد یاپ ءهدیشك
 نآ .ناھج یاھتمعن یعقاو ءهدننیرفآ یا وت رب مالس .دندرگیم مكاح وت رب و دنوشیم
 ناشخرد ءهراتس نیا ،یدج ،رگرامیت ءهدننك مرگ زا ،نیرفآ ناج شخب تاجن یامرگ
  ».تسا
ردق ،دنمدرد  ناسنا  ھك تسیك ؟دھدیم نم ھب نایادخ تافص ھك تسیك« :تفگ و دیزرل ی            ِ     
 .دوجوم یا وت رب یاو ؟دسارھیمن نمیرھا و ادخ بضغ زا ھك تسیك ؟دیوگیم رفك

 .مشكیم تمحز و منكیم راك وا ناگدنیامن و دنوادخ تمدخ رد نم ھك تسا لاس اھدص
 یب و دناهدرك راثن اھنآ یاپ ھب میس و رز نویلیم اھنویلیم نم ناردپ ھك تسا لاس اھدص
 راكھنگ نم زا دنوادخ ھك تسا نآ رب نم دیما .دناھتسناد بجاو ار ناشتعاط ارچ و نوچ
 غیرد نم زا ار منھج نمیرھا ھك مراودیما .دنادرگ مبیصن ار تشھب و دشاب یضار زین
  ».دراد
 تناكاین زا رازھ نارازھ و دناھتفر داب رب تلاوما ھك تسا لاس اھدص« :تفگ كدزم
 تناتسد ،ھتسب تنامشچ ھك تسا لاس اھدص .دناھتشگ نیطالس و نینھاك یراكلغد ینابرق
 ءهدید اب و یئاشگب مشچ دیاب نم و یدج ندید یارب وت .دنریجنز رد تیاھاپ و دنب رد
 ».ینك اشامت ار ام بوخ تریصب
 یاپ و ددرگیمن نوخ ھب ھتشغآ ھتسب تسد .دنیبیمن ار اھیتشز ھتسب مشچ« :تفگ ناسنا
  ».دوریمن باوصان هار ھتسب
ز ،ار ناسنا ،ھتسب  مشچ« :تفگ كدزم  ار یدج ءهراتس و ار دیشروخ ،ار رون ،ار اھیئابی                  ِ              
 تسد .دریگیمن ار دنویپ و داحتا تسد و ار یجاتحم تسد ،ار باتك،ھتسب تسد .دنیبیمن
 سكچیھ اب ،دوریمن هار ،ھتسب یاپ .دنكیمن عافد دوخ زا و دریگیمن فك رد ریشمش ،ھتسب
 بوكخیم خیرات زا یاھطقن رد ھتسب یاپ ناسنا .درادن رانك رد ار یئورھر .تسین هارمھ
  ».دریمیم و دسوپیم رب یب یتخرد نوچ و دوشیم
  ».منازیرگ ناطیش زا نم و یتسھ ناطیش وت« :تفگ ناسنا
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  ».مراد فك رب ریشمش نیطایش ھیلع و میاھناسنا قشاع نم« :تفگ كدزم
  »؟تسیچ زا تریشمش ؟تسا ھنوكچ وت ءھفایق« :دیسرپ ناسنا
 ،نتسب مشچ .ینك هراظن ار مریشمش و ارم و یدج ات یئاشگب مشچ دیاب وت« :تفگ كدزم
  ».تسا یئانشور اب ینمشد
  »؟تسا ھنوگچ یدج یئانشور« :دیسرپ ناسنا
 رب ،دنكیم مرگ ار وت ھك تسا یزیچ نآ یدج یئانشور .تسیندركان فصو« :تفگ كدزم
 ناسنا ات دنیبب ار نآ دیاب مشچ .دیاشگیم هار تیاپ شیپ رد و دشخبیم ناج تناور و مسج
 ».دنك كرد ار نآ
  »؟دننكیم زاب ھنوگچ ار مشچ« :دیسرپ ناسنا
 دیاب موس و یوش ممصم ھك نیا مود .یئاشگب مشچ ھك یشاب لیام دیاب لوا« :تفگ كدزم
  ».یشاب ھتشاد ندرك زاب مشچ ءھلیسو
 یط ار یناراگزور ناشخرد دیشروخ وترپ رد نم رود یاھھتشذگ رد« :تفگ ناسنا
 هدرك هدنز مناج رد ار نارود نآ تارطاخ یدج یامرگ .مسانشیم ار دیشروخ نم .ماهدومن
  ».دناھتسب زین مناتسد ،مرادن یاھلیسو یلو میاشگب مشچ ھك متسھ ممصم نونكا .تسا
 رب ھك یلامتسد ءهرگ رب یدج ءهراتس .دیناسر وا تشپ ار دوخ و دومیپ هر یتدم كدزم
 كدزم .داتفا نیمز رب لامتسد و تخوس یدج شتآ رد هرگ .دیبات ،دوب هدش ھتسب ناسنا مشچ
  .داتسیا ناسنا تروص یوربور و تفر الاب الماك و دناسر اھھلپ ھب ار دوخ
 .تسب هرابود و درك زاب هرابود و تسب ار نآ عیرس ،یدج رون تدش زا و دوشگ كلپ ناسنا
 یدج ءهراتس رب ھك دیسر یاھظحل .درك زاب مشچ و دز كلپ زاب .دناخرچ مشچ و دز كلپ

 دیفس شگنر و دیشك یدایرف ھبترمكی .دوب قوشعم رب قشاع زاین هاگن ،شھاگن .دش هریخ
  .دیدرگ
 و دوشگ مشچ هرابود یتاظحل زا سپ ناسنا .دمآیم دورف شرس رب یتابرض فقس یالاب زا
 مھ ھب ردقچ ام« :تفگ ھناروابان و درك زادنارو ار وا یاپارس .دش كدزم ءھجوتم راب نیا

 ».میتسھ ھیبش
 یتماھش اب و دنمتردق ناسنا وت .ھشیدنا ود و ناور ود اب میركیپ كی زا ام« :تفگ كدزم
 رود ھب و ینك هراپ ار تیاھاپ یاھریجنز و تسد یاھدنب یناوتیم كدنا یشالت اب .یتسھ
  ».یزادنا
  ».درك دنھاوخ بضع نایادخ .مسرتیم نم« :تفگ ناسنا
  »!نمیرھا مادك و ادخ مادك« :تفگ یدنخبل اب كدزم
  ».دنراد رظن ریز ارم تكرح رھ و دنتسھ الاب نآ رد اھنآ« :تفگ ناسنا
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 وت زا اھنآ .دناهدیناود ھشیر و هدمآ دوجو ھب وت ءھشیدنا و ركفت رد اھنآ« :تفگ كدزم
 ھب ار تامسج گنراگنر نیطالس و ناھاشداپ عاونا لاس نارازھ .اھنآ زا وت ھن و دناهدنز
 ترس زا .دناهدنكفا ریجنز و لغ تیاھاپ ھب و دناھتشاداو راك ھب ار تاناتسد و دناهدیشك دنب
 و دناھتشادن اور وت ھب ھك اھملظ ھچ .دندناهدرك تاماع لتق راب اھدص و دناھتخاس اھهرانم
 .دنا هدرکن لامعا وت رب ھك اھھجنكش ھچ
 و نایادخ مخت تزغم رد روز و رز نابحاص .یتشارفارب دق و یداتسیا نانچمھ وت یلو
 روط ھب ،دنروآیمراب تاھشیدنا و ركفت رد ار اھنآ و دنراکیم ار گنراگنر نانمیرھا
 بوخ یاھاذغ ءهدعو اب ضوع رد و دنكمیم ار تانوخ اھنآ .دننکیم تاحالس علخ لماك
 رد ار رگھجنكش تبوقع ضوع رد ،دننكیم تاھجنكش .دنزاسیم تاشوخلد ،تشھب رد
 نایروح ءھناقشاع تاروصت یلو دنیابریم ار تنز .دنھدیم تلاوح منھج رد ،رگید یایند
 ملظ رھ ھك دننكیم شوخلد نانچ یناھج نآ یاھهدعو اب ار وت .دنزاسیم تیارب ار تشھب
 اب مھ نآ ،یكاخ یایند نیا رد ھن ار یتواقش رھ رجا .یئامن لمحت تلوھس اب ار یمتس و
 رگا اما .یئامن بلط لاعتم لداع دنوادخ زا رگید یایند رد ھكلب ،ینیمز نوناق ناتسد
 رب و یزروب قشع دوخ ھب دیاب ،ینك یگدنز تخبشوخ یكاخ ناھج نیمھ رد یھاوخب
 گرزب درم دار نآ تفگ شوخ ھچ .یزادرپب دربن ھب تاقشع روخ رد یاھنیك اب تنانمشد
 ».یسدقم قشع ءهزادنا ھب مھ وت ،ھنیك یا« :ھك
 

 دیشروخ یدازآ
 

 نیمھ رد تسا نكمم یتسار ھب« :دیسرپ و درك یفیفخ شزرل ،راتفگ نیا سرت زا ناسنا
  »؟دراد ناكما نیا ایآ ؟مشاب تخبشوخ و منك هدافتسا مدوخ ،مراك ءهرمث زا یكاخ ناھج
 طرش ھب ،درك یھاوخ دوبان یاھظحل رد ار یلگنا یادخ رھ ینك هدارا رگا« :تفگ كدزم
نك هدارا  اعقاو ھك نیا مصت رب ا قیمع و ی        ً             دازآ تاھشیدنا و ركف ھك هاگنآ .یئامن ھشیدنا تامی       ً  
  ».دوب دھاوخ یلھس رما نیطالس رش زا تمسج یدازآ ،دیدرگ
 مھ ھب ار اھنآ ،داد شتسد رب یناكت تردق اب و دومن سبح ھنیس رد سفن ،درك یثكم ناسنا
 اب زین ار شیاھاپ .دندیدرگ دازآ شناتسد و دندش هراپ اھدنب .درك زاب مھ زا تدش اب و درشف
  .دروآ رد ھب ریجنز و لغ زا كدنا یناكت
شاب دازآ  اعقاو یھاوخب رگا« :تفگ ناسنا ھب كدزم  تدوخ ھك ار یباذع و درد یردق دیاب ی        ً      
 .دركیم اشامت ار وا و دوب هداتسیا ناسنا ».ینك لمحت یاهدرك تسرد تدوخ یارب
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 رد .تفرگیم ناج ،تشحو یاھوید ھیلع رادلاب ناریش دنمزوریپ دربن ناسنا ریمض رد
 گرم و دمآیم ھنحص ھب اھرامسوس و اھتشپراخ و اھباتبش یسامح ءهژر شراكفا

  .تشگیم هدنز شاھشیدنا رد رادمث نینھاك رابتفح
 یكدزم رھ و تسا كدزم شلولس رھ ھك دركیم ساسحا .دیدیم یوق ار دوخ نونكا وا
 دنتشاد یصاخ ءھفیظو و اج مادك رھ ھك كدزم رازھ نارازھ زا وا .نیرفآ ھسامح ینامرھق
 بلق اھنویلیم شبلق و مشچ اھنویلیم شنامشچ ،تسد اھنویلیم شناتسد .دوب هدمآ راب ھب

 نیا وا .شیاھلولس ھب ،شیاضعا كت كت ھب دیشیدنا دوخ ھب راب نیمدنچ یارب وا .دوب هدنپط
 دوجوم نیا ھب نونكا و دیزرویم قشع اھنآ ھب و تشادیم تسود ار ءاضعا و اھلولس
 زا .دوب شلاح نارگن و تشادیم تسودرایسب ار وا ،دیشیدنایم زین لاعف كچوك راد جات

  »؟دوریم اجك ھب وا« :دیسرپ دوخ
 ،دندوب لاح یب اھرام .داھن رازراك نادیم رد مدق و دش جراخ ھچیرد زا تعرس اب كدزم
 ناشءهرعن ،دیرابیمن شتآ ناشتشز ناھد .رمث یب ناشاھھلمح و دوب مارآ ناشتاكرح
  .دوب ھتشگ ناینب یب تخس ناشاھھشیر و ھتفرگ و فیفح
 رب رس و دندروخیم ناكت یلو دندیتلغیم نوخ رد اھرام .تفوكب اھنآ رب یتابرض كدزم
  .دندركیم شالت یگدنز یارب و دندروآیم
 نیا اب« :تفگ و تشاذگ ناسنا فك رد ار ناشخرد ریشمش ،تفر نیئاپ ھچیرد زا كدزم
 و تافارخ ءھشیر عطق ھب رداق ھك یتسھ یسك اھنت وت .نك عطق ار تافارخ ءھشیر ریشمش
  ».یشابیم تاھشیدنا و ركف زا نایادخ
 ءھغیت و تخیر ورف ار فقس شیاناوت ناتسد اب سپس .درك ركف و داتسیا یردق ناسنا

  .دومن عطق شاھشیدنا و ركفت زا ار اھنآ ءھشیر و داھن اھرام ناینب رب ریشمش
  .دیشخردیم دیشروخ نوچ یدج ءهراتس
 رازھ نارازھ دورس و ین و گنچ یاون .دنتفر نیب زا و دندش وحم هداتفاین نیمز ھب اھرام
  .دیچیپ اضف رب یاھناسفا یرپ
 رد ار رگیدمھ و دندمآ شزاوشیپ ھب مزر و شیخ .دمآ رالات ھب و درك كرت ار هاگراب كدزم
  .دندیشك شوغآ
  ».دید دیھاوخ ار نایادخ یادخ امش نونكا« :تفگ كدزم
 دوب یمخز شرس .داھن رالات رب اپ ،یاھناسفا ریطاس یئابیز ھب و یوق ،دننام ورس ،ناسنا
 و داھن شود رب ار شیخ و مزر ،كدزم وا .ریزارس نوخ كزان یاھھگر شیاھمخز زا و
 .داتفا هار ھب
 اب دیشروخ .دیشكیم اروھ و دزیم فك رایتخا یب .دیجنگیمن دوخ تسوپ رد كلومرام
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 و تشد .دوب ھتسر دنب زا اھنآ ینیمز ناگدنیامن و نانمیرھا و نایادخ دیق زا ناسنا یدازآ
 ،رامسوس نارازھ .افصم یاھرابیوج و ناوارف یاھهویم ،خرس یاھھلال زا دوب رپ ارحص
 لوغشم شدرگ ھب ،اشگلد و مرخ یاھارحص رد باتبش مرك و تشپراخ ،رادلاب ریش
 ،رتكچوك و نزوس كی ءهزادنا ھب یكچوك رام .دندربیم تذل دیشروخ یامرگ زا و دندوب
 ریز ار زیچ ھمھ و دوب هدش یفخم یگنس سپ رد ھظحل نیا ات ھك لاخ و طخ شوخ رایسب
كچوك ءه رذ و تفر ورف یخاروس نورد ھتسھآ ،تشاد رظن  ریز رد تشحو وید بلق زا ی       ّ            

 .دزیم كمشچ دیشروخ ھب و دیشخردیم یدج ءهراتس .دیپطیم زونھ كچوك یاھرخص
 ھب ار ناسنا و دنتفگ مدقم ریخ ار دیشروخ و دنتفرگ نشج بش تفھ و زور تفھ ھعلق یلاھا

  .دنتفریذپ ینارمكح
 ھعلق ءهزاورد ولج رد اھرپھش رب راوس كلومرام و نارای و كدزم ،متفھ زور نایاپ رد
 یادص .دندوب هدیشك فص ھقردب یارب ناگدازیمدآ و تاناویح زا رازھ نارازھ و هداتسیا
 تكرح ھب نارای ءھقردب رد ھتخورفا لعشم اھدص .دیسریم كالفا ھب زاوآ و زاس و ھلھلھ
  .دندمآرد
 .دندرك كرت ار ھعلق و دندش ادج یلاھا زا دننام یب یرورس و نشج رد قیفش رای راھچ
 ریس باتملاع شخب امرگ نیا ءهراظن زا یمد وا .تشاد دیشروخ تمس یدج ءهراتس
  .دشیمن

 و دندوب لاحشوخ نارای .دندیدرگ ھناور لاز یوس ھب تعرس اب و دندوشگ لاب اھرپھش
 لاز .دندیسر لاز ءھناخ ھب ات دندیرپ و دندیرپ ،دنتفر و دنتفر .دنتفریم نانك صقر اھرپھش
 .دوب ھتسشن شنابل رب نیرفآ رورس یدنخبل و هدرك نت رب ون سابل ،ھتسشن یرتالاب ءھلپ رد
 رگید یوناز رب اھریشمش و دندز نیمز رب بدا یوناز و دندش هدایپ اھرپھش زا نارای
  .دنداھن
 زارفارس و دیاهداد ماجنا بوخ ار ناتفئاظو ھك منادیم .منادنزرف دیدمآ شوخ« :تفگ لاز
  ».دیشابیم
 دنتساخ اپ ھب دوخ اھنآ .میدرك كمك ھعلق یلاھا ھب طقف ام ھك تسا نیا تقیقح« :تفگ كدزم
 ءھشیر ریبك كدزم ریشمش ءھغیت اب دوخ ھك دش دازآ یتقو زین ناسنا .دندرک دازآ ار دوخ و
 ءھعلق ای نمیرھا ءھعلق رگید ،ھعلق نآ .درك عطق شاھشیدنا و ركفت زا ار نایادخ و تافارخ
 شبات ءھعلق ،تسا ناگتسر دنب زا و ناگدازآ ءھعلق ،ھعلق نآ .تسین ناورز نادنزرف

  ».تسا نابات دیشروخ
 رون كالفا رب یدج ھك هدیسر نآ عقوم نونكا .كدزم یا یئوگیم تسار« :تفگ لاز
  ».دھد ماجنا دیاب ار یرگید ءھفیظو ،نآ زا شیپ یلو .دناشفا



 نمیرھا و ادخ ،کدزم     88
 

grp 

 ،ھظحل نیا .تسا یخیرات ءھظحل كی ھظحل نیا« :تفگ و داھن وناز رب ار كدزم لاز
  ».راپسب رطاخ ھب ار نآ و نك ھجوت بوخ .تسا یكرابم ءھظحل
 یوق یامیس شوخ نامرھق ھس .داھن نیمز رب ار وا و تفرگ رب كدزم رس زا جات هاگ نآ
  .دندناشوپ نارای رب لالج رپ و زیمت یلو كدزم سابل دننامھ سابل تسد ھس ،مادنا
  .تسشن راظتنا ھب رالات طسو و دیھج نیمز رب كدزم ءھناش زا كلومرام
 زا ھك دیچیپ دوخ رد ار كلومرام یاهدننك هریخ رون .دیباتیم وا رب تردق اب یدج ءهراتس
  .تساخرب یاج زا كلومرام یابیز ءهرھچ و سونو تماق ھب ینز نآ نورد
  .تفرگ مارآ یدج
 ھب ناما یب مزر و راكیپ كی رد رفن راھچ امش .تشگزاب شیوخ لصا ھب ھبرجت« :تفگ لاز
 قشع باتیب و دنمزاین كدزم و كدزم قشاع ھبرجت یلو دیتسب تفلا دقع و دیدش كیدزن مھ
  .دنتشادرب ماگ مھ یوس ھب و دندرك هاگن مھ ھب ھبرجت و كدزم ».تسوا

  .تسشن دیشروخ یناشیپ رب و دیشك رپ جات نایم زا یدج
  .دندیئاسیم مشچ وا ریسم رب مزر و شیخ ،ھبرجت و كدزم
  .دركیم یئامن دوخ لاز رس رب دننامیب یلالج و تھبا اب عصرم جات
  ».درك میھاوخن شومارف ار رگیدمھ هاگچیھ ام .تسا هدیسر ارف نتفر ءھظحل« :تفگ لاز
 لاز زا .دندش راوس دوخ یاھرپھش رب مزر و شیخ ،رپھش كی رب ھبرجت و كدزم
  .دندومن كرت ار خاك و دندرك یظفاحادخ
 و دزیم دنخبل نارای رب ،ھتسشن شایناشیپ رب یدج ءهراتس و دیشخردیم دیشروخ
  .دندش كیدزن نیمز ھب تعرس اب و دندمآ دورف اھرپھش یتدم زا سپ .دیباتیم
 یداش ءھلھلھ .تساوخرب انرس و فد یادص ھك دندوب هدیشكن رب باكر زا یاپ نارای زونھ
 تسد رد تسد ھنامداش ناوج رسپ و رتخد اھدص .دیسریم شوگ ھب رود زا نامدرم
 كشا نارای رادید قوش زا نانز ریپ و نادرم ریپ .دندیبوكیم یاپ و دندیصقریم رگیدكی
 رد یكچوك یاھلت نوچ ناوارف یاھهویم و دوب هدش خبط اھاذغ ماسقا و عاونا .دنتخیریم
  .دركیم یئامن دوخ یرانك و ھشوگ رھ
 اھنآ  ھب ار دوخ زین شیخ و مزر و دندش هدایپ اھرپھش زا تسد رد تسد ھبرجت و كدزم
 یادص و دندش بیغ یاھظحل رد اھرپھش .دندمآ رد تكرح ھب ناشفرط ود رد و دندناسر
 ھب ھبرجت و كدزم .دیدرگ وحم ،دیسریم شوگ ھب اھنامسآ زا ھك یلاح رد ناشءھھیش
 یمرخ و یشوخ ھب اھتدم و دنتفرگ نشج زور تفھ و بش تفھ مدرم و دنتفر هاگھلجح
 ».دندرك یگدنز
 ار شتآ ،داد شتسد ھب یمرگ یئاچ ھگرگ اقآ .تسشن یاھشوگ رد و تسب ورف بل یطوط
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 دازیمدآ .دیشك باجح تاناویح مشچ ھب باوخ مارآ مارآ .درك زك یاھشوگ و دومن شوماخ
 رھاظ نامسآ رد یرادھلابند ءهراتس .دركیم ركف و دوب ھتخود هراتس رپ نامسآ رب مشچ
 .تفر و تفرگ شیپ رد ار یتمس ،دز یكمشچ ،دش
  .دزیر ورف ار یراوید و دنك زاغآ ندیشخرد یدج وترپ رد یباتبش مرك ،تسا دیما
 

 یوترپ اضرمالغ
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