
ىطارنارواخهداجرابودىگىهامهگدوبىنامزتلم.دوب`~~~لاسهامتشهبىدرا

داتستراغولواپچصوصخردىراگىارب،متفرىمدابآفىرشىلاوحاتومدرگىم

ىسرتسدىدانساهبمراگطىارشرطاخهب.ىتىنماوىزاومىاهداهنومامانامرفىىارجا
-~»

لگآابىرقتورىماراصحونىماروردىگوزاپمانهبىاهنىمزهرداصمىکنوکچهگمتشاد
~~ داتسوتاعلطاترازوىرىکردوتافلتخازاشىبومگوتفرکىمربردارهقطنم

رىسمنىااههبنشجنپابلاغنوچ.دوبراگنىااشفامفده.متشادحلطامامانامرفىىارجا
ه زىنارنارواخناناشغناجهداوناخزاىدادعتتشکربوتفرهارلوطرد)مدرگىمىطار

~~~ اتمدنادرکىممشچهىرسفانادىمردمهزورنا.مدنادرگىمرباىومدربىممدوخاب

~وتشىاپىولج،درگبلجارماهجوتىراولشوتگىدرمرىپ.منىببارىسگدىاش

؟اجگ!ناجراپ:مدىسرپوازاومدرک
-~ اقآنادىمگدزنمدرکراوساروا.دوبتسردمسدحمتفکمدوخشىپ.ناتسربق:تفک

~~ ىاهداىرفرادىدىاربونارواخناناشفناجناتسلکهب:متفگومدرکزابارتبحصرسرون

؟دىورىمبشتوگسردهتفخ
~~ .منگىمراگهنماراناتسروکردومتسهىحىسمنم)مرسپهن:تفک

!دىشاب`~~~لاسراتشگناناشغناجزاىکىردپامشمدرکرگفنم:متغگ
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اجنآهبهتغهرههگمنىبىمارناگدوگونانز،ناردپ،ناردامزاىلىخنم:تغک~
~~~- ىلودادهمادادىدرتاب.دننکىمفقوتبانتفرگىاربناتسروگىولجىهاگ)دنورىم

.منگگمکاهنآهبمرادنهزاجاهتبلا،مرادناهنآابىراگنم

ىاقفرهگمتسهىساىسناىنالنززاو~~راتشگناگدنامزابزاىکىنم،مدادحىضوتواهب

رتشىبوااب،ىزنطنحلابمدرکىعس)هدىسرتىردقمدرکساسحا.مراداجنآردىناوارف

!؟دىاهدىنشارنارواخهداجردنامزماماروهظتىاگحىتسار:مدىسرپوازا.منگتبحص
-- !مسانشىمنومدىدنهکنم؟هىگنوا؟هدرکروهظهکمهن:تغکبجعتاب

مدرگفىرعتشىاربارتىاگحدعبوتسىگنامزمامااهناملسمرظنزاهکمتغگشىارب

اهنتهتفرىمدابآنوتاختمسهبهگاهشگرفاسمزاىکى،بشرخآ،لبقىتدمهک
---- هکىمدنوخا،دابانوتاخهبهدىسرن.هنگىمراوسهدوبدنوخاکىهگاردوجومرفاسم

~-~ بىغوارظنزاناهکانهشىمهداىپهکدنوخا.هنگىم~وتمهوا.مشىمهداىپرادهکن
~ بجع،متساوخنشزاىزىچچىهرخنمودوبنامزمامااقآىدىدهکىمشدوخهب.هشىم

هگدرذگىمىاهتغهودتىاگحنىازا.دورىمهناخهبداىزىتحارانابومدوبىرخ

ىرفاسمگنىانودبوهلجعابىلىخ.دنىبىماراقآ،رظتنمنارفاسمنىبردهرابود

ىمزابواىاربارنىشامولجبردودوشىمهداىپودنکىمفقوتاقآولج،دنکراوس
-~ نتفکهبدنکىمحورش،دنوشىمدرهگروناقانادىمزا.دنگىمتگرحهلجعابودنک

هناخگردوتساضىرمشنز،درادتلگثمىلىخهکنىاوشىگدنزتخستىعضو

هشىمهوتسا٩الدمناکىپنىاشلمآردبنماهنتهکنىاودنگىمىگدنزىاهراجا

واىاهفرحهببجعتابهکلنوخآ.دنگوالاحهبىرکفلهاوخىماقآزاوبارخادخ
-ه ىراگهکنمتسدزا،نکگمکىاضاقتووربدادماهتىمکهبدىوکىم،هدادىمشوک

__~
شىاربواهگلهاوخىمرارصاابهدروارىکاراقاهزاتهگجمسهدننار.تسىنهتخاس

~ه
درممتسهىسگهچنمىدرکرکفدىوکىمتىنابصعابدنوخا.دهدماجناىراک

---. ،ىشبهداىپمرا́ذگىمنىهدنارمدارماتوىتسهتدوخوتاقا:دىوکىمهدننار؟ىباسح

((نادنزىاهوگقگى



~ هگدنوخآ.مسربماهتساوخهباتمتفرگارامشنمادرابنىاىلومتخانشنارامشلبقراب

نىاىباسحدرم:دىوگىمدشابهداتفاهناوىدگىرىگدنگنهکهدوبهدىسرتلاح
-- :دىوکىمتجامسابهدننار.منىبىماروتهگهلواهعفدنم؟ىکىمهگهىچتافرخزم

هب.ىدشبىغىدشهداىپهگدابآنوتاخىگدزن،مدرگناتراوسمدوخلبقهتفهوداقآ

طقفمهوتهنگن؟ىسربىهاوخىمىگدادهبسپ،ىنگىگدىسرىهاوخىمننمدارم
~~ تلابندىلىخمدرگتادىپدشبوخهکىممشخابدنوخ~ا؟ىسرىماهرادلوپدادهب

----- ودرواىمردابعرىززاارشاهتفرکچکتسدورادهکنسىلپهاکساپولجورب.متشک
-ه-- لخادمداتفامدشهداىپاتنمهکىتشادهکنىکرزبهلاچرانگبشنا،هناوىد:دىوکىم

~~-- دعب.مرو~اىمردورتردپمدرو~اترىگلاح.دشىمخزمنتمامت،تسکشمتسدون~ا

:متغگ.دوببلاج:تفگدىدنخىمهکىلاحردىحىسمدرمرىپ،تىاگحنىافىرعتزا

!دنهدىمناغش،دننکنروکرگااهنىاتسنادىمنهراچىبهلننار

ارىتىاگحمهنم.هشبهشبداوخىمىچرهلاح:تفگودشزابدرمرىپلددردرس
~ هگهشىمىلاستسىبدودح،درثمنزىتقوزا.اهمدآواهروگزامنگىم~رعتتىارب

ه وتشذکرسلگثهمهومدىدهدرمروجهمهتلمنىاىط.منگىمراگناتسربقنىارد
~ ارمنزکرمزارتگاندردورتخلتمدرگىمنگفتقوچىهىلومدرگهبرجتارهثداح

هگىلحمواهىىاهبناتسربقرودنادنچهنىاهلصافاب،دوب`~~~ناتسبات.منىبب

ودندرگىمددرتاجنآهبىاهدعدوبىزوردنچ.دنرادرارقدوشىمهدىماندابآتنعل
ه امرکزا.دنرادراگهچاجنىاوهىچىاربمتسنادىمن،تشادرارقىناباىبردمهىردول

هسود.مدناوخىملىجنا،پملرونرىزاهبشومدوبهدزمقاتارانگزابىاضفردىتخت
ه دنچىادصتعاسهس،ودىهاگودشىمدنلبردولىادصبشهمىنىلاوحهگدوبىبش

گ.دوبهدشنمسرتهارمههبىوگجنکوگثثمابنىا.دشىمدنلبردولونوىماک

سنىاراگت.هربخهچدنتسنادىمنمهاهنآ،مدىسرپشىشکوناتسربقرىلمزامهراب

لابنداهنىادىاشمدرگىمرکفهگارچدوبهدرگلوغشمارمرکفىروجلباهادصو
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~~ زاسرترطاخهبهنماراارىشزراابزىچاىىاهنىفددىاشواندرگىمىزىچاىىجنک

ىاههلابزاىودنتسهن~اترانىپردوهلىمهفىاهلعلاحوانشابهدرگىغخمبلقنا

لدبشگى.اشىملحمناشهدولآثعابهگدننگىمىلاخاجنىاارهرىغوىنامتخاس

ىتشپهدرنزونه)متفرتمسنآهبىگىراتردوناتسربقراوىدىاهتنازاومدزاىردهبار

دوبلحمنىاهبفرشمهگىگاخلتتشپهبارمدوخىگىراترد.اندوبهلىشگنار

ىاهخرچواندوبهداتسىامهىوربورنشورنوىماکود.مدىشگگرساجنآزاومدناسر

ىرادربگاخلوغشمهطوحمئىاردردولهگدوبهدرگنشورارىاهطوحماهنآنشور
-- فارطاردىاهدعودندوبهدرک~وتىگىراتردمهرکىدنىشامهاکتسدهس،ود.دوب

هجوتمهظحلگردودزىمروشىروجدبملد.دندرگىمتبحصمهاباهنوىماک

بقعبقعردولهکدوبهدشرتشىبمبجعت.دنرادنتربىماظنسابلدارفانىابلغامدش

ودشنشوردوبهداتسىاتسارتمسهکىنوىماگلاحنامهرد)درگفقوتوتفر
ه

رکممنىبىمهچنمىادخ.دشدوخرابندرکىلاخلوغشمودرکهتورسعرسىلىخ

سرت.دنزىرىممهىورهگدننامىمناسناهشللثمدننگىمىلاخهگاهنىا؟دوشىم
~ ارلمعنامهمهمودنوىماگ.مدىشگىمسغنىتخسهبودوبهتفرکارفارمدوجومامت

--- وکتفکلاحردهگىىاهنامدرکساسحا.دشگاخنتخىرلوغشمردولودادماجنا
-- ىادصهگمتفرگارمناهدتسدابومدىشکنىىاپارمرس)دننگىمهاکنهپتهبدنتسه

راىتخاىب،دشىمجراخمنتزامناجتشادومدوبهدشقرعسىخ؟دىاىننورىبمهمسغن

اهنآىالصزاولنروخىممههبمىاهناوختسامامتمدرگىمساسحا،مدىزرلىم

مدرکىمرگنىلودىشگلوطردقچمنادىمن.دنرببىپنمنگمهباهنآدرادنگما

زاسپ.ملمآدوخهباهنىشامواهنوىماکندشرودىالصاب.مدوبتلاحنآرداهنرق

ردهگردولىىلوىهحبشزجودوبگىراتاجهمه:مدىشگگرسهرابودىتاظحل

تارجمدوخهباتدىشکلوطردقچمنادىمن.دشىمنهدىدىزىچ،دوبهداتسىاىگىرات
~ ىکىات.تفرنمنامشچهبباوخحبصات؟متشکربنامدوخناتسربقهبنازرلىاپابومداد
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---- هتفرکارمندىشکسغنهارىضغبراکنا؟تخوسىممىولکومدوبرىکردمدوخابزورود
~ مهواراکنا)مدادحىضوتشىاربارتىاگحوىناحورردپشىپمتفرنىمهىارب.دوب

نگممهگارچمنگتبحصدرومنىاردىسکابدرکدىکاتىلوتسنادىمىىاهزىچ
--~ دابراکنا؟هشىمهکمىلو،مدرگزاسلگثممهناتسربقىاربومهلبدابهبارمرستسا

-~ هکىىاهنىشاممتسنودىمهکىدىتدمزادعب.دوبهلناسرمدرمشوگهبارهعقاونىاربخ
~ زاىکى.دنورىمناتسربقنآهبنوشىدادعتدنرذکىمهداجنىازاهعمجىاهبش

شنىشامهمست،دشهداىپنىشامزاىمناخودرگ~وتناتسربقبردولجنگىپهىاهزور
--- متغک؟ىنکمگمکىنوتىمتفگنمهبىتقو.دوبهدرواشوجنىشامودوبهدىرب

~.
ابىگدىلئاسوارچ،دشابهتش́ذگشوخمراودىماوىتفرترفاسمىتملسهبهگوتمرتخد

~~ روگندىدزاام؟حىرغتوترفاسممادگتغکىروخلدىمکاب؟ىتشادنربتدوخ

ربهکلنامبناشداىاتمربىمهتفهرهارشدنزرفودنىاومىىآىممرسمهناشنىب

رتزىتوزىتهتفهرهوزوررهارناشهنىگهنشدماقتنازورات)تساهتفرهچناشردپ
--~ هلصافردهگدادحىضوتمىاربودنرادهکنهدامازورناىاربارناشدوخدىاب)منگىم

وبشنآمدشهجوتمنمودناهتغخکاخزاىلترىزردىناسگهچ،نمزاىکلنا

نفدولمحدندوبهتشکهگارناىنالنزهزانجردولونوىماکنآلعبولبقىاهبش

ىدردمهملعاواابومدرگگمکنزنآهبشىشکهدننارگمکابنم.دندرگىم

هعجارمنمهبلنتساوخىمبآهگىىاهنىشامبلغاناتسباتلصفردواهدعب.مدومن

هداىپنآزارغندنچودرگ~وتاجنىاهاىسزنبگىلبقىدنچهگنىاات،دندرکىم
~ ىناحورردپقاتاهباراهنآنمهگدنتفرکارشىشکوناتسربقلوئسمغرسودندش

ىتىنمانىرومامزااهنىادادحىضوتودرکالصارمىناحورردپدنتفراهنآىتقو.مدرب

بآدىابنمهىسگهبومىرادنارىنىشامچىههبندرکگمکقحدندرکراطخاودندوب
-- هکىنىشامرهنمىلومىنکگمکمدرمهبمىتسناوتىمنرکىدامدعبهبنازا.مىهدب
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___
دنراذگناهئىالاح:مىوکىماراهبشناهثداحمنگدامتعاسگرههبوموشبراوس

.منگگمکومهدببآمدرمنىاهبنم
~ .منگىمروبعهداجزامدوخ،نگهداىپونمىتسنوتاجرهتفگ)ناتسربقولجمىاىسر

ه~ متغک.دهدبلوپشبىجدرکتسد،هنماراناتسربقبردىولجمدىچىپىلوهشابمتفگ
~-ه :تفک؟ماىباجنىامنوتىممتساوخباىزورهىهگاىلومتسىنشگرفاسمنمناجردپ

--~ ىظفاحادخوااب.منگىمهئگگنمداىبمهىسکرههکىد)هتشذگنمرسزابامرسپ
- هنماراناتسربقولجمدرکىمرذکنارواخهداجزاهگنامزرههتبلا،متفرومدرک

زادعب`~~~ناتسبات.مدرگىمتبحصناىلىئاگىمماهاربآابىتدمومداتسىاىم
~.ه نىشامندرواشوجهناهبهبمهزابتشکربتقووداتفانارواخهداجهبمرذگاهتلم

ارىرتناوجصخشناىلىئاکىمماهارباىاجبىلومدرگ~وتهنماراناتسروگولج
~ ارماهارباخرسىتقو.دهدبنمهبدرادنباوتساهطقباتغکنمهبهکمدىد

هه~~
زامدادحىضوتشىاربىتقو.تسىناجنىارکىدتفگودرکمهاکندىدرتابلوامتفرک

ىتحاراناب)منزبواهبىرساتدهلبنمهبارواسردآدرادناگمارگامتسهشناتسود

فداصتواابهاپسنىشام)ناباىخزاروبعماگنهشىپتقودنچهگتغگودادنگتىرس

.ددنوىپىمناناشغناجلىخهبمهواودنگىم
~- دابىمارکصاد۵
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ه
.مهارشنامز،منادىمنارشىاج.مهدىمشوگمهنموتساندزفرحلوغشمىلع

-~- ارناتلعىلومنارکنلد.تساهدشحورشندزفرحنامساونىمزنىبىروجنىمه

.تساهتفاىارمندرگغاقتصرفىلع،متوگساب.منادىمنمه

سح،اضراىاربطقفىراگىفخمىاهىزابوراعتسممساهمهنىامرظنهب-
~ رکنسراعتسممساتشپرد.دننزىمفرحدنرادىکابدننادبدىابمدرم.تساىئوجارجام

--~ .هکبمىقتسمهنوتىمنارشدوخرظنهگهىمداىتماهشىبزاحاورد،نتفرک
~ ،هشىملحىرظنثحبابلگثمطقفهکهروخىمىىاجدردهبىکىمهکىئاهزىچنىا-

!ىرادنتناجىاربىنىمضت،ترظنراهظازادعبىلو«هدازآ»ندادرظنتگممنىاىوت
~ اررفندنچ،ناىبامهمهغرسدننوتىمنهکىد،مىنزبارنامفرحمىقتسمامزاىلىخىتقو-

؟دنزادنىبنادنزهبدنهاوخىم
~ هبىهاوخىمهجنکشرىزارتلبعزخنىاىاجک!رانگراذکباراهىلاىخشوخنىا-

امشراکنىا»هکىنگهظعومشاربىهاوخىممهوتهنزىملباکنوا؟ىهدبسپوجزاب

!؟دناهاشضوماهنىاىنگىملاىخهگنىااى!؟ىتسم!؟«!تسىنتسردلصا

اهنىاهبوتدومحم،دننگىمنرگنلبقلثمنوشاهىلىخ،لاسهمهنىازادعبهرخلاب-

.ىنکىمتواضقزىچهمههرابردضرفشىپاب،ىنىبدبىلىخ

.دوشىمرتداىزهظحلرههمهمهىادصودرادهماداامثحب
- درگاشنىعمتسدرانگىگ.ماهتسشنهبىرغرفنودابىنامىسلگشعرمنلاسگىرد

--- .دنگىمنامهاکن،هدادملکرزبزىمگىىورامىوربورهگرکىدوفنگ.اههسرلم
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تساشىاپىىاپمد.تساگنرىبآنگمرگراولشکىوهنهگىنهارىپماىتسدلغبسابل
- ىىوکهکدنگىمراتفرودنزىمفرحبدومىروجاما،تساهدىلوقشىورورسو

وهدىدنهنىىآردارشدوخدىاش»مسرپىممدوخزا.درادىعضوورسهچتسىنهجوتم

شىرگ،درادىبترمسابلاما،ىىوربور.«تسىنشاهتخىرمههبحضوورسهجوتم
--- .تساهدرگحلصاهتساراىلىخارشىاههنوگرانگوشىولگرىزهکدراد«ىلوکىژ»

مىاپىىاپمدارچوهدشىگاخاجکمنادىمن.تساىبترمراولشونهارىپزىننمسابل

!؟ماهاشانشآاهنىاابىروجهچ!؟تساجگاجنىا»مسرپىممدوخزا!؟تسا

.ماهدروخهکىماىترپساوحهمهنىازا«!؟ماهتشاذگاجگارمىاهشفگ

ومىاهتسشننىمزىورماىتسدلغبونم،هدادملزىمىورىىوربورفرطهگىلاحرد

«وراى»فرطهبىمگىتسدلغبوماهدادهىکتنملصارد.مىاهدادهىکتىنامىسراوىدهب

شوگرفنودنىاتاملگمهباتمنگىمسبارمساوحمگمک.تساهدشمخهداتسىاهک

.مهدب
~~ اجنىاهدرخگ،دشىمشاعداىلىخ،ىلع:دىوکىمىرکىدهبهدنخابىتسدلغب

~ .هدرکىمربملسانمادهبوهشىمباوتمنوا،هنومب
- .درگىمىرادورىلىخ:دىوکىمودنگىمسبارشاهچولوبل،هداتسىاهکوراى

-- قىفر.هراىبهانپملسانمادهبدىابوهرىکبزاگارنىمزدىاباجنىاهگدرگىمنرکف
~ ىنودىمنوتمنىبب.هدنتاعلطاامهبشلاىخهبوهلبتاجنتساوخىمارشاهکىد

!؟تساجگ«دومحم»
٠٠~~ دوبروطئىارگا،هتفگننوشهبونمىاجىلم´́ارهاظىلو!؟انتسهنملابند!مروخىماج

!ىراهبنىسح:تفرىمولزىنمراعتسممسا
--_

تسىترانىااب»:تضک!دىدارماىلعجهمانسانشىتقو،تشاذکمسهبرسىلعردقحپ
__

ئىسح»ىاقا!ىراىمردوردنابزمىجىاداىرادطقف؟هرىمنشىپىراگاهىزاب

(منادنزىاهوگثفگ٩



~ اروتىگىناباىخىوترکالاح!ىنگىمشوخارتدوخلدطقفراگنىااب«ىراهب

«!؟ىنگىمراگهچ،لسانشبنىسحمساهباروتتاىتسدلغبودنزبادصدومحم

!؟ىسانشىمور«دومحم»نىا؟ىچوت:هسرپىمنمهبورهداتسىاهکوراى

.مسانشىمنوشاتسودهىقب،ماهدشانشآىلمابهزاتنم!هن:مهدىمباوج

مهىکىنىا،هشابوجزابىتسىابوراىنىاسپ!متسهاجکموشىمهجوتمشاوىشاوى

.لولسىوتدىاش!؟تساجگىلعسپ!باوت
~-~ !؟تساجگ«دومحم»ىتفکن!اقانىسح:دسرپىمومفرطهدرکىمربزىنباوتگرسپ

هدشمادختساتکشردهزاتنم:مهدىمخساپ.مرادنربخمرهاظزاىلوهدرگقرعمندب

.مىتشادگىلعوملسمهابطقف،راگلحمىوت.مسانشىمنارىلعىاهتسودومدوب

!؟هناىهدشهجوتموراىمنادىمنىلودزرلىمىمگمىادص
~ !درادنىبوخهجىتنتىارب،نکنهداغتسا،وسامهنسحقلخازا:دىوکىموجزاب

ادىپرىىغتحىقووهىرکىاهرهچهب،شبترمومارآهرهچوددنخىمىتشززرطهب
--- تشوگکرزبفرظگىن~اىورهگهخرچراهچکىىادصورسنامزمه.دنگىم

.دهدىملهارنآهلصوحىبوهتسخهفاىقابرگىدىوشىردرمهئگى.دىآىم،دناهتشاذگ
-- فرحنمابتشادهگوراىهبور.درادىمهکنارخرچ،دوشىمگىدزنهککرزبزىمهب

~ !تدوخابشاهىقب،دشمامتاىب:دىوکىم،دزىم

!نامزمامااقآابترجا!هنکندردتتسد:دىوگىموراى

!؟تساجگاجنىا!؟ماهدرگىطاق!؟وجزاباىهزپشآوراىنىامنگىمگش
-~ه امزاىماراهبودرادنىاهلجع.ددرکىمرب،دوبهدماهکىرىسمنامهردمودىوشىر

-- ولچزا:دىوگىملواىوشىرهبوددرگىمرب،دوشىمرودهگمدقدنچ.دوشىمرود

!؟ىهدىممهنوىاقآهبزورمابابگ
~ تسودهدىبوگبابگمراولىماولنتسهامنامهىماهنىا،هتبلا:دىوکىملواىوشىر

.دنشامهتشاد
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~ امشهدنمرشام:دىوکىموناشتبحصطسودرپىمهتسشنمتسدلغبهکىکرسپ

.تسانامداىز،دىهدبمهرىنپونانامهب؟مىتسه
-ه هماداارشهاروددرگىمربىمود.هدنخرىزدننزىمودننگىمهاکنمههبوشىراتود

.دهدىم
-- گىدنواورب،اهفرحنىاىاجلاح:دىوکىمماىتسدلغبکرسپهبلواىوشىر

-- .راىبفرطنازاارکرزب
~ه .دهدىملهزىمرکىدفرطهبشىورىاهتشوکابارخرچودوشىمدنلبمهشدوخ

نآنىئاپارگىدگرسپ.منىبىمگرزبىنگدرختشوگخرچگى،زىمفرطنآ
-.- .دننگىمتشوگندرکخرچهبحورشىرغنودودرا́ذگىم

،بلقنالواههدرد:دنگىمتبحمهبعهرشههوشىروراى،دورىمشىپراکمکگ
-~ مىتفکىممهامو«!دىرادىساىسىنادنز»:دنتغکىمىه.مىدادماجناىداىزتاهابتشا

کىزورره.دندوبنادنزىوتىدادعتکىهرخلاب،بخ!دنتسىنىساىسىنادنزاهنىا

ىاهنامزاس،مهفرطنآزا.درگناشمىاقهگدشىمن.دندرگىمداجىارسدرد

هگتساىلاسدنچنلا.دندرگىمموگحم«شبقوقحضقن»رطاخهبارام،ىللملانىب

.مىاهدرگحلصاارضونىا
~ وبلقنادضتشمکىهلب:دىوکىموشىردىىاتردودنزىمدنخبلهناهلباگسپ

!تسناددىابن«ىساىس»هکارملسادض
~ .تشادهنىزهىلگامىارب،ىنالنزهمهنىانتشادهکنشتسار:دهدىمباوجوشىر

ىاهباصتعا،اهنىاهمههب،لاح.دوبشخاشورهکمهىجراخوىلخادىساىسرسدرد
~~~ رگا،هدشهارهبورزىچهمهلاحاما!نگهفاضامهارناىنادنزدوخهاگىبوهاک

.تساهدرگلحلماگروطهبارلگشمگىنىاىلو،دشابهدرگىراگچىهتاحلصا
ه- خرچرداهتشوکندناپچنىحرد،درواىمنردرسىىاعدا«لحهار»زاهگگرسپ

-- !؟دىرادىمهکناجکاراهبلقنادضنىاسپ؟ىروجهچ:دىسرپوشىرزاتشوگ
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~ !مىرادىمنناشهگنام:دانخىموراى

!؟دنشابلوغشمداسفهبعامتجاىوتىروجنىمهىنعى!؟ىچ-
~ !؟ىنىبىمنارىلعتشونرسهگمنوجخلا:دوشىملىدبتههقهقهبشاهانخوشىر

~~ه اهتشوکهبمشحپابوشىر!انگىمهاگنوراىهبزىماشسرپهفاىقابجاووجاهکرسپ
~ هبدناوتىمتاقلمردهنومىاهدرگرىگتسدارىلعمىاهدرکلوبقامهن:دنگىمهراشا

هدرگمولعم٠<اقآ>،اراهىپچنىافىلگت.اهدبناشنارىملساتارىزعتتارثاشاهداوناخ
~~. ىا`اغىارب،ناشتشوکزا،شاعبومىرىگىماهناتسرامىبىاربارناشنوخلوا،تسما

«ىزاسگاپ>٠شور.دوشىمىىوجهفرصمهنادنزهنىزهردهزات.مىنگىمهدافتساناانز

لصاىروجنىا.مىشگبهرابگىارناشهمه~~لاسلثمهکتسانىازارتهبىلىخ

ارام٠<شبووقحضقن>،ناونعهبلنهاوخبادعبهگدوشىمنادىپتعامجنىازاىرثا

.دننگموگحم
٩~

مارآمارآ.تساهدىرپشکنروهدشلشگرسپىاپ؟دزىمفرحوراىهگروطنىمه
-~ ادنودزادناىمواهبىدرسهاکنوشىر.تساهدادهىگتزىمهىاپهبلاحىبوهدم~انىىاپ

هطوبرمىاهراگزادعب!«ىرادهب»رببور«ىگىتکاتباوت»نىااىب!هثلاحورردارب:دهدىم

!«هناخزپشآ»شخبهبنگشلقتنم
- ىاجاى!؟ىاهدرکهبوتهشىممرواباههمانربنىاابىدرکرکف:دىوکىمکرسپهبور

~ !هترظتنمىلعتشونرساىىکىمار«دومحم»

گراتمربورود،منکىمزابارمنامشچ.مشگىمسغندنتدنتوتساقرعسىخمندب

سپ».ىموباگمهزاب!هآ.مسانشىمارمقاتاطىحمهرابودهکدشکىملوطىمک.تسا
~ .دىاشاى!«ماهدشنرىکتسدزونه
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ملعمنىلوا
~~ ،هشابتىگدنزوراگهبترسوىنگنىلوضفهرتهبمهوت.ندرگىمشلابنداهىگاواس

- مدوبهانوم،متشااناهىکاواسزاىتسردگردهگئم.وگنىزىچمهىسگهبنمضرد

ىارومامدرگاوجنهرابود،مدنومجاووجاهنمدىدىتمهمناخىتقو.دنتسهاىگانىا
~~ .تىگدنزوراگلابندوربوشاپىنوخىمنبماتگرگامهوت،لنتسهىتىنما

~ همهک~ىرتنلگتشگنابساپ،متشادىمربارماهسىکواهگلقبطهگىلاحرد
٠٠٠~ ارمشوک،دوبفورعم~ىلگ́´هباهشورفتسدنىبشهاىسهرهچوتشمردلگىهرطاخ

--- ..وشهنوخادگنىشامراوسورباىبهبحقردام:تفگدىشگىمهگروطنامهوتفرگ

.دوبهداتسىاناباىخرانکهگدوبىرتنلگنوىماگنومهشروظنم
- ملوهکمتساوخىمسامتلاابنابساپزامدوبهدزىگدرمشومهبومدوخهگىلاحرد

~ ئىااما.هسراممربحبصمنوتنودنرادمهگنىرتنلگىوتبشمماىسرتىمنوحپ،هنک
~~-- .دوبهتفرگتضسارمنهرىپهشوگودوبهدرکلوارمشوگطقف.دوبننکلوراگنارونوج

ملاحهبشلدىروجهىوهاشمرنمدرگساسحا،سامتلاوىرازوهلانىلکزادعب

مدوختدشهبهظحلگىمهئىمهىارب.هنگملومهىروجئىمهداوخىمناماهتخوس

مامتسرتهکىلاحرد.مدرکنلىودهبح.رشومتفرردشتسدزاوولجماىشگار
~ ىلو،نىمزداتفاقبطزامهاهگلزااتدنچ.ماىودىمتعرسابدوبهتفرکارمدوجو

~ زااجنوازاوىسودرفهاگشورفلغبهچوگىوتمدنوسرارمدوخات.مدرگنىهجوتچىه

ابهرادمنوامدرگىمرگهارمامتىوت،هنطلسلاماوقناباىخاتمدىودگىرابهچوکهى

.داىمملابندتعرسنامه
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ومدشولونىمزىورىشورفشفکهىرانکاسىلگىوربور؟لمواىملابىتخسهبمسغن

مدوبرکفنىاىوتهکىلاحرد.دوبهداتفااهگلزاات~ندرمشاراهگلمدرگعورش
-- اجزاسرتاب.تشاذکماهنوشىورتسدىگى،هنوخمربمدرکربوهىفاگبشماىاربهگ

.دوبىمشتحممناخ.دشىمنمروابلصاهکمدىدارىسگاما؟مدىرپ
ررر

هداوناخجرخگمکىارب،مدوبهلاسهدهچبگىهگئم.دوبلبقمىنولاسهسابىرقت
~ .ىروتلىبنزوگاسوسابلهرىکىشورغتسدىارب،<نادىمهزبس>،متفرىماهرهظزادعب

هلشنارهترازابدراوىگلاس~زاىنعى،مدرگىمراگنمهگدوبلاس~نامزنآردهتبلا
- <~-_»و«ىمسا»هاگشورفىاهىگدزنات.مدوبهدرگنتشدىزىچزونهزورنوا.مدوب

.مدوبهاىداراهنآمدوبهتفرهکفرطرهزورما،نامواىموربورزامناخاتود.متفر

ابدوبرتدنلبشدقهگىمناخنوانوچ،ننزىمفرحنمهبهجارنرادمدرگساسحا
__....

هىهزاغماتودنىبهکىلعجربزىمىولجاعب.دادىمناشنىکىناهبارىزىچتشگنا

راذبمتفگمدوخشىپ.نداسىاو،تخورفىمراولشوتشمادىثدوخىارباجهگىراب

هدرنرانگنىمهىارب.مشورغبنوشهبىروتهىمنوتىمامتحشلعب،ننگبارنوشدىرخ
~ تسمداب،تشادىطسوتملقهکمناخىگىنوا.مدرگىمنوشهاگنومداسىاوبوج

~ ىزىچهىىمتحمتفکمدوخشىپوماشلاحشوخ.موربناشفرطهبهگدرگهراشا

.انرخىم
ىىى

ولاغشآرپشمههکامىاهبوجلثمهن،للزبآابدوبنوباىخرانکىنهپبوج
- :تفکهراىبردارناشىفارغجملعمىادادرگىمىعسهگىلاحرددىجم.دوبتفاثگ

~~~ ودنکرهناشهاررس؟دنرىکىمهمشچرسللزباابرهشلامشزاهکاهىوجنىاهمه

رهزهگىلاحرد.دنشابرهشبونجىاربىناغمرااتدننکىملمحناشدوخابارىتفاثگ
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~ ئىاىتقوىنعى:دادهماداىکشىمهنحلابوتشادربادازاتسددوبشبلىورىاهدنخ
-~~ شدوخاباراهناتسرامىببلضافاتهتفرکاههنوخلاغشاتازا،هسربامهباهبوج

موسهگفزااعبتسردهک،ىتفنهنوخدورىوتهرىمبموجنىامهاعبهگامىافرطهراىم

ىزبسوباصقدرمناوجىزرواشگىاهئىمزتمسهشىمرىزارسمهاجنوازا.دوبهنازخ

زاهکدننگىمفرصماهوهاگوىزبسنىمهزامدرمهمهودابآزورىفىاهىراگوهاگو

.هشىمىراىبآهناخدورنىا
~- مدمداتسرفاراههچبهگشىپزورانچ:تفکىمهگمدادشوکمرتحمىافرحهماداهب

-- مگىچوکرهاوخهرهز،نراىببمالطساتوداتىگکنسىئاونونوىزاسرولبىولجىراشف
- ،اههچبدادىبوداداب.دوبهدرگرىکلپرىزدوبهتفروبوجىوتدوبهداتفاهشلاس~هک

~ ىلاحردمرتحم.اىشگنورىبلپرىززاونواىئاونونگکنچابهدوبهدشهجوتمهگرطاش

شاسىگىوتگگنچ،دوبهاشنهفخمىدروآسناش:دادهمادادوبرىزاسشاهگشاهک
-- دوبهدنوگشارهرهزرسگکنچگونىلوهنگااىپتاجننوادشثعابودوبهدرکرىک

-~ ننگىکلنزروجنىاانىاهگهشمسرنىا!!هخابخ،مىدرگشنومرداودهتخوسهبنپابهگ

؟ناىسرلانمولامهمهنىاهباجگزاانىاىتسار؟هسرننومداابمهىسگ..روجنواامو

.ننگااىپتاجنىتخبابنىازامداوناخاتمدبارمنوجمضاحنم
ىىى

گراپلخادهبدابآحرفهارهسزاىگفشرورپنوناگهناخباتگهگدوبىتدمهزات

شمسا٩~نمهبزادعبهکدوبرهماىرآنامزنآردگراپمسا.دوبهدشلقتنمىدىدج
،ه

حبصزورنا؟متفرىمراگرساهرهظزالعبنمنوچلومعمقبط.تثعبدنتشاذکار
~ .مدناسرهناخباتکهبارمدوخومدشمىجهسرلمزاارىنىدگنز

~ تىوضمتراگنىاومدرکىمهداغتساىرکسعىلهمتىوضمتراکزاهشىمهنم

ىضعبومدرگىمهدافتسانآزانماهتقوىضعبهکارچ،تشادىبلاجتىاگح
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ه~~ هدشاخىلزرکىبلثمتراک،نىمهرطاخهب.ىدهمذوخمهىهاکوىبوىارصاناهته~و

ىئاجباجنىاهگىتقوزامتشاانربخومتفرىمهناخباتگاىاجلحمهبهگدوبرابئىلوا
~ ٩اىاجتىوضمقحاىابوهدرگرىىغتمههناخباتگتىوضعىاهتراگ،هتفرکماجنا

نىئاپمتخالناارمرسمدرکىمهدافتساىدهمتراکزاهگلومعمقبط.دوشهتخادرپلاىر

ارماتراگودرگمىادصدوبىلاسناىمنزهگىتمهمناخ؟هناخباتکلوئسم.ماشدراوو

.مدادشناشنارهروپهراپتراکنامهنانىمطااب؟تسماوخ
متسدزاارتراگوىهاباىابمهلاىر٩هشبضوماىابوهراانرابتعاتراکئىا:تفگ-
.تفرک~
.منگىمهدافتساتراکنىازاتساهلاسنم،نىدرواردهکهىاىزابهچنىا:متفک~

هبمتسدلاحنىارد.مدىپاقشتسدزاارتراکتمرسابو،هدبسپارمتراگلصا

مدرگىراکبارخمدىدهگنم.تسگشوداتفانىمزىورنادلگ؟دروخزىمىورنادلگ

ارشولجىمشتحممناخ:دزدادىتمهمناخهکموشجراخهناخباتکزاتعرسهبمتساوخ
- !!!رىکب

~ ،مهدبهمادادوخهارهبومثگبارمتسدمتساوخىتقو.تفرکارمتسدىگىلاحنىمهرد
هه

داىبارهفاىقنىااتدوبمزلهىناثدنچاهنت.متخادنادوبهتفرگارمتسدهکىسگهبىهاکن

مهىنامزىتح.مداتسىاىشنگاوچىهىبومتخادنانىئاپارمرس،متفراوخىلثم.مرواىب
~ هگىمناخ.مدادنناشنىشنکاوچىهتفرکمتسدزاارهناخباتکتراکىتمهمناخهگ

~~ ىمگمىاىبنماتنىشنبنلاسىوتورب:تغکمهبىنابرهموتمىلمابدوبهتفرکارمتسد
ه~~ هرجنپرانگوىاهشوگهىمتفردوبهتفرکارمىولگضغبهگىلاحرد.مىنزبفرحمهاب

دارفاواههرهچتسناوتىمنهگىتنعلهظفاحنىاهبملدىوتمتشادهگروطنامه.متسشن

نىلواىاربهگىزورنواهرطاخومدشمدوخراگناقرغ،مدادىمشحفدنگشومارفار
<ه

.تشاذگمىاهمشچىولجزاملىفلثم،مدوبهدىدارمناخنىاراب
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اههچبمدىسرپبجعتاب.مدىداجنآاردىجمطقف،متفرهناخباتگهبىتقودعبتقودنچ
ه~ متفرکارواخرسىتمهمناخزا.دوبنمهىمشتحممناخ.منودىمن:تفک؟دنتسهاجک

-- ىلاحرد.مدموانورىبهناخباتگزاىگهلصوحىباب.داىمنوهرادىصخرمهتغهنىا:تفک

شتسار.مدشنلربهچوکىهارومتشادربارمطاسبوهنوخمتفر،دوبلوغشممنهذهگ

ىلمگنابىوربور،ىسودرفناباىخمتفر.متشادنراگغامدولدوهلصوحولاحلصا
٠~ ىوتزاارخىراتباتک.متسشنومتشاذکنىمزاراهکلقتط،ىناردنزامىجاسنولج

مربورودهبمساوحلصا.مدشهسردمفىلاکتندرکظفحلوغشمومدروآنورىبهسىگ
- هب.مدرگساسحامرسىلابارىاهىاسهظحلگ.دوبنتشذکىمدابلثمهگىنامزو

ملعم،دمحالممناخدوخ،مدرگىمنهابتشا!هن،مدرگدنلبارمرسهىرتشمهگنىاىاوه
~~ه ىچىهنمومىرادىسىلکناناحتماهکىدزورهسودداتفامداىهظحلهى.دوبنومىسىلکنا

~ ؟هناىىدرگراکبوخزورمابخ:تفکودادملسدنخبلاب.مدنوخن

دوبنمساوحلصاهزاجامناخ:متفگتنکلابمدوبهدشخرستلاجخزاهکىلاحرد

ىاههشىشابدرکحورشتشادبلهبانخبلنانچمههگىلاحرددمحالممناخ.دىشخبب
ه مدوبهدىشکتلاجخىباسحهکنم.هنکىمباختناکلهىهرادراکنا،نتفرروکل

~ هگدوببىجعىلىخمارب،مدوبرگفوتومدرکىمىزابماتشکناابومدرگعمجارباتگ

اىرتشماهتقوىضعبهگىلاوئساتدصاى؟ىنگىمارراکنىاارچدرکنلاوئسلصا
~ راگنروبجمهکارملاسونسمهىاههچبىکدنززاىپاترىسنتشادتسودوندرکىم

ىاهنخاننملاحاتهزات.ندروآىملابارمدآنوجنرخبکلکىات.نراىبردارننگ

.مدوبهدىدنهدزکللصااروا
~ ؟هشىمردقچ:تفکوتشادربگلاتوددمحالممناخهکمدوبشبوشىشنىاىوت

- !!!هرادنىلباق:متغکمدوبهدشخرسوبللثمهرابودتلاجخزاهگىلاحرد
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هبىنموتهدسانکساهىوشفىکىوتدرگتسدهکنىاات...عانتمانمزاوراصاوازا
-- نمرسهبىتسدواهکلىورتشاذگونوا،مرىگىمندىدىتقو.درگزاردمفرط

واومرىگباراهگللوپنموتودمدوبهدرکلوبقنملاح،دوبتافگملواهزات.دىشگ

نادىمتمسهبتمرسهبوداتفاهارلدجىرادقمزاسپ.مرادربارنموتهدتشادرارصا
ه

.دشمگتىعمجىوتودرکتکرحهناخپوت
~ متشادنزکرمتلصا.مدشرضاحىسىلکناناحتماهسلجرستلاجخوهرهلدابدعبزورود

طقفدوبنمهمماربطلغاىتسرد.متشونارلاوئساتدنچباوجدوبىتخبدبرهابىلو

ىعساهتدماتزورنوازالعب.دمحالممناختسدمدبدىغسهقرومتساوخىمن

دوبگىدزنمدناوخارناحتماهرمنهگاهدعب.مشابهتشادنواابىمىقتسمدروخربمدرکىم

تىعضواباههچبهمهىاربابىرقت.دوبهدش`~نمهرمننوچمراىبردخاشبجعتزا

لمهرمن،هرمننىاهکمتسنودىمبوخمدوخىلودوبىلوبقلباقهرمنمتشادهکىسرد

.همدمحا

اراهباتگزاىضعبواهگدوبهدشثمابهطبارنىاودشرارقربامنىبىقىمعهطبار

زامهدبحىفوتنمومىنزبفرحمهابنآدرومرددعبهسلجومناوخبنماتدنکداهنشىپ

رثا«نمگچوگهناخزامن»باتگدرکىفرعمنمهبهکىباتگنىلوا.مدىمهفىچباتگنآ
ه--ه وبلگرسپ،نوخلتلثمىکنرهبدمصىاهباتگنازالعبودوبىرىشلکگنشوه

...ونارىاىتىبرتلئاسمردىواکودنکوولوچوگهاىسىهام،شورف
~ هکىدلاحودنتسوىپامهبمرتحمودىجمهولعهب،نىرسنشرهاوخونىسحىتلمزادعب

مهابباتگدرومرداهنتهن،مىىاىبهناخباتگهبنامزمهمىتسناوتىمهکرابگىتقودنچ

بخ.مىدادىمحىضوتمهنامىگداوناخهباشمطىارشدرومردهگلبمىدزىمفرح
-- نوااتهگتفگىمىىاهزىچدعب،درگىمشوگارامىاهتبحصلواىمشتحممناخ

ندرگلاوئسابهگلبدزىمنفرحهدىچىپ.تشادىگزاتنوماربومىدوبهدىنشنزور

1اهمدآواهروگ



ه
هىتفکىمشدوخهگمهارىزىچره.مىنگادىپارزىچرهتلماتدرکىمنومراداو

.تشادشاربلاثم
-~ واهىمرگرسزاتبحص،درگانشامهابارامهگلواىاهزورنومههرىمنمداى

هعمجزورگىدادداهنشىپ.دوباهناتسرهشونارهتردناناوجونوناکدوکتاحىرغت
---.- ىلىخاهشنگاو.ىعامتجا،ىملعشدرکحلطصاهباىراذگوتشکمىربمهابىکمه

.دوبکاندردلاحنىعردومههبکىدزن
- وراگرسمورىمزورفصنمهاههعمجهزات،منگراگرهظاتدىابمتفگهگنم

لوپنوشاباباتلندرکىماتىذغاکلامتسدهنوخىوتدىابنىسحونىرسن.ماىبمنوتىمن

وتشادىرتهبلاوحاوعاضواامهىقبهبتبسندىجم،هتسرغباوههبوهنگدودورانواراگ
-~ ومورآىلىخهگمرتحمىلو.درگىکدام~املعاوتشادنمىتشادامهکارىتلکشم

تسردىدوگىبهکمردامگمکدىاب،ماىبمنوتىمنمهنم:تغگضغبابدوبرىگهشوگ
~ ارهنوخجرخدىابمه،مردامهخا.منگىرادهکنملىلمردپواههچبزاومشابهنگىم

ىروجگنومتارومادوبملاسمابابهکىتقوات.هدبارمابابنومرداودلوپمهوهراىبرد
-- ارسنجنوىماکهىهکبشهى،دوبنابهکنهواسهداجىوترابناهىىوتوا.تشدکىم

~ هگحبص.دنبوگىمشرسوتلىبابهگهشىمرىکردانواابدننکوپچرابنازادنتساوخىم

اهسىئرزامودگچىه.هشىمجلفاپودزاىلوننوسرىمناتسرامىبهبونوا،ناىمارگراک

ىلو.ننگىمتىاگثاهدزدابىتسلمهناونعهبوازاهزات،ننگىمنشوگارشفرح
~~ شقباوسنتفرکرظنردنولبنرىکبشزاتراسخناونعهبننوتبهکهتشالنىزىچنوچ

.ننگىمشنورىبراگزا

ودشدنلباجزاتعرسابهکمدشىمشتحممناخهجوتممدوبمدوخوتهکروجنومهنم

هصلخ:تغگوتشگربىتلمزالعب.مىنىببورشاهگشاتساوخىمنوامدىمهف.تفر
~ نىامنوتبرتدوزهچرهمراودىماومربىمشدرکنىاىاربمهابارامشهمهىزورهىنم

.منکبارراک
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زااباحمىبوالاح.دوبهدرگرتمرگىمشتحممناخابومهابارامطباور،تىاگحنىا

داىهکلبمىناوخنسردهکدرگىمنامقىوشتوتغگىماملاثماىتخبدبورقفللم
ناىاپنامدوخشلتوتمهابطقفشىاهىتخسمامتابنارودنىاهک،مىزوماىبومىرىکب~

.درىذپىم

؟ىرادوتهگهىزورولاحهچنىا:دىسرپبجعتاب
~ .متغکارنابساپتسدزارارفىارجاملکشاربمنم

ه.ه
هرنهنىاهتبلا،ىتسهىکنرزمداىدادنوشن!لموامشوخ:تفگدىدنخىمهکىلاحرد

.-.
.هنکىلمعارمىمصتن~اوهرىکبمىمصتهظحلگىوهنگدامتعاشدوخهبهنوتبمدا~هگ

~ ىاهکلبجعمنىببراذکب.ىدشقفوموتهناتخبشوخهک،هنمهدىاشهشبقفومدىاش
~~~ ىاهنادىتسار،مرخبکلماوخىممنمهرتگنشقشکنرمادک،ىرادىکنرشوخ

؟دنچ
~- ؟منگاراگنىازاداىمننمهبهىچ:تفک،مدرگىمشهاکنبجعتابهکىلاحرد

~~ .هرادنارامشلباقانىانمضردمتغکنىزىچهکنم:متغک
~ ؟هناىىتفرهنوخباتگزورمامنودبماوخىملوا:تفگهدنخاب

.دادنلاحلصاىدوبنمهامش،ندوبناههچبىلوهلب:متغک~
هه- شىکنرهچ،هبوخشىکنرهچ،نمناىرخکلاماو:تفگدىدنخىمهگىلاحرد

»~
؟ىشورفىمکلاتدنچهعمجىاهزورهکىدحوضومهىلصا؟هبوخ

.مشورفىمات)اات`~نىبهشاببوخرازابهگا،هرادىگتسب:متغگ

؟هنکىمدوسردقچبوخ:دىسرپ

مبساگنموت~مشورغبات~ا:متغگ
~»
ملد.منکبوتابماوخىمىاهلماعمهىلصا،ىدبماجناماربىراگهىماوخىمنم:تغک

؟ىدىملوقىراىبردونوهنداوخىمن
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~~ .مدبماجناىراکامشاربمنوتبهکامشىملاحشوخىلىخومدىملوق:متفکىلاحشوخاب
~ .ىدادلوقوىنوتىموت:تفگىدجىنحلاب

؟منگدىابرگىچهشاب:متغگ

گفنىاوتشمهزورمانم.ىئاىبدىابمهوت،شدرگىاربناىماههچبهمههعمج:تغگ
~ متسنوتىروطنىارسدردنودبهناتخبشوخ،مراىبرىکارتمنوتىمىروطچهگمدوب

ودشابهمجنامعمجاتاىبهعمجمهوت،مدىمتهبارهعمجزورلمآردنم.منگتادىپ

؟لوبق،لماگنامپىگا
.منگىمشراکهىمدوخنم،امشداهنشىپابهناما،لوبق:متغک~

ات~امشبروبجمهگاىلو،ىجوجلوهلندهئگىلىخىلىخمنودىم،دومحمنىبب:تغگ
~ ارنمداهنشىپرکااما.ىئاىبوىنگلوبقوتاتمزىرىمنورىبارهمهومرخىمتزاکل

!ىدادلوقتدوخنمضردمدبماجناارگحضمراگنىامرالنجاىتحانم،ىنگلوبق

!؟ىدادناىىدادلوق
.هرادطرشهىىلومتسهمهشاپ،مدادلوقنملوبقهشاب:متغک~
؟ىطرشهچ:تغک~
ىدبىماسحاوهشابشوخمهنملداتزااننرودونواورادربگلهىلقالح:متغک~

.مشابهتشادن
~ مرداربنىشامنم.هنوختمنوسرباتوشنىشامراوسمىربلاحىلو،لوبق:تفکهدنخاب

~ .مسربماراکزاىرسهىهباتمتفرگار

ماربهارىوت.مدشمىلستىتحارهبىلومدرکفراعتمزاب،لمواىمنمدبهگىلاحرد
~~ مهدىجم،هتفرگاهناهداوناخزاارمرتحمنىنچمه،نىسنونىسحهزاجاهگدادحىضوت

~ حىضوتنموهنزبفرحمردامابوداىبهمزلهگادىسرپنمزا.تشادنلکشملوازاهک

.مدىمماجناارراکنىامدوخنم،تسىنىزاىنمداد
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ه
گنرگلگىودادنمهبنموت~ندشهداىپزالبق،هنازخمودهگلفمىدىسرىتقو

ومىشبهمجکراپردولج~تعاسهعمجدشرارقوتشادربقبطىوتزاىزاىپتسوپ
- .شدرکمىربنىشاماب

.موربناشفرطهبهگدرکهراشاتسداب؟تشادىطموتمدقهگمناخىکىنوا
~ .دنرخىمىزىچهىىمتحمتفکمدوخشىپومدشلاحشوخ

~ شفنبدامپنواىوروتشادلاخبتشبلهشوکهگىمناخنومه.مدرگملسوولجمتفر
~ وتلاسونسمهشادادهىمهنم:تفکودادارمملسباوجىنابرهماب،دوبهدزىدننام

~ ؟هناىمرىکبوتهزادنامنوتىم؟مرخبراولششاربماوخىمومراد
.هنهگارچ!هلب:متغک~

-- نوجرسپلىسرپ،تفرکىمارنم:زادناهگىلاحردوتفرکىخىمراولشهىهدنشورفزا
؟ىرىمنهسرلمهکم~
.منگىمراگمهومنوخىمسردمهنم،ارچ:متغک-

؟هروطچتاهىمرد؟ىئاجگهچب:دىسرپ
!!!هبوخمهمسرد،دابآحرفهنازخ،هنازخ:متفک~

هرابودودرکنمهبور،دنگىدنبهتسبارراولشدرگشرافسهدنشورفهبهگىلاحرد
- ؟هنگىمنراکتردپرکم:دىسرپ

هب.تسىنىفاگهراىمردهگىلوپاما،هنگىممهراگىلوهرىپىلىخهگنىاابمردپ:متغک~
- هدشهتسخ.مىنکىمراکهداوناخجرخهئگگىاربمهمرکىدرداربونم،نىمهرطاخ

.خساپوشسرپهمهنىازامدوب

؟دىرادنمزلىروتلىبنزاىوىمابلهرىگامش:مدىسرپهملکگىطقف
.نونممىلىخهن:تغک~

؟ىرىمىرادارچ!!!؟اجگ:درگمادص،مربهکمداتفاهارونىئاپمتخادناارمرسىروخلداب
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.مشورغبارماسنجمربدىاب،هبورغگنتوبشرس،هغارچرسگىدزن:متغگ
!!!ىرببتدوخابىدرگشومارفارتراولشاما،ورببخ:تغک~

ه~ زاردمفرطهبهتفرکهدنشورفزاهگارىاهتسبمدىدبجعتابومتخادناواهبىهاکن
~ امشتسد،مرادراولشمنم،ىدىرختشادادىاربارراولشنىا.نونممىلىخ:متفک.هدرگ

.موربهگمداتفاهاروهنکندرد
~ دزلزمامشچىوتوتسشنموربوروتفرکارموزابهگمدوبهتشادنربمدقهسودزونه

.مدىرخوتىاربارراولشنىانم.ىتسهوتنمىشاداد:تفکو~
~ ارهزاجانىانمضرد.مرادنراولشنىاهبىجاىتحانم،نم.نونممىلىخ:متفکتلاجخاب

- .مرىکبىزىچىسکزامرادنمه
هه
ارراولشنىاوىنادبتدوخرهاوخناونعهبونموت،منگشهاوخنمرگالاح:تفک

؟هشىمىچىنکلوبق
ىلو،منودىممدوخوهاوخمهارامشورداربادولحنىمهومرادرهاوخاتشهنم:متفک~
- ارراولشنىاهگمروخىمگتکماهننزاهنوخىوتامتحمنگلوبقارراولشنىارگا

ه~ه
!!!متسىنادکهگنمهخا،متفرکىچىارب

~ ىگ:تغکهنانابرهمىدنخبلابدوبهدىودشتروصىوتنوخفرحنىازاهگىلاحرد
--،~- مسىونىمتردامىاربهمانهىنم!!!ادگهکبوتهبهنگىمتارجىک؟ىئادگوتهتفگ

-- مههکوتىاربمتشادتسودىکداوناخقىفرگىوتسود،رهاوخناونعهبمگىمو

.دروخىهاوخنگتکمنئمطمومرخبارراولشنىا،ىنکىمراگمهوىناوخىمىمرد

عورشودروآردىذغاکشغىکىوتزا،دىشگىمراوىدرانکارشدوخهکىلاحرددعب

دادىممتسدهبارراولشوذغاکهگروطنامههظحلدنچزادعب.نتشوندنتدنتدرگ
ىبوخىشدادنىچمههىنتشادهبنم.نگشلتهشىمه،شابىروجنىمههشىمه:تغک~
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~~- داوسهکنمهننهخا:متفکمدوبهتفرکشفرطهبارهتسبهکىلاحردومدناراخارمرس
!!!.رادن

رگىدرغنگىهدبارهمان،درگنلوبقهگاناوخبشاربىرادداوسهکوت:تفگهانخاب

.دناوخبشىارب
~- ىلو..ىلومگىمنخوردهگهنودىم؟هرادلوبقونمفرحنمهنن:متفگ
؟ىچىلو:تفگ-

.مرباىابنمهنگندردامشتسمدهشاب!..ىدربوتابابىچىه:متفک
~~ تصساىتسار.مىاىداررگىدمهزابىزورهىاىاشىاىدىچوراىند،هراانىلباق:تضک

-~~ ىوتهئکشاىراکنا،داتفادنلبدقمناخنواهرهچهبمهاکنلاحنامهردودومحم:متغک

ودرکىظفاحادخدىشکىمنمرسهبىتس٠هکىلاحردمنوا.٠وبهدشعمجشامشچ

.مىدرگتگرحهلصافلبودندوبرظتنمهمه،کراپولجملىسرهگ~تماسهعمجزور

زاىلومدوبدلبارىولهپهارراهچوهاشهارهسوهىرىنموهىرىماناباىخونهآهارنودىم

.ىزابلئاسوابدوبىدننامخابگىهکهگمىدىسرىىاجهب.مدوبهتفرناردعبهباجنوا
~~، وخرچنواراوسلبقهکتغکدىجم.رافنافدوبهتشونردىلابگرزبىولباتىور

.تشادىگزاتزىچهمههىقبونمىاربىلوهدشهدنلبگف
- ىوت،شدوبهتفرکنىشامىوبنوچ،هروخبمهبدوبگدزن«مرتحم»لاحهگنىارطاخهب

~ .مىتشادهکننوباىخهى

دنچزادعب.دوبمهدىجمىافرحهبشساوح«مرتحم»هبگمکنمضىمشتحممناخ
~~ ىداىزقرفمهلاح،هداىپوهراوسمىدرکبارنوباىخاتدنچمتساوخىمنم:تفکهقىقد

ىاهنامتخاسابزىمتوبترممهلثمفارطانىاىاههچوگواهناباىخهمه.هدرکن
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~> ̀خولشىلىخمهرکارغنهساىود،تشدنردىاهنامتخاسئىاهمهىوت.دنتسهللجم
- هىدومحم؟هىرطىق؟هىسدقا؟هىناما؟هىنامرف؟قطانمنىاهمه.اننگىمىگانزرفنراهچاشاب

~~ ماقناباىخئىاىوتىمگ،دىتسهقفاومرگاسپ،دنتسهمهلثمرظننىازاابىرقت...و

.راهنىاربمىوربودوشبرتهبمه«مرتحم>٠لاحاتمىنزب

ىباسحودرگىمىرادنولىم؟تفرىملابدىمحلوگورسزاهگنىانمضدىجملاح
-- وهاتوگىاههدرن،اهىراگلگاتهتفرگاهنومتخاسىئابىززا.دوبهدشگوکشقطن

.مىدوبىهاراهنوالابندمهاتراهچامودرکىمتبحصىردرهزاهصلخودنلب
~ مدىدبجعتاب.مدرکهاکنارمرستشپ،تسىننامگدزنمرتحممدرگساسحاهظحلهى

ىلىخونىچرواپنىچرواپ،گىثهقبطودىلىوگىراوىدواههدرنرانگزاهراد

،هدروخمهبشلاحهرابوددىاش،هلموادوجوهبشاربىلکشممدرکرگ.داىملداعتمان

هبحورشودىسرهنوخنواراوىدواههدرنىاهتناهبمدىدهکمربشفرطهبمتساوخ

.درگندىود

:مدىسرپشزامىدوبىهارهىقبلابندهگىلاحرد.دزىمسفنسغن،دىمرنمهبىتقو

؟دوبهدروخمهبتلاح

!هندادباوجسابزاب؟دوبهامواشىپتاربىگشم:مدىسرپهرابود!هندادباوجساب

.نىرسنوىمشتحممناخهبمىدىسر

؟ىدنوماجارچ؟.دشىاهلئسمدىسرپىمشتحممناخ
~ ورهنوخنواخابوطاىحراوىدمتشاد:تغکدوبهدموااجشسغنشاوىشاوىهگمرتحم

-- ىشاپباهکارىئاه٠راوفواهلکورختساو٠رسرسوبات،متفرکىم٠زادنا
~ رباربتادخهنوخنىاطاىح:دادهماداترىحوترسحابومدرکىم٠اکن؟ندرکىم

-- امقاتالثمراهچردهسقاتا،طاىحنىاىوتهگاىنعى.مىنگىمىکدنزشوتامهگهىقاتا
- ٠ژىوهب.نشابىضارهمههکىروطندباجشوتورامهچوگمامتننوتبمنومک،لنزاسب

ىلکشمهزات.امدوخلثم؟قاتامساهبهنولهىىوتندىپچىىاتشهتغههکىىاهنوا
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~ ابىتقومگىچوگىارداربرهاوخ،هنهپهشىمههکهمابابباوختخر،مىرادامهکىاهکىد

ىارب،هزوسىمماباباربىلىخملد.شورنتفاىمننگىماوعدوننزىمهلگورسمه

امهمهىاربهگىروط،دزىمفرحزىرگروطنىمهمرتحم.روطنىمهمهاههچب

.دوبفرحمکوتکاسابلاغنواهخآ.تشادبجعتىاج
-.- دبشىلامعضوهگمومم:تغکضغبابوتشاذکهراگهمىنارمرتحمتبحصدىمح

-__
ادخهکىمنوا.رادنمهارىگى،هنىرفاىمراللوپارىکىداوخبىتقوادخهکىم،تسىن

-~ بخ:هکىمدعب!!!نرادناىنرادتقاطردقچهگهنگىمشىامزاارىثاههدنبىروجنىا

شالگرسپىاربارنىرسنوا.ندىشکىداىزتمحزودناهتشادارشتقاىلاهرادلوپامتح
~ منودىمنامامراىمشوجمونشىمارافرحنىاهکنم.هدرگىراکتساوخشزابهقحو

-
هب.مابابىتح،هشبمومعرسپنزنىرسنهکتسىنىضارسکچىه.منکراکىچومگبىچ

- لمعلوپمهومىنگروجورهنوخجرخمههگمىنگىمراگىکمهام،مهنىمهرطاخ
ه

هدعوگنللاهرسپنواهباىهنکسامتلاهربهشنروبجمىتقوهىهگمىدبورماباب)کاىرت(

.هنکبنواابجاودزاهبىضارارنىرسناتهدبىدىعو
هه نمىاردارب،رهاوخهانگ:تفکدوبهدشخرستلاجخزاشتروصهگىلاحردنىرسن

؟هدشىثراشوتتکلفورقفهکنلموااىندهبىاهنوخىوتهتساوخانهگهىچ

،مشخ،دزىمجومنواىوتىچهمه.دوبهدرگادىپىبىجمتلاحىمشتحممناخهرهچ
~ زىچشاشچقرباما،دوبهدناشوپارشتروصمامتهعفدهىراکناهصغومغ،ترفن

ه~ .تشادنتغکىاربمهىاهکىد

داىهظحلهىمهنم.هزىرىمگشامنمندوبمولعمونىئاپدوبهتخااناارشرسدىجم

نلاودوبشلاسهدزنوشزارتمگندادشرهوشلبقلاسهسىتقوهگمداتفامدوخرهاوخ

نزهکهدرکجاودزامهرابگىوتسوارباربودزارتشىبشرهوشنس.هرادهچباتود

ىشگتمحزمدآوتشادنىلبتىصخشمرهاوخرهوشهتبلا.هدرملپمضرمزاشاىلبق
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- شردپىاجهگهنکىکدنزىسکابهشابروبجمهگدوبننىامهنمرهاوخقحىلودوب

.هدبجاودزانىاهبنتهداراوباختناقحنودبوهمثىمباسح
،<>،<>»

هناخباتکمتفرونورىبمدزهسرلمزاعرس.دوبقلوقتاهصلگزونههامرهممودزور
~ لاوحاىمشتحممناخزامهومهدبسپمدوبهتفرکتلىطعتزالبقهکارىباتگمهات

هباهباتگىرادلىوحتردهکمدىدارىدىدجهرهچ.مسرپبارناشنلمآهمانربواههچب
~ مدادلىوحتمدوبهتفرکلبقهامهسهگارىباتگومدادناشنارمتراکات.دوبهدزلزنم

- ارشاهمىرجدىاب؟ىتشادهکنتدمهمهنىاارباتکارچهگلابتفرشدادىبوداد

ىوتترىحوبجعتاب.دروخمقوذىوتىروجدبزىچهمه،مدوبهدشهکوش.ىزادرپب

شنکاوهکنىانودب.دشادىپشاهلکورسىتمهمناخهگمدوباىاضقشبوشش
~ هبهکدادرکذتطقف.دزرهمارتراگوتفرکرادلىوحتزاارباتک،دهدناشنىصاخ

هناخهبمدوخابارباتکمناوتىمنومناوخبباتگهناخباتگردمناوتىماهنترىخاترطاخ

زاىدالعتهکىتمسقهب،مسرپبىمشتحممناخابهطبارردىلاوئسهکنىازالبقومربب

مناخمنگلاوئسقنممناخنىازاهکمدوبلدود.تفردندوبرتائتنىرمتلاحرداههچب

واهباتگهسغقتقورسمتفردوبهدماىنمشوخنوچىلو؟هناىداىمزورماىمشتحم
«ه

́́ارهاظىتمهمناخحومنىمهرد.متسشنىکشىمهىاج،هرجنپرانگمتفرومتشادربىباتک

ومدشلنلبنم.دشاهنآلوغشمودمآنمرستشپىاهباتکهسغقندرکبترمىارب
-~ هکىدهگهتقوىلىخ:تغکاوجناب.مدىسرپىمشتحممناخهرابردوازاومتفروارانکهب

.داىمناجنىا
.هدبنمهبىنودىمشاهنوخاىشدىدجراگلحمزاىزىچ؟ىسردا:متفک-
~-- ،دموىنهکىدىتقوزا.مرادارنوشلزنمسرداهنومللبارشراگلحمهننم:تغک

،~ .تساجگهنودىمنىسکمهنلا،نتفرکارشغارساجنىاندمواارومامرابدنچ
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-~ فدامت؟دوبهدرکراکىچنواهکم؟ارومامىچىاربمدىسرپ.مدوبهدنومجاووجاه

!؟دوبهدرگىفلخهچهخآ!؟هدزىسگهب!؟هدرک
ىىى

امگگتتروصىوتهگىلاحردوا.دشهدىربمراکفاهتشرىمشتحممناخىادصاب
~~ ىبىغتسدچىه،هروخىممقرنوشدوختسدهباهناسناتشونرس:تغکدرکىمهاکن

نىا،هشابهتشوناراهمدآگتگىگلنزهصقشىپزاهگهرادندوجوىنامسآو
-- ىکانزاهخاگنىاىوتهشىمهلنهاوخىمهکدننکىمامشوکىوتىناسگاراهفرح

ابدلوتتقوهکدىرادخرسارىکدوگمادک.مىشابناشتفلکورکونامشونموننگ
همهسپ؟دشابهلمآاىندهبگىشسابلونىشامولىواباىتارهاوجولطزاىاهنىجنک~

-~ دلوتمدنمتورثهداوناخردهکىکدوکدىىوکبدىاش.دنىاىماىندهبروموتخلاهناسنا
ه تخاسلاحردنامتخاسنواهبىلو.دىاىماىندهبنامىپورپىاهنازخابراکنا،دوشىم

~- ىورتارهاوجولوپمهدنوامدهوگهزادناهبرگا.هدوبىلاخنىمزگىلبق،دىنگهاکن
-~ مىتسهشرانگامهکىکنشقنىاهبىاهناخهبلىدبت،دندادىمرارقىلاخنىمزنا

نىمزىورلگشنامههبلاسىاهلاساتتارهاوجولوپتلاحنىرتهبرد.دشىمن
~ ودننگىملمحتقشمابارگاخونامىسورجآىناسگهچدىنگهاکن.دنامىمىقاب

هچراپهبلىدبتدوخهبدوخخن؟دوشنامتخاسهبلىدبتاتدنهدىمرارقمهىور

دنتسهامشونمرداربوردپنىااجنىارد.سابلهبلىدبتدوخهبدوخهچراپودوشىمن

ورهاوخ،ردپ،رداملثمتسردىنادرمونانزاههناخراگىوتودننگىمراگهگ

لابقردودننگىمدىلوتامشونملثمىئاهناسنا،مىوربرودهارارچلصا.امىاهردارب

هکامدوخ،دىلوتهخرچىوتهگنىارتبلاج.دننگىمتفاىردىکدنادزمدوخراگ
ه

دىاب،مىشابهتشادجاىتحاهرىغوشفکاىهچراپنامههبرکا،مىتسهلاگنواهدننکدىلوت

کىبحاصاتمىزادرپب،مىاهدرکراگنآدىلوتىاربهکىىاهتعاسدزمرباربنىدنچ

.مىوشبهچراپرتمگىاىشفگتغج
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واهروابابهکمىدىنشىمىدىدجىاهزىچ.دوبونامىاربىمشتحممناخىاهفرح
-~ تشگنىحردىمشتحممناخزورنواهصلخ.تشادترىاغمنامزنوااتنامىاههتخوما

- شوحولوحنامتاسلجثحباهتلماتامودزفرحامابىلگ،رادکو
~ .دزىمرودىمشتحممناخىاههتغکونامىاههاىد

ه
ىارب؟ناتسباتىلىطعتهامهسزالبقومىدرگىرپساررکىدراهبکىودرسناتسمزگى
~~ .مىدزپکومىتسشنمهرودهناخباتکىوترابنىرخ~ا

،<>،<>»

:تفگلنخبلابوتسشنىلدنصىورموربورمناخنواهگمدوبدقرنمدوخراگفاىوت

«ىمشتحمهرىن»،تسا«هرىن»نممسا؟هىچتمسابخ
~~ ارمفرح...ارامشنمىلو،ىتخانشنونمامش:متفکهلصافلبو«ىلىلخدومحم»:متغک

.مدبهمادامدىشکتلاجخ،مدىرب
زاىکاحىنحلابدىدارمتوگمىتقو؟اجکزا؟ىسانشىمونموت؟ىچىلو:تغک-

~ !!!داىمنردروجوتمساابهگمهتراگىورمسا:تغکبجعت
---~ ماىمنهکىدبخ،هفلخنلنوخباتگهگا!!!؟مدرگىدبراگنمهکم،لاىخىب:متغک

لوبقهگا.مدبارشلوپهتفهرخآاتمنکىمىعسهگتگثمهنودلگهى.هنوخباتک
~ .دىرادروورکمزاىزىچهىدىنوتىمدىرادن

~~ !؟مىرادروورکارىزىچهچىتسار،هبوخمهىلىخنلنوخباتک:تغک٠دنخاب

.مرادمزلارماهباتگهىقبنوچ،ىنىدتامىلعتباتگ:متفگومدرگثکمهظحلهى
~ ؟ىرببهسردمدىابنارىنىدتامىلعتباتکهکم:دىسرپبجعتاب

~~~٠٠ نامهمهاههچب.هنگىمنزابارباتگىل́́لصا؟هىلاحابمداامىنىدملعمهخا:متفک

هگىنواىتح،نشىممىجهسردمزاىگىىگىلعبننگىملاوئسهىشزاىملکلوا

اىنمىلوهنازخامنىسنرىماىلىخ...رغنودىکىوهنومىمصلگهصلخ.هدرگلاوئس

.هنوخباتگاىمگراپىوت
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-~- ؟ىدرگادىپارتراک؟هناخباتگىدماىاهکىدسکتراگابارچىتفگن:تغک
دىابوهتناماىلوتسىننملامتراکنىاهگمرادلوبق،نوهنپهچامشزاشتسار:متغک~

-- ؟ىهدنلىوحتهگىتفرکمهباتکتراکنىاابدىسرپ،منودرکربشبحاصهب
~~~ .مىشابهدرواىنسپهکهدشنهتفرکىباتگچىه،دىنگىکدىسردىنوتىمرتهبهکامش:متغک
-- ومنکرداصدىدجتراگگتدوخمانهبومنگضوعنمارتراکنىارگا:تغک

- ؟دوشىملحهلئسممرىکنوتزامهىلوپچىه
~~ هنمههکىد.مهدبشلىوحتىروجنىمهدىابمهنم،همتسودتناماتراگنىا!هن:متغک

سپارتراکمنگىمشهاوخمهلاح.ماىمهنوخباتکهنومنگىمهدافتساتراگنىازا
~~ .مراىبنوتارباتهشىمردقچدىکبمهارنودلگلوپ.مراگلابندموبنماتنىدب

--- اجگزاونمىتفکن:دىسرپهشابهداتفاشداىىزىچهىىراکنا؟درگمهاکنتوگساب
~ نىاطقف.شابتحارتسىنىاهلئسم؟ىکبىرادنتسود؟ىدشخرسارچ؟ىسانشىم

»~<
ىلىلد~امتحىلوىنگىمهدافتساىاهکىدسگتراگزاارچهگمتسىنهجوتم́́اقىقدار

.تسارتمهمنمىاربىرادهقلمباتکهبهگنىاسغناما؟ىرادتدوخىارب
ه

وشمدىداجکهکمتغکومدزاىردهبارملد.مدشخرسهگمدوبهدشهجوتممهمدوخ
- ؟مدوبنمصخشناهگىتسهنئمطمردقنىااجکزا:تغک.هدنوممرطاخىوتىروطچ

--
منهذىوتشاهرهچمنىببمهرابکىارسگرهنم؟مگبىروطچمنودىمن:متغک

~ نمدىکبدىاوخىمامشىنعىمدادهمادامدوبهدشىبصعرادقمهىهکىلاحردوهنومىم

؟منگىمهابتشا
~- مرادتسودىلو،ىتفرکىگىاجونموىنگىمرگنىچوتهکمرادنىراکنم:تغک

تراگگمرادتسودمهنىمهىارب.هناخباتگنىمهىوتواجنىمهتمنىببهرابودهگ

رظتنمهکنىانودبلعب.ىاهاندگىوىدجىلىخهکمنکرداصتدوخىاربىراختفا

رهم،تشونشورونممساوتشادربتراگگ،هناخباتگزىمتشپتفرهشبنمشنکاو
~ دعبهبنىازا؟نگباختناىرادتسودىباتگرهلاحتتراگمنىابخ:تفگودز
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-- ىورزاوتشادربىرکىدتراکمدرکىمشهاکندىدرتابهکىلاحرد.ىرادنىلکشم
-~ اىىدىمتىاضرلاحبخ:تفکوتشونناىورارىدهمتاصخشم؟هنهکتراگ

!؟ىهاوخىمارهنهکتراکمزاب
~ ونىتسهرتجمسنمزاامشمنکىمرگن...نىدربامشمههعفدنىا:متفکهدنخاب

~ .متفرکوازااراهتراک
.مرادتسودىلىخارتلاثمانم،ىشادادهن:تفک~
نمهلکزاتسوپىشادادهملکنىمهمهلبقهعفد...مدرکنهابتشاىدىد؟ىدىد:متغک~
.دنک

- ؟ىنگىمراگنودىمهزبسمهزونهىتسار:تغگهدنخاب
هارهسمرىممهاتقوىضعبونارهمهچوگ؟نلربهچوکمتفرهگهىلاسودهى؟هن:متفک-

ه-ه
هاکشىاراهىهزىلهزناشژاساپىوت.مشورفىمگلگىچوگقبطهىىوتهکىدلاح.هاش

.هرخىمنکلات~زارتمکهتغهره،هدشمتباثىرتشمابىرقتهنونز
هشمهىلو!هرادهمادامىدقلاوروهخرچىمهنشاپنومههبردزونهسپ:تغک~

~ ؟هنهکمهنومىمنىروجنىا
؟مىاشتسردارچنملاثماونمهگمدنومنىاىوتنم.دنوممهدىاش،منودىمن:متغک~

؟مىنکبنوجدىابىچىارب
»~

زاسوبوتاطىلبهىمرادربارمطاسبهنوخمربدىابهکىد،هدشمرىدنمابابنکشلو́́لصا
- !راکرسمربمرىکبمنن

~ ؟ىتشادنربباتگزونهوتىلو،مىنزىمفرحرتشىبدعبهعفدهشاب:تغکدنخبلاب
ىتسارمدىسرپ؟موشجراخهناخباتگزامتشادهلجمهگىلاحردودعبهعفدهشاب:متغک~

ه ...نودلکلوپ
~ اتورب،مىنزىمفرحشدرومردلعبهعفدهشاب:تفکهشبمومتمفرحهکنىازالبق

~هلتمههرى7
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-- راکهبترسوىنکنىلوضفهرتهبمهوت،ندرگىمشلابنداهىگاواس:تفکاوجنابزاب
-- اهىگاواسزاىتسردگردهگنم.وگنىزىچمهىسگهبنمضرد.هشابتىکدنزو

هرابود؟مدنومجاووجاهنمدىدىتمهمناخىتقو.دنتسهاىکانىامدوبهدنوم؟متشادن
٠~ راکلابندوربوشاپ،ىنوخىمنباتگرگامهوت؟دنتسهىتىنماىارومامدرگاوجن

~ .تىکدنزو

ودىجمهگمتفرىمکراپردتمسهبمتشاد.نورىبمدزهنوخباتکزارتزارداپزاتسد

~رعتهبحورشدىمح.ندوبنورىحنملثممهانوا،متفرنوشفرطهب.مدىداردىمح
~~ ودىمشتحممناخ؟شدرگمىربهکىاهعمجنوازالبقزوردنچ:تفکودرگتارطاخ

زورهدزنوپهدراک،مهگمکابواهنواهنوخنرىمشاتسودزااتدنچابمامتزور
~ ىارب.شدرکناىبننوتبنىرسنودىمحاتندىمماجناارانواندرکاتىذغاکلامتسد

داىزهشنتحرانمرتحمهگنىارطاخهب،ندوبهدرکىراگىچمههىمهمرتحم

.دوبتخسىلىخامىاربىمشتحممناخندوبنهصلخ.مىدرگىوگجنک
- ىمنهنوخباتکهبهکىدىلومدىدىمىقاغتاارنىرسنومرتحماتقوىضعبودىجمولىمح

~~ ومىدوبهدرگمکارىزىزمملعم.دنتفرىمرتمکاىدنتفرىمنمههکىدىاههچب؟متفر

مدرگساسحارهشکراپىوتزورگهگىروطب.دوبشلابندممشچرهشىاجهمهنم

تىعمجىوتمسربشهبومبنجباتىلومدىودىلگ،دابآنسحتمسهبهرىمهراد
.مدرگشمک-

ىاهدماب،دشوغلنارىاقلخىئالفىاهگىرچنامزاسىئامىپهارىتقو٩~نمهب`~زور
~ تخاسهژورپهکتگرشرتفدىولجهبناتابگاکرهشنارکراگنصحتزاتىامحىارب

اردىمحنىنصحتموزجاجنوا.مىتفرگونادىمىلاوحهب،تشادهدهعهباراجنآزاسو
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ارسردهاشروبجمواوهدرکتوفشراپهشىمىلاسگىهگدرگفىرعتمارب.ماىد
~~> .دنار́ذگبارشارداربورهاوختاروماهنوتبرتهباتىرگراگهربوهنکاهر

.اشهتشکودروخرىتنىواناانزرىخستماگنهئمهب)،زورحبصدىمح

.دشهدرپسمااعاهخوجهب~اناتسباتردنىاهاجمزاىراداوهرطاخهبدىجم
- زااعبرغعم.درکجاودزا،دوبفورعممهوگنىرهبهگىمانرفعجاب~الاسلىاوانىرسن

زااىشکنادنزهبارهنازخىاههچبزارفننىلنچودرکىفرعمارشدوخدادرخىس

هلمجزا.دادنتشکهباررغندنچ،دوبهاشىرىترودزمرفعج.ارنىسنشرسمههلمج

.اشمااعا~الاسنامههکىغطصممانهبهنازخموسهکلفىاههچبزاىگى

.متسىنهلطمنادنززادعبنىرسنتشونرسزا

اهاعب.تفرجلننسهبودرگجاودزا~~لاسنامه،هداوناخهبگمکرطاخهبمتحم

.دشهتشکىملساىروهمجىرادهىامسمىژرطسوتجاننسفارطانارابمبردماىنش

هرىنقىفرزاىدرىاىوجهشىمهنالنزنوردهچونورىبهچاهلاسنىامامتىط

نگنىتوگرد~اا~لاس.مدوبتخومآنمهبارقشعسردهگىملعمنىلواىمشتحم

زاىگرد٩~ماىقزالبقىمشتحمهرىنقىفرهکدادحىضوتمىاربىقىفرناملآ`
~ ناناشفناجلىخهبروناىسىمرقندروخابنارىاقلخىئادفىاهگىرحپنامزاسىاههاگىاپ

~ .تساىمارگوزىزعهشىمهشداى.هتسوىپىئادفناناشفناجوىتاقبطهزرابم
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..
!ملسافاسابع

ه٠ه
،ىتسهوت.هسرىمشىبومگرانگوهشوکزاتارثخ.دوبهدشگنتتاربملدىلىخ

~ وراد،کرمىاههخوج.مىتسهمىنگىمرکفمهاماما.دوبىهاوخوىدوبهشىمه

ولاحنىااتدندادمهتسدهبتسدهمهىتلىکشتىاهکرتودىعبت،نادنزوهجنکش

!اما!اما.دىغسدىغس،هدشتسدهىهمهتاهوم،ىدرگقرفىلىخاقآسابع.هدشنامزور

هگاهىلىخفلخرب،هدشرتدنلبودنلبودنلبتدق،راکلوغشموهراچآهبزونهتاتسد
~ رتهبنلقودرگزورهبزوروهشىمهفاضانوشضرعهبىلونشىمرتهاتوکوهاتوگزورره

- مامتىوتهگمتغکومنودىمونىاهتبلا!؟ىتسىنهنحصىورهگهلاسىلىخ،نشىم
~. ،هرنههنحصمروظنم...هتش́ذگتراگهناىزاتوسبحوسفقودنبزا،ىتسهاههصرع

؟هروطچتلاح،تفرمداىاقآسابمىتسار
<هه

ملس~لوا،ملبارتباوجىراذىموىتفرگنهدهبنوبزهگنىالثمهصلخ:اقاسابع
٠٠~ ىنگىمعورشىسانشىمهکىسرىمىکىهباتىرادارتاهتشذگتداعزونهوتامود

ىومورسهب.ىنىبىمناوجارتدوخمهزونهاهلاسنوالثمتسرد)ندىسرپزىرهى
- ماهومىدىغسهبوتتقونوا،مراددىلوترازباتمدقهبىرمعنم!ىنگىمنهاکنتدوخ

-- ،رتشىبماهوزابرطقوهشىمرتلنلبودنلبزوررهنمدقىتغکهگروطنىمه.ىنگىمهاکن
--~ ارهبنلقودرکىاههلوتوگنىامامت،مدروادورفارمتشمىتقوهکمنگىمدشرردقنا

~ نواهتداىهدربننىاهصرعنمىلصاىئامنرنه،هرتائتشزورره،نمىگدنزهنحص.منگهل
-- ىارکراگهواسهداجصعىلوگرهشهلحمىوتىدوبهتشاذکرارقهکورىزور

~~ ارلحمدىعسابىتقو.دشاپهبىاهکنشملعهچىراىبارراگزلفىارکراگوىزاسرولب
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ه
ثحبهکىدرفنگىابدىعس،ىمىدقىاهلاچخىرانکهتىمگىوربورتسرد،مىدىد

- ىلوهرادىداىزرىثات،مىنگهداىپاجنىاارشىامنمىنوتبرکا،هبوخىلىخاجنىاهگدرکىم
~~ انىاگنجهبمىربدىابننلازاام:تغکىمودرگىمتفلاخمتدشهبلباقمفرط

.)دوبمىژرروظنم(

هىچعوضومىتسنودىمنهگوت.هدنخرىزمىدزام،ىدنوسرارتدوخهگنانزسفنوت
~ ؟هدشىچىچ:ىتفگمخاابودروخربتابقشىرىتهب

--- منىا.دومحممنىا:تغکلىعسىلمواىمهگرودزاهخا،ىدشمورادادحىضوتتارب

تشهزاوتهکتغگ،تغگارعوضومودىدگپاروتىتقوواقآسابعهشىمهگى
-- وىزاسرولبوىزاسىنتسبناوىلزا~ىاههاکراگىوتوىدرکىمراگىکلاس

-- ىوت،ناملآتراغسراوىدرانگکرزبزىمگهکزورماهباتهتفرکىطاىخوىراجن

هرارقىتفکوىدىدنخمگکى،ىدوبهداوناخگمکهشىمه.ىرادراىتخاردنلربهچوگ
-~-~ ؟تفگىچدىعسهتداى،اقاسابعىاشامتىاربنىىاىبهکىدىاههچبواهرگراگاب

~~ وزاسرولبىارکراگرتمهمهمهزا،اشامتداىمىداىزتىعمجهشىمىبلاجهمانرب:تغک

؟دومحمىراىمىروطهچورانواىتسار.دنتسهراکزلف
هدننارهتبلا،هربىموهراىمورانواتبونودىوتاهراکزلفسىورسسوبىنىم:ىتغک-

گدندوبهتشاذگرارقنوشدوخارگراکامادنکبارراکنىاىناجمدوبهتساوخشدوخ
- ناىاپردراگزلفرگراگنومه؟ىدىداررغصاىلعىتسار.دنهدبواهبودننگهمجىغلبم

گاب.هگمىمارامنوخراوولازرادهىامرسدزىمدادودوبهدشهدزناجىهشىامن
~ وروشهچ!!!دنگشوراهنواندرکودادمههبدىاباراهتسدهمه،هشىمنتسد

.دوبهلموادوجوهبىلاح
~ .دندرکىمىتاساسحازارباهچ،ارکراکهداوناخ،اهوجشناد،انوباىخىوتمدرم

جاحوىدهم،ىلعمگح،ىلعمسا،رغصاىلع،بشنواىاههچبزا.اقآسابعهمداىهرآ
~ نامزرواخزنبرگراگلمحادىسودندرگنارابرىتارردان.دندوبنىوا~الاسمهىقت
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نووجنوا،اقآسابعىتسار.دشحصراچدراصحلزقىوت،ىنامحردوادجاح
--- هزوزهگربورودىاهکرگواهلاغشابدرسنوخهگىدىدارموراوبوجحم

~ !مکىمورنسحمهتداى؟درکىمثحبدندىشکىم

هدزراد`~~~راتشکىوتمهنوا،دشرىگتسد٩~لاس،مگىمارهدازبجرنسحم

.دش

هتداى.دندوبهتسکشارشىاههشىشزااتدنچهگدوبسوبىنىمهدنناررکفهبرتشىبدىعس
~ ؟تفکىچلىعس

-- نارودهبهزاتهىامرسزاىثابوانىاوهنگىمهىذغتارکراگنوخزاولازلثمهىامس:تغک

ردطوقسندىشگسپاپ؟هدربنحورش؟هراکلوانىا.دننگىمهىذغتزورماهدىسر

.هىرادهىامرسبلجنم
~ ناوجرىما.هشىمناربجسوبىنىمتراسخ:تفکولىسوباررغصاىلعوهدننارتروصو

~-- عمجسوبىنىمهىارکىاربارکراکهکىلوپ:تغکهتخوسناتشکناوهدىزرولکىهنوااب

.هنگناربجمهارهدراوتراسخهکتسهردقنوا؟لندرگ

گاپهکوت؟هىچهنوزىوآتراکراولشهبهکازىچنىاهتشذگاهنىازااقآسابعىتسار

هدىدزىچهمهوهنىپهلصو،نوىپاپوحىبستولىابوموسادىدآشفگوىچىوساجىدوبن

؟دنتسهىچانىا؟ىچىاربىتساراماهشىم
~~ ومتسهمدوخلابهبوناززاتسىنرتشىبماونازرساتانىاىشابهدرکتقدهگا:اقاسابع

~هه هبلکنالثم،لنروخىمنوننممانهبهگدنتسهىئاههورکوبازحاانىا.مدوخىکداس
~~ ناپ،لقتسمنارگراکوىرکراگبزح،فلتخمىاهمانواهمساابندىچىپماپوتسد

~ ؟مسىشافوئنومسىراتناملراپ؟مسىمرفرومسىنوىزىوىر؟مسىرگراکناپومسىملسا

...هرىغومسىلامتسامومسىلامروف

ىگرحتهکاجکرهونشىمنمتکرحغام.هدشمگنملممتعرسهکهنىمهرطاخهب

رس)هدرپتشپىلونراىمردادصهبنوشدوخخىلبتىاربورنوشاهقوبرتولجانىا)مراد
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ىرسهىىوت،درزىاهاگانساباپوراىوت.اننکىمهلماعمارادهىامرسابنمفانم

متسنوتتقورهىلو،شفلتخمحوناابمهنارىاىوت،درزىاهنمجناواهاروشاباهروشک
~ ىعطقماتىلوراوشدوتخسمهچرکا.ماهاىسرمقوقحوقحهبمنکرودمدوخزاورانىا

~ ارمدوخبمزحمنوتبهکا.ماشزورىپومدرگتمواقمندرگنراداوشزاسهبارناسهک
- ،مدوبمدوخهکاجگره،منگىماهلگنانىاواهرادهىامرسهلگزاتسوپمدبلىگثت

~ رهشهبىوت؟ىنىبىمنورزورمارگم.اندالننوشدوخهبمهندشگىدزنتئرجىتحانىا

امزاىگنانومنىارظتنماىندرگتوگساىانىا،ناتسرامىبنربىمارنوماتانحپزورره

ناناننواباىابارادهىامرس؟خىلبتهمهنواوگسپ،دنسربىئاونهباىاش،هرىمب
٠~ ،هىمتحنوشکرمولاوزمىتغىبهارىتقو،هشىمنىماتامتصحزوجنرزاناشىاههرفس

- هتسخهگىد،ننگنومدوباندننوتىمنهگدننودىمنىلومىنگنرگف،مىشابنهگناوخىم

ئىاواىبوگهىامرسرسورفهبدىابارتشردتشمئىا،ىراکشزاسوشزاسزامىاش

ردوداتسرفىنادهلابزهبىلنوخآهقىوىنامامشىتىتىاههچونابارلپخىاههلوتوگ
- اىماهب.مىوشزورىپدىابام.مىزورىپام.اىسرىدازآهبرىکسفنىتاقبطهزرابمگىرتسب

.تفردىابهمگتقو،زورنآ`

!تفمدىابهمکتقو

لگنجىوت،ندعمىوت

رهشرهىوت،مواخرتبىوت

قشعهدکشنادىوت

فقسىبهنوخرهىوت

اهکنولآىوت

نمددشمگمانىوت

)زورىدلانوىساننارىا(ومدوخنارىاىوت
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،ىادرکوود،زپدوزگىد،ىناملالپا

ىمتىچ،نارهتتىچ

.تفمدىابرهشهبىوت

نزربوىوکىوت
مومنوکانمغهناخرهىوت

.تفمدىاب

ددزىاهفلعهزرهنىادىاب

مىوشدازآوددرگنکهشىر

مىوشىکىدىاب

~مىشورخبرزخنوچهکرىاب

نىکرچهلکبشنىا

،تسانارولددوخ

نبىنهکقماچنىا
~تساناىواکمازوپ

مچرپنىاتشارفاربهکدىاب
.هدورهشرهزارفربامخرس

تفمدىابهمکتقو
امهناخمدهببناجاات

.نارگهمابرگددنباىنهام
د>دژا۶

~ا ىخرلکورسخناشغناجقىفر

روپناطلسدىعسناثفناجقبفر~
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رلومىتلسرلاللتللرل،اللتل

،تساهدناملفاغ

ارقثنعهکىماگنه

دزىوآىمشلدعنامسىرزا
ارکاخنمرخنمرنو

،دهدىمماىش

.دزاسنوفدمرابغمدامدوخگتمات

،دنکىمنمسجتارهدىبسعولطزگره
خرسقىاقنثملغبلغبات

،کشامشخهبهتشگبارىس

.رهثنتلفزادمدرب

نلىشوپهبعهرشوتسشىتروصوتسدهلجعاب.اشرالىببماوحنزارحسهلگحبص

.درگشاسابل
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شنوجىوتزاودوبهدرگهنولشلدىوتهروشلدوامرسهکدوبىتامهىدوببىجع

هگدادتسدشهبىعقومزاتلاحنىا.تشادىتخسهروشلدبىجع.امواىمننورىب
~ .تشاانىربخاىجمزاهگىدواودوبهاشهطقاهتاقلم

~~ ناانزهبانوسرىمورشدوخشاىراتفرگمامتابامرکوامرسىوتهگدوبلاستفه

ارىسگهگنوا.ىربخىبهروداصوصخمدوبتخسىلىخلواىازور.تاقلمىارب

هدرگورورىزتقشمابارارهزتشهبوىنوناقىگشزپ؟اهناتسرامىبمامتىلوتشاان

.دوبهاىشکناانزاىجمىاپهباپ،اعبهبنوازا.هنگااىپنىواىوتونوادوبهتسنوتاتدوب
-- .تشدرهوکوراصحلزقاتهتفرگنىوازا

ابوتفرىمتاقلمهبانواابهشىمه.دوبهلشانشآاههداوناخزاىلىخابتدمنىاىط
~ هداوناخگىانوااب.دوبهدرکادىپراگتگرشهىىوتانواقىرطزا.تشگىمربانوا

~ .دوبهدادلىگشتکرزب
~ ندشحطقتلعونرىکبنادنززاىربخننوتبدىاش،نربمقهبهرابوددوبرارقمهزورما

رارقاههداوناخ،اهتاقلمحطقزادعبهکدوبىموسهعفدنىا.نشبهجوتمارتاقلم
ىراگرههخا،هروخبباناوىلهىتسنوتطقف.ىرظتنمرتفدولج،مقنربندوبهتشادک-

~ .تفرىمننىئاپشولکزاىزىچ،درگىم
~~ ردپاقآدمحا.تفرردفرطهبتعرسهب،دوبهدشرادىبباوخزاراکناگنزىادصاب

،هنکفراعتهکنىانودبگىلعوملسزادعب.دوبنادنز~~لاسزانسحم،دوبنسحم

وداتفاهارتعرساباقآلمحا.دوبناشرظتنمنىشامىوتمهنسحمردام.دزنورىبردزا
رسهدشروجرهدىاب.نشىمسبىرظتنمتىبولجمىنوهدتعاساههداوناخ:تغک~

.مىسربتعاس
~ .تشذکىمتعرسهبشاربنامزاهنىارانگرد،دزفرحىردرهزانسحمرداماب

~ه هکىدشىبومگ.دندوبرظتنماجنااههداوناخزاىدادعت.دندىسرمقهبهدتعاسىلاوح

دندشهداىپنىشامزاهگنىازادعب.تشادسامتانواابوتخانشىماراههداوناخهمه
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،دندشىمرتگدزنىرظتنمتىبهبهچرهوناشرغن)ادودحلاحدشهجوتم

مههدعهى.رومامزادوبرپتىبفارطا،لبقتاعفدفلخرب.دشىمرتشىبناشدادعت

.دننزىمهسرپىلاوحنواىصخشسابلابدوبمولعم

اهرادساپدندىدهکدنتشادهلصافتىبابرتم~اادودح.دندوبهدشرفن~ادودحلاح

نىبىچپوچپ.دنتشادتسدوتىبوچموطابهىىکىمهنوشهمه؟دناهتسبارناباىخ

ولجدىشگوشدوخ.«ولجمىربنراذبناوخىمنهکنىالثم»،دشلدبودراههداوناخ

وشحفابولندرکهلمحنوشهبهکللمنامزاسرتفدولجلبقهتغهلثمتسرد،فص
~ درددکلتابضزاشىاپمهزونه.دوبهمهولجمهاجنوا؟دندوبهدرگنوشقرغتمگتک

.درگىم
~~ زورمااقا؟نوتاههنوخدىدرکرب:دزدادودماولجدوبانواهدنامرفرظنهبهگىرادساپ

.هاموااجنواىچىاربتىعمجنىانتسنودىمهگنىالثم.دنرادنتاقلمتقو

نىدبهزاجاامهبدىاب؟مىلموارودىاهرهشزاىضعبونارهتزاام:دزداداقآدمحا
~ هچزاهگهرادنىطبرنمهب:تفکرادساپنامه؟مىنزبارنومافرحمىنوتباتمىنکتاقلم

~ .دىدرکربدىاب،نىدمواىمنهج
~ نوماربامشهگمىدمواىمنهجنوازاام:دزداد،هنکلرتنکارشدوختسنوتنهکىد

رادساپ.مىرىمناجنىازا؟دىنکننشورارنوماههچبوامفىلکتاتزورما.نىدرگتسرد

ىدوزبنوتاههنوخنىربهتفگاقآ:تفگدادىمناگتارشموطابدىدهتابهگىلاحرد

.هشىمنشورنوت~
~ .مىرىمناجنىازامىرىکنارنومباوجات:دندرگىمهمزمزهدعهى

~ .مىنگىمنوتقرفتمنومدوخهکنىااىدىشىمقرغتممدآلثم:تفکرادساپ

اتهگم.دىنگبداوخىمنوتلدهگىطلغره:دزدادهرىگبارشدوخولجتسنوتنهگىد

سابلاب.دشحوشهلمحفرطرهزاهگدوبهاشنمامتشفرحزونه.دىدرکمکلاح
~ ىتقو.دندرگىمناشراثنهگدوببوحپوموطابولگلوتشم،ىصخشسابلوىرادساپ
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-- هب.شندربىمودندوبهتفرکارشلغبرىزنسحمردامواقادمحاهکدمواشدوخهب

هگىلاحرد،هىنوخمهشنهارىپهقىوهىراجنوخاقآدمحارسزادىد،ندىسرهگنىشام

ابنسحمردام.ندادشحفوندزدادهبدرکعورشهشبنىشامراوسندرکىمگمکانوا
ه .هنىشبىلدنصىوردرگشراداوروزهبوتفرکارشنهدىولجتسد

ىکى.ندوبنوشرظتنم،اههداوناخنىشاماتدنچنشبدرنارهتهزاوردزادنتساوخىتقو
~ ؟هناىندرکرىکتسدارىسک:دىسرپ

هه گنزمسانشىمهکىىانواهبنارهتمىاىسر.مدشنهجوتمنم:دادباوجاقادمحا
-

.منگىمىرىکىپومنزىم

دمحا.هنوخوتتفرنسحمردامهئگمکاب.دوبهلنومنشاربىقمرنارهتهبندىسرىتقو

هببآمکهىهکنىازادعب.دشهنوخدراونوشلابندودوبهدرککراپورنىشاممهاقآ
-~ و،هنومبامششىپنسحمردامهرتهب،مرىمنم:تفکاقادمحا،ندزنوشتروصورس

-~~ متسنوترگا.منىببارىسکمربدىابنلانم:تغکننکبىرظنراهظاودناهگنىازالبق
-~ ردزاىدنتودرگىظفاحادخ.نسحمرداملابندماىمدوزحبصادرفهنرکوماىمبشرخا

.دنومىمواشىپفراعتنولبتروصنىاهبنسحمردامهگدوبىلواهعفدنىا.نورىبدز

دوبهلمواشىپمقردهکىتىعضورطاخهبدىاشدرگرکفىلودوببىرغرادقمهىشارب

.هشابناهنتواهگلندرکارراگنىا
~ زاننوتىمىروطچوتساهتخاسنوشتسدزاىاهکىدراگهچندوبهدنوملاح

~ غرملثمىلو،هدبىرادلدواهبدرگىمىعسنسحمردام.دنرىکبربخنوشاههچب
ه ،هکبداوخىمنهگهتغهنىزىچهىدرکىماسحاشاهتبحصىوت.تسنومىمهدنگرس

~ .دادتروقونواىلوشنوبزسدمواراکنارابدنچ

درگشراداوراصاابنسحمردام.نروخبهکهنگتسردىزىچهىدشدنلبتمحزاب

زابارردىتقو.دندزردهگدوببشمىنوهدزاىتعاسدودح.هنگورمىنخرممختاتدنچ
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__-_
وتشاذکشولجىىاچکرزبناوىلهىامواىتقو.اىدهتفشاوهتسخاراقاامحادرک

؟منگتسردنوتاربماش:اىسرپ
~~~ه ولجارىراگىسرىزىتقو.درگنشورىراگىسومرااناهتشا،مرگثتمهن:تفکاقاامحا
___

ىلىخ.هاشرترىپراقحپلاحاتحبصزااقادمحادرکساسحاتشاذکاقاامحا
~ ؟لشىچىتفربخ:دىسرپودرواىنتقاطنسحمردام.دزىمگپراگىسهبىروجدب

- ؟هشابتسردهنوتىمراقچ؟نتفکىچانوا

دمحاهبدوبهتخودمشچبجعتاب؟هىچنسحمردامروظنمهکدوبهدرواىنردرسهکوا
___-
ونازىمزاىلوئئمطماصردداتشهنگىم:تفکاقادمحاىنلوطتوگسزااعب.اقا

-- ونزنىانىبهىباوجولاوئسهچنىاهگدوبهدنومجاووجاه.نرادنربخنواىگنوگچ
~~~ هرادنىطبرواهبونرادىکداوناخلگشمدىاشتفکشدوخشىپ.هشىملدبودررهوش

ارىسگ:دىسرپهرهلدابوتخىرىرهشلد.داتفامقىوت،حبصداىهعفدگى.هنوابهگ

نمهبهرادنىلاگشاهگا؟هدشىچ؟هداتفااههداوناخىاربىقافتا؟ندرکرىگتسدمقىوت
-

.منولبدىکبمه
-~ ...ىلوهداتغىنىقاغتامنودىمئمهگىئاجنوااتاههداوناخىاربهن:تفکاقاامحا

؟منوابمنوتىممهئم؟هدشىچ؟ىچىلو:دىسرپاىدرتوگشاب
-- رابخا.هدرگهفلگارهمهههامدنچنىاهتبلا:تغکىداىزثگمونمونماباق~ادمحا

~~ باسحانواىورهشىمردقچهنودىمنمدااما...اما...هسرىمشوکهبىداىزراوکان

.دوبگثاقرغهگداتفانسحمردامتروصهبشمشچهظحلهى.هنگ
--~-» وقدداىرفودادابامتحدوباقادمحازجهبىاهکىدسگهکاودوب٠دشهفلکهکىد

.درگىمىلاخارشىلد
_-__

هچ:تفکسامتلااب.دوبواجنرمهودردمهاقاامحا.دوبنىاهگىدسگاقاامحااما
___

؟مشربخاباىابنئمهگمهخااىگبمهنمهب؟ىتاعىاش
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--~-~ هکىدرداموردپاتدنچ.مدوبناساسهداوناخشىپبشمانم:تغکىکتسهاهباقادمحا
~~~ اراىنادنزدنتفکىم؟ندرگعمقوهلقاراههچبدنتفگىم...دنتفگىم.ندوباجنوامه
--~ ...دنتغکىم...دنتغکىم...اراىنادنزدنتفگىم.ندرگماملتق

~~ شرسىورقاتافقسراکنا.دوب٠دشراتو٠رىتشولجاىند.دىنشىمنىزىچهکىد
ه

.دىمهغنىزىچهکىد.دوبهدشبارخ

هبىمرسوشناهدولجىکسامودوبناتسرامىبتختىوردرگزابارشاشچىتقو

واهجوتمهکراتسرپ،هناتسرامىبىوتهکهزوردنچاىوتماسدنچتسنودىمن،شتسد
~~ هببوخ:تفکوتشاذگواىناشىپهبىتسدىنابرهمابرتکد.درگربخاررتگد،دوب٠دش

~ نىاتردقىلو؟هکبىزىچوهنکزابارشابلدرکىعستمحزهب.دشحررطخىتملس
~ ىدوزهبنگنتىذاارتدوخ:تفگدوب٠دشواشلتهجوتمهگرتکد.تشادنارراک

.شخبىوتىربىنوتىموهشىمرتهبتلاح

نسحمردامهبهقىقد~طقفتاقلمىاربدنلمآنسحمردامواقآلمحاهگرهظزادعب

شداىلصا؟هداتفاىقاغتاهچتسنودىمن.هشبوىىسىسشخبدراوهکدندادهزاجا

؟ماجنىانمهتقودنچ:دىسرپنسحمردامزاتمحزهبطقف.هداتفازورنىاهبارچلمآىمن

هدنوم.تفرنورىبقاتازاراتسرپراطخاودوروابودادناشنواهبارشاهجنپنسحمردام

کىدىمهفدشلقتنمشخبهبهگلعبزورود.زور~اىتعاس~اىتساهقىقد~دوب

.تساىرتسبناتسرامىبردهگتساهتغه

اباقآدمحادوبهدشرتهبشلاحىتقو.دنلمآىمواتاقلمهبزوررهنسحمردامردپ
~ .تساهارهبورزىچهمهوهدوبهعىاشهىهىضقنوادوبهتغکىتحارانومش

؟هنگمهارفارشندشصخرمهمانربوداىبدوبرارقاقآدمحا؟دوبناتسرامىبردزور`~

دىاش.تفرىمنشفرحتفرىمشرسهگدوبىمدآاقآدمحادوببىجع.لموىنىلو

نفلت.دوبهدرگشاهفلگعوضومنىمهوتسنودىمن،دوبهدمواشىپىراکشارب
-~ .ماهدششومارفنم:تفکىمشدوخشىپ؟دوبهتفرشداىزاانىااقادمحا
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- ىا٠رهچو٠دىشارتنىتروصابدشادىپاقادمحاهلکورسهگتشذکباذعرپزورهس
~ ددزدبوانامشچزاارشهاکندرگىمىعسهکىلاحرد؟شبترمرهاظفلخرب؟هتسگث

~ .دىدشصخرمامش)هنوخمىربوشدنلب:تغکودرگىملس
--~ :تغکاقادمحاهگتفرکارنسحمردامخرسدرکىمرگثتواتامحززاهگىلاحرد

.منگىم~رعتنوتاربنىشاموت؟هلاوحاضىرممگهى

زا؟هدشىچ:دىسرپدندرکتکرحىتقو،دىشکارشدوخنىشامىوتاتىرارقىباب

بجعتمهشدوخ.دىسرپولىسرپولىسرپ؟هناىهرارقربتاقلم؟ربخهچاههچبونالنز

اباقآدمحادشتکاسىتقو.دسرپىممهرستشپارتلاوسنىاىژرناهچابدرکىم
~ هىناجنزهتىمکىوت،ىروضحمنوا!دندادتاقلمامهبدشلحزىچهمه:تغگهودنا

.هدشهکوشنسحمردامهظحلنوازا؟ندادلىوحتنمهبتشادمههفاضاسابلکاس
~٠٠ ىگمنىببمربدىابهدوبمهدىجمتبون́́امتح:تفکدوبهدشهدزقوذهگىلاحرد

حبمادرفدعبمنزبنسحمردامهبرسهىنمامشهنوخمىربلوا.منگتاقلمونوامنوتىم
ه

.هشىمىچمنىببتشدرهوکمرىم
~ شدوخهنوخفرطهبونواهکىلاحردودوبهدشنوافرحهجوتماقادمحاراکنا

~ هامدنچ.دوبهدنومزابشنهدبجعتزا.ىشابهتشادنتاقلممراودىما:تفکدربىم
~~ هتشادنتاقلممراودىماتفگىماقادمحالاح،تاقلمهربهنوتبهکدوبنىارظتنم

هه
نشابهدشفىعضورغل؟نشابىلىزومخزلاح:تفگىنارکنوىروخلداب!!!ىشاب

.هىفاگماربمنىببهرابوداردىجمنمهگنىمه،هرالنىبىع
-~ دوبضىرمنسحمردام:نومدوخهنوخنوتمدربندىشخببتفگاقادمحا،هنوخردنلىسر

~ ؟درکىظفاحادخودشهداىپنىشامزادوبجىکورىحتمهگىلاحرد.ناتسرهششمداتسرف

اقآدمحادروخربلکش،تشادىلنىآشوخانساسحا.دشرودتعرسهباقآدمحا

.درگىمىئاهنتساسحاىروجدب؟دوببىرغشارب
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همانتمرسهب،هنوخىوتلندوبهتخالناردرىززاهگدشىاهمانهجوتمدرکزابهکاررد

ىروطهچتسنودىمن،دشهدزقوذدوبنآىورىناتمدادرهمهگنىازا.تشادربار

هتىمگهبافطل»،دروخشمشچهبهملکدنچطقفدرگزابارهمانىتقو.دنکزابارهمان

.ىزىچهنىخىراتهن«دىئامنهعجارمىزورىپناباىخ

ىتعاسگىامتحىزورىپاتدابآتلودزا)دوب`~دودحتعاس،دوبىبىرغهمانبجع
-- نسحمدنتفرمهانوابوخ:تفکشدوخشىپ،داتفااقادمحاداىهظحلهى.هشکىملوط

هچ،ىزورهچهتشونناما،ىزورىپناباىخمربدىابمنم.دناهدىدناجنزناباىخهتىمکىوتار
~-- ىگنکىمدندالن)هىلاعهگندادهگامرىمرابهىهرادنىبىم:تفکشدوخشىپ،ىتعاس

شرفرىزهکلوپىرادقم.دشقاتادراوتعرسهبهگدوبرگنىااب،تاقلمىارباىب
~ :تفکدزقوبشولجهکىنىشامنىلوا.دشجراخهناخزاتعرسابوتشادربارتشاد

درگهدننارهکىملساب.دشراوسدوشبهدننارشنکاورظتنمهگنىانودب،ىتسبرد

؟دىنگىمراگچاجنىاامش!!!اقآدمحا!!!دزشکشخ

؟ىتشادهمان:دىسرپلهدبباوجوالاوئسهبهکنىانودباقآدمحا
~ !؟دىنادىماجگزاامشهلب:تغکبجعتاب
-~ ...ومرىممدوخنم،دىربداوخىمنامش:تفکهدبباوجهگنىانودباقادمحازاب

~.-~ دادهماداومرىممدوخ،هبوخىلىخملاحنم:تفکهشبمامتاقادمحافرحتشا́ذکن

.مربمنوتىممهسوبوتااب،دىنگهداىپونمناسارخنودىمنىمه)هلگثمامشىاربهگا

.دىشگتلاجخدوبهدزهکىفرحزاشدوخ

تسىنمولعملصا،دىنگىمامشهىراگهچ:تغگهشبروخلدهگنىانودبمهاقآلمحا
~~< نمدىرا́ذبدىدرگربامشمنکىمشهاوخ.هشابىاهکىدزىچدىاش،هشابناىهشابتاقلم

~ تجامسهمهنىازا.مدىمعلطاارشتعاسوزورامشهبندادتاقلمخىراتهکامرب
-~ ىلىخنمقحردلاحهباتامش:تفکدشىمىنابصعمگمگتشاد.دوبرىحتماقادمحا
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~ ارراگنىاهکنىازاومتسهلاحسوملاسلماگنمدىشابننارکن،دىدرکىردارب

.مربىمتذلمنگبمدوخ

اقآدمحامدشضىرمنمىتقوزادرکىمگفشدوخشىپ.دشرارقربناشنىبىتگس

راگىتح.دىشگاجرازهشنهذ!!!هگگشموبىرغوبىجمشتاگرحهمه!!!هدششچ

ارچاما.هدشتحارنوشلاىخدناهدىدارنوشدوخهچبانىادرگرکفهگدىسرىئاجهب

هبوهنگکاپارشنهذىفنمطاقنهمهدرکىعسىلو!!!منىبباردىجمنمناوخىمن

.هاشىتخىرهچنلاهکهنگبرکفدىجم

تشگربزابنىشامگراپزالعب.دوبهتخىرمهبىلىخاقآلمحانلىسرهکهتىمگگدزن
~~ منگىمتبحصمرىممدوخ،دىنىشنبنىشامىوتونمهبنىدبارهمانهشىمهگا:تغگو

.نوتلابندماىمدشمزل
~ .دىشاباجنىمهامش،مرىممدوخنونممىلىخ:تغکدشىمهداىپنىشامزاهکىلاحرد

-~ .ماىممنمهن:تفکاقادمحا
،- ؟دىرادراگىکاب:دىمرپوتفرگارانواولجولامخاهفاىقابهتىمکرومامهتىمگردولج

- شلوئسمنلانىلمواىمحبصدىاب:تغکىچهتىمک.دادواتسدهبارهمانهلصافلب

~ هلصافلبهگارچدرکبوکخىمونوادزىمجومشاشچردهگىترغنومشخراکناىلو
-~ !!!امودگزاهنزبدادتساوخىم؟تسانوازاهکىدىگى:تغکوهتىمکىوتدرگارشرس

~ ىتسار،مساقجاحشىپپچتمسقاتاورهارىالتباوتدىىامرفب:تغکىچهتىمکهگ

؟هنوشردپاقآنىا
.تهانامماوقازاىکىهن:تغک~

~ درگىمضارتعاهگىلاحرداقادمحا،وتناىبدنرادنهزاجاناشىا:تفکىچهتىمک

دىدهظحلهى،درکىمنلوبقىچهتىمک.هشبهتىمگدراومهنواندبهزاجادرگشهاوخ
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-- هبلناسرارشدوخودگنىاهجوت.هنزىمفرحىچهتىمگابىشوکردهراداقادمحا

.دزردهبىاهقت،دىدشدوخرانگمهاراقآدمحاحومنىمهرد.دوبزابهمىنهگقاتارد
~ سگعزىمپچتمسودوبشوربورىزىمدشهکقاتادراو،وتاىب:تغکلخادزاىسگ

هه .تشادرارقهسىکوگاسىداىزدادعتقاتاهشوکوىنىمخزاىکرزب

شرسرهاظهب،دنلبشىروهتىمگسابلابهلاسىسدولحدوبهتسشنىصخشزىمتشپ
~ ،شىولجارهمانواهکبىزىچهگنىازالبق.دىئاپىمورانواىمشچرىزىلو.دوبنىئاپ

~هه~ امش:تفکدرزاىمارمدادوجومامتهگىدنخشىنابروگذمدرف.تشاذکزىمىور

؟دىتسهدىجمردام
.مدىجمردامنمهلب:تغک-

ناتدوخىاربلاو.دىنگتىاعروهجوتبوخدىابهکهتاکنىرسهى:تفگىچهتىمگ

،اىشوپىمنهاىسىمابلامود،دىزادناىمنهارلاجنجوراجلوا.دىنگىمتسردرسدرد
٠٠~. .دىرادناراهزىچروجنىاومسارمومتخىرا́ذکربقح́́اموس

ه
،هکىمهگهىچفىجارانىادوبهدنومجاووجاهودىزرلىمشندبمامتهگىلاحرد

ه :دادهماداتشکىماههسىگواهگاسنىبدوبهدشدنلبزىمتشپزاهکىچهتىمک

لمحتملسا.دوبهدىافىبمىدرگىراکرهمهام.دىدگنتىبرتبوخارنوتهچب
~ واهبوتشادتسدرداردىجمگنرىتلکشکاسهکىلاحردهرادناربلقنادض

.مىدرگکاپامشنمادزاارگننهگلنىاهگدىنکرکشارادخ:تفگدشىمگىدزن
-- ،نمدىجم،نمدىجم،دىدرگراگهچ:تفکداىرفابهنکلرتنکارشدوختسنوتنهکىد

؟وگ...،نمدىجم
- ...دشلصاوکردهب:تفگىدرسنوخابىچهتىمگ
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~- هنگلرتنکارىثدوختسنوتنىلوزىمىورتشاذکارشتسارتسمد،اىنشنىزىحپهگىد
~ تشپونىمزىوراشنوگقاوزىمىورزاادصابهگىنىمخسگعهبدروخشپچتسد

.ىنىمخهتسگشباقىورداتفاشاىنىگنسمامتابشدوخ،شرس
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زىچهمهوهشىشىوتدوربسابهگدرکرگهظحلگى.دوبهدرگرپارشناجمامتامرس
~- هگدوبىرابنىمدنچنىا؟نارهتدوبهام~اهگىتقوزا.دوبهلشهتسخرگىد.انگمامتور

هگىطىارشرطاخهبدوبهدشدازآنادنززاهگىتقو.اشىمراضحابملقناىناتسدادهب
~~ دنچ.دنىشبهناخهشوکدوبروبجمودوباىغسىناشىپواکلثم،دوبمگاحناتسرهشىوت

رابگى.اندادىمنراگشهبشنتخانشىمهمهابىرقتنوحپىلودوبهتفرراگلابندراب
-- تگرشبحاصىاربىرسدرددوبهدروارىگراگشماوقازاىگىتگرشىوتىتلمهک

زگرمندرکرىادمرجهبارهراچىب.دوبهاىشخبشىاقلهبارراگىاطعهکاندرگتسرد

شدوخدوبهتسناوتبماسحوقحوىزابىتراپىلکابواندوبهدرگتشادزابىتلمداسف

.دهدبتاجنار
~~ هسود.ددرکربوىئوشتسددوربوااتدوبهداتسىاشراپهزاغمولجهگداتفاىزورناداى

هبسگلتشوگلتمابواندرگشاهروداندوبهاپسوجىسبىوتهکىئاهتولوتلزاات
~~ ىوت،هدوبباجحىبهاشنامززامسانشىمونىائم:تفکىمناشىگى.دنتشاذگشرس
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تسردردامردپنواهخآ.درگىمردبهارزاارهدىارتخددادىمىمردهگمههد
~ .نبلقنادضمهشاردارب،نرىکبارشولجاتهرادنهگىاىباسح

مکاراهنآودوربهزاغملخادهبدرکىعس،دروخىمارشنوخنوخهکىلاحرد

راچىلودندوبهداتسىاهزاغمبردىولج.دندوبنرادربتسداهروناجنىاىلو.دنگىلحم
ه .دىسررسردپهکدنتفگىم

- ىداوسىبنىعردودوبهدرگکرزبارشىاههچبتمحزوجنرابرمعگىهکىردپ

شفىحنوگچوگهثجاب.اهنآزارمهوهارمهودوباههچبلىصحتهماداششلتمامت
~ هرگرکاهبشهگارىبوچوتفرهزاغمهشوگهبىدرسنوخاب.دشلخادودرگزابارهار

.درگهلمحاهنآتمسهبىداىرفابوتشادربدىشکىمنىئاپنآابارهزاغم

باتشاب.تساهتفرردهروگزاوهدىنشاراهنآفىجاراردپهگدوبهدشهجوتمهزات

دىدرکطلغ؟اىهاوخىمىچئمناجزا:هگداىرفودادابواناسرراپىولجارشدوخ

اتولجدىىاىبدىتسهشدرمدىنگىمتسردرسدردمىاربلاح،دىدرگمدازآناانززا

.موراىبردهساگزاونوتاهمشچ
~ ابواناشهمجفارطاىاهرادهزاغمواهراگهردوبهداتفاهارهگىدااىبوداداب

.دناشاهنآرارفثمابتحاضفوشحفوندرکوه

هبارواواندزشهبلنبمشچهرابود؟دوبهتفرهاپسهبهناهامىفرعمىاربهگلعبهتفهاما
~~ ىاربدنىوگبهگنىانودبدنتشادشهکنىدارفناىوتهتغهگىولندربىئوجزابواتا

؟اوپو~

زاودوبهاشهتسخاندوبهدرگمهارفشاهداوناخىاربهکىتلگشمزاشدوخهتبلا
~~ هگىدتساوخىمشلدىلىخ.دوبىضاردندوبهتشادشهگندوبهتفهگىهگنىا

دروخربىروطاننگبىئوجزابانتساوخرگاتشادمىمصتمهنىمهىارب.اننگنشدازآ

.دوشبناانزىوتشنانامثعابهگانک
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ىناوتىم:دوبهتغگشهبهابسهدنامرفىمىرگ،شندربهابسرتفدهبهکهتفهگىزادعب

ارتدوخرابگىزور`~رهدىابدشابتداىىلوتساترظتنمتردپ.نورىبىورب

.ىنگىفرعم
~ .منامباجنىامهاوخىمونورىبموربمتسىنضاحهکىدنم:دوبهدزدادتىنابصعابمهوا

زور`~رهمتسىنرضاحنم.مىآىمناجنىامدوخىاپابرگىد،نورىبموربردزارگا

اجنىاونمىتقو.هعفدگمهنوىش،هعفدگگرم.مهدبرجزارماهداوناخرابگ
ه- ىلو.دوشىمىدامناشىاربومرىسانمهکتساتحارماهداوناخلاىخرکىد،دىرادهکن

-- ناجهغصناهنآمدرکربات،منگىمىفرعمارمدوخمىا~ىمهگرابگىتقودنچره

.لناهدلن

ىروطهچهگمنگىمشىلاحدعبدىنکشنورىبارهناوىدنىا:دزدادتىنابصعابىمىرک

.دنگىفرعمارشدوخسامتلاابودىاىبدىاب

درگىعسدىدشدنخبلابارردپهکىتقو،ردمداتندىشکارواروزهبنزرادساپاتود
~ اتدوبهتفرنىفرعمىاربرکىدودنتفرهناخهبهصلخ.دهدبناشناپرسومکحمارشدوخ

ه- شلتنارهتتىعمجمطلترپدورردهرابودىکدنزوشلتوراگدىماهب،هلمانارهتهب

.دوبهدرگزاغآار

ىراک،اهثىدحوفرحوتاقشممامتاب،دوبهدرگتماقاشرهاوخهناخىتدمىارب

.کاشوپىدىلوتگىوتدوبهدرکادىپ

قىرطزاودنکگمکواهبتساوخىمشلدىلىخ.تشادىنشوروبوخراگبحاص

شدوخىاربتسناوتودرکادىپرتکدبطمىوتىراکهگدوبراکبحاصنامه

اهرسدرددوزىلىخ.دوبندىسرىمرظنهبهکىاىتحارهبزىچهمهاما.دنگهراجاىاهناخ
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زىچهمهودنلمآىمبطمهبدنتسهضىرمناشدوخاىدنرادضىرمهکنىامساهبلئاوا

ابوبطملخاددنتخىرىمىنلعوناىرعىلىخىتدمزادعبىلو.دنتشادرظنرىزار

.دندرکىمشرابتساوخىمناشلدىچرهىباجحىبوىباجحدبناونع

شبىقعتهناخىگىدزناترگىدهگىروطهب.دوبهدشرتدىدشدوبىدنچتىگحنىا
~ شکلکوهناخىوتدنزىربىتقو؟ىبش~هگتشادارىنارکننىاهشىمه.دندرگىم

.دننکبار
~ درگىمتگرحىموبوتاهاکتسىاتمسهببطمزاودوبهدشلىطعتهکاهزورزاىگى

وشىامزآهجىتنزاودشزبسشىولج،دوبهلمآبطمهباواامىاربلبقهگىناوج

.دىسرپرتگدتارظن

ىلىبموتالخادارناشمادگرهودندرگهرصاحماراهنآرادساپىدادعتنامزنىمهرد

اروادنهاوخىملاحوهدوبرومام،ضىرمگناوجنىادشهجوتمنىشاملخاد.دندناپچ

.دننکتمذا
~~ طباورناوجنىاابهگنىاهبدىدهتوطابتراىکنوکچنلىسرپوىتفاسمىطزاسپ

هبارچهگدنتسهنىاواکجنکوتساهناهبطقفاهنىادندرگنشور،ىتشادعوشمان
~ .درادطابتراىناسگهچابودنگىمىکدنزنارهتردىئاهنت

هىجوتىباجحدبوتارگنمتحتلندرکىعساراهدىدهتواهباوجولاوئسنىاهمه

دوبهدشهجوتمواىلو.دنزاساهرناباىخرانکتعاسدنچزاسپارواىرگذتابودننک
~ تسنادىمودوبهدناسرهناخهبارشدوخىنارکنوهرهلداب.دنتسهوابىقعتردرغندنچ

~ واتسدزاىراگچىه،دنوشهناخدراوراوىدزااهنىارکاوتسىنلزنمردهناخبحاص

حبصهباربشقاتاجنگردودوبهدرکننشورارخرچهرهلدوسرتزا.دىآىمنرب

.دوبهدناسر

ورىگتس٠باجحدبناونعهبرامىبنزدنچ٠ارمههباووامهرابکىعوضومنىازادعب

.دن٠وب٠٠ربىمورلپهب
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~ وزورىاربارواودن٠زىمکنزرصقهارراهچبلقناىناتس٠ادزاهکدوبىدنچ

تعاسدنچزاسپ،تفرىمىناتسدادهبواىتقوودندرکىمراضحاىصخشمتعاس
-~ راضحاىاهنغلتحوضومنىاهبرکى٠ورنىازا.ىوربىناوتىمانتغکىمواهبىلطعم

.دادىمنتىمها
~~ ردرکا:دوبهدرگدىدهتىشاحفابوهدزگنزىوسوممانهبىصخشهگشىپىدنچات

نىواهباروتهرسکىومىىآىمتراگلحمهب،ىنکنهعجارمىناتسدادهبهدشنىىعتخىرات

.دوبهدمآىناتسدادهبوهدزشراکزامهزورماراچانهبورنىازا.مىربىم

هتخانشانىسرتابهارمهارشدوجورساترسهنىگومشخلمآىملحمنىاهبتقوره
-~ ىئاهوجزابهىرکهرهچ.دوبهدشمادماشىاقفررکىدابشاکدرگىموزرا.درگىمرپ

.دشىمششدنچثعاب،دندوبهتفرورفىراداىبلاقردلاحهک

.درگىئامنهارىقاتاهبارواودمآشغاسهبىرادساپ،مىنوتعاسگزادعبهصلخ

شنامشچهبهکدادواهبىدنبمشچهلصافلبرالساپودوبنقاتالخادىسگ،رماودبرد
~»~ دىابتساهتفگاصخشىوسومردارب:تغکواهبرادساپىلودرکتفلاخمالتبا.دنزب

.ىشابهتشادانبمشحپ

دعبهقىقددنچ.تسشنبردرانگىلانصىورودزشمشچهبارلنبمشچهارگااب

هظحلدنچزاسپ.دنتسباربمردودندشواتادراوهگدىنشاررفنهسودىاهمدقىادص
~~-~~ هبارتدوخمىتفکومىتفرگسامتوتابرابدنچ؟ىتسىنمداوتهکم:تفکشاخرپابىسگ

؟اشابناتسىلابروزاىابامتح؟ىدرگارراگنىاارچ؟ئگىفرعمىناتسداد

.داانىباوج،دروخىمارشنوخنوخهکئىااب
~ ىسگدادىبودادولىرپشنامشچزاوربهگدروخشرسهبىاهبرضماگنهنىمهرد

-- زاىتقو؟ىتفرکىنومللارحپ؟ىاماىنهگىتفرىمىللتىللىلابندمناخهانج:هکرگىد

.ىنگىمروروسوبوتاوىسگاتىوتهگىروطنامهىنگزابنوبزاىابهشىملاوئسوت
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--~ دنلبدىتغکامشنامزرههگتسىنمدوختسدمتقوومنکىمراگنم:تغکىماراهب

تساوخىم(مرادنربخمدوخهگمدرکىروروهچنمنمضرد.اجنىامىاىبموش

هعفدرهنمنمضرد.)دننگتبحصدنهاوخىمىاهلئسمهچدرومردهگدنگشىامزآ

ودناهدرگمراضحاىچىاربمنالبهکنىانولب،مدشفلعتعاسدنچملمآاجنىاهک
~ .مهدنتىمهااهنفلتنىاهبرکىدهگهىعىبط.دشابهدىسرپىزىچنمزاىسک

~ .دشدنلبنىمزىورزاىلماتاب.داتفانىمزهبىلدنصزاودروخشرسهبرکىدىاهبرض
~ ارتدنبمشچىمگدنتفگولندادشتسدهبىمرفودرکرىىغتىرادقماهتبحصنحل

.هدبارهدشهتشونتلاوئسباوجونزبلاب
~ خىرات،دلوتخىرات،ىکداوناخمان،مان:دناوخودزلاباردنبمشچىمکىروخلداب

~ طخدبوراگدوخابدوبىپاچهگتلاوئسنىارىزرد.ماهتا،نادنزتدم،ىرىکتسد

؟ىلمآنارهتهبارچدوبهتشون

.ندرکراگىاربتشونوا
.--- راگىاربهن،ىکهشحافىارب:تغگتىنابصعابتفرگشتسدزاار́ذغاکهگىصخش

.ندرگ

هشحافدشگىمتمحزوانگىمراگهگىسگ:دزداددوبهدشىنابصعتدشهبهکوا
- ىسکرگا؟نمضرد.دىنکنىهوتدىرادنقحامش؟ىنگىمنىهوتىچىارب!!!؟تسا

~ هداتفازورنىاهبامشتموگحهىاسرىزهگارچدشابتحاراندىابن؟دنگىمىکهشحاف

ىنز،دنزىمتلادمولدعزامدهکىتموگحىوتهگدىثگبتلاجخدىابامش.تسا
~ .دوشىکهشحافهبروبجم

س_-
ىنوبزلبلبىلىحن؟وشهفحن:تضگداىرفاباهن~ازاىگىولندزشىللنصهباگلاب

.ئىواتمىتسرفبئگنىراگىنگىم
~~ )هرتاباىاهدرگتسمردمىاربامشهگىکانزئىازائىوااىنگىم~:تفکانمزوپاب

-
ردمرسلىامىزابگىزورصهلىسرمبلهبنامهگىد)اىناسرتىمىحپزاونم
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-م-_
سمدرکرباىاب~تماسامتفرکىصخرمتبىصمابمهارحبصزورمائم.دىرواىم

.مراگ
_-

اىىورباىابىگمىنکىمنىىعتام:تفگودادشتسدهبهرابوداراغاکاهنازاىگى
~ هچاب،دوبهتشوندرکهاگنارذناک.ىهاببماوجتلاوئسهبدىابطقفوت،ىورباىابن

---- اهناسرداومان؟ىنگىمتاقلمهنوگحپاراهنا؟ىرادطباورتنا~مهزاىناسک

.سىونبار

رابگ.دوبهتشونىاعبلاوئسوسىونبتىومعاباردوخطباوردوبهتشونىاعبلاوئس

هبرضاحاىآ!!!؟ىرادحوشمانهطبارىناسگهچاب:دوبهتشوناناوخهرابودزاب.اناوخ
- ؟هناىلىتسهىتاعلطاىاهناکراابىراگمه

ذغاگوتشادربارشدنبمشچ.دشدنلباجزادىزرلىممشخزاشندبمامتهگىلاحرد

ارشتسدستشپزا.دنگزاباربردهکتفربمردفرطهبودرگبماترپناشفرطهبار
~~ نمهبىچىاربتفاثگ:تفگدزىمخىجهگىلاحردواتاطسوهبدندىشگودنتفرک

.اىشگىمخىجطقفوشگبارتتسد؟ىنزىمتسد
_-

دىمهفاعبودوبرتئسمهگىصخشوتفرکارشناهدىولجتسمداباهنازاىگى

وشهاوخابادوبهدرکىفرعمارشدوخىنفلتىوسوممانهبهگتسماىصخسثنامه

شاخرپرغنودن~اهبارهاظهگىلاحردودشابمارآوانزنخىج،درکىماضاقتتمىلم

هبتوعداروانانچمه!!!؟دىرادنزگىابامشهکتسماىراتفرهچنىاهگدرگىم

.درگىمشمارآ
-~ گرتارواتا:تفکاهناهبىوسومانتشادربشناهدزاتسدواندرگاهرارواىتقو

~ دراووادادوخىجابوهدوبنارجاماهاشراگناهگدرگىمدومناوىروطشدوخودننک
ه هاشىچمرهاوخ:تفکدوبهتسشنزىمهبلهکىلاحردهظحلانچزااعب.تساهاشواتا

؟ىتسهىنابصعراقنىاهک
~ .ىنادىمرتهبتدوخ،متسىنوترهاوخنم:تفگمشخابوا

1اهمدآواهروگ



-~ رسمىتسرغبهلگلابندرکااراهقمحانىا:تغکدزىمدنخبلهگىلاحردىوسوم

هتفرشداىهگىلاحرد(دىنکهعجارماجنىاهبمدرکشهاوخامشزاىنغلتنم.دنروآىم

ىاهراضحاهبامشارچمرادلاوئسنملاح)دوبهدادنهکىىاهشحفهچنغلتتشپدوب

؟دىدرکىمنهجوتام
~ ىصخرمرابگىتقودنچمناوتىمنومنکىمراگنم:تفکىنابصعىنحلابزابوا

ه
.منکهعجارمامشهبومرىکب

- هگنامزره!!!هناىىنگىمراگوتهگدرالنىطبرامهب:تغکتمىلمابىوسومزاب

.ىنکىفرعمارتدوخوىئاىبدىابمىدرگتراضحا
~~- .منکىفرعمارمدوخهشىمهىاربماهدمارابنىاوماهتفرکارممىمصتنم:تفگوا

~ ونمفرح،هىچاهترپوترچنىا:تفکتفرىملابشاوىشاوىىوسومىادصنت
~~ .منگراگتتاربهرابوداتوکبهدشنتىلاحهکا

~ منامباجنىاماهدما.منکمکارناتندرکنغلتتمحزهکماهلمانم)هن:تفکهدنخابوا

~ىاهمساهبناتهزوررهىاهتمحازمزامهودىنزبنفلتدىهاوخنامشمههگ

ادىپلگشممهاهضىرممامت.دىروآىمردنمرسىزابگىزورره.منگادىپتاجن

وتفوگرهاىوفرعمهبرماناونمهبرگىدرابگهگاهدادراطخامهرتگد.دناهدرک
~ ومدشهتسخمهنم.ىرادناراجنىاندرگراگقح،دىاىببطمهبىسکىرکىدرامرهز

.مشابنادنزمهدىمحىجرت

بوخلاح.مىسرىمتتمدخشعقومهب،ىدرگداىزورتورىلىخ:دزدادىوسوم

؟هناى؟ىنگىراگمهامابىضاحاىآ،نمىافرحهبنکشوگ
- مرالنىسگراگهبىراگوتسامدوخکلىوتمرسهگنىمه.هن:تغکمگحمىلىخ

~~ هتشادنمراکهبىراگ.دىراذکبمتحارمهاوخىمطقفنم:تساىرگمهنىرتگرزب

.دشام
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~ هگنىااىىنگىمامتلاىىاىباىمىنکىمىراک!ىدرگرگن،تابابحاورا:تغکىوسوم
.--- راضحاهکرکىدهعفدىلو،نکمگارتروکوشاپمهلاحىرىمبنىمزىرااذبارترس

.ىنکىمىفرعمارتدوختقوندرکفلتنولبىدش
--- .منگىمنىفرعماجنىاارمدوخرکىد،موربمهرکاومورىمننم:تغکتىنابصعابوا

.دىنکبدهاوخىمناتلدىراگرهامشلاح
---- !!!مناخهراىتپنگمگارتروگوشاپ،لاى:تغکلماىمشفرطهبهکىلاحردىوسوم

.دننگتنورىبروزهبمهدىملاو
-- رکىدنم،دىنىبىمارمهگتساىرابنىرخانىا:درگراگتزابدشىملنلبهگىلاحرد

.مسىامماحنما
~هه ىطلغرهناتدوخهددرگربىدشهتسخىلىخ؟ىروخىمىداىزهک:تفکىوسوم

.نگاجنآىهاوخىم

کرتارنارهتدنرضاحهگدوبهدناسرزورنىاهباراهنآهکدوبلاحشوخشلدىوت

.دشجراخقاتازادرکىمرغرغبلرىزهگىلاحردودرگزاباربرد.دنک

تساهدرکناضماىوسومارجورخهزاجاودوروضبقداتفاشداىدوشجراخدمآىتقو
~~~ !؟هىچهکىداه:تغکىوسومدشدراوودزردهبىاهقتوتشکربىروخلداب

-..
.ىوسومتسددادار́ذغاگو.نورىبموربمناوتبنماتهشباضمادىاب́ذغاگنىا:تفک

--- ؟منکنشاضمارکالاح:تفگىگدولابىوسوم
~~ مهاوخىممدوخنمهدب:تفکودرىکبارذغاکدرگزاردارشتسددرسنوخىلىخوا

ذغاگىروخلدابدوبهتخابارهىفاقهگىوسوم.مهاوخىمارنىمهمهنم،منکشاهراپ
- .مىسرىممههبهرابود:تفکودرکاضماورهمار

~ .شابنراودىماداىز:تغکباوجردواو

هگىاهزاتىاوهزاارشىاههىردشملعمناباىخدراوودشجراخىناتسدادردزاىتقو

تگرحشراکلحمفرطهبشدروخربزاىدنسرخابودرگرپدروخىمشتروصهب
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وا.دزدقوبئسمىاهدننارابىاىصخشناگىپ.اشىسگاترظتنمدابآسابعلوا.درگ
-- هگىناسگزاىگىرتلابمدقلنچ.اشنالخادىراوس~وتابوىمطافرس:تغگ

<~٠٠٠٠ ىمگوتسشنشتسدلغبواشئىشامراوسمىقتسمئتغکابدوبىوسوموااتالخاد
--- هگىاهرىگتسدىورتشماذگارشتسدشاوى.دناشئىشامراوسرگىدرغنودرتلاب

~ه هبىراوس.درپبنورىبنىشامزادشمزلهگادرگهداماارشدوخودرگىمزاباربرد

.نابوتاتمسدىچىپ؟دوربمىقتسمهگنىاىاج
~~- ىراداجگاقا:تضکهاننارهبضارتعاابدرگىمهاگنشدوخفارطاهبسرتوهرهلداب

)ىدىم
~ .مىسرىمرتدوز؟مربنابوتازاماوخىمهدشفداصتاجهسودرىسمىوت:تفگهدننار

~~ رادهگن:دزداد.اشىمهفاضاشتعرسهبهظحلرهودوبهدشنابوتادراورگىدنىشام
-- ىربىتساوخىمنهگموشهغخ:تفگدوبهتسشنشتسدلغبهگىسک.مشىمهداىپئم

.تصىهابنىوالىوحتتصىرببمىاوخىم؟نادنز

ارنىشامبمردتردقابواشرهاظشرباربردىئوجزابونالنزنارودمامتهظحلگى
~ هقوامتسناوتناتسرامىبىوت،دعبزورودطقف.اىمهفنىزىچهگىداىرپنورىبودرگزاب

__
اىندهبقشمىبنمئىمزرسنانز:تفکشرداربهبرخاردواهدحششرداربىاربار

~~ هکىلاحردهدزمغىبورغردودنرىمىمقشعابولننکىمىگانزشلتاب؟دنىاىم

.تسبورفناهجزامشچ؟تشادبلربىدنخبل

)٠٠٩ىمرام٩-`~٨،انغسا`٩
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نارواخسورفلک
زىزعرپتشدهبارمدوخ،مدرگىطارهارئىاهگىهامهسولاس`~لثم،هتفهرهلثم

~ .دوبمهارمهمرسپ،ناهجزامراکداىاهنت،مقىفر،مرواى،مراىهشىمهلثم.مدناسرنارواخ
~ وتبلصنامهابوهراوقودقنامهابردپىپگ؟هاشىلىشدوخىاربهگىدلاح

.راوتساودنلبرس؟راگوسردرداشوگ؟شمارآ

رانکردارردپدوجولاس٩اهنتهکىناوىگ،ناوىکوناهجالوتزور؟زورماهىزوربجع
~ تاقلمئلاسهشىشتشپردراپزاىروصترکهراظنمامتلاستضهودرکساسحادوخ

- هچوتسنرا>،زاىگرزبسگعرانگردردپىاهسگعزاولممشقاتامامتلاحىلودوب
.تصا،<اراوگ-

ناهج،تخادرپاهىرباربانابدربنهبمرانگردهگىتقوزا،دشخلابواىشگاقهگىتقوزا

رورغساسحاشرانگردهراومهوشتىمىمصواغصمامتابمدىدمدوخرانگردهرابودار

وىتاقبطمتسىسردهدشىنابرقىنادنزگىرسمهزا)ناهج(واهکروطنامه.منگىم

.تشادراظتناىرادهىامرس

نىاهىبىرغزىحپ:تفگودروآمشوگخىبارشرسناوىکهکمدوبروهطوغراگفائىارد

؟هنگىمراگىچاجنىاسپ
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اب.دشبلج،درگىمهراشاواهکىتمسفرطهبمرظن،مدوبنفارطاهجوتملصاهکنم

ىکىزرلگزارپگنرزمرقلطساتودتشپهگمدىدارىاهلاس`~ا̀ى~رسپبجعت
~ .تساهداتسىاراوىدرانگ)دىغسزررکىدلطسوخرسزر

~~ نامهابمهرکىدىاههداوناخمدشهجوتم،مىدرکهاکناروابجعتونظ،وسابىتلم
~ واىحوبجحاب)دوبهداتسىالگىاهلطستشپهگىرسپ.دنرادرظنرىزارواهوىش

~~ رطاخهبودزاسناهنپشنارکهراظنمشچزاارشهاکندرگىمشلتىصاختىموصعم
٠٠~ .شلطسلخادخرسىاهلکنىعدوبهدشخرس´́لماگمهنىمه

)اهىحاىرردام(ردامقىفر،مىدىسرلاناگىگىدزنهباتمىدادهمادادوخرىسمهبىمارآهب

زاارمدوخبجعتىسوبهدىدزالعبومتفروافرطهبناوىکاب)دزىممدقىمارآهب
--. .متشا́ذکناىمردواابنارواخردشورفلکدوجو

~~ اروونوجنىاهشابلرتنکرارقهکانگنارشرکفمرتخد:تفکشتبحممامتابمهوا

نواهىتدمهتبلا.مىنگىمارنومدوخراگمهاموننکىملرتنگارامهروجهمه)مىقر(
-~ بترمىسابلوهدىشارتتروصابىدرمدرگهراشاشورغلگرسپىگدزنهبرساب،ههاقا

لامتحا،هنزىمهسرپاجنىامهشمدوبهدىدنلبقهکمه)دوبهداتسىاىلاوحنآرد

نىاىاربملدنماما.ننگلرتنکوىئاسانشرتشىباراهناوجناوخىمونروماماهنىا

شىبومگهمهاههداوناخام،هدشانىاتسدتلآهگارچ.هزوسىملاسونسنىاابرسپ
~ عمجمهرودهگاجنىازاهچوتاقلمنلاسوفصزاهچ.مىسانشىماررکىلمه

ه
.تساسباهزىچنىاهبنومىکمهساوحومىشىم

..--
سپمىراىممهلعبهبنىازاومىاهدروالگنامدوخابىکمههکامنوجردامانمض

هربوهنکهمجارشطاسبهروبجمىتدمزادعب.هشابدىغممىقرىاربهنوتىمنمهنىا

.شراگلابند
~ هبارشدوخشاوىشاوىهگمدشناوىگهجوتمردامىاهفرحهبندادشوکنمضنم

- فرطهبهلجعاب.درکىمگدزن)دوبوارانکلاحابىرقتهکىدرموشورفلگکرسپ
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لاحهباتوتساىلقامراىسبناوجوامتسنادىمهکنىانمضرد.مدرگتگرحناوىگ

دهاوخبوهشبتاساسحاراچدمدىسرتىمزابىلوتساهدزنرسوازاىاهدىجنسنتکرح

.دهدبماجناىراگ
-- اجگ:متغکمدىشکىمومدوبهتفرگارشتسدهگىلاحرد)مدىسرناوىکرانکهبىتقو

)اکدد~
~~ روبجموااتمرخباجگاراهنآهمهومنادباراهلگتمىقمهاوخىم:تفگدنخبلاب

.دنگگرتاراجنىاهکدوشب
-- راکنىاهبىزاىنهچبخ:متغکمثگبىرکىدفرطهباروامدرکىمىعسهگىلاحرد

ه
زاننوتىمنهکمنمضرد.نربىمارهرسپنىاهرالنهجىتنننىببىتقوانوا؟تسا

~ ؟ننکهداغتسامهىاهکىدىاهلکش
- ىگشخنحلابودناسرشورفلکگرسپىولجهبارشدوخودرکراصاناوىگ

~ ؟تسادنچىاهخاشاهلک:دىسرپ
~ .هىناجمامشىارباهنىا،اهنىا:تغکىناتسرهشهجهلابگسپ

-- لکامهبهکىشابىکوت؟ىچىارب!؟هىناجمامىارب:تفکتىنابصموبجعتابناوىک

؟ىدبىناجم

ودشگىدزنناوىکونمهباههداوناخزاىگ)دهدبىباوجکرسپهکنىازالبق
.ننگتسردنوتاربىتمحازمننوتناتهمجلخادنىرب)ناىمنرادارومام:تغک~

- ىمابلابىاهدعهجوتمهکدوبلاحنىارد،مىتفرهطوحمطسوومتفرکارناوىگتسد

هظحلدنچزادعبولندشگىدزنشورغلگگرسپهبهگمدشرادساپودهارمههبىصخش
-~~ کرسپهناشاهنازارکىدىگىوهتشادربارلگلطماتوداهنازاىکىمدرکهدهاشم

- هگىدرفنامهمدىددندوبهتفرنىمدقدنچزونه.دشکىمدوخلابندهبارواوهتفرکار

ىمابلهمههظحلگىردوتفگىئاهزىچودىودناشلابندهبدوبهداتسىاگرسپگىدزن
~ .دندشجراخنارواخزاىکمههلجعابودندرگهروداروااهىصخش
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- ىزابزامهنىابوخ:تغکدوبهدىسرامىکىدزنهبهک)ىحاىرردام(ردامقىفر
~ ودىنکتکرحهکىدىاههداوناخزااتهسوداب.هشابعمجنوتساوحامشىلونوشزورما

ىراکدنهاوخباهنىادىاشدشابنامدوخىاهنىشامزااتدنچنىبناتنىشامدىنگىعس

.دنشابهتشادىاهمانربودنهدبماجنا
~ نىشامدنچنىبردنامنىشاممىىوکبىزىچنامدوخامهگنىانودبمسارمناىاپزاسپ

~~ گنزنفلتبترممهبشات.دندوبامابمههناخولجاتودوبهتفرگرارقاههداوناخزا

.لماىندوجوهبىاهلئسمهناتخبشوخىلو.دندوباملاوحاىاىوجودزىم
~ هرودنارومامهگارىصخشهنومدىدىثورفلکگرسپزاىرثاهننم،دعباهتدمات

.دندربودندرک
~ نىاىگدنزلحمىلاوحرد.مدوبهدشتومدىزىزعقىفرندىدىارب)دوبناتسباتلئاوا

نماتدشابهتشادىهاتوکفقوتىشورفىنىرىشنىلواىولجمتساوخناوىکزا)زىزع

.منگهىهتىنىرىشىاهبعج

سمردىرتشمىدادعتوراکلوغشمرغندنچودوبکىشوبترمىلىخىشورفىنىرىش

ابمدشقودنص~لخادىتقو،مدادىنىرىششراغسمهنم.دنتشادرارققودنص
--- .دوبهداتسىاقودنصتشپىرکىدرکراگهارمههبهکمدىدارشورفلکگرسپبجعت

جرخهبتىساسحومرواىندوخىورهبمدرگىعس.داتفانمهبشمشچىاهظحلمهوا
~ حىرسىلىخوتفرهزاغمرکىدتمسقهبودرککرتارقودنصهکمدرکهدهاشم،مهدن

ندرگرگنتصرفىلومنگگرتارىشورفىنىرىشمتفرگمىمصتهظحلگى،تشگرب
~ ارملوپفىگومتفرقودنصولجهب.تشادنرارقنمرستشپمهىرکىدسگودوبن

هدادباوجناوىکهبهگىاهجهلنامهابگسپ؟هشىمردقچمدىسرپىتقومدرگجراخ
- ابمدرکىمدنلبارمىالصهکىلاحردودربمتام.تساىناجم،درادنىلباق:تفکدوب

~~ هنرکا،مهدىمارشلوپمدىرخىنىرىشنمهىچىزابهرخسمنىا:متفکتىنابصع
- ؟ىچىاربوتبسانمهچهبهخا.رکىدىاجمورىم
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~~ لکنامهنم!؟ىسانشىمنارممناخ:تفکدوبهدشخرسوبللثمهکىلاحردگرسپ
ه~ .دىرخبلگدىتساوخىمودىدىدنارواخرازلگىوتهکمتسهشورف

؟ىچهگ:متغک-
-- ؟مدادىروطهچارهتخورغنلکلطسودناواتىسرپبىاوخىمن:تغک

ناتسربقتقوچىهمهنم.ىتسههراگچوىتسهىگوتهرادنىطبرنمهبلصا:متغگ
~ ؟نابرهممناخىدوبننارواخىاجگ:تفگبجعتاب!!!مدوبننارواخ

~- ىزىرکهارلابندمداتفاهلتىوتمدرگىمرگنمتشادهرهلدىمک.مدادفاکمدشهجوتم
-- مىنگىمگفمهام،دىشخبب:تغکهکمتغىبهارمتساوخو!!!؟هچوتهب:متغکمدوب

.دشابدابآاجگانردمهدىاش.مىنگىمرکفهتبلا)تساجنآنامنازىزعنىرتزىزع
-ه هکروطنامه.دشمادعاودوبىنادنزمهنمىومعرسپ:تفگ.مدرکشهاکنرىحتم

~ .دندشمادعامهرکىدىاهناسنازاىلىخ

نم؟تسىگتىومعو؟ىتسهىگوت؟دشىچزورنوابوخ:مدىسرپثکمىمکاب

وولجدىودمدىد.متشاداربردتمسهبتگرحدصقومرخىمنىنىرىشاجنىازالصا

؟دىدىمهزاجا؟منکادصارمومع:تغگدوبگشارپشامشچهگىلاحرد
~~ گثارپىاهمشچنىاوهاکننىا.مدىدشهاکنوشتبحصنحلردارىصاختىموصعم

~ هتسخمرىخاتزاهگناوىگمنکبىتکرحاىمگبىزىچهگنىازالبق.دوبهدرگمبوگنىم
~ هراشاوامىاابودرکنمهبىهاکنبجعتابداتفاگسپهبشمشچاتودشدراودوبهدش

~ .مىسرىمنىسورعهبهشىمرىد:تغکودادناشنارشوخبجعت
-- زورنواىتغکنبوخ:مدىسرپوکسپهبمدرکورونگربصىاهقىقددنچهى:متغک

<--- لگهن،ىشورفىنىرىشهگوت؟ىشورغبنارواخىدوبهدروالگارچلصا؟دشىچ

شگثاهکىلاحردگرسپ،مهدهمادامراولسلسمتلاوئسهبهکنىازالبق.شورف
~~ نارواخهبلکامهکدوبنىلواهعفدنىا،مناخىنودىم:تفکدوبهدشرىزارس

ارشنىشامبقعقولنصهرىمنارواخهبهگرابگتقودنچرهنمىومع،مىدروآىم
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~ه شخپنارواخرساترساراهلکو،همهزارترىداىوهرىمرتدوزهمهزااى.هنگىملکرپ
~~ه ابماهدنزاتوتساجنآمنتهراپهکىمىلوهتفرکرارقرازاوتىذادرومرابدنچ.هنگىم

تسود،هرادىبوخىلامعضو.ننودبمههمهمهاوخىمنىلو)مرىمنارواخهبلک-
~ رهشىوتزادنشابروبجماههداوناخارچتغکنمهبهعفدنىا.هشورفبرخفىسکهبهرادن

اراجنوامىنوتبشاوىشاوىدىاش.مهدىمهىدهاهناهبومربىممدوخنم؟دنرخبلگ~

.دوبهدروآشدوخابونمنىارطاخهب،مىنکدابآهناهبنىااب

ىسگ؟هرىمنارواخهبىچىارب:مدىسرپ،مدوبهدشحوضومهجوتممکمکهگىنىعرد

؟هراداجنآار
~~ هدنززونهدىاشهکىمموممنز)هنودىمنمهشدوخ؟منودىمن!؟نارواخ:تفککرسپ

~ وهرىگىمشلغبوتونمشرسپداىهباهتقوىضعب؟هنئمطموراودىماىلىخنوا.هشاب
- تسودمسپنىممهاروت،دنتسهنمىاههچبتکلممنىاىاهرتخدواهرسپهمههکىم

نمنتهزادناتسرد،مشوپىمارمىومعرسپىاهسابلىتحنم.تساگومگىبمراد

.تسا
-.
؟دشىچزورنوابوخ:متغک
نوشنىشامراوسونمىتقو.مدوبهدىسرتىلىخ،متسىنىتئرجولدرپمدآنم:تغک~

مرسىوتنوشىگىمتسشنات،دندناشنرغنودنىببقعىلدنصونم؟مدىسرترتشىبندرک
- هارنىشامو؟ىنگىمهگهىچاهطلغنىا:تفکدادىمشحفمردامهبهکىلاحردودز

~~ مناخادخهب.مرسوتدروخهکىدىکىهگمتغکنىچىه،مدوبهلىسرتىباسحهکنم.داتفا
ه~ نوا:مىربتغکدوبهتسشنولجهکىگى.مکبىچمتسنودىمنىلوتشاددردىلىخ

.هشورغبلگاجنىاهدادطخهچبنىاهبىگمىمهغباتمىراىبمهارهگىترم

ىگىمگسهلوت:تغگدعبوماهاپاتودنىب،نىئاپفرطهبدادراشفورمرسنوشىکى
~~ ؟تدسانشنمهتابابهکمراىبتسىئلباى؟ىشورفبلکاجنىاهتفکتهبىک
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---__
.ىدانقهىوهراد...نوباىخىوتىشورفلکهىنواهخامشورفبلکهتفکمهبمومم:متفک

- ىمفىرعتشزاشاىرتشمهمه؟همهاب:متغگ؟هرادهطباراىگابتوممدىسرپنوشىگى
-- ىلوهتفرگنىدارىاىثزاىسکمهلاحباتوهشرفىممدرمهبارىنىرىشولگنىرتهبننک

~ ؟مشورفباراهلگاىدادنهزاجاارچامشمنودىمننم
-- متسنودىمننمهکىىاجهىهبمىلىسر.مدرگهىرگنموماهلکسپدزهگىدىگى

.ندنوشنىلدنصهىىورواتاگىىوتندربونمومىتفرنومتخاسهىىوت)تساجگ

تحارانماىنشارمىومعندزدادىااص.دوبناجنوامهىچىهودوبندقاتاىوتسگچىه

بشرخآات.هشگىمهابرمىروجنىاهگننکىمراگىچشاهابمتسنودىمنمدوبهاش

وردتصسمتفررابهسود.اشىمعورشهرابودودشىمهطقهگملىنشىموشادصىه

.درگنزابارردىسگ؟مدزردهبتشماب
~ ىپىاربدزدادوواتاىوتلمواىگواشزابردهکراوىدهشوکدوبهدربمباوخ

- ىوتىلىسابهگىلاحردودرگدنلبنىمززاوتفرگارمتسدروزابدعب؟ىدىباوخ
~ ىاجهىىوتنورىبمدربواتازاودىشگوتفرگارمتسدوتسبارمامشچدزىممتروص

--__
همهتضکنواىلومدرواردارمنهارىپئم،راىبردوتاهسابلتفکمهبهگدوبهگىد

لوبقدزمرسىوتاتودىگىىتقوىلوماىشگىمتلاجخ،راىبردارتتروشزجبتاسابل
- ىگىودربىقاتالخادونمهکمدرگساسحادوبهتفرگارمتسدهگىلاحرددعب؟مدرگ

--- ارمىومعداىرفودادهگهىچشروظنممتسنودىمننم؟ىگىمىچلاح:تفگتشکرب

ىرىصقتچىهنواهرباىنکشلو؟اىرادراگىچمدرمهچباباهشکمدآتضگىمهگماىنش

.هناماذوا،٠رادن

ىمرتهبتدوخهگنىااىىنکىملوبقبوخ:تفگدوبهدزفرحلواهگىسگنومه

:تفگهلانابهگماىنشارمىوممىااصىلوىچتضگن!!!!مىنگىمراگىچشاهابىنود

.مدىمدهعتئمهشاباهرباىنگشلواىشابهتشااننواراگهبىراک
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نومههبونمهرابودماىشوپهگدندادمهبارمىاهسابلوندرگجراخواتازاتعرسهبونم
---- ارردىگىحبص.مدىباوخواتاهشوگودوبهتفرمداىزاىگنسرگ)ىگتسخزا.دندربواتا

--_
وندرگلومومعهنوخىگىدزنندروانىشامابونماعبوگسهلوتوشاپتفگودرگزاب

- ؟دشىچدعب:مدىسرپمدرگىمهىرکهکىلاحرد
درکقرفىلىخىلوهنوخدمواهتغهودزادعب.دوبمىومعراگلابنداهلىمافزاىکى:تفک~

- هگارتاهمانراکتغکمهبشىپزوردنچىلودزىمنفرحىسگابمهىتلماتدوبه
--- ىکدنزاجنىاداوخىمملدنمىلوترداموردپشىپدرجوربمنودرکىمتربىتفرک

-- ردارباتغهام:تغکدرگىمهىرکهگىلاحردومرادتسودارمىومعنزوومعنممنک
~ زىچهمههبنماجنىا.هتخسىکدنزاماهنگىمراگىتخسهبمهمردپمىتسهرهاوخاتودو

-- .منگراگمربومنگلىصحتگرتاىابلامتحامدرکربهکامنودىمنىلومدوبراولىما

ندنوخسردىاربىبوخطىارشمهدرجوربىوتهدادلوقمهبمومعهگهتسردهتبلا
~ اهىتخسهمهمربهکاجنىازامنودىمهشىمنمروابنماماهنکتسردمىاربىکدنزو

.هشىمعورش

نمملگرسپبوخ:متفگمدرگىمگاپارمىاهگشاهگىلاحردمگبىچمتسنودىمن
~ .تمنىببهرابودوماىبىاهکىدتقوکىدىاشمرباتنکباسحارىنىرىشلوپمربدىاب

~~< دنادىممهمىومعهگلاحاصوصخممرىکبامشزالوپمرادنهزاجانم:تفکىتحاراناب

.هدىدواوىدوبنارواخىوتهکىتسهىنامهامش
-.
؟ارچهخا:متغک
~~ قحىتخانشوتودمآاجنىاهبنارواخنازىزعهداوناخزاسگرههتفکنمهبمىومم:تغک

~ .ىتسهاهنآزاىکىمهامشىرىکبلوپىرادن
~.
؟دىاىمنشدوختىومعارچسپمتع́گ
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،اىنکنتحارانونوامنگىمشهاوخىلو؟ارچمنودىمناشگىمتلاجخ:تغگ
-- قوذردقچهرىگىمنلوپوهشىمهجوتمنواوهنگدىرخداىمىکىىتقودىنودىمن

.هنگىم
~ مىربردام:تغکودىشگواسهبىتسدتشادىمربارىنىرىشهبعجهکىلاحردناوىک

~~ کرسپابلصغم)دنادىمناروامساهکداتفاشداىراکناو(مىاىمهکىدهعفدهىهشىمرىد
ه
.مىنزىمفرحشىومعوشورفلک

~ .دوبشىومعونارواخىثورفلکلوغشمناوىکونمنهذاهتلم
ده

واتشونرسزاومىنىببارشىومعوشورفلکگرسپومىربمىتفرکمىمصتىتلمزادعب

نىشامزاناوىگ)مىدىدهتسبارنآمىدىسرىشورفىنىرىشهزاغمولجهبىتقو.مىوشعطم

زادعب.دنکلاوئسهزاغمندوبهتسبدرومردىدانقرواجمىکلمارواشمزاهکدشهداىپ
- .مىلمارىد:دىرغدرگىمنشورارنىشامىتحارانابهگىلاحردوتشکربىاهظحل

- ؟ناوىگهدشىچمتغکوتخىرورفىرهملد
~ .مىربهدشنىزىچ:تفکناوىگ

~- ؟تفگىچىگلمارواشموکب؟ىدبباوجىهاوخىمنارچهدشىچ:مدىسرپهرابود

هدرگهتکسشورفلگگرسپىومعوىدانقبحاصىردنکساىاقآ:تغگىتحاراناب
ه~٠ ددرگىمربشرهشهبشورفلگکرسپىتقو~ارهاظ.هدشصخرمناتسرامىبزاهزاتو

شورفلگکرسپمساىتسار.هرادنىشوخزورولاح)دنگىمهتگسبشنامهوا

.تسانوىامه
~-~ .مىربشتاقلمهباتىتفرکىمارشسردا:متغک

~ .هدبتساوخناىتشادن:تفکناوىگ
~~~ هببشومدرکرسهنوخاتدوبهتفرکارمدوجومامتهکىضغبابومتغکنىزىچهکىد

~~ وىدردمهملماىوحنهبهمه.متفکارارجاملگومدزگنزاههداوناخزارغندنچ
- .دننکبشىومعونوىامههبىگمکىوحنهبدنتشادتسودودندرگىمىکتسبمه
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ردامودوبهارردنتسىزنازىزمىبروىرهشائىنوخوهتفتروىرهش)منودردروىرهش
~~~ اتمىدوبهدرگگنهامهرگىدمهابشىبومگ.مىدوبىهوگشابمسارمىرازگربگرادت
ه~ .مىنگرازگربلگشئىرتهبهبارروىرهشمهدزورمسارماطىارشئتفرکرظنرداب

~ اجئىشامبقعووانصردارلکىاههخاشهگىلاحردناوىک)روىرهشمهدحبص

ومتخاانانىشاملخادارمدوخهلجعاب.هشىمرىدنامامشابدوزدزىمادصىهدادىم

.مىداتفاهار

هزاتمىاشهگهطوحمدراوانتشادرظنرىزارزىحپهمهىرترودهلصافزانارومامرابنىا
-_

گىدزنناىانشا~هگماناودىممشچىفرطرههبئم.دندوبهاىسررگىدرغنتشهاىتغه
~ !!!نامام،نامام:تغگناوىگهگمنگادىپار

؟هدشىچ:متفگ-
--- ئملاوئسوشنکاورظتنمهگئىانوابوشورفلکگرسپ:تفکدولاتهبىنحلاب

شتگرحرىسممهنمودرگتکرحهبحورشىقرشراوىدتصسهبدنتىاهملقابدشاب
-- دوبهتسشنرچلىوىورهکشىومموشورفلگگرسپهبممشچ،مدرگلابندهاگنابار

__
ناهبمهئم.متخانشىمدوباهتدمهکماىدارمناخئىرسناهنارانگردوداتفا

.ماشهناورتمس

وخرسزرىاهلگزاارشلغبمامتدوبهتسشنرچلىوىورهگروطنامهىردنگساىاقآ
~-~ شورفلگگرسپندىشگشون~اردومدىسراهن~اىگىدزنهبىتقو.دوبهدرکرپلىفس

--__
ىاقاشونارددوبهدرواهکارىئاهلکمامتناوىگماىدلعبوماىدناوىگطسوتار

.اشرىزارسمىاهگشااتخىررگىدىاهلگىوروىرانگسا
_-___

ىاقاهبومدىشگشوغارداروانمولمامتمسهبىلگهخاشابشورفلگگرسپ

وانتسوىپامهمجهباناشهطوحمدراوهکاههداوناخهىقبمکمک.مدرگملسىرانگسا

هطوحمرداراهلگواودادىمتگرحارىرانگساىاقآرچلىونوىامههکىلاحرد
~ هبىناوخدورسابمسارمىتقو.مىدزىمرودارهطوحموالابندهبىگمه)درکىمشخپ
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:تفگودادنمهبارىذغاگهگنوىامه،مىوشورفتممىتشادمىمصتواىسرناىاپ
~~ .دىنزبامهبىرسهىاىتشادتقوهکاتسامىومعهنوخسردا

__
؟دىدرکىمربىاهلىسوهچابودىاماىروطهچىتسار:اىسرپناوىک

-- مدوخئممىدمانامدوخنىشاماب:تفکمناخئىرسنانزبىفرحنوىامههکئىازالبق
- .منگىمىکلننار

؟ىسانشىمارنوىامهوىردنگساىاقآوتىنعى؟ناتدوخنىشام:ماىسرپبجعتاب
-~ ارئمنفلت،مسانشنارنوىامهمرسپومرهوشئمهشىمهگم:تفکانخبلابمناخنىرسن

~-ه .مىنزبپگمهابلصفمامشىپئىاىبراهناىماشهىمدىمسردانزبگنزىراد
~ ناوىکابىرادقمنىشامىوت.مىاشادجمهزاومدرگىظفاحادخرىحتوىگانمرشاب

-- ردىلبقىاهدروخربزاومىورباهناهناخهبتصرفنىلواردمىتفرکمىمصت)مدزفرح

.مىهاوخبشزوپىرانگساىاقآونوىامهىموصخ
- ىگىوناوىکهارمههبىبشومتفرگسامتمناخنىرسنابنم)دعبهتفهگىزارتمگ

~~ لاح.مىتفراهناندىدهبىنىرىشهبعجوىلگهتسدابنارواخنازىزمناسمهزارگىد

.دوربرگىدواتاهبتساوخنوىامهزامناخئىرسنماشزادعب.دوبرتهبىردنگساىاق~ا

هاىدننارواخردارامشلبقامارچ:مدىسرپىرانگساىاقآزاىهاوخشزوپنمضئم

؟مىاىدىمارمناخنىرسناهنتومىدوب

دوزىلىخحبصاىمتشادهکىئاهراکرطاخهبىلومفساتمنم:تفگىردنگساىاقآ
_-

نارواخهبهگتسىنىداىزتاملگردمىوگباىابىلو.تقورىدىلىخاىوماماىم

.مىى~اىم
~~ .منادبامشدرومردرتشىبمهاوخىمنمهشابنىلوضفربلمحهگا:متغگ

رطاخهب.متسهدرجوربىاهاتسورزاىکىرد`~)~الوتمئم:تفگىرانگساىاقآ
~ هزاغمهىدرجوربىوتىزابسزاسپ.ماناوخنىداىزسردىگداوناختخسمطىاش

نىرسنهگدوب~~لاسابىرقت.مدرگزابناتسرامىبگىدزنىشورفلگگىچوگ
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.دشامىئانشآهنىمزنىا.دشىمدرنمهزاغمولجزاناتسرامىبهربامآىمهگزورره
-- مىرذگب.تسماشدوخىمومعىگشزپهرودمامتالاحردواملىمهف؟تشذگىتدمىتقو

~ تسرد.نارهممانهبدوبىرسپامجاودزاهرمث.دزانوىپمههبارامهنوگچثداوحهک

ىاهزاغمنارهتردئىرسنراپگمکابئمىتلمزااعبودم~ااىندهب`~~~روىرهش)،
--- نموتفرکىرکىدلکشامىکدنزمکمگ.دوبىفورعمدانقنىرسنردپ.مدرگهىهت

هکنىانمضرد.مرىگب٩`لاسرداردوخملپىدمتسناوتاتمدادهمادالىصحتهبهنابش

رهنارهم.دنکسىساتىراتخمناباىخونهآهارىلاوحردىبطمدوبهتسناوتمهنىرسن
~~~ زادعب.دىشخبىمىاهژىوطاشنوروشامىکدنزهبودشىمرتکرزبوکرزبزور

~ ومتسنادىمننم.امهناخهبهلمجزا.دىشکاجهمههباهتبحصواهثحبهاشىنوکنرس

ارشرکفلصا.هدشتساىسدراومهنارهمىروطهچهکمنادبتساوخىمنملداى
-~ هبىدنچزارهوا.دشابهاکاوىژرناابوساسحردقنىالاسونسنىاابهکمدرکىمن

منگىمرکفىلوتسىنمداىاقىقدتفرىمشىومعهداوناخوومعندىدىاربدرجورب

هبتعاس~~نمتغگرارصاابدندوبهدشزابسرادمهگنىانىعرد)دوبزىئاپلئاوا
-~ راکناامادورىمشىومعندىدىاربمدرکىمگفنم.مدرکىمربومورىمدرجورب

ابسامتناگما.مىدرگتقفاومتروصرهردتشادربخواودوبناىدساگماىسملهچ

ىهارنمومىدرواىنتقاطرگىد؟دىسرزورهسهبتعاس~~ىتقوىلودوبنمردارب

وسرتراچد.لندرگىعلطاىبراهظااهنآ)مدىسرمرداربهناخهبىتقو.مدشدرجورب
~ ابوا.مدشهجوتمدرجوربلانىمرتىوتلدجوگنجىلگاب.مدوبهدشىدىدشتشحو

ىسگرهزا،مدزىمىردرههب.متسنادىمنهدشهچدعبىلوهدمآدرجورباتىموبوتا
~. هرابود.تشالنىاهرمثىلومتشا́ذگاپرىزارهمهاهناتسربق؟اهناتسرامىب،مدىسرپىم

نمزاتغگمهب:مدادارواتاصخشمىتقواههدننارگمگزاىگىمتفرلانىمرتهب
~~ .دندرگرىکتسداهرادساپارترسپىلورىکبهدىنشن
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نالنزردنارهممىدربىپىزابىتراپقىرطزا.دندوبهلمآدرجوربهبمهشردپونىسن
ه

هگ)نىرسنردپ(شکرزبردپ.مىشابهتشادىرادىدواابمىتسناوتنىلوتسادرجورب

ابودنکصخشماروانادنزقىقدلحماهنآقىرطزاتسناوت:تشادىداىزناىانشآ

.دننگلقتنمنارهتهبارنارهمدشرارقاهنامهشلت

امهبهگىکرالمساسارب(دنهدىمرومامدنچلىوحت؟نادنززااروا~انمهب`~
»-~ هتفکهبانبودنگىمفداصتاهنانىشامارهاظ.دننگلقتنمنارهتهبات)دندادناشن

ناتسادهمهاهنىاوهدگنرارفنارهمهکمنادىمنماما.دنگىمرارفنارهم،نىرومام

هدشدازآهکدرجوربنادنزىاههچبزاىکىلبقلاسدنچ،دنهدىماملىوحتهگتسا
~~ هب،دوبرادروخربىئلاوولابىژرناوهىحورزانارهمتفکىموا؟لماامشىپدوب

~ه وا.مزىرىماروتنوخهدشىروجرهنمدوبهتفگلنوکس،نادنزرىلمهگىروط
-~ ردارىزابنىاوهدرگتسىنهبرساروادنوکسدوبدقتعم)دوبهدشدازاهگىنادنز(

.دنناودىمرسارامودناهدروآ
~ ىرثاهگىرکىدسگنارازهلثممهامودشزابنارواخهبامىاپ،شىپىتدمزاهصلخ

زىزعنارهمنفدلحمارگاخنىا.دنرادندوخرداربورهاوخورداموردپودنزرفزا

.مىنادىمومىتسناددوخ
-- ىوتىرىکتسدهبىطبرامشهتگستلع:دىسرپناوىک.درگتوگسىردنگساىاق~اىتقو

؟هناىدرادنارواخ

نامدوخشىپدرجوربزاارنوىامهتساىلاسدنچنم:تغگىثکمابىردنگساىاقآ

وهدرکارشدوخشلتىتسارهبمهوا.دنکرپنامىاربارنارهمىلاخىاجاتماهدروآ

ابنىدنچلاحهباتمدوخنم.درادننارهمابامىاربىقرفچىهومىاهتسبلدواهبمهام
~ ،متفرکرارقرىقحتومتشوبضدروماهرابومدشراضحاىتىنمافلتخمىاهشخبهب

زواجتواهبدندرگدىدهتودندرگتخلارنوىامهىتقواهىشحونىارابنىاىلو

اهرابهگارىاهماندهعتومدروآرسکفورعملوقهب؟منگلمحتمتسناوتن؟درگدنهاوخ
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~~ لجخوهلنمرشنمودنتفرگنمزا،دنرىکبنمزادندوبهتسناوتنحرجوبضودىدهتاب
~ زاىئاهرىاربومنکهاکنمىقرتاىانجواهراتشکهداوناخىورىوتمهاوخبهکمدوب

~ ارهصرع،ىحورداىزىلىخراشف.متسرغبدرجوربهبارنوىامهمتفرگمىمصتدهعتنىا
--~ زاارنارهمرکىدرابگمدرگساسحاتفرنوىامههکىبشناودوبهدرگگنتنمرب

نوىامهزامرادمىمصتىلومنگهچمنادىمنلاح.داتفامىاربقاغتانىاوماهدادتسد

.دورىماىدنامىممسرپب
~ رارقىبىجعىحورتلاحردام،تشکربنوىامهابوتفرنورىبقاتازامناخنىرسن

ىردنگساىاقآىتقو.دادصىخشتدشىمارناجىهناوىکهرهچردهژىوهب،مىدوبهتفرگ
~ شدوختعرسهبدندادشهباراىندراکنانوىامه؟ىورىماىىنامىمدىسرپنوىامهزا

.دىسوبارواىورورسوتخادناشىومعلغبردار
~ هن،مشابنارهملثممهدىملوقنم:تغکدوبهتسشنومعرچلىوىولجهکىلاحرددعب

٠٠~ چىهزاوزىچچىهزا،مسرتىمنهکىدنم.همهنارهم؟مشابامشنارهممرادتسود́́لصا
~ ارنارهمهارومرىکبداى؟منگنارهملثممهارمرکفمنوتبدىنگگمکنمهبطقف.سک

--- درجوربهبمهرکامىوکبدىابومتفرکداىاهزىچىلىختلمنىاردنم،مدبهمادا
~- همهمنگشومارفزکرهمناوتىمننم.مدادىمهماداارهارنىمهزاب،متشکىمرب

~ ىعسنم.دنکنجىمهىامرسىاهراکتىانجابىروطچهگاراهقشعهمه،اهىبوخ
~ سملارىتاقبطهلصافشناوختساوتسوپوتشوگابهکىنارهم،مشابنارهممنگىم

~ .ارنارواخىاههراتسدرکمهاوخنشومارفزکرهوهدرگ

١٣٨٢قاتسىات
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زاانزودلکهاىساب
نامناگدىدوباربردشبنجکىبىشنوزارفرپتارطاخاتدىسرردىرگىدنمهب`~

نادندنباتىنمشدابدروخربرباربردارامىاهىئاسرانهگىىاهدورفوزارف.دنوربهژر
-~ ناىامنرتناىرعارهىامرسىئوخهانردرکىدفرطزاودنرواىمردشىامنهبحلسم

.دنزاسىم
~ گنجهبحلسمرگفتورگفتحلسابدىابسپ.رکغت،رکغتودبلطىمحلس؟حلس

- لگهاىسناناشغناجنامرآ،ىنطوناهجهکتفرناهجرسارسونارىاردهىامسنارکتران

~~ ىاهنادنزردلکهاىسمسارمىرازکربهبمرادىهاکن؟هاتوکراتشوننىاردنم

.ماهتشادتگرشاهنآردمدوخهکنارىاربمکاحىملسانارلاسهىامرس

نىوافاهلفف~~~انصهب~~

اتابىرقتهگنالنزمىاقىاهدنبزا(~انبىناانزنانزررگمتماضارتعازااعبارهاظ

نىرمتنلاسهبالعبوتفرگىمماجنا~لنبتشپرداهمااعا~اهامنمهبرناوا
--

ىاهلنبزا،~لنبرتحرسهحپرهتفرگمىمصتىدرومل)لىدرگلقتنمىزالنارىت

هبناشناگدوگهارمههبارراهحپانبىناانزنانزوهدرگهىلختدرمناىناانززاار،ىمىلق

لقتنمهاگشزومآهبنارگىدهارمهنم`~گاهامىدموسورئىازا.دنگلقتنم~انب

.مدش
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ىانبمىسقتردورئىازا.دوبهدشنرارقربىبهذمزاپچناىناانزگىگفتتساىسزونه

`~~ادنغساموسخىراتردىبهذمزاپچىاهورىنىزاسادجومودىدنبمىسقت(هىلوا

~واتاهبراگىپنامزاسناراداوهزاىگىهارمههبروپىسراپراىرهشوئم)تفرگماجنا

رارق،دوبهتسبرداهواتاهمههگ)ئلاسنامهلخاد)گچوکىعرفگىردهگ)ئلاس

دوخرداررفن`~اعمجهگدوب~ک~داعباهبىگچوگواتا~واتا.مىدشلقتنم،تشاد

دوبئىفعضتسمنامرآرغنگىوناقرفناراداوهزارغنود،رفنهسامزجهبواتائىابىکرت

رىگتسدنىاهاجمابطابترارداىنىدهاجمنامزاسراداوهىاههچبزارگىدرغن`~و

دوجوهمجنىاردهلىربگىاهنتودوبرارقربهمجنىانىبىبوخراىسبطباور.هدش

پچرفنهسامابارحوضوملوابشنامهاهاجمىاههچبودوبهدشهلوزىاهکتشاد
~ .انتشاذکناىمرد

وانتفگىمگىربتنمهبىگىىگى،نانزمدقواتاىاههچب`~~انمهب`~هعمجزور
- ودوبهدشرىگتسدشلهاجمرداربهبگمکماهتاهبهگىسگ(رغصاىلعراگتبااب

هبدوادوواتالوئسم)دوبهاشمااعالبقىانچ،دوبمهرتگچوگوازاهکشردارب

لاسردىوجرئىشامندرگگنرواماهتاهکىشاقنوراگاصرگراگ(ىتشرىلمهارمه

مهارمهلىسونىلباتدوبهاشهلىدگرادتنمهب`~ىاربىمسارم)دوب~~اى~~

.دننکزىرپروس

لخادودرگ~درارزمرقىاهناوىلدقاتالوئسمرغصاىلم،بشىئوشتسدتبونزادعب

دندىسرپىواگجنگاباهىضعبىتقو.درگتسمردىتبرشوتخااناانقهبحودمااکره
ه~ اشرازگربدورسورعشمزبهبوتسادومحمللوت:تفگرغصاىلم؟تساتبسانمهچهب

مىدرگحوشسپسواناوخارودوگىئمهبىاهدورسبلناىئابىزهبىتشرىلمهگ

زاهکدوببىجعامىاربودوباحزاشىبامىداشوهانخىادص.گخىمىزابهب
~ هبحورش«گلرس»رالساپودشنشوروکلنلب``تعاسىلاوح.تسىنىربخاهرادساپ
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- ىزابهبودگنشوکىسک،دزىمهتورسىبىاهفرحهگلومعمقبطودرکتبحص

.«تىلستوکىربت»مىدشهجوتمارواىاهفرحزاهملگودامطقف.مىدادهمادانامدوخ

رغصاىلع،درگزابارقاتابردىدابآ~رادساپ،ىئوشتسدىاربهگدوزحبص

؟تغگىچگرسبشىد:دىسرپ
ه~~ .دندشهتشگىرىکردردىوجرنزوىناباىخىسوم:تفگىدابا~رادساپ

~ لاح،مىراذىمراگرسارهمهنومدوخام)شاداد(شاد،ابابلنبنىلاخ:تفکرغصاىلم
- !؟ىتفرکورامىحبصلوا

--- .ىکىمىچوتمدىمهغنهکنم؟تسىچلنبنىلاخ:تفگىدابا~رادساپ
~~~ .ىکىمىگلاارچهگىمقاتالوئسمىر:تغکىتشرىلع

ه- وهنگشوگامضارتعاهبهگنىانودب.قاتالخاددادلهارامهمهىدابافجنرادساپ

ىئوشتسدهبادىدشهگرفنودىکى.تفروتسبارقاتابرد،درببىئوشتسدهبارام
~ ابابهکتفرگلابرغصاىلعابثحبورجودندرگندزردهبحوش،دنتشادجاىتحا

زابردعرگزادعبهگ...اهفرحنىازاوىتشاذگوراىنىارسهبرسىتشادراکىچ

هدامآومىدىشگبقعارنامدوخلومعمقبط،دندشرهاظردولجرادساپدنچودش

ىبتجمودرگزابارهارىدابآفجنرادساپ،دعبهظحلدنچ.مىدشندروخگتک
- نىمودهدنبلىلجزادعبوىناتسدادتبرضدراگناربهرزاىکىوىبتجمىئادهبفورعم(

ىدىغسهناگدوگىوتپردهدىچىپ،لاسمىنوگدودحىاهچباب،ار)ىدروجلظفاحم
-~ نىاوماىدىد:تفکدنخبلابودرکتىااهبردىولجهب)دوبىنوخنازاىمىنهک

وبردتمسهبدنلبشىروهتخىرمههبىاهومابهدىلوژمدآرفن`~.تسىوجرهچب
- .درگهىرکوخىجهبحورشتشحوابهچبهگدندىشکگرسهچب
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ئىوازهاهفژ~~صهب~~

انغساموسزا~نلاس،~~واتانىواهاگشزوهآهبموسومىاهلنب~نلاس~`لاس

همىنودهبابىرقت~~واتا.دوبهدرکادىپصاصتخاپحپوىبهذمرىغناىنادنزهب`~~ا
~ ىساىستاناىرجرگىدفرطگىواهىتىرثگاواهىاهدوتفرطگى.دوبهاشمىسقت

ىابىزىاههرهمىگىتسلپپموتزالبقىدنحپىسگاتهدنناراىعس.انتشادرارقپحپ

هبجنرطشتاقباسمهرودگىواراگتباابودوبهدرکتسردىلعبودتروصهبجنرطش

هبهگدوبهدادرارقابىزىزوالگگىمهارنآهزىاجومىدرگراذکربئمهب`~تبسانم

رازگربهرطاخوىناوخدورسمسارممهبشواش،ااهانمهب`~زورردلوارغن
ىئوشتسدىوتتماسوددولحدىسرامىئوشتسدتبونىتقو،اعبزورهتبلا.اىدرگ~

~ هکمىدشهجاومواتاهبنارالهاپراولوغمهلمحابمىتشکربواتاهبىتقوومىدشىنادنز

هدربناشدوخابارىتسدىاهراگىرااقموجنرطشواندوبهتخىرمههبارزىحپهمه

.دندرگمورحمىروخاوهزاهتفهگىارواتاجنرطشئتشادرطاخهبدندوب

و~ىلژهفالفژ~~ئمهب~~

راگانوالخهکىناتسمز~،ناتسمز)گىلحاوگىلنبراصحلزقنالنز`~گ،لاس

شتآهمىهزونه.درگىمىزاتکرتشتماىقىئاپرباب)ىنامحردوادجاح(راصحلزق
-__

نامر~ا(شزوم~اتسدناگس)گىلحاوگىلنبردىلودوبروهلعشنانزلنبردشتماىق

درومنمهب،~تبسانمهبلىاشاتلنلىىاسىمناتسآربرس)نىباوتحلطصاهباىناشورف
- .دندرکهقاووفم

ردهمهتاقلمرهزااعبودوبرارقرباههبنشرابگىهتفهودرهاهتاقلملومعم
~ ورمگلاش،گنلابامهمه،مىدرگىمىرامشهظحلتاقلمزالعبمتشوبرضراظتنا

طىارشتاقلمزااعباههبنشرهظزالعبومىدوبهدرکتسردنامدوخىاربانبچم

تشهرىزهباندادىملامتحاهگىىاههچببلنا.دمآىمدوجوهباهلولسردىگحضم
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رىزاراهدنبچمولاشاندروآىمردارتاقلمسابلهگىلاحرد،دنوشهاناوخارف

.انتسبىمناشسابل

نورىباررفنهدزناپابىرقتارهظزااعبتضهتماسدواح)تاقلمزااعبنمهب`~هبنش
__

هگناپرس،گىاحاوورهاررداراهنا~انبمشچابمتشوبمرضزاسپواناىشک

اهلولسهباررگىدرفنجنپهبنشکىبشرخآاتودندنادرگرباررفنجنپحبصات.دنتشاد

ترابع،رفنجنپنىا.اندرگلقتنمدنبتشهرىزهبتربعىاربارهىقبرفنجنپ.انداتسرف

-٩درکىاههچبزالىمج-~گ-دومحم-~ب~ىلم-~ىدازآنوىامه-`زااندوب

.نوىامهوداوج،اندوبتشهرىزرفن،)`~لولس(املولسزام~داوج

هداتسىااپرستشهرىزنانچمهامنازىزعزارفنجنپىلونمهب`~ودوبهبنشودزور

رگىامههبارنمهب`~نامىاهانخبلونامىاههاگنابمىدشدنلبهگحبصزا،اندوب

هاگنارلباقمىاهلولساههدرنىلزا.مىتفگىمگىربت)ناسوساجمشچزارود(

رگىدکىهباراهلدردهتغهنىاهماىپوهدروخهرگمهردنامىاههاگناتمىدرگىم

.مىهدلاقتنا
~ه مسرهبلسوتىاعد،ماکنهبش.تشذگىماههچبنداتسىااپسزاتماستشهولهچ

~~ ناونعچىههبهکدوبىاحهباهوکلنلبىالصودشىمشخپاهوکدنلبزاهشىمه

زاسپودندربدحاوورهارهباراههچبرگىدرابگ`~تعاسىلاوح.دىباوخدشىمن
-- گدزننىمزىورنم.دندرگرباهلولسهبدندادهزاجا،دندزاهن~اهبهگىلصفمگتک

رواژىمرزابمشچزاهگمدزنوىامههبىانخبلىلاحشوخابمدوبهدىشگزاردبرد
-~ تشگربهرابودهظحلدنچزاسپولنامنرود)نىباوتنىرت~زاىگىدنوادمحم(

~ .موربشهارمهتفکنمهبو

اردنببرد،دندرکحورشودندزمنامشچهبىلنبمشچ)مدىسرتشهرىزىتقو

باوت(ىرونگماىسابتبحصىرادقمزاسپودرکزاباربردىرالساپ.دندىبوگ

متشوبرضهبحورشنىباوتهارمههبرادساپدنچومدشلقتنمدحاوورهارهب)دنبلوئسم
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زاباردنببردودمآهلجعابىرالساپهکمدوبهداتسىاورهارنامهردىتدم.دندرگنم
-- دراو،مدوبجىکهدروخىاهگتکزازونههگنم.دوشنرارگوتورب:تفگنمهبودرک

زاتسدتحارهچهگدوببىجعمارب.متشگربنامدوخلولسهبتسارگىومدشدنب
~ ابىرتخد.دشلنلباهوکدنلبىادصهرابودهکمدىشکزاردمىاجىوت.دنتشادربمرس

.دوبنمىاهىلولسمهزاىکىرهاوخوا.ندرگتبحصهبدرگع.رشگىرىتسىهتلاح

تماىقردهگهدوبىسگنىلوارتخدنىاهگمدىمهفدعبوهدوبىچىاربمدشهجوتمهزات

هدىوى

و~ىلزلژاهلفف~~نمهپ~~
-- سىئر(ا<مثىم>اهگدوبىىاهىزابزارگىدىگىىرابماراکرسربىرىگردنمهبلئاوا

مهنمهگىلولس`~لولس.دوبهدرگحورش)ىناممردوادجامزااعبر~لزقنالنز

هممزاواشهاىشگانبزانورىبهبىرابحباراگىاربهگدوبىلولسنىلوا)مدوباجنآرد

وهنىطنرقهبدااعتنىاورئىازا.انهابىرابحباراگهبئتانلشنرضامرفن``هرفن~~

.دندشلقتنملنبلنادتسثهرىزلعب

هبتعاس~~زااعبهگنمزمهب،انداتسرفلولسهباراههچبهمه،تماسئىانپزاسپ

.مدشلقتنمتشهلولسهبنمولندرکضوعارملولسهلصافلبو.مدشهداتسرفلولس

ندشهدىچرباتهگدشىملماشارتماىقمواقمىاههچبزاىبىکرتلماگروطهب~لولس

ودنىغعضتسمنامرآىاههچبزاوفنود.مىدشىمرغن`)نمابودندوباجنآردتماىق

رفن~نمابلاحهگپچىاههچبزارغنهسودهاجمىاههچبزارغنراهچىناقرفرغن

ىاضفربتگسابلان،تشادىاهژىووجتماىقىاههچبرطاخهبلولسنىا.مىدشىم

ىلودندوبهدشجراختماىقزادوباههاماههچبنىاهکنىادوجوابودوبمگاحلولس
~»

هتسهآىلىخلگشهباهنآندرکتبحص́́لثم.دندوبهتفرکنوخدىدجتلاحهبزونه
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لوغشمىتسدىاهراگوهعلاطمهبرتشىب.دندزىمنفرحدنلبىالصابگىچىهودوب

.دندزىممدقىئاهنتهباضعبودندوب

نممىدشىمگدزننمهب`~هبنوچىلودوبنلنىاشوخهىلوازوردنچ،طىارشنىا

ىتسدهرىچشاقنوطاطخىتسارهبهگىلم،قاتالوئسمىتقو.متشادىاهژىوناجىه
~ تروصهبمتساوخوازانم،درکىمىهاوخرظنهاکشورفتسىلىارباههچبزا)دوب

~ .دنگدىرخهاکشورفزاىئادجتسىلنمىاربرابنىا،ىئانثتسا

نانوتوپمگوامرخهتسبدنچهکنىانىعردهمجهبدوبىکوشنمتگرحنىا

ماجنانمابهطبارردىحىحصانتگرحنىرتگچوگافاصناىلومدادشراغسىراخوس

زااهنتهننمهگدوبهدشرتشىباهنآبجعت،دمآنمتاشراغسهکنىازادعبودندادن

واههرىجهىقبىلومزىرىمىاهشىشلخادمهارمرىنپهرىجهکلبمنگىمنهدافتسااهنآ

.مدرگىمهداغتساحمجابىداعتروصهباراهدىرخ
~>~~ ناشرىنپهرىجزوررهمهرکىدىاههچبزارکىدىگىوهثادساوىدازانوىامهداىهلنز

.دندروآىمنمىاربهناىغخمار

هبمهقاتاردهکىسک،دهاجمىاههچبزا)دازرف.مدوبندزمدقلاحردنمهب`~زور
~-~ :تفکهمدقمىبولمامنارسهب،درکىمنىتبحصوملسرکىدىسکابنمزج

~ ؟ىروآىمردهگهىچاهىزابنىاىئوکبىهاوخىمن
- ؟اهىزابمادک:متغگبجعتاب

ارترىنپارچ؟ىروخىمنارترىنپهرىجارچىلودرالنىدارىاهگلقتسمدىرخ:تغک~
- ؟ىراذکىمتاگاسىوتوهشىشىوت

»>
هجوتم́́امتح،مراذگىمکاسلخادارمرىنپنمهدشهجوتمواىتقوهگدوببلاجمارب

اررغنگىمهاوخىم:متفگورنىازا.هدشمههگىدقىفروهثادساونوىامه
~٠٠~ .تفکنىزىچودشغاق́́ارهاظنمفرحنىااب.مرىکبللوتنشجشىاربومنکزىرپروس
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تسردگىکمهاوخىمزورمامتغگسبهب،مىدروخىمهناحبصىتقونمهب`~حبص
~ هگمدزسدحودندرگتقفاومهمه.منىشنبموسهقبطتختىورنمهنگممرگا.منگ

~~ تىعضورکاومنزىممدقورهارىوتنمتفگدازرفورنىازا.دناهدىمهفارعوضوم

هبدندرگحورشدننگبىشسرپهکنىانودبمهرگىدىاههچب.منگىمتربخ،دشزمرق

ىلاخارتختموستختىورمهنم.ىراخوسنانندرگدرخوامرخندنکتسوپ
~ .مدناشوپارناپوئنزاىکرزبشخبنانىاهگىتسلپابوهدرک

:تفگهدنخابودروآمىاربرىنپبلاقگىوگثخرىشىطوقگى،قاتالوئسمىلع

ىزىچمهامهباىىروخىمىگارگىکنىالاح.دمواىمنتاهفاىقهبىروخىگت

؟هسامىم
.هشاجرساهىتماىقمهسىلوهسرنمدوخهبدىاش:متفک~
~~- شور)هماخاب(ىزىچنمىهاوخبهکا؟ىنکىمتسردلگهاىسدرکلاسىارب:تغک

- ارزورنىاوتهبومرادىمىمارگارزورنىامهنم.منکبارراگنىامرضاحمسىونب
-

.مىوگىمگىربت

ابارشراگوا.نتشونىاربمدرگادصارىلع،دوبهدشمامتگىکراگرهظزادعب

گىکنىا.درگىشاقنگىکىورارنامزاسمرآتراهموىئابىزهبودادماجناىلنمرنه

اتهکنىابلاجودششخپ،تسادومحمرداربرسپدلوتهکنىاناونماباهلولسنىب
~~. ادصومعارمودنتشا́ذگىمنمرسهبرساههچبزاىضعبوىدازانوىامهاهتلم

~ .دنامىقابنادنزردنمراعتسممسارکىدىتبسانمهبمسانىاهکلندرگىم

واصمىلژقفاففل٧نصهپ١٩
~ وصاخىاههوىشهبمىناوتىمار~ىاهتبسانمهکدوبهداتفااجرکىدلاح

کماىسودمصدرگلاس،رىت٨،نىدرورف٧´لثم.مىنکرازگربدوجومتىعضواببسانتم

...وناىدسا
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دعب.اشرازگرباههچبزاىداىزدالعتىرگمهابرگىدرابراصحلزقرد~~نمهب`~

نىمزرانگلابىلاوولابتوفىاشامتىاوههباههچبزاىداىزدادعتابىرقتگىگشخپزا
~ سگرهومىدمادرک،دندوبهدرگتسردناوارفشلتاباههچبهگىئاههچغابىلاوحو

ه هنىسهبهنىسارراعشاهکدوبىسک«ىلودىجم»ىمارکشداى.دناوخىمىدورسىرعش
~ نىارد)مدوبهتفک~ىاهتبسانمهبنمهکارىراعشازاهعطقدنچودرکىمظفح

.درگهملکدىئابىزهبار«دىآىمهچناىابىادص»رعش.دناوخمسارم

هتتممثملکولزهاهفف~~نمهب~~

ناونعهب.مدوبهاشلقتنمگىنلاسهبىدارفنازانمهگدوبزورهددواح~~ئمهب``
~ ~ازالعبومدوبهلشلقتنمىدارفناهباللىبشىرازکربابهطباررد،ودنلاسلوئسم

.لندوبهلىدىبوخگرالتاههچب)ماشلقتنمگىنلاسهبزور

،ىفطصم،اىحوت،وامم،هدازبجرنسحم،ىوفطصمناوىگ،شىگهبىلعامحم
--- مىتفرگمىمصتىرىکىارورظنلدابتابرابئىلواىارباههچبزارگىدرفنلنحپورهحپونم
~ هبمسارمنىاردتکرشىارب)اهىتىرثگاواهىاهدوتزجهب(رگىدپحپتاناىرجزا

.مىدرو~الممهبتوعدىمسرتروص

وابىزراتىگ)هوىمهبعجىاههتختزاىانمرنهابهگارکراگهارىاههچبزا)گىهاو
~ ابمسارمنىا.اىشخبمسارمنىاهبىصاخىامرگشاىانمرنهابدوبهتخاسىئاتمهىب

-~~ .تفاىهمتاخلانوىسانرتنادورسابولشزاغاهنارتودورسورعشوىئوگلماشوخ
_

ىوررب.دوبانبنا~پپاهنتناونمهب~ئلاسردهگىساملاگماىس،ناشفناجزىزع

زاارنآو«دابىمارگقشعنامزاسالوتدرگلاسئمهب`~»دوبهتشونىخرسهحپراپ

.دروآهفعشهبارامهمجىقىاقدىاربهگدرگنازىوآنورىبهبامىارباههدرنىل
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تمسههکوگزهاهفژ~~صهب~~

زاشىبماگحاابناىنالنزىارب،سىساتهزات`~ومىدقگئلاسرداىاجىانبمىسقتاب

امطابترا.تشاددوجومهىئاهبىنادنز~اات~~دودحدنبنىارد.متفرگرارقلاس`ا
- رارقربتعرسهبطباورهگ،اهىنىوادنبابرگىدفرطزاودوبىرالهبابفرطگىزا

اب)ودوگىئلاسلثم(گرزبىاهلولسنتشاانراىتخاردرطاخهب~گنمهب`~.دش
~ مىاشروبجمهتبلا.دوشنرازگربمسارمهگاشنثعابنىاىلومىدوبوربوراجلگثم

~- عونتمىاهزاواورعشودورسابمسارمنىا.مىنگرازکربمهلباقملولسودردارمسارم

نوىامهناشغناجقىفرقىرطزاماىپئىا،ىنىواىاههچبزاىدادعتفرطزاىماىپتئارقو
~~ه .تفاىناىاپلانوىسانرتنادورسناناوخابواىدرکرازکرب،دوبهاىسرامتسدهبىدازا

مسمممس
نمهب
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هلاخواکآهلاخراکزا

مىاهاپ،مناتسد

مىاهاپوناتسدنىاىمآ

ندموآمدشدرگهبىارب
تساهناخراکخرچ

امماهدشهلرکپىىتحو
هناخماکهدندخرچمد

ناشىزاسباوت
دنزاسىمسوبعم

مىاهاپ،مناتسداما

تسىقابنآردقممات

دنکىمتکرح

کچوکىاهراشاابهچرگا

دىوجىماراىردشورخ

ىنتماشورخجومابات

دزاسجلفارهىامرس
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هسىعئ((ژشمئ~قىگوهپمىهقت،ژوپژ.ود~هپمىهقت،رگوکژ~ژهپمىهقف

٨ژرتسئلقىگوکىرص~
.تشاانندرگراگهلصوحلصا،زورنواهژىوهبتشمادىبىجعتلاحهگدوبىتقوانچ

- بقارمارچ؟ىنگىمىترپساوحارچهگدوبهاىچىپشاپورپهبرگراگرسرابانچ

همهارچتسنودىمناماهشابهتشادىرتشىبتقددوبهدرگىعسىلحمىباب؟ىتسىن

.دوب،<دىعسونرتسن»شىپشساوحوشوه
~-~ ودادابودشااىپرکراگرسهلکورسهرابودهگدوبىراگتعاسقىاقدئىرخاهگىد

~-- زورما؟ىروکهگم!ندشبارخاههرقرقمامت:تفکئشبهجوتممهارکراگهىقبهگدااىب

؟ىدرکراکىروجنىاارحپ
~-- ىچ:تفکداىرفابودروخربرکراگرسىابقشىرتهبهگتفگىهاتوگاىشخبببلرىز

~ رهمهشلاحات،مدبارامرفراگبماوجاىابمهنم؟همابابهنازخلامهگم!؟اىشخببار
~ رهوشومىتسهىرهشمههکنىارطاخهبمنوا،مدرگردىلىبسرىزىدرگىراگانگىحپ

~ هبمروبجم،مدبارىبارخهمهنىاباوجمنوتىمنهگىدىلومتخانشىمارتزرماىبادخ
- .منگشرازکامرفراگ

~~~ رهورب،ئگشرازگورب:تفگدنلبىادصابوهنکظفحارشدوخلرتنگتسنوتنهگىد

ىامرفراگنىاىاربىدلبىاىصقرشوخرهورب،هلبماجناداوخىمتلدىطلغ

هلجعابواودمآردادصهبراگناىاپرىژآرىوورىهنىمهىوت.هابشىامنهدازمورح

سىورسهبارشدوختعرسابودرگرسارشرداچواناسرئکتخرهبارشدوخ

اتسىورسهگارچهدرگهلجمدرومىب،اشهجوتماشراوسهکئىازااعبهزات.دناسر

.دسربهناخهبرتدوزدناوتىمنواوانگىمنتگرحدنگنراوسارهمه

)شاراگمهزاىگى(«هىسآ>٠ىئادنزلددردواهتحىصنهبىرااقمىرذآهارهسات
ىاهزورداى،شوخىاهزورداى.دشروهطوغشدوخىئاهنتردنازااعبودادشوک~
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-~ ...شنتفرهاکشنادوهسرلمهرودداى،<>نرتسن»نلمااىندهبداى،<>دمحا»ىضىرمخلت
~ درد«نرتسن»،هنودىمىلىخ«نرتسن»؟صابابدىما«نرتسن»:تغکىمىروشهچاب«لمحا»

~~ واهکىتسارىتسار.هشىم«دىعس>٠ىوگلانوا،هنگىمرگهگىدروجهىنوا،هسانشىمار
-__

شلتهمهنا،هداوناخهبقشمهمهناوک،هنىببهک«امحا>٠وگىلودوب«اىعس»ىوگلا

روابدوبهتسنوتنتقوچىه؟ندرگراگتقومنوا!!!؟هرىمبرفنهىهشىمىتحارنىاهبىنعى

وربشفرحمهىلىخ؟دوبهنوخراگىاروشىوت٠<لمحا>٠هخآ؟هدوبىداعزىچهمههکهنگ

زاىلىخودوب«دااماهتىمگ>٠فرطزابموصنمهکدىدجىامرفراگابهشىمه،تشاد

.دوبرىگرددوبهدرگهطقارىرگراکتاناگما
~ وناتسودزاىلگ٠<لمحا>،هزانجسىثتىوتىلودوباههاگشنادنلشهتسبهتفهنىلواهزات

~ گرمزادعب.دوب٠<دىعسونرتسن>،هبشدىمامامتلاح.اندوبهدرگتکرش،<نرتسن>،ىاقفر

مااختساهناخراگرداروا،انشابهدرگشاهداوناخهبىگمکرهاظهبهگنىاىارب«امحا>٠

.دندرک
-- اتودندوبهدىسر٠<کرمگ>،نادىمهبهزات.درگهاگنارنورىب،سىورسهرجنپزا

_-
اتتفرکهزاجاشزا«نرتسن»هکداتفاىزورنواداى.دوبهانومهارىلىخ،<ونداباىناخ>٠

هگدوبهاشهجوتمدوبهاىرپبماوخزاهگبشمهمىن.اننامبششىپبششاتسودزااتانچ
~ ناتسودىتقوحبص.دنسىونىمىزىچگنرابدىفسهچراپهگتگىىورنرادانوا

نحلابنرتسنو؟اندرگىمراگىچلبقبشاىسرپودرگتبحصوااب،دنتفر٠<نرتسن>٠

:دوبهاىسرپواىتقوو.مىنىبىمگرااتئمهب`~ىاربمىراد:دوبهتغکىگشىمهنىشنلد

ىرباربزا،مزىلاىسوسزا،لگهاىسزاشىاربهلصوحاب«نرتسن>٠.ممهفىمنارتروظنمئم
~~ زاشلدهتشىاهىنارگنمامتابزورنوا.دوبهتفکىرادهىامرسهىلعهزرابمزا،اهناسنا

.دوبهاشداشىرتخدئىنچئتشاد
~ مهابناشطباور«اىعسونرتسن>٠ودوبهدرگورفطىاش~الاسىاهانببورىگبزااعب

رسودندوبهتفرارهزتشهبهبىىاتهسهگداتفاىاهعمجزورداى.دوبهاشرتشىبىلىخ
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~ زاىضعب.مىشابنامدوخبقارمىباسحدىابىتدمىارب:دوبهتغک«نرتسن»،«دمحا»گاخ
~ رطاخنىمههب؟دنتسهدلبارامهناخصردآاهنآزاىلىخودناهدشرىکتسداههچب

اتودنىاشاىندمامتهکوا.مىشابرودهناخزاىتدم«دىعس»ابهگمدرکمهارفارىطىارش
ه دوبهدىسرپ«دىعس»ىسردتىعضوزاودوبهتخادناهارهىرکودااىبودادىلگشلواندوب

؟هشىمىچهگ

نامزنآاتهدنامىلىصحتلاسحورشهبىتقودنچزونههگدوبهدادحىضوت«نرتسن»

اهنآهگدوبهدشىضارلعبىلودوبهدرگنىرفنهلانهبحوشزاب.درگدنهاوخىرکف

لثمودوبهدگنارشگفارچ؟اجگىتسار؟اجگىلودنشابرودهناخزاىتلمىارب

!!!؟دوبهدرگتقفاوم«نرتسن»ىاهفرحاباههدشخسم
~ شاوىسىورسبشماردقچ.دندوب«هىداوج»لپرسهزات.تخادنانوباىخهبىهاکنزاب

~~ وهناخدنشابهتشکرباههچبدىاشهگنىاوىنارکنرطاخهبمهدىاش،هنگىمتگرح

.دسرىمىنلوطشرظنهبهار،دنشابوارظتنم

قاىتشاوسارهابواودندزردهگىبشنواواههچبنتفرزادعبهبتفرشنهذهرابود

رابودىگهگدوبمادنارغلناوج«انىس».دوبهدىدردتشپار«انىس»ودوبهدرگزاباررد
~~ هلمآناشهناخردهبتساىهاکشنادىاههوزجدرکىمرگنواهگىزىچنتفرکىارب

~ دوشهناخلخادهکنىانودبملسزادعب«انىس»؟دوبهتفرتعرسهباهنآنتفرگابودوب
-»~

شخپدىابحىرسوکبو«نرتسن»هبهدباراهنىا́́اغطل:تغگودادواتسدىگىتسلپهسىگ
~ دشرودتعرسهب؟دوششخپدىابىچوتسىن«نرتسن»دىوکبواهگنىازالبقو.دوش

بجعتابدرکزابارهسىکودشقاتالخادىتقو،دادرارقترىحوتهبگىردارواو
~ه دنچهبهکمانىاتفکشدوخشىپودىدهسىکلخاد،ىئوشسابلردوپ؟دىاتىطوقدنچ

،دوبنمهلببوخىلو!!!؟دشىمهداددىابىناسکهچهبهزاتهشبشخپهگهسرىمرفن

اراهنىا«نرتسن»ىاتسودزاىکىدشىمنادىپدىاتهنوخىوتهگتىعضونىاىوت

اراهتخرودنکزاباراهنآزاىکىتسنوتىمهگارچدوبتمىنغشدوخ.دوبهدروآ

(7نادنزىاهوگقگ9گ



__
ارتشتحرسورئىازا.تشااکىمناىاجواىرخىمىگىتصرفساعب.اىوشب

-~<- لوغشمارشدوخداىبشوجباات،تخىرشلخاداراهسابلوتشاادگهناخزپشا~

شرساهسابلنتسشابوهاششبىصنىرابجاقىفوتدرکرگفودرکواتاندرگبترم
~~- دىاتىطوقردوهناخزپشادوبهتشکربىتقو،هنکىمىئاهنتساسحارتمگوهشىممرک

.دوبىطوقلخادهىرشنوهىملعا،دىاتىاجهبهکارچدوبهدشهگوش،دوبهدرکزابار
~ .دوششخپحرسدىابهتفگارىزىچهچانىسهکدوبهداتفاشىرازودهزات

دربئىمزرىزهبارهسىگوتخىراهىطوقهىقبىور،هسىگلخاداراههىملماتعرسهب

لطسردمهگىئازومگىوتشاذگتشادرارقنىمزرىزهشوگهکىلطسلخادو
~.~- شدوخاب.درگهمجارشاىئوشتخرطاسبوهناخزپشاتشگربىروخلدابوتشا́دگ

~- زاهکزونهىلودنگراکهحپاهن~اابدنادىمشدوختشکرب٠<نرتسن»ىتقودوبهدرکرگف
- گىدزناشهجوتم.درگهاگنارنورىبسىورسهرجنپزازاب.تشاانىربخاههچب

هبارشدوختعرسابدشهداىپىتقو.درگندشهداىپهدامآارشدوخوتساناشهچوگ

.دوبهداتسىاهچوگىوتبىرغبىجعنىشاملنچىلواناسرهحپوگلخاد

دناسرردتشپارشدوخواشدراهنآرانکزادرگىمتسردارشرداچهکىلاحرد

ستشپزارغنگىدرگزابارردىلهگنىاضحمهب.دناخرچلفقلخاداراىلگو
~~ هبىگى،دهدبىباوجاىتساىسگهچانىببوددرگربهگنىازالبقو٠<نرتسن>٠:تفگ

~ وا.دنتخىرشرسرفندنچهلصافلبودرگطاىح~شقنارواودىبوگشاهدرکتخت
-_

جراخنازاىئااصراگناىلودوبهدرگزابارشناهدهگئىاابدوبهگوشزونههک

رانکارشرداچدعب.دزقعهکىروطهباناپچواقلحىوتارشتسدرغنگى.دشىمن
~ ردوندرگشلنلبنىمززا،دنتفرگارشلغبرىزودندزدنبتسدتشپزاارشناتسد.اندز

واتالخادهبارواناشگناشگ،دوبهدزنورىبهقاحزاشنامشچتشحوزاهگىلاح

.دناشواتاندرکورورىزلوغشمانسرپبىزىچوازاهگئىانوابواندرب
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گورالساپ٩اى~درگتقدرتشىبودوشطلسمشدوخهبرادقمهىدوبهتسناوتهزات

ندزدادوندرکلقتهبدرگع.رشوا.دندزىممههبارزىچهمههکدندوبىصخسثسابل
- هبهظحلو؟دىتسهىگامش؟دىزىرىممههبومىکدنزىچىارب؟دىهاوخىمىچهگ

۵- دعب.لمادنبشسفنهگدروخشولهپهبىدکلهعفدهى،دربىمرتلابارشالصنتهظحل

صابلدرف،دنتخىرمههبىباسحارزىچهمهاهنآودشرتهبشلاحىرادقمهگنىازا

هارىتخسهبهکاررغنگىوزابهگىلاحرددعبهظحلدنچوتفرنورىبىصخش
هه زجهبهگىزىچنىلوا.تشگربدادىملهقاتالخادهبارواودوبهتفرک،تفرىم

ارواتروصهکدوبىهاىسهسىک،درگبلجارواهجوتصخشنآىمخزىاهاپ

وازاىصخشسابلرومامنآ.دوبنآىورندىدىاربخاروسودىاجطقفودوبهدناشوپ

تعرسهبىصخشسابلرومامنآودربلابهنتملعهبارشاهلکواهک؟هشدوخ:دىسرپ
~ دىخرچىماجهمهشنهذ.دندشجراخقاتازاودادلهطاىحتمسهبودنادرکرباروا

؟دوبىگرادباقندرفنآدوبهدنامو
ه .دندرکىم«نرتسن»لابندهکدوبهدشهجوتمىلو

شتبحصنحلهبدرکىمىعسهگىلاحردودشدراوىصخشسابلنامهىقىاقدزادعب
~ ؟دندرکىمربىک«دىعسونرتسن»:دىسرپوازادهلبهناتسودىتلاح

.مرادنربخاهنآزاهگتساهتدمنممنادىمن:دادباوجوا

لزنم:دىسرپدنکظغحارشدوخىدرسنوخدرکىمىعسهگىلاحردىصخشسابلدرف

؟نوشاتسودهنوخاىدنتفراهلىماف
~ .مرادنربخنوشزاهکتساهتلمنلامنودىمننم:تفکوا

~ ىنودىمنلاحمناخهراىتپ:تفگودزشرسىوتىاهبرضتىنابصعابىصخشسابلدرف
- تزاروزابدىاب؟تسىنتىلاحشوخنوبزهگنىالثم؟دنتسهىروکمادگتاههلوت

~ه هناخزاارواناشکناشگ،دندوبهتفرکارشلغبرىزىرغنودهگىلاحرد.درواردفرح

ارشنامشچهلصافلبودندناپچدوبردولجهگىئاهنىشامزاىکىىوتودندرکجراخ
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.درگتگرحهبحورش

.دوباههچبرگهبطقفوطقف.دوبهاشورغشدوخراگاردودوبهکوشزونههگوا

هتسرفبىزىچ،ىماغىپنوشاربتسنوتىمشاک،هابربخانواهبتسنوتىمىروطهىشاک
~ اههىاسمهاتدوبهدشنثعابارچ؟دوبهدرگندالىبودادارحپىتسار.اندرگنربهنوخهبهک

؟درگدنهاوخهچواابدرکرکف،داتسرفىمتنعلشدوخهبهگىلاحرد؟انگهجوتمار

راگهکواهخآ،انناسرتباروااتاننکىماراهراکئىاامتح؟هداانماجناىراگهگوا

؟دوبهاىسرتارچسپهدرگنىصاخ

تشونرسىاربسرتدىاش،دوبهدرکرپارشدوجوىبىجمسرتهىىلوتسنودىمن
--- وازاهکدوبننىاهبزاىنهگىددندوبهتفرکارانواهگاهگارچ.هنمهدىاش،دوبشاههچب

دعبودرگفقوتهظحلانچئىشامهگدرکىمرىسراگفائىاىوت.انرىگباراهنآخرس
~ .داتسىاهقىقددنچزاسپودادهماداشدوختگرحهب،دنکروبعىئاجاىىردزاراگنا

.دندىشکنورىبنىشامزاارواودشزابنىشامىاهرد

ىتفاسم،وشلودوشلود،اپباراههلپ،تساهلىمشاببقارم،وشلود،ئىىاپراىبارترس
~ دوبناتسرامىباجنىاراگنا،تسارتسداناىچىپ،دنتفرلابهلپانحپزااعباندرکىطار

،اشدرىردزاارهاظ،انتفرنىئاپهلپدنچزا.دوبهدرگرپاراضفاودورادىوبهگارچ

ورتخالناارشرداچودرگزابشتسدزااردنبتسدىگىودندناشنىلدنصىوراروا

.شرس

،تىلاعف،تساىسهبهبارشمه.دىکوپىمتشادشزغم...لاوسولاوسولاوس

هسىونببوخوهنوخببوختسنوتىمهگنىااب،اههچبىاقفرواتسود،اههچب،همانزور

نزهىطقفوهنودىمئتشونونانوخىمکوهتفررباگاهگىسگهبدوبهدزارشدوخ
~ لوطتعاسانچتسنودىمن.هراىمنردرسىچىهزاهگهمىتىاتودتسرپسورکراگ

-- سابلنومهىالصشادصراگنا،دىسرپىمهگىدرفنودزارتشىبهگىسگنواهگاىشگ
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- ونرتن>-ىکىمهکوت:ذرکلاوس،ذرکىمباوجلاومشزاهنوخوتهکذوبىمخش
؟ىدادىکهباراههىملماسى،ىدىدنتساهتدمار«دىعس

~:. ̀~رحىچزاامشوهىچهىملعاونودىمنلصانم،اههىملعامادک:تغکدنلبىادصاب

؟هىنزىم
~ هبباطخ.تسىنتىلاحشوخنوبزوىتسىنمداوتمتسنودىمنم:تفگصخشنامه

~ .هنزبهچهچمنکشراداوماىباتشدىربب:تفکىسک
~ ىلودندرکىمشرونوارونىاونتفرکىمارشلغبرىزاجنىاات،دوببلاجىلىخىثارب

دندرگشرىزارسهلپىرسگىزا،تغىبهاردنتغگودندادشتسدهبارىبوچرسرابنىا

هگىنوا،درگسحشنتىوتىشزرلوهدشرومنهطوحمهئکىدراودرکساسحا،نىئاپ
ه- هىتتسارتمستغکشهبودربارواهطوحمنواىاهطسواتدوبهتفرکاربوچرس

~ ىتحهگدوبهدگنهجوتواهنهربىاهاپهبراکنا،راىبردارتاباروج،هرادرارقتخت

.باوخبتختىوررمدو،دوبنشاپمهىئاپمد

:دزدادىکىوندىشکشرسزاارشرداچتسشننآىورودرگسملارتختتسداب
~~ تختهلىمهبدشهتسبشاهاپ،دىشگزاردهداراىبوا؟تختىورباوخبرمدمتغکنهکم

زامهارشاتسد،درگىمسحشدوجوقاممااتارنهآىدرسشاهاپىورهکىروط
~ مهزونهتفگواهبدوبهدشوربورواابهنوخىوتهگىئادصنامهودنتسبتختهبلاب

--- نم:تغگهلاناب.هنوختمتسرفىمومنگىمتزاب،ىکبىنودىمىچرههگاهدشنرىد

شاپفکهبىاهبضهکدوبهدشنجراخشناهدزاهملگنىازونه.منودىمنىزىچهگ
- لقتهبحورشودىشکدردزاىداىرف.دندوبهلىبوکشسهبهگدوبىگتپراکنا،دروخ

-- .مىدبهمادااىىنزىمفرح:تغگهرابودصخشنا.درک
~~~ ونمىچىارب؟دىرادنردامرهاوخامشهکم؟دىرادننومىاونىدامشهکمتفکىدىمااناب

~~ نامه.درگندىشگهرعنهبعورشودشهدنگتختزاراکناىرکىدهبرضابهگ؟دىنزىم
~~. ودناپچشناهدنوردىزىچدوبهتشا́ذکواندرکىورورشنىتوپهکىلاحردصخش
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~~ ىاتشکناىنزبفرحىدشضاحىتقو!نزبداد،داوخىمتلدىچرهلاح:تغک
- ىورار)تساوتپدىمهفادعبهک(شرداچزارتنىکنسىزىچوهدبناکتارتاتسد

ابىلودوبهتخىرمههبارشىرکفلداعتگتکودرد،تشحووسرت،دنتخادناشرس

ارشدوخهظحلگىدمآىمدورفشىاپفگهبهگهبضرهىپردهگاهدردنىامامت

.دنروخىمگتکودناهدشهتسبتختىورهکدرگسح«دىعسونرتسن»ىاج
~~ وهطقارندزرابدنچ.درگرتلنلبارشاهدشهغخهلانودوزفاشىاهلقتربهاکادوخان

ارشرسرابرهواودنلىسرپاهىمردآوىماسا،اههىملعادرومردوازاودندرکلصو

هبضدنچدشنهجوتم.گتکوگتکوگتکهرابودودوبهدربلابمنادىمنتملعهب
~~ رىز،سابلابراکنادنتشادربشرسىورزااروتپهکىنامزىلودندزشىاپ~هبرکىد

~~~ تسدندرگزابزالعب.تخوسىمىکنشتواهداىرفرثاربشىولگودوبهتفرباشود

اردوخلداعتىتخسهبوا.دبوگباپهگدندرگمگحولندرگشدنلبتختىورزا،اپو

واىلودنتخادناشرسىوراررداچهرابودلاحنامهرد.دتغىننىمزهبهکدرکىمظفح
~ ىورودندربلاباههلپزاارواناشکناشگودنتفرگارشلغبرىزىرفنود.داتفانىمزهب

.دندناشنىلدنصگى
~~ ناهکانتغکىمىگلتمسگرهودندوبهدرگشاهرودهگىلاحردىتاظحلزاسپ

ه~~ منىببوکبولابنزبارتدنبمشچلاح:تفکتشکربدوبهدىدهناخردهگصخشنامه

.دسانشىماروتبوخهگوا؟هناىىسانشىمارصخشنىا

رسهظحلدنچزاسپ.درزآىمتدشهبارشنامشچرون.دزلابارشدنبمشچىمارآهب

.تخانشار<>انىس»ودرگلنلب

؟ىسانئفىماروا.دىسوپهرابودوجزاب
- .تسامرتخدىاهىسلگمهزاهلب.تفکوا

؟ىدرگرگچهدادوتهبواهکارىئاههىملما:تفگنشخىنحلابوجزاب
~~ .متفرکنناشىازاىاهىملعانم؟هىملعامادک.تفگوا
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- ىوروهتفرکتشپزاارواىلودشهدنکىلدنصىورزاهکدروخشرسهبىاهبض

لاوسدعبونزبارتلنبمشچدرکمگحصخشنآلاحنامهردودنلناشنىلدنص
--- ؟هدماامشهناخردرابدنچهکبوهنزبفرحشدوخمکباىىکىم:درگ

-~ مددوبهلمامرتخدهبهوزجندادىاربهگماهدىدرابدنچارناشىانم:تفکتىنابصعاب

.مرادنىربخمههىملمازا،هنوخرد
~ اراههىملعاىکىتسلپهسىکگلخادنمشىپتقودنچ:تفک«انىس»نامزنامهرد

~ اراهنآىئوکبواهبنمضرد.ىهدب«نرتسن»هبهکمدادامشهبدىاتىطوقاتدنچلخاد

.دننگشخپ
~ نمهبىچىهدىاتزجهبامشمرسپ:تغکدوبهدرکشومارفارىمسجدردهکىلاحردوا

-- شومارفارزىچهمهنمهرالنىبىعىتفکخورد،گتکزاسرتوگتکرىزهکا،ىدادن

.منگىم
-- وکبلاح.مىنودىمارزىچهمهامهگدادنوشننىابوخ:تفکوجزابلاحنامهرد

؟تساجگنوشسردآودندرباراههىملعانلمواىگاههچب
اهامشمنودىمن،ناجگمنودىمنمهمىاههچب.هلموىنامهنوخهىملعالابندىسک:تغک~

؟نىاوخىمىچنمنوجزاامشمنودىمننم،نىدروآنوشرسىئلبهچ
~ دادهماداشاخرپابومىاوخىمارتاههلوتوتدوخنوج:تفکهرخسمىنحلابوجزاب

اىىدزتىرخهبارتدوخ؟ىراذبهلگامرسىنوتىمىئامنمولظمابىدرگرکفهراىتپ
- ؟ىدروارىکرخارام

~ ،هلموىنانوالابندمهىسکلنتسههنوخىوتاهدىاتنىنزىمهىچافرحنىا:تغکداداب

.دنتسهنىمزرىزىوتانوا
~ .نوشمىراىبمىرىممهاب:تغکوجزاب
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راوسهاشجراخاجنوازااندرگگمکاعب،دوشانلبىلانصىورزالندرکگمکواهب
~ .هنگمخارشرساىهشابهلىمبظاومدنىوگبواهبدوبهتفرنوشداىرابنىاىلوهشبنىشام

~~ .شنشابهانودرکربىاهگىدهارزااىاشدرکرگف

.هشننوشااىپمهبشماهگدرگىماعداعد.دوباههچبرگهبداتفاهارهبهکئىشام

هىلواىوجزابنامهوندزفرحدرگع.رشنىشاممىسىبدندرکتگرحهگىرااقم

ودرگندىشگرىقآهبحورشنىشاملاحنامهرد.دادىمارانواىاهفرحباوج
__

شمه.درواىمنردرسدشىملابودرهگىئاهفرحزا.دشداىزاهناتعرس
~ ئىشامتمسهبهظحلرهودوبىزاانارىتوىرىکردوهژوسلحمودوبهژوستبحص

.هنگادىپحوهتتلاحدوبهاشثماباهنىامامت.شروآماسرسرىژآاب،دشىمهدوزفا
~ .دىسرىمششوگهبهمهمهىادصواشمگنىشامتعرسدرکساسحاىتلمزاسپ

هبرضابهگهنگبفارطاهبىهاگنانبمشچرىززاهنوتبهگاوهراىبلابارشرسدرکىعس

.دادرارقاهاپنىبارشرسهرابوددروخشاهلگسپهبهک

نوشافرحىلبلزا.ندرگتبحصداسىاونورىبزاىسگوداتسىانىشامابىرقتاجهى
~~ گردهبىرىکردىوتهرتخد.مهرغنودنواوناشهتشکرااساپاتودنگىمهگاىنش

.اناشهداىپنىشامزاهمهدرگسحفرحئىااب.هدروخروناىسهرسپوهدشلصاو

اب.دزلابىمگارشدنبمشچودرگدنلبارشرسىمار~اهبدرگىمىئاهنتساسحاهگوا

٠<اىعسونرتسن>٠رکفهبهظحلگى.هرادساپزارپهحپوگوهنوشدوخهچوگرسدىدبجعت
~ ندرکااصودادوخىجابودرکزابارنىشامردهنکلرتنگارشدوختسنوتنهگىد.داتفا

.اىودهناختمسهبمروتمىاهاپنآاب،اههچبمسا
- دوبهداتسىاشرستشپهگىباوت.داتسىااپودىورودشهدنگاجزالوهابناهگان

~ لابارشانبمشچواىلواناشنباروادرکشلتوتشماذکواىاههناشىورارشناتسد

...مرباىاب،مرباىاب:دزدادودز
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- )دناشنبروزهبارواتساوخىمهکىباوت(«ىنىسحهاشهرهز»گمکهبرکىدباوتدنچپ
٠~ ناشکناشگارواهىلوامتثموبضزاسپودنتخىرشرسىورىکمهودنتفاتث̀م

.دنکربخار«دوادجاح»دنتساوخرالساپزاوهدربتماىقردگىدزن
--- هاکچىههکىنحلابودوبضاحاجناردشاهلماربمگشاب«دوادجاح»لعبهظحلدنچپ

؟هدثمربخهچهىچدىمرپدزىمجومىتواغتىبنآردوتشادنهقبامئ<
~~ هدامااتدندوبهتفرگارواىاهوزابرکىدباوتهئگمگهبهگىلاحرد«ىنىسحهاشهرهز>:

هدشدنلب،هتخىرمههبارتماىقمظننىاىجاح:تغگ،دشاب«دوادجاح»زاندروخگتک

داجىاادصورسهرادشلتهشىمه،هدبهىحورهىقبهبداوخىم،هتخادناهاردادىبودادو
-~ زىچهمههکىد،ىچهگ:تفکودىرباروافرحتوافتىبنحلنامهاب«دوادجاح».هنک

ام،دىثمابنوتدوخرکفهبمهامش.دىنگشلو،لثملىطعتىزاسباوتهنوخراگ،دشمومت~
ه

.ىنتفر.مىىنتفر،مىتسىنهکىدهک
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رشورشداىمنوماب
ربعموتوهنوخوم

مادىبدرماتماچ

ماىشوهنزاتدنچ
ماوىدجنکهتسننت

ىلگوهاکاهماوىد
ىماخبهنوشرفهن

ددد
مکىلعملسادرم

مکىلعملساهنز

مگددشمناخدرهز

ددرگنربهگادرهز
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تساهامتسدهرگوت

نشاپاجزاهگاادرم

نشابهارمههگااهنز

دنشاپىممهزاربا
تساجنىمهنوباتهرهز

تساهاپکرچولواتوت

نشاپاجزاهگااهنز
دنشابهارمههگاادرم

دنشاپىممهزاربا

هرهحپلنحپ،مىدوب)نىوامىاقىاهلنبزا~لنب(لاب~واتاىوتهگىرفن`ا~نىبرد

ىگمدمحمرتگد»اهرتنسمئىب.نامواىممشحپهبلواهلهوردهگاندوبصخاشىلىخ

٠<اىحو>،اهلاسونسمگنىبردو٠<ىئوخدوعسم>،اهرتناوجنىبرد،<...وىقارنناسحاو
~ مهىداىزنسهتبلا.دوبهلاسهدزىس،هدزاودهچبرسپگىىراگنا،هزىمهزىرهثجنوااب

ات.اشىمنوحمشبلىورزاهانخ،شاشبودرکىتروصاب.دوبشلاس`~هگبتشاان

گىىنولپغولشنواىوتوتشاذگىمهمهرسهبس.وگهلذبونوطىشداوخبتلد

.ىنارحبطىارشنواىوتدوبىتمعنشدوخنىاوداتسىاىمنزابگرحتزاهظحل

داىهبمتسنوتىمنىلوملىدار،<لىحو>،ىئاجگىلبقمدرکىمساسحاهگدوببىجم

رظنهبىعىبط،دوبلوغشممرگذورگفهمههگطىاشنواىوت.ىگواجگمراىب

ىلو،منگنمدوبهاىدار«دىحو>٠هگىناگمواجندرگااىپلوغشمارمنهذهگاىسرىم

.دوبهدرکلوغشمارمرگفزاشخبگىهروخلثمواشىمن

ردواتاوماىنشار)ىناانزنازىزعندرگنارابرىت(اهئهآرىتىااصئمهگىرابنىلوا
__

هگىلاحرد،<اىحو»،صلخىاهرىتشرامشزاسپ،تفرورفرواگرمىتوگس
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- امهبکوشروزطقفاههبعقردامنىا:تفککبىادصابدىلامىممههبارىشاتس٠

)ىقارنکاحا(رتکداقآتمدخذاوخىمىکمنودىمن،هسرىماههراچىتخبدب

؟نسرب

دىشکىمىقارنکاحاهناشتشتسدهکىلاحر٠دعب،هکخرىزکدزقاتاهمههک

زابهک.هرادونوشاوهماسومع،همکعموصرقذشتشپاهرتکدذوىاقآزىاتلا:دادهمادا

بردکبرادساپ«ىمظعلادبعهاشلع»دشثعابزىاوتفراوههبقاتاهکخىادصمه
--- .کوترسورنىتفرکوکب؟هنوتکرمهچ:هکبوهکزابار

-- مىتفرکذومرسورورکبام:تفک٠وبباوجهبرفاحازىپروجزىاىوتهک«دحو»
ه

؟ذرىکىمذوشاجوکارکباهىمظلعلاودباش

.دشدلبهمهههقهقىادصهک

هب٠درگمروتروصورسابدعبتماسود.نورىبدىشگقاتازاار<>دىحو»ولموا٠رادساپ
ه~ تشگربهلاناب«دىحو»هکدوبهتسبناربرد«ىمىظعلادبم٠اشىلم»زونه.تشگربقاتا

~~ هگىئاجنوانرىکىمنوشاجکوردنب«اهىمىظعلاودباش»مدىمهف٠زات!اه:تغک
-.~~ .٠دنخرىزدندزهمهمهزابهگ.هکىم«ىنلىگهتلاتىا»

،٠دازنىسحمىدشهجوتمهک٠راىبشروىشفرطهبتساوخىم«ىمىظعلادبمهاشىلم»
~ .دنتفرودنتسباربردودىشگوتفرکارشتسد،دنبسىئر

ه-
دردترسهکمبوخرسپ:مدىسرپوازا.منگتبحصدىحوابمناوتبهکدماشىپىتىعقوم

- ؟ىکىمارازىچنىاهکهنکىم
~ ىلىخ،٠رهشبونجهچبنوچهنگىمرگنىمىظعلادبع٠اشىلموراىنىا:تفگ٠دنخاب

هه
هچبنم«همىظعلودباش»هچبنواهکا.هکبهنوتىمداوخىمشلدىچرهوهتولوتل

.مسىاوارونوجنىاىولجمدلب،)نارهتونرهشکىدزندىشمجناباىخ(<>مدىشمج»
- ٠رادىموزلهچلاحبوخ:متفکتساىزابدقوىنگمگور،هلئسممدرکىمرگننوچ

- ؟مدىشمجهچبنمىکبهک
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-~»
.متسههدشبارخنواهچباعقاومگىمارتقىقحنم:تغکهدنخاب

رفنگابدرادتسود«دىحو»مدرگىمساسحاىلومىدبهمادانامتبحصهبدشن

.دشىمنمهارفنآتىعقومىلولنزبفرح

فصمىاهىقرنانآ،حبرمرتم~~ردرغن`ا~ىغولشواهىزابوقاتارعشىاهبش
~ .دشىمىکمههىحورشىازفاثعابوىزاسزابارهنازورىاهىئوجزابزاسپهدش

)~~
:تفگىماراهب«دىحو»مىدوباهنىشنرادىبتغىشىوت«دىحو»ونمهکاهبشزاىبش

.ىاهدناچىپارنمشوگرابکىوت.مسانشىماروتنم
-- ىوت«نامزاسداتس»ىوربورگنىگراپ:دادهماداواومدرگهاکنواهبترىحوتهباب

؟داىمتداىهدکىمناباىخ
- ؟هرادوتونمهبىطبرهچ؟ىچهگ:متفگبجعتاب

دمآىممه«مناخارهز»دوبراجنلکوثحبهشىمهگنىکراپىوت٩~دنغسارخاوا:تغگ

؟داتفاتداى.ندزمههبىارب
~ تداى.مدوباجنوا،ندزمههبوندرگخولشىاربمنم،مدرواىمىزاگروتومابونوانم

-~ دىکنلىمهگىئاقانواووتمدرگىمهداىپار«مناخارهز»نوباىخرسهکىزورنوا؟داتفا
--- ىدىسرپمزاىدوبهتفرکارمشوکهکىلاحردوتودىدىبسچونمهقىمگىمار«رهاط»

؟ىاهدشرادقامچتسىن~ىرادهگمکلاسونسنىااب؟ىنگىمراکىگىارب

نىانم؟ىنگىمنرکفتدوخىاربوىتسىندازآارچ؟ىنگىمناهرارترکفارچ
- .مدرگشومارفوهدنوممشوکىوتمزونهاهفرح

هکتشادىماصتخازورىاههدشهجنگثونسمدارفاهبواتازاشخبگى،تىعمجداىزدادعترطانهب~

همهنىافافگواتاىاضغزاب،نهىباوخىمپىزىاههناهندلثمهگنىاابممهىقب.هنهثىهرفن،ادوهح

واتاطسورددندوبروبجمىدادعتتلاحئىاردومىباوخبهتغىمثهمممىدوبروبجمودادىمنارتىعمج

.لندوبتوگستىاعرهبهفظومدلندوبرالىبهکمهىناسک.لننىشنبىدالعتولنتسىاب

((نادنزرىاهوگتفگ99



- ىعسومدرگىمهاکنواهبهکىلاحرد،دوبهدشنشورمنهذگىراتهطقنهزاتهکنم

ارهاظتلاحاب،منگمسجتمدوخىارباروالبقلاسهسهرهچابىرقتمدرگىم
~- ؟ىدرکىمىچلابند؟ىچهگ:متفکىتواغتىب

-- .مدرکادىپمتشگىمهگىزىچلابندنم،نم:تغکدنخبلاب

ىکلاىازىچهىداوخبهنکن؟هنگىمراکىچاجنىالصا؟هىچشروظنم،دشهراپملددنب

بىقعتتحتاجنوازاهنگ.هدبرارقوجزابراىتخاردورهمهوهراذبشافرحىورمه

نىاىوت.دوبمهمىلىخنمىارب«رهاط»دروماصوصخم.مىتشادنربخنامدوخومىدوب

ار«رهاط»وت:دادهمادا.مدروخىنگت«رهاط»مساندربابهرابودهکمدوباهشبوشىش
~ رادربتسدنمرسزا«رهاط»ىلو،ىدىدنونمهکىدوت.متخانشىمنمهنم،ىتخانشىمن

.دوبن
-- نمىبلجنمىکدنزلنومهفنمهبهکدوب«رهاط»نىا،درگمداونمهگدوب«رهاط»نىا

.هىرادهىامرسدرکلمعلصاح
~ تشادوالاحومدوبهدىسرتتدشهبوازاهگمدرکىمهاکنىناوجونهبنارىحوتام

~ .دادىمحىضوتارشىکدنزرىسمرىىغتنمىارب
- !؟مدرگرىىغتىلىخنم:دىسرپ«دىحو»راکنا

- هىبوخ:متفکلاحنىاابدهدىمحىفوتاىهنکىملاوئسمتسنودىمنهگىنحلابىلو

.ىتفرگهلصاف،~~لاسردتزورنآهناگدوگهرهچزاوهتفرلابتلاسونسرادقم
~ ؟تساملاسدنچنمىنودىمىتسار.تسىنهرهچنمروظنمهن:تغکدنخبلاب

.لاس`~ا̀ى~:متغگدىدرتوگثاب
~~ ابنم:دادهمادامىوکبىزىچنمهکنىازالبقو.تساملاسهسدودحنم:تغکهدنخاب

هگىد.مدرکدشر«رهاط»ىئامنهاروگمکاب٩~نىدرورفزاومدموااىندهبنمهبماىق
.مشابهدنىاىاربمدرگشلتومدرپسىشومارفهبارهتشذگ~

.مادعارظتنمومتسهاجنىالاحبخىلو
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؟مادعا،مادما:مدىسرپمدروخهگىهگتغگارملکنىاىدرسنوخابنانچ
--~ هچدندرگمادعاهکارىناسگنواهکم،هنهگارچ؟ننگممادعاهگداىمننمهب:تغک

-ه رابنىرخا.هدشگنت«رهاط»ىاربىلىخملدىلو.اهنوالثممنم.دنتشادىلئامشولگث
~ وندادتلحملىوحتارنمهکىدبوخمهدعب.شمدىد)روپناطلس(دىعسمادمازادعب

- .لتقهبدىدهتورورتکرادتمرجهب؟ىمرجهچهبىنودىم.مدشرىکتسدرهم~

!؟ىدوبىمزرىاههخوجىوتهنکن؟ىگلتق،!!!؟لتق،رورت:متغگ
~- )باهلولىهارهس(ىهارهسنمزاىلو،مدوبنىمزرىاههخوجىوتنمهن:تغک
.دنتشاددهاشدىدهتىاربنمضردودنتفرگ~

امندىباوختبونودرگرادىبارپىکاگى،باوخلوئسمهنزبوشافرحهىقبهگنىازالبق
~- هب.دربىممباوخهکمىلوامعمولاوئساىندکىاب،مدىشگزاردومتفگىرىخببش.دش

امامنىشنبمتسناوتىمتساوخىمملد.متشادنندروخنگتىاجىباتگوخىتمىنتروص

وهتسخحبمومدرگىرپساربشهدنامىقابتعاسدنچدوبىلکشرههب.تشادنن~ا

لوئسمگمکابمناوتباتمدناسربردولجارمدوخوملمآنورىبسرپىلزالسگ
~ .مرىکبلىوحتارهناحبصهرىج،قاتا

~ دنبمشچابودندرگااصار«دىحو»ودرکزابارقاتابردنابهکن~تماسدودح

.دنتفرىمهقرمىولجهگىباوجىبىاهشسرپومدنامنمو.لندرب
~ جومشنامشچردمشخىلوتسشنىجنگردىملگچىهىب،تشکربىتقوبورغ

.دندشوربورىدرسدروخرباب،دننزبفرحوااباندرگىعسهکمهرغنودىگى.دزىم
د .تساهدوبىئوجزابوهتفرنهاکداددنتسنادىمهمهىلو

~ رب،دندرگاپهبهرابودارهرعاشمهمانربنارکىدو«ىقارنوىکلمرتگد»هگىتقوبش

هب.درگىمرىسرگىدىملاعردراگناودروخنناگتدوخىاجزا«دىحو»هشىمهفلخ
~~ قرغتاىتشکراکنا؟هدشىچمدىسرپوازاهمزمزابومتفرکاجشرانکرددوبىگشره

؟ندش
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-~~ .مرداماب،متشادتاقلم:تفکىکتسهاهبدىحو
~ ؟دندادتاقلمتهباجکوىروطهچ؟بوخهچ:متغکدنخبلوبجعتاب

.ىناتسدادىوت،موجزابىولجمتشادىروضحتاقلم:تغک~
؟ىتحارانارچسپ،هدوبندبهگنىا:متغک-
~-~ ادىپىصخشهىتفکنمهبنواهخا.منکاوعدمردامابمدشروبجموجزابىولج:تفک

~~ مشنمالعانمهنگىمىراگ،منگهبوتلهاوخبمهنمزاو؟هشبشاهغىصهکاهتفکهدش
-~ هرتهب:متغکشهبومدشتحارانمنم.ننگدازانالنززاونمهگهنگىمىراگىتحو

نم.ىنگسامتلااهنىاولجنمىارباما؟ىنگىشورفدوخوتقباسراگرسىرب

نمابىهاوخبوهشابراگىوتىاهگىدهعفدهگا.منگىمراگچومدرگراگچمنودىم

نىاانىانمضرد.ماىبتتاقلمهبموشىمنرضاحنم،ىنزباراهفرحنىاوىنکتاقلم

.دننگهداغتسانمنتسکشمهردىاربوتزادنهاوخىمهگدنتسهفىثگوتسپردق

.دنبىوتمداتسرفودروآمنورىبقاتازادرکىمتساروپچونمهکىلاحردمهوجزاب
~ .نتفرکارملاحىروجدبهصلخ

؟ىنگىمگفىچهبلاحبوخ:متغک~
ردمنگتاقلممردامابمدشضاحارچ،مشکىمتلاجخمدوخزاهکنىاهب:تغک~

~ سامتلااهنىاهبارچمردامهگنىامود.هرادنتاقلمىرکىدسکچىههگىلاح
-.

ونممردامىولجمتشا́ذگومدزنارچ؟منزبارموجزابمتسنوتىمهگنىاموس.هنگىم

)هن٠ .همرب

؟دوبىلگشهچتوجزاب:مدىسرپبجعتاب
هاتوگدق؟دوبصخشمشامشچطقفودوبهدنوشوپهاىسهسىگگىابارشتروص:تغگ-

.شمتخانششااصزائم.تشادىاهلپخلگىهو
دنزىربهگئىازجهبىدادىمرىىغتارىچىدزىمشهباتانچمهوتلاحبموخ:متفک~

ناشدوخ؟ىدوبهدرگناضاقتهگوت؟تاقلمابهطباررداما؟ننگتراپوتلو؟ترس
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وىتفرنمکى،هکنىارخآرذ.تنربىماجکىتنودىمنوتهکنىانمفرد.دنذاد
--- ...ودندزگتکشولجارشاهشوکرکجهگمتسهتردامتحاراننم؟ىتشکربنمهد

~ ،هتسشنوربورىنىبىموروراىنوا:تغکودىرپمفرحطسوهکمدادىمهمادامتشاد

ىاههچبنتسشننومفرطودهک«دىمحونسحم»هتبلا.هتفرامخنوتهىتلم،«ربگا»شمسا

رختساناباىخهتىمگ(زمرقنومتخاسىوتار«ربگا».دنتسهتسودنمابو«نباون»ناباىخ

هتخاسزمرقىلافسىاهرجآابهگشنامتخاسرطاخهبهگنىوزقناباىخردحقاو،نارهت
~ .دآىمنمشوخشندرگهاکنزرطزاومدىد)دوبهدشفورعمزمرقنامتخاسهب،هدش

تقوهىهبارنومندزفرحهماداهرتهب،)نىچربخوسوساج(هنتنآمنگىمساسحا
-

.مىنگلوگومهکىد
~ ؟تسىندنىاشوخشىاربتبحصهماداهکنىااىدىوگىمتسردمتسنودىمنهگىلاحرد

.تسىنىاهلئسمهشاب:متغک~

اهىاهرعاشمهمجهبتفرودشدنلب؟دوبهتسشن«دىحو»رانگهگدىمححقومنىمهرد

واىلاخىاجردارشدوخىندرکنروابىتعرسابربگاهکدوبنىابلاجىلو.تسوىپ

ردهک«ىنرتسو»ىاهملىفزاىگىفىرعتهبدرگعورش«دىحو»ورنىمهزا.دادىاج

فىرعتىتراهمابنانچوا.دوبهدىد،نارهتهىرىماناباىخردرداهبرىمالپرس«هراتس»امنىس

هراشاشاهتبحصناىمردو.مدرکىمساسحاامنىسلخادارمدوخنمهکدرکىم
<~

.منگىمفىرعتتاربارهکىدىاهملىف~ادعب،مدرگفىرعتزورماارملىفودنىاهکدرگ

شدوخمگمگوا.مدروآنورىباوهولاحنآزاار«دىحو>»دودحاتهگمدوبلاحشوخ

ولاحشدوخىموصخمىاهتنطىشابهرابودودناسراههدننگهرعاشمعمجهبار

.دادقاتاهبىئاوه

،لبقبشلثممهاربشنآدادداهنشىپولناسرنمهبارشدوخىشوماختعاسزالبق

امامدرگلابقتسانم.مىنزبفرحمهابرتشىبمىناوتباتمىنگلوبقارباوخرخآتبونام

نمهکىلاحرد.دنامبرادىبامىاپهباپهگدوبهتخىرارهمانربنامهمه«ربکا»دبتخبزا

((نادنزىاهوگتفگام2



وارظنزاهگداداان«دىحو»اما؟تساىفداصتىرمانىامدرگىمرگنهنانىبشوخىلىخ

.مىنىشنبفرطکىناممادکرهتسارتهبوهدشماجناىصاختىنودصقابراکنىا
~~ واتشکزاباتودندربقاتازارکىدرفندنچهارمههبار«ربگا»هناتخبشوخدعبزورحبص

~ هبارشدوخهکمدوبهتسشنهرجنپرىزهشوک.منزبفرح«دىحو»اباتمتشادىداىزتقو

؟مىنزبپگمهابىرادتسوداىامنىسمىرب!؟مىنگراگىچبوخ:تغگودناسرنم

تحارانشتارطاخىروآداىاباروامتساوخىمنىلومدوبواکجنکىلىخهگىلاحرد
--- .وگبتگنتلددهاوخىمهچره:متغکورنىازامنک

-~~- مگىمتاربلوازاىلو!داىمردىکنتزاهکهبلقناابطقفنمگنتلد:تفگهدنخاب
~~ ىتفرنورىبهاکلتقنىازاىزورهىرگامرادتسودومرادنندنومهلنزهبىدىماهگارچ

.دىنکبنمزامهىداى،ىدىدار«رهاط»و

زاىلىختشونرسوىرارکتهصقنىالصا...هبهگدوبشلاس`~نمتخبدبردامهصقلا

هىتشاددىماهگمردامراشفابردپىبنم.دندرگىمراک«ونرهش»ىوتهکدوبىىاهنز

هراچىبنواهگدنچره.منوخبسردمدرکىمشلت؟مدبشتاجنمنهجنوازاىزور

هگمدوبىئامنهارمودلاس.مشابىملاسمدآنمدرکىمشلتىلودوبداوسىبشدوخ

ابىرقتمهنمردامودندزشىتآار«ونرهش»نمهبماىقىلاوحودشعورشاهتارهاظت
»~

ومدىوتهکىسگ«هاىسىدهم»هکهنىارطاخهب؟مگىمهگابىرقت.دشنىشنهنوخ
~~ ونواومرداملابندلمواىماتقوىضعب،دوبهراگهمه«هدنلبىرپ»و«وبماگنىهم»هاکتسد

- ىوتىاهتىمگماىقزالعبهکنىااتتشدکىمامتاروماىروجنىا.دربىمشدوخاب

وزمرقنومتخاسهبدشفورعمشزمرقىاهرجآرطاخهبهگدشحاتتفارختسانوباىخ
- مانهبهکىدوفنهىهارمههب؟رونوجهاىسىدهمنىا.دوب«هاىسىدهم»شارالمدرسزاىگى
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هگئىارطاخهبهاىسىاهم.دناش«ونرهش>٠ىاهنزىهاناماسلوئسم«~انوىلوگسابع>٠
~»»~

ناونعهبنوشهاگداد́́ارهاظىوت́́ادعبودوبهدادلىوحتار٠<هانلبىرپ>٠و٠<وبماگنىهم>٠

ارىئاههتغسزاىلگهتبلا.دوبهاشهگسشرابوراگهتىمکىوت.دوبهدرکتگشاهاش
ه~ «هاىسىاهم>٠مهار،اندوبهتفرگروزهب«ونرهش»ىاهنززانارگىدو«هانلبىرپ»هک

هبهداغتسا،وستهجاهنزنىاهىلعگرلمناونمهباههتفسنىاهمهادعبهگدوبهتشادرب

.متفرشهارمهمهنم،نتساوخزمرقنامتخاسهبارمردامهکىرابنىلوا.اشهدربراگ
- هباتانتفرگرظنردارمرگارىماهارراهچىوتگاشوپىاىلوتهىتنمىلکابمردامىارب

ئىاىوتمردامشىپمتفرىمازورزاىلىخمنم.هابماجناهناانمتفاشراگحلطصا

رداربو،<هاىسىاهم>،رداربهکىزورهىومدشانش~ا،<مناخارهز>،اباجنومه.ىدىلوت
-__

بملقنازا،دندوبهدمااجناهبىشگرسىارب)تفگىمهرخسمهبدىحو(،<انوىلوگسابع>٠
~ مدمرببورغتفگئمهبدنوىلوگسابعاعبواندرگتبحصنانزتاجنوىملسا

--- وىزاگروتومهىمتفرهگبمورن.،<مناخارهز>،هدننارمشبومرىگبىزاگروتومهىوهتىمک
~~ واههورکداتسوهاگشنادولجندزمههبلشامراگودندادنمهبلوپنموتدص

«مناخارهز>٠هبارراگمىسقتوىاىلوتدوبهاموا«ژنلافسابم>٠مهرابهى.اهنامزاس
_--

هبمهتقوره.ارهگىدىاهاجامشومنگىمهراداارهاگشنادولجئمهکاشىمرواداى
~ هگىنودىمارشدعبمگهىهگىد.مىنگىمگمکمههبومىاىم،مىتشادجاىتحاگمگ

.دشىچ٠<هاگىم>٠نوباىخرس

--ا زاگرخهب،نلاسناىنالنزدزنردوا.دشا<تثدرهوگ>انادنزنارادساپرسزاىگىاهلعبا<لنوىلوگىمابع>د

زاىگاالنوىلوگىمابع11.دوب~ورعمهتحنوسهب`نلاسناىناانزدزنردو)ىثتروصگلاسرطانهب(هتفرگ

دزم؟مرادحلطانمهکىئاجنآاتودوب`~گ~لاسناتباتردىمهاىممناىنالنزنلىشگرادهبىلصارصانع
~- .تساتثادتفاىردا<جرگدروادرو>اردهبملنقهفانراگنتفرگراىتهارهاباردونىاهىتملنشون



---- ىزاکروتوممدرکهگىراگنىلوا.دشنوگرکدزىچهمهامىکدنزهب«رهاط»دورواباما
ه .مدادشهبترپباوج؟ارچ!!؟هدشىچدىسرپىچره.مدنودرگرب«دنوىلوگسابع»هبار

بلقنانادىمىلاوح،ىزاسىشرتتگرشگىوت«رهاط»بوخىاقفرقىرطزانم

نمهتبلا،مىدرگهراجا«ىراتخم»نوباىخىلاوحىکىچوکهنوخ.مدرگادىپراکتقوهراپ

ابارهنوخقاتامنم.مدوبهدىدنمهارهنوخبحاص.دادىمارشاهراجاىگمنودىمن
~ راکلوغشملحمهاکنامردىوتىچتفاظنناونمهبمهمردام.مدوبهدرگرپرتسوپوسگع

~ه .دادماجنانمىارب«رهاط»اراهراکنىاهمه.دوبهتفرگىنوماسورسنومىگلنز.دوبهدش

<>دنوىلوگسابع»مدىدهنوخمتفرىتقو،بورغزورهى)`~٩~(لبقلاسهگنىاات
~ ىاههتغسرونوجنىامگبتارب.درگىمثحبورجمردامابتشادرونوجنىا.تساجنوا

~~ هکدوبهدمواتىننىاابودوبهتفرک«هاىسىدهم»زااردوبهدزتشکنامردامهگىدىغس

ونرهشىانزهگىلحمىوتاىهشبواهغىصاىهکهنگىضارارمردام،اههتغسندادنوشناب
--ه اردوبهدروارىکىروطهچارامهنوخلاح.هنکراگوهربدندرکىمىرادهکنار

ه کرزبخرسهراتسهىهبشمشچقاتاىوتودوبهدشهنوخدراوىتقوىلو.منودىمن
- هشکرمهچهرسپنىامتسنودىمنزورمااتنم:هکدوبهدرگقاوقاوهبحوش،دوبهدروخ

~ هراتسنىاىتسار.هنزىمناهامهبىرسهکىد.هدشورنواهبورنىازاهعفدگىارچو
-- ؟راوىدىورهدزىکاراههکودنک

~ هب.نزبومهغبوتنهدفرح«سابعجاح»ىه:متغکدنلبىادصابمدوبهدشىبصعهکنم

ىک؟اجنىاىدمواىچىاربلصا؟هراددوجوامهنوخىوتىچهکهرادىطبرهچوت

~ اجگتبدا؟ىنزىمدادهتچ:تفکدوبهداتفانمهبشمشچهزاتهگ«دنوىلوگسابع»

؟ىنگىمدادىبودادندادملسىاجهبارچ؟هتفر
-- ؟ىرادىراگ؟ىدرکىمىزىچلابند«ىجاح»:متغکومدرکلرتنکارمدوخمگهى
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~~ ناتنارکننم:تفکهنکتبحصرتهنانابرهمدرکىمىعسهگىلاحرد«دنوىلوکسابع»
- هگمهوت؟نىدرگضوعمهورهنوخ؟هرىمنراکرستردامهکىدهکمدىمهفهزات.مدوب

~- منم،دادارنوتسردآاههچبزاىگىهصلخ.مدوبهدشنارکن،ىنزىمنامهبىرسهکىد

هتشادمزلىاهلپولوپاىدىشابهتشادجاىتحاىزىچهبدىاشمدرگرکف.نوتندىدملموا

.مدرکنهکدب،دىشاب
~ تسىنمزلمهدعبهبنىازا.مىرادنجاىتحاىزىچهبامنونممىلىخ:متفکمختومخاهب

~ .نوتغارسمىاىمنامدوخمىتشادىلکشمامرگااىنزبرساجنىاامش

؟تساوخىمىچوراىنىا:مدىسرپمردامزانموتفر«دنوىلوکسابع»
~~ نمزا.هشابنىاتسدهکنىالثممدزتشکناهگارىدىغسىاههتغس:تفکمردام

~ ىاربوتساجگمنودىمن.نتفرگرظنردونرهشنانزىاربانواهگىئاجمربتساوخىم
- ارتبلجمگحوارجامراذىمورتاههتغستغکمدرگتغلاخمهکمهىتقو؟هىچ

- ؟منگراگىچمنودىمن.مرىگىم
«ه

هتىمگىکىدزناتهنوخردزاابىرقت.نورىبمدزهنوخردزاىروطهچمدىمهغنهکىد

<>هرلسابع»اتمداسىاومدرکقاچسفنرادقمهىهگنىازالعب.مدىودزمرقنومتخاس
ه

دادىبودادهبحوشومتفرکارشاهقىمتفرونورىبدمواهتىمکزا)دنوىلوکسابم(

تلاحىوتمنم.ندشغامودندرکماهرودنتخانشىمونمهگهتىمکىاههچب.مدرک

.هتىمگلخادمندربروزهبهصلخ...تمشگىم؟تمشکىممدزىمدادىهتىنابصع

ارهقواممهنم.درکتبحصماهابودمواتخانشىمونمهکهتىمکسىئر،زامنزادعب
هه

درماننىاتقونوا،ملبتاجنارنومىگلنزاتمنگىمراکمراد:متفکومدادحىضوتشارب

راگهتىمکىوتمربدرکاضاقتتحىصنىلگزادعبهگ.هنگىمدىدهتونمردامهلموا
~ ماوخىم:تفکودمواودزفرح«دنوىلوکسابع»ابتفرلعب.مدرگلوبق،منگ

داوخىموهدشگرمهبدىدهتهکهتشونوتزاشرازگىوتنىا.تخبدبمنگتگمک

زاىربهرتهب.ىشىمهراچىب،هراذبوتهدنورپىوتاراهنىاهمهوهنگتسردهدنورپتارب

((نادنزىاهوگتفگامل



~~ .هسربنمدادهبدىابهشابىسردادهکامنزبمرادنىفرحواابنم:متفک.ىراىبردشلد
~ و؟مىاوخىمىچامهکم؟دىنگىمگمکملظهبارچ؟دىنکىمتىامحاهنىازاارچ

دحهبض~٩دىابلقالحىدرگدىدهت،ىدزتمهتوت:تفگنوااتمتخىرنوبزىلگ

،هشنتادىپارونىانکىعسورب.مروآىمردىقىلعتلگشهبارمگحنىانمىلوىروخب
- .هتىمگىوتندرکراگىاربهکم

نوىمرد«رهاط»ابارحوامدعبزورومدىباوخىتخبدبابوهنوخمتشگرببش`)هصلخ
مردامودشهىهتنومارب«ىگدور»نوباىخىوتهنوخهقبطهىىتامزالعبهگمتشاذک-

~ نوباىخهاکنامردىوتتسنوتىثدوخلاسماراهبلئاوازابىلو.دشنىشنهنوخهرابود

نارهتبرغىاههچبهب«رهاط»قىرطزامنم.هنگادىپراکىچتفاظنناونعهب«ىمشاه»
ه

تقوچىههکىددادرخىسزادعبىلومدىدىمار«رهاط»مگىلىخلاح.مدشلصو
~ .هدشگنتشاربملدىلىخنىمهرطاخهبشمدىدن

-~ رکفواىگدنزىمامتهبنم،هروخببامگهىىرتگزاتفر«دىحو»هکىلاحرد
~ اجنىازارسىروطهچناج«دىحو»بوخ:مدىسرپهلصافلبتشکربهکىنامز.مدرگىم

)ل~دد`د~
~ منگفىرعتتاربار«خرسباتفا»ملىفو«هراتس»امنىسمربرسهى:تفگهلنخاب«دىحو»

- ؟ىنگىمشوگار«دىشمجهچب»لاىرسهماداهکنىااى
~~~ .منگشوکار«دىحو»قىفرىگدنزهمادامدىمحىجرتنم:متفک

~~ دادرخىسزادعبىشابوتهکىقىفر.مىدىسرملىفىارخاهبهکىد:تفکهدنخاب«دىحو»

~زور،مدوبهدرکادىپىتراهممدوخىاربنمهگهىملعاشخپواهىسىونراعشهمانربو
-- زاىکىشىپمتفرمنم.منگتسردارتلاوترىشمنوتىمهگاتفگنمهبمردامرهم

ىهارهسهىو)بآهلول(ىئونازگهچوکرسمتفرومتفرگشزاىقلشراچآواههچب

هى،هنوختمسمدمواىمومدرکىمىلدىلدمدوخىاربمتشادهگروطنىمه.مدىرخ
ه~ ىتقو.درگنتشکهبحورشونىئاپدموانووجىاهتىمگهى.تفرگارمولجهتىمکنىشام
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~ شتسردماوخىمهاشبارخهنوخىوترىشمتغگمنم؟هىچىارباىسرپ،اىدارىهارهس
~ هملقمنودبودشهداىپنىشامزاهکىدىاهىاهتىمگزاىگىهظحلدنحپزادعب.منگ

- ونىئاپاموامههاننارهگمدرکدااىبودادهبحوشوماشىنابصممنم.دزئمشوگوت

سابع»هبدروخممشچنىشامىوت.هتىمگئىشامىوتندرگمراوسروزهبىئاتهس

مگىمارشتسارهگانتساوخمزاانوا.هىچتىاگحمدىمهفهزات،زىچهمهىب٠<دنوىلوگ

متشادنىاهراچوهکاپهنوخمتسنودىمهگمنم.دننىبباررىشىبارخاتهنوخنوشمربب

رىززا«دنوىلوکسابع>٠اناىداررىشىبارخانواوهنوخىوتمىتفرىتقو.مدرگلوبق

وگاىرتتشگناانبهىودرو~اردفلتخمىاههورگزاهىملعاتشمگىشتگروا
-- وراىگاىرتهنمىگاىرتهنمتفگنم؟اراههىملعااىارگاىرتىرادلوبقارمودگ:تغگ

- لوبقشدوخدىسىونبارداربتفگشدوخهجهلنامهابدنوىلوگسابعهک،مرادلوبق

دردارتسهصلخ.دىنگهمىمضمهارىهارهسئمضرد،هنوالاماههىملعائىاهدرک

ردهگاجنىااتونمهلنورپدشنىا.ىاهدىشگاهىئوجزابىطمهتدوخهگمراىن

.تسامادعارظتنمملىفسىترآىلوقهبومتسهتتمدخ
-_

ترفنومشخساسحازجهب،اىاىمربمتسدزاىراکهچومگبىچمتسنودىمن

هعماجربدوخهطلس،اقبىاربىرادهىامرسشلتلصاحهکدوجومطىاشزاىرتشىب

.دوبنارىا
~~. ،مىدرگىمنتبحصمهابهتش́دگزارگىداما،دوبهدشرتقىمع٠<اىحو>،ونمطباور

~ وروشهحپراپگىنانچمه«دىحو».اندرواىنامواتاهبرگىدمهار«ربگا>٠هناتخبشوخ
~ .تشاانىتواغتشىاربناوجورىپ،تشاذکىمهمهرسهبرس.دوبهىحوروىژرنا

~~ ،ماىداهزىحپىلىخمهاتوگىگدنزىوتنم،هدنامنندىدنخىاربىداىزنامز:تفکىم
__--
ئىازاىلو...اپودىاهنووىح،گنراگنرىاهرونوج،دبىاهمدابموخىاهمدا

.مدىانرتىشحو،ىمىژرىارونوج
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ىاهرادساپزاىگى.دشزابلولسبرد.دوب`~~اهامنابآ)٨هبنشجنپصع٩تماس

صاخهجهلابودشرهاظقاتابردولجهقروگىاب)ىدابآفجنىاهرادساپ(دىدج
- ناىبننگهداماورنوشدوخدوزمنوخىمارنوشمساهکارداربنىا:تفگشدوخ

دناوخاررغن~ىماسادعب.دندنببارنوشامشچ)ىهلک(ىهلوگلامتسدابانمض.نورىب
- ردرادساپو؟لئاسوهىلگاب:دىسرپقاتالوئسم.رکىدرغن~هارمههب«دىمح»،«دىحو»

-~ .دىشرضاحماموش،هکىدىاقاتامرىمنماتلىاسوهىلگاب:تفکباوج

ابودرکىملغبارقاتاىاههچبىگىىگتشادهکداتفا«دىحو»هبممشچىتقو
--- ،دندرگشادصمادعاىاربهگراکناهنراکناوتشاذگىمهمهرسهبرسهدنخوىخوش

~~ عمجمامشچىوتگشاهگىلاحرد.دندزىمگنچارمبلقراکنا.مدشبلقنمهرابگ
~.~ .درشفلغبردارىرکىدصخسثوتش́ذکمرانگزا،منگشلغبهکشتمسمتفردوبهدش

قاتادارفاهمهاباتدشىمدرودزىمدنخبلودىدىمواىلوهدىدنارنممدرکگف
---- هتفرکلغبردارواهکىلاحردومىصلخمهکىدلاح:تغگوتشکربدعب.درگعدو

--- هب،اههفوگشهب،ىتشذکىتملسهبتشحورىوگنىازارگ»درگهمزمزمشوگردمدوب
~ .مدرکعادومهرکىدىاههچبو«دىمح»ابو«ارامملسناسرب،ناراب

-- زادوبهتفرکارشىولکضغبهکىلاحرد«نسحم»ودنتسشنهرودهمه،دوبتقوزونه

:ندناوخهبدرگعورششىابىزىادصاب«دىحو»ودناوخبار«نوراب»رعشتساوخ«دىحو»

رشوسثداىمنوراب

رشورشداىمنوراب

ربعموتوهنوخور

ربعموتوهنوخور

رادبىدرماتراچ

راىشوهنزاتدنچ
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دامىدجنکهتسنت

راوىدجنکهتسننت

ىلگوهاکاهراوىد

ىلگوهاکاهراوىد
ىماخبهنوشرفهن

ىراخبهنوشرفهن

ىماخبوشرفهن
>»>»>.

مکىلعملسادرم

مکىلعمااسادرم

مگهدشمناخهرهز

مگهدشمناخهرهز

ددرگنربهگاهرحز

هدرگنربهگاهرحز

تساجنىمهنوباتهرهز

تساهامتسدهرگوت

نشاپاجزاهگاادرم

نشابهارمههگااهنز

دنشاپىممهزاربا

تساجنىمهنوباتهرهز
((نادنزىاهوگتفگاام



تساهاپکرچولواتوت

نشاپاجزاهگااهنز
دنشابهارمههگاادرم

دنشاپىممهزاربا

-___
ىهورگئىرما؟اناشماامائىواىاههپتىورو~انبتشپبشناهگىهورگاىاش

__
ئلاسهباراهمااعا؟نازااعبهگارحپ.اشىمهدرپسمااعاهحنوحبهبلحمناردهگدوب

.اندادلاقتنارىت

١ک٨٩تاتسى٩
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گنچنزبوگنچنزب،برطمنزب

گنتنىنچممادىلدهنىسمدهک

اردومگنهآ،شوختوسابنزب
.امدورسورعشتاهمعتابناوخب

دنتشگمازمناکدوکهکوگب

دنتشگرامبى،تشدوىوکرىسا

تشدنىمهخرسىهللنامازه
.دنتشگمادربوسبحمنومد

گنچنزبوگنچنزب،برطمنزب

گنتنىنچممادىلدهنىسردهک

هرابودىمادبىگنهآنزب

.درابىمهللنمدوتشدزاهک

زورماهراکپمرگماکهکوگب
زورماهمادقىهجنپرىسا

زورماهرادمغ،نانرهبملعم

فمرمادمادبت،مههتخترانک

((نادنزىاهوگتفگاا2



ىرىساهتفرمهوجنتمادوگب

.ىرىسنانهرادنمهکدوکهک

ادرفحبصدورسبرطمنزب
اجزاهىامرسدنگىمشرهقهک

دناوتىمشخرسرهقابطقف

دناسراهىثاهرهبارنىمز

~ جنرودردخلتهزمهگىناتسبات.دوبهدىسرناتسباتهرابود.درگىمهاکنناباىخهبهرجنپزا
---- ابىهاگناباىخىوتىاهناسنا.دزىمگنچنىکنسىمغارشلد.دىرابىمشنامسازا

----.-» لماگ.دننگساسحاارشروضحهکناىب؟دندرگىمردگىکتسهاهبىهاگباتش

.تخاونگىوىراگت
~ ناتسباتزاب.اهرودرودنواهبدىشکىمرپشلاىخدرگىمهاکنهرجنپزاهکىتقوهشىمه

.داتفاىئاهنتبش،بشنواداىاهبشواهزورنواداىزاب.هنگشومارفتسنوتىمن؟دوب
~ شدوخهنوخ،هنوخنىا.دزىممدقاجهلکهىىوتودىچىپىمشدوخرودروطهچهگ

~~ تسنوتىمن.ندوبرطخردهمهاجنىا.دوبنارکناجنىا.دوبگنتشارباجنىا.دوبن

تسردرسدردنزرىپنىاىاربارچ!؟اجنىاارچلصا،هنومبتسنوتىمن،هراىبتقاط

هبارشدوخدىابمهدىاش.اجگمنودىمنهب؟تشدهب؟هوگهبهنزبرتدوزهچرهدىاب،هنک

.ننکىثگمگننوتبانوادىاشدرگىمگف.هنوسرباىراىتخب

گفرتشىبهچره.دىخرچىمشدوخرودوتفرىمهار،درکىمرگنوتفرىمهار

هبنجنىازا.دربىمتذلرتشىبدوبهدرگهگىراگزا؟تفرىمهاررتشىبىچرهدرگىم
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شمشچولجزاامنىسهدرپنىعزىچهمه.دادىمتسدشهبىبىجعشمارآساسحا
-. .تثاذکىم

ىاهزورداى،بوخىاهزورداى.دشىرپستعرسهبهکىشوخنارودداى،شىگدوگداى

هراکئىائم،هنهکدرگىمرگفشدوخشىپوتفرىمراجنلکشدوخاب.تخسوخلت
--- نم؟متفرگداىمکنمهکم؟ارچ:تفگىمشدوخهبهرابودهظحلدنچزادعباما.متسىن

اپرىزارتشدرساترسنىزىببسماابهکنم.مدوبلىاىاهزاانارىتنىرتهبزاىگىهگ

هحپزالاح.منگىسورع«وداص»اباتمراذباپرىزارلىانوناقمتسنوتهگنم.متشاذىم
-- زجهبهگىدهکنم،هشىمنهگىدهگئىازارتاب؟مسرتىمىچزا؟مرادهمهاوىزىحپ

- .مرادنارىسگ«راهبلگ>٠

؟مدرکىمارراگنىالىابدزىمبىهنشدوخهبو.داتفاىمدوبهدرگهگىراگپاىاعب

شفکهىىوتوماهاپودوبملاس`~هکىتقولثمتسرد.ناتسراگمدرگىمىراگاىاب

.متسنوتوسگچىهاى٠<دقداص>٠اىمدرک
~- بم~اارگنسشملگودوباىردشلدهگمتسه،<ىمظعا>٠رتگدنوىلماراهنىاهمههتبلا

اههوگوتىمظمارتکدماىنشىتقومدرگدوردوروماىبوکماهنىسوتراقچ.درگىم

.هاشهتشگ
~ ىرازونوىشرلقنىا:تفگرابلنحپا<وداص>اهگىروطمدرونىمنىزىحپىزورلنحپ

رارگتاهرابواهرابا<وداص>اهلممنىا.هشىممىدوسما<ىمظعا>ارتگدهبمگمگنم؟نگن

.اض

~- ىروطئىا،داتفاىمىقاغتانىچمههىمهنمىاربهگادوبهتفک«دقداص>٠اهراباهاعب
~ وتلاحتفگىموتشاذىم٠<دقداص>٠رسهبرسهانخابمهوا!؟ىدرگىمىرادازع

.منگىمتاربراگچئىبب،شاب«ىمظما»رتگدفصن

رانگار«وداص»رگىپهگداتفاىزورداى.داتفانىئاپودروخرثمشمشچهشوگزاگشا
~. .انعرهچ؟اىشرهچ.دندوبهتشا́ذگتختىورهدنولىمطسو٠<ردقا>٠نوخهبهقرغهزانج

((نادنزىاهوگتفگاا4



~ «ردژا>٠هنىسومگشىورخاروساتهس،هتسبنوشامشچواندوبباوخراگنارسپوراپ

وتمهرىتهىىگىافاصناىب.شپچنارىورمهىگى٠<دقداص>،هنىسورخاروساتودودوب

.ندوبهدرگىلاخنوشنهد

وداىابرىتاتتشهىارب.داتفارىتلوپندرگروجداى.درگىمشاهغختشادضغب
~ هىهتلوپاتلىاشىپهتسرفبار،<هلللگ>٠دوبهدشروبجم.دادىمنموتدصراهچورازه

~ .دنرىگبلىوحتدرجوربهناخدرسزاار،<وداصوردژا>،هزانجوهشب

نوگلگاراهنفگنوخىاههگامااندوبهدرکنفکاراههزانجهگداتفاهظحلنواداى

دراواهلاسزااعباهىتاىلىاهمههارمههبهاىمخىرمکابهگداتفاشردپداى.دوبهدرگ
-- ىسهوب>٠:دوبهتفگوهلىشگشوغ~اردارشردپهظحلگىطقفواودوبهاشهدنادىم

ىاموالاحىچىارباباب(،<هروبرسامشىسشپچهىاتىنوداصهىدهىدامالاحىش
~ .داتفادوبهداد«وداص>٠هبهگىلوقداىزابو)هرببرسامشولجچوقهىاتتسىنوداصهگىد

~ ٠<وداص>،هکارىرادلگهماجوااما.دننگشنتهاىستخردنتشادشلتهمهزورنوا

،ندنببنىذآارهدنولىممامتدوبهدادشرافس.دوبهدرگشنتتشادتسودىلىخ
-_

هگهدطسوشتا~واهىروبنزخرچرونرىزبمورنگنت.ىرلىسورمگىلثمتسرد
~ دندوبناىور«دقداصوردژا>٠هکىتخترانکهگىدتختاتود،دندوبهدرگملعاهناوج

--د~ .شىت~ارپتشتهىوب~اتشتگونالعمشوهنى~اتخترهىور.دوبهلشهتشاذک

نىع،تشادلصفمىسورعهىتىاگحهمه،راناوهوىمىنىس،ىنىرىشولقنهساک

.شدوخىسورع

ندرکىمرگهمه.تفرىمرونواهبنواىمروئىازا،اىشگىملگهگىلاحرد

.ننگشتىذانتساوخىمنىلوهدشهنوىد
---- هن،دوبناىندئىاوتراگنا.دوبنشنتوتحورراگنا.دوبهاشخسمراگنا«هلللک»شرتخد

-- طسوار«هلللک»ودوبهدرکوائتشدوخاراهتخرئىرتهب.ىاهىرکهنىاهلان
~ دوبتىعمجرپنولىممامت.شلغبىوتدوبهدادار٠<راهبلگ>٠وادنقودوبهدناشناههزانج
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مهملعماقآىتم.ندوبنهممىوتهدىلمهلممزاىرفندنحپطقف.رپمهاهماببلو

.دوبهلموا
- .ناىبهکبانواهبىکى؟نزلهدتساجک؟ىچروپىشوگسپ:دزدادتختىلابتفر

هدنودىملخاددجسمهچوکتمسزاهراقنوزاسىادصهگدوبهدشنمومتشفرحزونه

شلههگدوبهدشنمومتشفرحزونه.تسازعهامهمرحم:دزدادلابنوازاىگى.دىچىپ

هبهظحلکىملگنىاابامادوبىگدىمهغن.نىئاپشنداتسرفموبتشپورزاونداد
- ىوت٠دىاهىچتروپارزامودگچىه.دنورذکمشچرىززاارهمه،دشهرىختىعمج

.هدزار«قداصوردژا»صلخرىتىسگهچدوبهدىنشاههمهمهىوتىلودندوبنسب
~ هزانجنىربدوبهدروآماغىپهکىسکنومه؟دوباتودنآىرىکتمدلمامهکىسکنومه

-- نىع«قداصوردقا»ىرىکتسدهامدنچنىاىوتهکىسگنومه.نىرىکبلىوحتورانوا

.دىئاپىمارانواهنوخهىاس

نادنزدربار«هلللگ»ودمواارادساپهىقباب~`دىعلوازورادعبهکىسکنومه
~-- هبهتفگنوا:دوبهتفگنالنزولجنابهکنلبقهامدنچهگىسگنومه.دادلىوحتدرجورب

.مىدنتاقلمهزاجاىساىسىنادنز٠داوناخچىهوامش

٠دىدنسبىوتنوازاىرثازورنوااما.داتفازورنواداىهرابود،دىچىپ٠رابودشنهذ
~ هکداتفاهظحلنواداى.دشىمنىباتفآهکىدهدىوتمهىتلماتهگب؟زورنواهن.دوب

زادعب.ندىشکلگدرگحورشنواهرابودوندشهدنودىمدراونزلهدوىچروپىش
هه ،هکنفتابىسودتقو،هکنجتقوهىادهىاد»ندرگنلنوخهبحوشمهابهمههقىقددنچ

~~~~ ارشدوختسنوتنهکىد.«هکنشفشرپ،هکنشفىثرپ؟هکنشفشرپمسىلابهگراطق
---_

ىنىسزاىراناودزشتا~تشترىزدگلابهرابود؟دزب~اتشترىزدکلاب.هنگلرتنک
--- ،ىمورع«هلللک»ودوبهدشقداصواراکنا.درگباترپ«هلللک»فرطهبوتشادرب

شتآوبآهباهنآرطاخهبهکدادىمناشن.دادىمناشنارىسورعزورتسرد
~ ىچىه.ندزرازدرگحورشوتفرکلغبىوتارشزىزماتودىاهاپوتسشن.دزدهاوخ
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~ .دىنشىمنارتىعمجهمهمهودوبنوباىبطسوراکنا.دىدىمنارسگچىه.دىنشىمن
----- هگدوب«هلللک»نىاهرا.درواشدوخهبونوا«هلللگ»ىادصگنزهعفدهىىلو

تىعمجهبباطخدعبو«.داىردمدرهىاىناانز،داىرفجواىاىنادنز»:دناوخىم
~~ هاررداهناسناىرباربهارردرکىدرداربوردپنارازهلثمنمردارب،نمردپ»:تغک
~~ ىرتخداهنتونتفرگنمزاارمنازىزمهکمتسىنىرتخداهنتنم.دندىطلغنوخهبىدازا

ه وامشتبونادرف،دىشابتگاسرکاىلودهدىمتسدزاارشنازىزمهکدوبمهاوخن
ه~ هىرکامشىاربىتحهگدوبدهاوخنىسکرکىدادرف«ردژا»لوقهب.تسامشىاههچب
~ .«ارگنفترعشنزبنزبنزبىچروپىشسپ.دنگ

-~ هبتدردگنغت»:دندشادصمهمهابولماردادصهبتوگمهظحلگزادعبتىعمج
---- کرزبهبشگهگراکنا«هلللک».دىسرشرکفهباجنومه.«.منومنوتىبگنفت،منوج

.دىسرىمرظنهبرتگرزبىلىخبشنواىلودوبشلاس`٩هگنىااب،هدش
-- لک»ىابىزهرهچهبهکىلاحردوتفرقاتاهشوگهبتخىرىمگشاهگروطنىمه

~- شىپرتتحاراهراکدوبنمهىگىنىاهگادرکرکفشدوخابدرگىمهاکن«راهب
~ ودشمخواىوردزىمجنغ«راهبلک»ىاربشلدهکىلاحردهلصافلبىلو،تفرىم

.ندرگرگنوندزمدقدرگحورشهرابودودىسوبارشاهتسجربىاهپل
-_

نىرترو~ادردزاىکىشاربهگىزور.تفر«ردژاوقداص»ىرىکتسدزورهبرابنىا

لگ».دندوبهتفر«ناىدسا)~اىس(ردنگسا»ملهچىاربهکىزور.دوبشىگدنزىاهزور

ربهکىتقو.دوبهتفر«ردژاوقداص»ابتلکشمهمهاب.دوبشمکشىوت«راهب
ه~:~ نتشادن«هلللک»ندربىارباجزورنوا.ندوبهتفرگارهداجرساهشتفم،نتشکىم

هه رسپ«نوبعش»دوبهتفرکورانواولجهگىسگنىلوا.نرب«هلللگ»نودبندشروبجم

وندرکهداىپروتومزاورانوادوبهتفرلوارق«~-ژ»ابهکىلاحرد.دوب«ىىحىمىهاربا»
~ ىتناوابدوبهلماحهکاروادعبوندربسوبىنىمگىهبگنفتروزهبار«قداصوردژا»

- ودوبهدرکناجباجنامىاززادعبارشدوخزونه.ندوبهدنودرکربهدهبدمواىمهدهبهک
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~ سپهکدوبهتشکرباىماانودوبهتفررهشناانزىولجهامهسودئىاىوتهعفدانچاهنت

.دوبهدروآوراتودنوانارابرىتربخدغملثم،<ىىحىمىهاربا>٠
~ تشادسادابىتقو.هگىدهرخهرنهىابدوبهدشااىپشاهلگوسمهزورما؟رونوجنىا

ندوبهاىزخراملثماتودنىادرگىماجهباجنواهاکىوتنوتسمزىارباراه~
~.~ نىا>٠:دوبهتفگدوبهتشادروهنودوبهتشا́ذگهن،<لچگماربا>،رسپ،<نوبعش>،.نودهاگىوت

.،<هلبىتعلخهاموامهنىا؟لشلصاوگردهبترتخد!!!هتداماد

ات.اىنشىمنىچىه،اىدىمنىچىه،دوبهاشگنم،دوبهدشتسسشاهاپهظحلهگى

اتدوبهدرکزاردارشتسدهگدوبشرونوجدوخهرآ،هاششکىدزنىکىدرکساسحا
~ هلاوحاررخهرننواندرگدوبشتسدوتسادهکروطنومه.هابواهبدىفسهچقبهى

-- هتتصسهبرخرخابطقفودوبهلشنجراخشولکزاهلانىتحهگىروط.دوبهتفرک

ودوبهاشگشخشاجسشاشابهتفرگدقربراگنامه«نوبعش».دوبهتفرنااهاک

هگدوبسادتابرض؟هربردفرطهبولىاىبشدوخهبتساوخات.دوبهدموالنبشنوبز
~~ ودقداص>٠ىوزابىورىنمامتراگنا.درگهراپوهرشارشنلبمامتوتوصورسوندرک

،دوبهاشىنوخشاسابل،دوبهاشىنوخاجهمه؟دوبهدزناروفشاوزابىوتزا«ردقا

.٠١٠ىمکوخىوبو٠وبهدشىنوخشتمامت
-ه~ه زادعب،درواىمداىهباراهرونوجنىاىاهراچىلتقو.دوبهتفرکشىاشثوکخىات

ه ،زتاقلملاعزمماىادنزهمهلعفذدوبهتفکزوررهودوبهتفرتاقلمىاربهکهامدچ
-- هکىا«هلللک»،«هلللک»تاقلم٠وبهتفرکککذوجابهتغهرههکلامشثزادعب

شاهچبىاجهباىازورمالاح،دن٠رکىمنش٠ازآو٠وبهدشمومتشسح٠وبلاسو٠
--ه .ذدوبهدرواىثاربلوپنموتدصىمابذاوقدلجهىىثزىزع«هلللک»ىاجهب

ه- ولجهرب٠وبهتنونهزورکچزىاارچهخآ.دىوکش٠وخرمىوتمکعمهاکا٠وخان

تقوچىهوا!!هن!!هن،ه٠وبهدشهتخدىاش٠رکرکفشوخاب.٠وبه٠رکنهلىارچ.ذادنز
ه .دوبهدشمومتىچهمههکىدىلودشىمنهتسخ
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ودادهظحلنواارچهکدوببىجمشارب.داتفارونوجاتودنىاهبشدوخندرکهلمحداى

هچنىا؟تشادواهگدوبىتشونرسهچنىاخآ.دوبهلىشکنراوهودوبهتخادنىنهاردااىب

ىاههداوناخشدوخشىپدعب.دوبهتخااناهىاسانواهنوخىورهشىمههکدوبىتبىصم
-- درگساسحا.ئتفرىمتاقلمهبمهابلاسانچئىاىطهگتفرگرظنردارىنارگىد

تسنوتىمنمهلاح.ناتسراگىراگ؟دوبهدرکىراگزورمانواىلو؟تسىناهنت

تشونرسهبونرببنرادروناىباتهنىشبمور~اوهراذبتسدىورتسدىروجنىمه
~ .دشمىلستىتحارهبهشىمهگم،ننگشراچدشازىزع

~~ هن،هنومبتسنوتىمنهگىدهدنىاىوت.«راهبلگ»ىاربدوبىهانپرسرگوتطقف
- ىمدآهىلابند.درگىمناودوازاىدردمهومعوىئادرگف.،<راهبلک>،هن؟شدوخ

__
.هشابراگنىامداهگتشگىم

رتکد>٠ناگىدزنزاىگىمناخزىزمداى.تسبشقنشتروصىورىدنخبلهعفدگى

هتشگزادعب.امواىملىاوهدهبرتگدابهشىمهدوبهدنزرتکدىتقوات.داتفا٠<ىمظما

ىلودمواىمنورىبهنوخزارتمگ؟سبحزادعب.دوبسبحمهىهامانحپهى؟رتگدنلش

ىتامهىماىقزادعب.دندزىممناخزىزمهبسهىهتفهرهابىرقتاههچبو«وداص»ووا
~ مناخزىزمىلو.اننزبرسواهبرتشىباشىمحاماهىراتفرکمهاعبنتشاانىربخشزا

~ ٠<نوىامه>،مساهبهشىمهتفگىمنارواىلصامسامهتقوچىه.دوب٠<ردقا>٠قشاع
~ زادعب.هزالنىم،<ىئارىتگنوىامه>،داىونوا٠<ردقا>٠تماقودقتفگىم.درگىمشادص

٠~ رکاتساوخىموازاودزىمسواهبهشىمهىلواشضىرمهامانچ،«ردر́ا>٠مااعا
- .دىوگبدرادمزلىگمک

- گمکنوازادىاب.هنگگمکنمهبهنوتىمهگتسهىسگاهنتنوا:تفگشدوخاب
-~ راگىچ«راهبلک>٠اباىابنمهنودىموهرادرىشلدوهىنزرىشنواهشابنىچره.مرىگب

.منک
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.هىرونتىوتاناپچمهارشىنوخسابلوتسشارشلابوتسدودزلفقارنواهاکرد
- وتشادربشدوخابرىنپونونرادقمهىواىچىپ،<راهبلک>٠ىاربسابلوتخرهچقب

~ .ئشبرااىبهدلهاهلنومىلىخزونهتسنودىم.هچوگهبدزوتفرگونواتسد

اصوصخممهاهرونوجنىا.ندوبتسثدىوتلاحات،ئىمزرسئتفرىمدىابهگىىاهنوا

.نوشدنىبنىسکهگندمواحومنىا
-- شرانگااصىبهگدرکهاگن،<راهبلک>٠هب.دوبننىشامزاىرثا؟اىسرهداجرسىتقو

تخىرىرههرابودشلددوبهدشهتسخمهشدوختوگسهمهنىازا.دوبهداسىاو
--- ماربوتطقف:تفکدرکىمچامار<»اهبلک>٠ىاههنوکهگىلاحردواشلود.ئىئاپ

~ ؟تردارب.ىنگىکلنزتسردمرادتسود؟بوخىاجهىتمرببماوخىم.ىدنوم

ملدوتهنىگنمهگردقنومهداوخىمملد.ىربنداىزاارتاهلىلنردپ؟ترهاوخ

.ىربنداىزامهارنمشدىلوىنگهرىخذتبحموقشعتلدىوتوت،مدرگهرىخذ
---- هىشىپتفکىخلتدنخبلاب؟مىرىماجگ:تفگودرکشامشچىوتىهاگن،<راهبلک>٠

.توگسوتوگسهرابود.زىزعىلىخشىوخوموق
- تفکوداسىاوشولجتناوهاننار.درگلابارشتسد.دمواىمىرابتناورودزا

~~ ؟ىرىماجگ«هلللکهنن>٠تضکودرگملسهدنناردشراوسىتقو.نىشراوس
~ ارشملسبماوج.دوب،<ردژا>،قىفر٠<رباص>٠ىاباب.درگهانناردرمهرىپتروصهبهاگنهى

- ندوبهتفرگار،<ردژاووداص>،هکىزورنومهتسنودىم.اىسرپ٠<رباص>٠لاحزاوداد

ىلو.هشىمجلفوهنکىمفداصتنوىماگهىابهداجىوتاماهنگرارفدوبهتسنوت«رباص>٠

`امهاعب.ناانزشنربىمىروجنومهناىموئنگىمنمحرشهباهزىچهمهىبنىا
~~~ .٠<دشتحارهگىد>،:تفگىاهتفرکىالصاب٠<رباص>٠ىاباب.ندوبهدادسبحشهبلاس

~ ،شنتشگ»:تفکمغاب«رباص>٠ىاباب؟هامواشسىئلبهچ؟هاشىحپاىسرپهلاناب

.«شنتشک
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~ .دوبهاشدىلگشانواند.تشادنندزفرمىان.دوبهاشراوهشرسهرابودىراواراگنا

لگ»زاهلانابودرکگاپوشاگشا.تشادهگنهداجرانکدرمهرىپ.دوبهتفرگولاشرگىج

.دىسرپ،<هلل
--- شىرادلدهکىلاحرددرمهرىپ.دوبهدرکهىرکودنتشکار«ماهلللک»:دوبهتفکضغباب
ه~~ تسىرکىمهگىلاحرددرمرىپوزورما:دوبهتفگوا؟ىدىمهفىک:دوبهتفکدادىم

مهىچره.مدبعلطامهوتهبمدىسرتىم.مدشرادربخلبقهتغهکىنم:دوبهتفگ~
~ ماربا»رسپهکمرادربخ.ماىماجنوازامهنلا.متفرکنىباوجمتفر«رباص»هزانجلابند

.دموانواسپ.هدبتهبربخداىبدوبانب«لچک

راوسمهرباصردپ.دشتناوراوستفرودادناگتارهلگ،دوبنىئاپشرسهگىلاحرد
~ هداىپىتقوطقف.توگسودوبتوگسودوبتوگس،دنلىسراتهکىد.نداتفاهارودش

~ .متفراجگىرادنربخوىدىدنونمامشزورما«رباص»اباب:تغکدرمهرىپهبدش
~»

رانگطاىحىوتمناخزىزع.دوبهدشنشور́́ابىرقتاوه.تخادنانورىبهبهرجنپزاىهاکن
هه

.درگىمهاکنهرىخىاهشوکهبودوبهداتسىاهچغاب
-- .درگزکىاهشوکودرگملس.دناسرطاىحهبارشدوخودىزخردتمسىماراهب

دعب.درگىسرپلاوحاودادباوجارشملسدمواىمشفرطهبهگىلاحردمناخزىزع
~»
.دنامتکاسودرگدىئاترساب؟ىدىباوخنلصاهگنىالثم:تغک

؟ىنکراگىچىاوخىممرتخدبخ:دىسرپمناخزىزع
--- راگىچ«راهبلک»ابمدنوماما،هشابرتهبلىامربرکامنکىمگفىلو،منودىمن:تغک

.هتخسىلىخشاربلىاىوت،منک
ه-- هرابردمکهىومدزگنزبشىد.ناملاىوتمرادرسپهىنمىنودىم:تغکمناخزىزع

- ولىاىوتىربهکنىااتهرتهبىشبدرزرمزاىنوتبرکامنگىمگف.مدرکتبحصوت

.دنتغىبرسدردهبهدمگى
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-- ىلوهدرگتسردرسدردامشىارب«راهبلک»ونمنلموامنودىم:تغکودرگىثکم

.مىرىماجنىازادشرادىبمرتخدىتقوزورمانىمه
-~~ نارکننم!هن!هن.مسرتىماجنىاامشنلموازانمهکم:تغکىمکحمنحلابمناخزىزع

~ه~ .مرادنىزىچچىهزاسرتهکىدومموببلباتفانمهنرکو،متسهرتخدنىاوتدوخ

.مىنکىمىرکفگنگتحارتسامگهىورب،نگنخبمهلاح
~~ ىادصزاهدتعاسىلاوح.دربنشباوخىلودىشکزارد«راهبلگ»رانگوقاتاتشگرب

~ رونآورونىاهبهچاپتسدواشدنلباجزادىسرششوکبراوىدتشپزاهکىنىشام

ىوتلد،تفرىمطاىحردفرطهبتشادمناخزىزع،دىشکگرسهرجنپزا.تفرقاتا

.دوبنشلد

ىمگ.درکىسوبهدىدمناخزىزعابودمآطاىحلخادهبىناوجدشزابهگطاىحرد

هبهگىمارآتابضابلعبهقىقدانچ.دىشگرانگهرجنپزاارشدوخ.دشتحارشلاىخ
~ «ربگا»مىروخبهناحبصمىربنگرادىبارهچب:تفگودشدراومناخزىزعدروخقاتارد

.هنکگمکامهبهنوتىمبوخىلىخنوا،هنومىمنممشچودلثمنوا.هنمهدازرهاوخ
- ندىداب.دشىهارمناخزىزعلابندهبودرگرالىبار«راهبلک»هنزبىفرحهگنىانودب

اجزاودرگىملسناوج.داتفا«شردقا»داىراىتخاىبدوبهتسشنهرغسرانکهگىناوج

.دشدنلم

ندروخزادعب.هشابتحارهکتساوخوازادادىمارواملسباوجهگىلاحرد
-- «راهبلک»نتفرزادعب.هنگىزابطاىحىوتهربتساوخ«راهبلک»زامناخزىزع،هناحبص

تدرزرمزاهکتسهىسکگىمهاجنوا؟هربىمىماملساتارت«ربگا»مرتخد:تغگ

.مرادتاهابىراگهىنممىرباىبطقف؟هنگ
~ هچتبرغراىدوتهچبهىابنممناخزىزعهخا:تفکدوبهداتفاهاروالابندهبهکىلاحرد

.مرادمىبمرتخدتبقاعزا،مسرتىمنمدوختشونرسزاهگنم؟منگ
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~~ ىنوتىماجنىاىنگىمگف:تغکمناخزىزع،دندشىمىرکىدقاتادراوهکىلاحرد
-ه ىوتاهکرکهگهىراىدنىاىوتمروظنمتسىننمهنوخمروظنموشنتحاران؟ىنومب

~ مرتخد.هن،هن؟هشىملحزىچهمهلىاوتىربرکاىنکىمرگنوت.ندرگنىمگاجهمه
-~~ ارتلقع.ورهکىدهدعهىمهىنکىمانفارتدوخمه،ننزىملىاهباهگرکنىا

هکىنودىمارنىاهزات،ارترتخدمههدىمتاجنارتدوخمهنتفرنىانکهمج

.هنکادجمهزاارامشهنوتىمنىسگوهتدوخرپولابرىزترتخد

مىمصتتسنوتىمن.رگنىوتتفروراوىدهبدادهىگردرانگتسردودرکتگس
فلگنىم،دوبهدىچىپمهوتشاگفهمههنگروجوهمجارشگفتسنوتىمنهرىکب~

ه .تسنومىممگردرس

مىمصت؟ىنکبىاوخىمراگىچمرتخدبوخ:دمواشدوخهبمناخزىزمىادصاب
-~ ىاربىرىکبوتهکىمىمصترهلاح.مرادنخىردهشابهتخاسمتسدزاىگمگرهنم،رىکب

.هشابهارنىرتهبنىامنکىمرکفنمىلوهرادنقرفنم
~~ ارراگنومهدىکبامشىچره:تفکدوبهدشهرىخمناخزىزعىامشچوتهگىلاحرد

.منگىم

نواىوتمرگسابلهگىتدنچهکىلاحردودروآگىچوگکاسگوتفرمناخزىزع
-- منکىمشراغس«ربگا»هبىلومرادنهناکهچبسابلوتخرهناتخبدب:تغگدناپچىم

~~ .هرىکبمرکسابلاتدنچترتخدىاربنداتفاهارزالبقساملسىوت
ه- مه«راهبلک»ىارب،مرادنمزلىزىچهگنمنونممهنتفگدوبهدشخرسهکىلاحرد

.متشادربسابلوتخرهچقبهى
~ لوپىرادقمهى.هشىمتمزلاهنىا،هدرساوهىلو.مرتخدمنودىم:تفکمناخزىزع

ه
.هروخىمتدردهبتقوهىمتشاذکگاسىوتمه

«ربگا»نلموانورىبقاتازاىتقو.تفرىذپمناخزىزعرارصاابىلودرگىمنلوبقلوا
هه

.هرتهبمىتغىبهاررتدوزهکاهلاختفک.دوبنوشرظتنم
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~~ .هشىمتسردزىچهمهشابنمهنارکن،وشضاحمرتخد:تغکودرکواهبورمناخزىزع
--- نىاهکتسىنىلواهعفدنکشوگتفکمهىچرههرادنمندرکهبقحىلىخ«ربگا»

- هشىمهنم:تفگودرگلغباروامناخزىزعطاىحردولج.هنگىمنمىاربارراگ

،هدشهدروآربموزرآنىامنگىمرگنلاح،متشاداروتلثمرتخدکىنتشادىوزرآ
~ وت؟سرتنىچىهزا.متسهتبقارمرودارودنم؟شاب«راهبلگ»وتدوخبظاوممرتخد

.ىشىمقفوم
~~ .اشئىشامراوس«راهبلک>٠ابواىسوباردوبشاهنوکىورهکمناخزىزعتسد

~ ووا،ىکانودهامانچزااعبوامواناشناىدهبهىگرتىوتمناخزىزعرسپىثاعبهتفه
-_

.دربناملاهبار،<راهبلگ>٠
----. داىهب؟هنور́دگىمارهاکشنادرخالاسهک؟،<راهبلک>٠ابهشىمهگنوتسباتلاسرهلاح

- هبوهىامرسمتسزاگاخردهتفخهللنارازهو«اهرباص،اههلللک،اهردژا،اهوداص>٠

؟نازىزعنىادوبداىمسارمردتگرشرانگرد؟دوبردامشىاربىتسارهبهکمناخزىزعداى

.دهدىملقىصنشورىىادرفىارب؟ارىرادهىامرسزاشاهنىکوترفنمخز
.ممى~ هرىم
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وادبدىخلن
ىاهراوىدزاجراخىاىندابىنادنزکىىغطام،ىطابترالاناکاهنتارتاقلمدوشبدىاش

لاناکنىمهاما.دورسنآىاربناوتىماراههنارتنىرتابىزهگتسنادنادنزولولسدرس

وخلتنانچىهاگ،تساهتشذگهداوناخگىربهگىثداوحناىبوىتاىحوىطابترا

مىنىبىمهگتساهىوازنىازا.دوشىمتخسونگممرىغنآمىسرتهگتساگاندرد
~~ ،ددرکىمنداشورورسماهرادىدنىازاىضعبزااهنتهنىنادنز،ىناکمهروصتفلخرب

نودبنانچمه.دهدىمحىجرتودنکىمداىاههظحلنىازابرطضمونىگمغهگب

درومنىاردتواضقوتساتوافتمتاىبرجتواهتشادربهتبلا.دنامبىقابتاقلم
.نهذزارودىهاگ-

ارتىعضونىامرادشلت،تواغتمطىارشودرد،تاقلمودناىباب،رىزهتشونردنم
~~ تاىبرجتابهکدنشابىرکىدنازىزعاىاش.متسىنرکنقلطمىموصخنىاردومنگمىسرت

.دننگناىبارىتواغتملماکتارظنهباشم

:لواماک~-

راصحلزقذادنزهبهبرجتو٠ودنازاىرابهلوکابومتفرگمکحلاممو٠هبکى٠زنزادعب

،تدمنىار٠هکىزىزعىاقفروماهتفرتس٠زاکاراىقارفر٠هکىهودنا.مدشلقتنم
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هلوکومتشادلدرد،مىدوبهدنارذگىرتم~~هتسببردقاتاکىردارنامزوروبش

~`لصاحواهبنارگومهمسب،تلموحطقمنآردىلوکدناهچرگا،هبرجتزاىراب

ىاههظحلزا،هاگدادرابوداتهتفرگهجنگشزا،ىئوجزاباتهتفرگىرىگتسدزا،ناانزهام
~- ىدواحاتهطقمناردتمسقئىاهکمگحنتفرگووشوروشاتنازىزعابحدوخلت

.ه
.دوبمىژرناىوکزىجمبجعتهىام

،اشابنبلطمنىاردنآناىبترورضدىاشهگىتشادربوتلعرههبانب،تلمنىارد

هتشونماهداوناخهبئمفرطزاخساپىبىاهمانرابهساى)اهنتومدوبتاقلملاحونمم

.دنرادناقشاعىداونىاردىناشنئمزاهگمدوبهلطماهنآزاىاهناشنتفاىردابواش

ناشفارطعناشگاخرابغ،زورماهکىزىزعىاقفر~هبتدمنىامامتىطهتبلا
~~ هىاسناشزىزعراسخرربدرگنىاىدىپساىتسانارىامانابومانىبىاهناتسروگ

.مدرگنساسحاار،لوپوسابل،ىدامدوبمکهاگچىه،تساهانگفا

گىدنبربهىاس،شتماىقابىنامحردوادجاحىىادخنارودزونهراصحلزقنادنزرد

،دوبرارقربنىوانوچمهمىلولسمهىاقفرابنمتىاگحودوبهتخادناىنگىدحاو

نمخاسهبلوا،لئاسوتفاىردوتاقلمزااعبنازىزمئىازامااکرههگىروطب
__

ئم،دننگبماختنااىهاىدناشدوخهگئىانواب،مرادجاىتحاهکارهچنااتاناماىم

ارهىلوالئاسونمىاربهداوناخ،لزقردمهونىواردمههتبلا.مرادربومنگباختنا
--_-

نىارد.دنتفرگىمناهنازامهىهاگودىسرىممتسدهبىهاگهگدندرگىملاسرا

نامقىفرراک،مىاقفرىاهراگنىانىرتبلاجزا.دادىمخرزىنبلاجىتاقافتاناىم

رتمودزاشىبىاقابودوبنارىالابتکسبىلممىتناتىپاکهرودگىهگوا.دوب«ىنلوط>٠

دوخهگمرادربارواىاهنهارىپاىاهترشىتزاىگىتشادرارصا،هدىزروىلگىهو

رههکمتشونماهداوناخهبهمان)نم،راصحلزقردرااىدنىلواات!دوبحازموننغتهىام

.دوبهاىسراهنآتسدهبود
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گرادتووپاکترداهىدنبمهواهىلولسمههمهودوبتاقلمزور،رهم`~هبنشزور
~~ ،تاقلمهورگنىموساىنىمودزادعب.دوباهتاقلمىرسنىرخادىاش.دندوبتاقلم

نارادساپروزابوهلناسرتاقلمنلاسهبرابودارشدوختجامسابىنزرىپمدشهجوتم
-~ نىامنادبهکدوبهتخىگ~اربارماىوگجنگودوببلاجمىارب.تساهدشجراخاجن~ازا

زىچهمهلاىخىبمتشادنتاقلمزاىروصتنوچ.تسااههچبزاهئکىمادکردام،ردام

راکفارد.مدرگىماشامت،دوبنىباوتقرقردهگارنالنزطاىح،موسهقبطتختىورزا

زاومدمآمدوخهبلندرکىمادصارممساهکاههچبدادىبوداداب،مدوبروهطوغمدوخ

ىاربمهارممساهکتسانىاىاربوهاىههمهنىاهکمدشهجوتمهزات.ملمآنىئاپتخت

تشهرىزتمسهبمتشادهرهلدهگىلاحردومدىشوپسابلهلجعاب.دناهلناوختاقلم

رارقنىباگىوتومدشتاقلمنلاسدراو.دوبنمابمهىئادىدهممزىزعقىفر.متفر
.مدىدهمهولجارمردامنمودشزاباههداوناخصوصخمبرد.مدنامرظتنمومتفرک~

ىولجىمارآهبوامدىدىلومنکدوخنىباکهجوتمارواتسدندادناگتابمدرکىعس

خرسواتغگىدهمادعب(.ىسرپلاوحاودنکىمىهاگنودتسىاىماهنىباگگاکى
~ تاقلمنلاسهبارىثدوخىغولشىوتهدوبروجرهمهىرسدنچوهتفرکىمارم

~- هتفرکارواتسدهگىلاحردودربشروىواتمسهبىرادساپماکنهنىمهرد)هدناسر

هداتفانمهبشمشچهکوا.درببنورىبنلاسزاارواهگتشادنآدصق،دىشگىمودوب

ولجارشدوخودرکجراخرالساپتسدزاارشتسدروصتلباقرىغىتکرحاب،دوب

گثاودرگىمسملارهشىشتسداب.درکنتسىرگهبعوشولناسرنمنىباک

مردامهگدنگرودارواتساوخ،هداتسىاهابتشاهبوادرکىمگفهکرادساپ.تخىرىم

ىلوتسامردامهگمدنامهفهراشاابنمهگنىااب.درگندادىثحفوندزداىرفهبحورش
~ دنچزادعبىلومتشگربلنبهبرتزارداپزاتسدنمودندرکجراخروزهبنلاسزااروا

گردنزرىپ.ىئاهنتهبرابنىاودندربتاقلمنلاسهبولندرکادصارمادلجمهقىقد

مدنامهفواهبهراشاوامىاابومدناسرهشىشتشپهبارمدوخ.دوبهداتسىاهدشهلاچمنىباگ
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نابرقطقفشىاهفرحىوت.ندزفرحهبدرگحورش.مىنزبفرحنفىآقىرطزادىاب
~ .ههبجنربناشدوخ؟ههبجىربوتارچتفگاهرابواهراب.دوبموهفمشىاهنتفرهقدص

اهنىاهمهابنم،دنتسهتاهابىبوخىلىخىاهمدآ،نومباجنىمههبوخىلىخاجنىا

رمشلثم)اهرادساپ(هنوشنتىزابرستخرهگانىاطقف،مدرکگىلعملس)اهىنادنز(

ودمبجعتندزفرحىرادقماب.ندبنمهبارنوشتبونندوبضاحهمهلاوننومىم
~ نمودزىمفرحوا.مدوبهدشهدزتفگشنمودرکىم~رعتوا.دشنادنچ

~ نىا.متشکربدنبهبمغزاىئاىندابنمودشمامتتاقلمتقوهصلخ.مدىمهفىمن

واهارمهوتفرگتاقلمهزاجاولىسرلاس~٩هبمرهاوخنسهکىنامزاتارسوباک

~الاسردهدراوکوشرثاردمدشهجوتماهلعبومتشادرابگتقودنچره،لمآىم
~ .تساهدش...وىرکشاخرپ،ىناورىحورىرامىبراچدوا

~~. :~´امال

ودوبهاشهمقوهلقرباربانفاصمگىردهگمىدوبىحلسنودبرگشلناگانامزابام
~ طاىحرداهنآهدشرابنلتلئاسوواهگاسزاىهوبناهب؟دوخهاپسنارادرسگوسرد
-- .مىتسىرکىمنوخهاىدولدردومىدرگىمهاگنناانز

ضاحئلاسبمردولجىىلابدنلبتسىلابناراساپحبص~تماسزا~~رذآ`~هبنش
~ نهذهبددجمىاههاگدادزجىروصتچىه؟لندناوخىمارىماسانىاهکادتبارد.دندش

- هگىاىماسا>،هگهلمجنىاندرکملعاوتسىلنتفرکناىاپاباما؟درگىمنروطخام

ناجىهوروشوداتفاىرگىدىوپاگتهبانب«انوشضاحتاقلمىارب؟دشهاناوخ
- ومردامتوفابهگارچ،مدوبنىسگراظتناردلومعمقبطئم.تفرگربردارانبىناوارف

گمکهبورنىازا.متشادىمظنمانراىسبىاهتماقلم؟منارهاوخونارداربىاهىراتفرگ~
- ىماساتسىلنارالساپ.متفر؟دندشىمهداماتاقلمىاربهگواتاىرگراکىاقفر

~-~ ىرادقمئىاوددرگزابنلاسهبىلبقهورکهگئىانواب،اناناوختاقلمىاربارىرگىد
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واندوبهتفرتاقلمىاربنلاسدارفارتشىب~ابىرقتلاح.دوببىجعامهمهىارب

امودوبهدنامىقاب،انتشادارمتىعضوشىبومگهگىدااعتوناتسرهشىاههچب

.تساهتشگنربتاقلمزامهرفنگىىتحزونههگتسماىتاقلمهنوگحپنىاهگواگجنک

تاقلمىارباررغن~مانودرگزابارئلاسبمردددجمرادساپمىنوهدزاىتماسىلاوح

ىاقفرزا٠<وامم>،ولامشىاقفرزا،<انغسا>٠.مىدرگىمنمهارشرگفلصاهگدناوخ

هشىمهفلخرب.مىتفرنورىبنلاسزاومىدىشوپسابلتعرساب.نمو،<دىحوت>٠،ىنادابآ

نلاسىاجهبىلواندادروبعىلصانلاسزاارامتعرساب.دوبنراکردىانبمشچ
-- ومىدشىمتىااهتسثادرارقگرمرتائتىفمانامههکرىسمسگعفرطهبتاقلم

بلجاهراوىدنوىساروکدهبنمهجوت،مىوربنىئاپفرطهباههلپزامىتساوخهکىنامز
~ اردندوبهلشهتشگهکىاىتىنماىاهورىنواهرالساپسگع،ىنىئزتلئاسووىنوگاب.لش

دوجوهبىمىاقىاههمخدلثمگىراتهمىنىئاضفواندوبهدرگنازىو~ااهراوىدهب

انبهباهىتاقلمارچهگمىدشهجوتمهزاتمىدىسرهگرتائتىفمآبردولج.اندوبهدروآ
~~ فلخربىتح.دوبىتماىقرتائتىغمالخادودندوبهداد،<ىروضحتاقلم>٠.لنتشگىمنرب

٠٠~ اههداوناخنىبردنارادساپهدرتسکروضحولرتنگزاىناشنارهاظىلومعمىاهتاقلم

ئسىگىدزنردشاهداوناخو«ىنلوط>٠مزىزعقىفررانگارمردارب،تقدىگانااب.دوبن
- اهرابواهرابتلمنىاىطهگتفکوا.متسشنشرانگردومدناسرواهبارمدوخ.مدىد

_دم
اتهلمااجنىاهبهنادىمااناههداوناخزاىلىخلثمزورما.دوبهتفرمهمقهبوهامااجنىاهب

~~-- تضک)تشدرهوک(اجنىاىاقفرزاوتغگنىواىاقفرزا.درىگبنمزاىربخاناوتباىاش

لئاسوتفاىردىاربهعجارمتهجاىوانتشادربختفاىردىاربهگىاهانشگراظتنازاو
-- هس،ىرىگتسدىادتباردمدىمهفنمهگدوباجنارد.اندرگىمىرامشهقىقداههتىمگزا

~ هدزمتسدهبانبتسدشدوخهگماىجىسبرهاوخرسپ(مىرىگتسدلماعهارمههبمامتهام
~~-~ هتفک)مرهاوخرسپ(وارخاسواندوبهتشکاراهناتسروکواهناتسرامىبىمامت)دوب

~~~ همهزا،متفکمهنم.تسانىوانالنزشىرادهگنلحم.لىدرکنشلابند،تساهلنزدوب

1اهمدآواهروگ



رتائتىفمآىاهىجورخولجوراوىدرانکهگساتهلگناشوپهاىسزاهژىوهب،زىحپ

ىدازآهدشهتشارفاربىاهمچرپونازىوآىاهبانطورتائتىفمآنسزا.دندوبهداتسىا

واىارب~~ناتسباتات~الاسىاهراتشگزاومنازىزعىلاخىاجزا.متفگئسئىازارفرب

هتشذگهچنمربانادىمماهداوناخزارغنگىلقااحهکمدومنشمارآساسحاومتفگ

.تسا

((نادنزىاهوگتفگا5م



مهاوخىم

منکداىرفوتاب

.وتىب

منکداىرفوتزامهاوخىم

.وتىب

رىهىبهکىماگنه

ىملسوىملک

ترقموگرمناىدانم

دندىشکمادربامترکىپ

مىوگبوتزامهاوخىم

وتذا

1اهمدآواهروگ



قشعىا

ولگمدهتسکشداىرفىا

ىگشىمههژاوىا
ى.ا،آىا...ىدا،آىا

مممم `ربماسر(

((نادنزىاهوقتفگا)2



هماىتپمادکنىرقم
تساهداتفمرکىپرب

املهجورقفمابنىاهک

،مشکىمهناشربنىنچ

؟دنکىمباترپىسکهچامگنسنىا
~گتمنىا!هن!!!گنسنىاه

ذاهانگهنىکگتمنىا
تسالفاغمادک

!تسشننممشچربهک
ملفاغتمادکىنابرقنم

مناکدوکفکزاامذانهکىماگنه
:دناهدوبم

مهناخماکرههاگردردو

1اهمدآواهروگ



ىاهرادا

ساودرتسگارمتسرتسب

اممونزاىوترپزونه

،منبىىممکلپنوخماصحمد

اهگنسمابگمزونه
.دنزاورپمدناگدنرپهىاسنوچ

رىخبشداى
قشعزبسنوناک

ىلاخنانومرگهرفسرىخبشداى

مدپرهمزاتسمناکدوکههقهقمد

امگتمدرگنآ،گرمدرگنآ

.دناشنامبلقربىمدارب،ىمادساپ

اهگنسنىا

.تسىنىناىاپاراهگتمنىا،هن

؟متباقممادکىنابرقنمىتسام
؟متقافممادکتسدهدشدوبان

شاهداجسابهکىضاقنآ؟ىضاقنآ

!::؟درکىمنتبلطنمزا

تساهدناتسارمقمرنىرخآ،ذوخذا،وف

((نادنزىاهوقتفگا)4



!!!هن!هنىسابطمثهنمار(لد

.سبومنکىمسحمبلقاب

موکىدرد،مودىدمد

!!!سبوتشذگدهاوخهچناکدوکرب

مممممممرتتخدددرب،مرتخدرب،مرتخدرب

1اهمدآواهروگ



هدزبشتشدنىارب

شرىوکىاهکرتات

خرسىرابىآراظتنارد

شنادنزرفتشپواهاپاب-

نىکرچومحرمىب

-زازتهاردىاهرادرب

دنروآربداىرف

نژپدنلبهرعنتساجک

دىعسهدنفوتهرجنحتساجک

بشلدرددوررذگتسماجک

اررواخراگدنامهشىمهلتات

.دزاسبا~

((نادنزىاهوقتفگا)5



دنردىمزونهناگرگ
ناروبوفربمدهن
،ناتسمزىامرسردهن

ذاتسباتردزاب

ناتسباتوناتسباتوناتسبات

1اهمدآواهروگ



واهب
مىوىمامماهبمهاوخىم

مسوىمامماهبمهاوخىم

ماهبشىوموماهبشىوب

،اب~د،ا.~د،نا،اب~،ا،~د
؟ماىدمادکىتسارب؟ماىدمادک

تسىرىدهکىماىد

لحىلىه(ولهل(ل(هرلنلل(

هىامرسسوباکو

ىاههناشربارىننتىگنسرکپپ

هدادهلىنارگراک

ارنامنتماجهدنامهتات

.دشکبنوربىراکذاکدوکمشچذا

مىوىمامماهبمهاوخىم

مسوىمارراهبمهاوخىم

((نادنزىاهوگتفگ(58



امماهبشىوروماهبشىوب

منکداىرفهناقشاع
.کاخربهتغخىاههرجنحمامتاب

ىثافوکشهمشچرسىاماهب،ماهب
اههنىسمدهتفخورفمشخىاههفوکشاب

بلمثاىخرسابومىناتسىمتزاب

.دمآمىهاوختلابقتساهب

اممرشمنبش،قىاقشزاىتشداب

دودزمىهاوختىاههنوگزا
دنامدهاوخنىلاخىاهرغسرگىدو

.دشدهاوخنهلماکهدندخرچمدىرکىپرگىدو

مىوىمامماهبمهاوخىم

مسوىمامماهبمهاوخىم

٣٨١)ربملوا

1اهمدآواهروگ



رگىدنامادهىامرس

دتکىمنناهنپ
دتکىمنناهنپرگىد!هن

امناشتشحووساره

کاخربهتفخىاههللىخرسذا

نارتخدتاجنهاممدناجهکىثاههللذا
دنداهننامحم

دوبنىاناشقشعو

درىمنرقفبتزاىکدوکچىههک
؟اقبنىاترورضو
هدشکححلسردار

ناشىاهروگهتسکشىاهگنسرب
دندادنامنتم

.دوبهىامرسىموتاتکىدابناشدربنو

تکىمنناهنپرگىد،هن



هىامرسناههبور

اراهمانىبواراهمانات

.دنىادزباهداىزا

نامواخو٧~هعطق

تسىنکاخ

تسهشىدنازاىرتسب

تسهشىدنازاناشسارهنانىا

.نارگراکىثاهمخرسهشىدنا

دتمزبمخشمهارنامىاهناتسروگراذگب

امنامىاهلدهکموطنامه

تسىقابخرسهشىدناىلو
تساداممدبلمثانافوت

دوخنانکروگنانىا

.دنخىماترارتجلرد

1اهمدآواهروگ



شکهسواکزا
دىعسنارادتسودوناناشمتاجداىهب،قشعمانهب،دىعسداىهب

شىکهبىلعدمحم،ىدازآنوىامههژىوهب

ناىساملاکماىستتقافمساملاوىلودىجم

اتقشعهرفسرانکزا

نوخهنشتىاههخوج

،تسىقابىاهىناثاهنت

خرسىملقابىتسد

راوىدهرفسرانکرد

ولگردىاهرفحاب

لغبردىنوخهمشچو

.تساسفقردزاورپرگهراطت

دوبنتفگترنه
((نادنزىاهوقتفگا42



(وبندوسمونتتمونترنط

.دوبتصوهمتهرنطى.دنب،ه.

۵-
نکهنىزوبهگىمگنط

لن(وبهتسنتمناوخرب

،دندىشکىماروهناسکرکو

هماتسنامازهوىدىشخردراوهراتس

دندىصقمقشعمزبمدتلابندهب

هىلهبهىل،هناىزاتوهناىزاتو

دىمداماهتسوپ

هفارخولهجات

قشعمزبرد
.ددرگناىملاعهکحضم

تدنبىاهددورس

دىدرگناىدنبنابلهمزمذ
!تموادم،تموادم

ناشکتمحز،نارگراک
:تمواقم،تمواقم

مورىدناهج،زورمادىعس

1اهمدآواهروگ



نهدردلغاسد

قلحربىروعمجبانط

اهرتاثتىفمآردىروهمجىاهراد

ملسادولآنوخىاهنوىماکاب

ىعمجوىدارقماىاهروگرد

،مانمگىاهکاختبرغرد

دنتفرگهرخسهبارگرم

ناشکتمحزدىعس،نارگراکدىعسات

.دندرگورهر،ارقشعهرفسدىعس

1(نادنزىاهوقتفگا44



راکدنامهنىمه
-- ناباىخنوخکربلکرازهدصاب

هتسکشوخرسماىقکىاب

قشاعهنىسنارازهو

،مىدم~اتلابقتساهب
-- رکىدهکىماکنه

زبسىاهلگنج

نامحررتخدزابىلو

دناسرنحبصهباربسث،بتزا

دشنارگراکنفدمهناخراکو

.خرسناقشاعهاگداعىمنىواو

1اهمدآواهروگ



ناباىخنوخگربلگرازهدصاب

هتسکشوخرسماىقکىاب

هتنوسلنىسنارازهو

خرسقىاقشنمرننمرناب

نامواخهتفتتشدمد

،مىدمآتلابقتساهب
قاقننتادرستوکسمد

.دمآمىهاوختلابقتساهبمهزاب

جومتکرحزاغآىا

ىدازآدنلبمدنتىا

ماگدناملکهاىسىا
.دذمىهاوختداىرفهشىمه

۵٣نمهب١.

((نادنزىاهوقتفگا45



لخنماسهىاسمد

درکدهاوخنمامىتامکاخ

گماىکاخلتو

.دنامدهاوخنلسعىاههنادرگهراطت

وتساهتسننتلدرونتهب،غادنانداى

.مغهبامرىوک،لدغادىوب

متسىنمبنمرگىد،هن

زاىمهسارنارگتماغات

،دسربثماهبگرا

1اهمدآواهروگ



ماهدروخمخشوفاصرىوکنم

دشدنهاوخگرزباهنتمناکدوکو
،درمدنهاوخکدوکىبمنامدامو

امکاخذاشناتسدنوخىتقو

.دذاسىمبارىس

مبزاىلو
مکاحناىمارحىوسهبىتسد
هکىاهماگنهرد،دشدهاوخنزامد

دنىرگىمنمرکىپمخزابناتسدىمامت
.مرىوکهتسکشلخنهکنمىارب

م)٠٠~ربماسد)٩(٨).٩.٠١

٩ ((نادنزىاهوگتفگ(8



نارگد~نامهىم
ماکوماکناکدوک،ناکدوکمامتهبمىدقت
رگماکىناهجزومهمهاملواتبسانمهب

ناگنسرگام

ناهانپرسىب
جنرودردناکدوک
هىامرسىاىندنلثجنامسآ

،راکوهتسبهنپىناتسدمزبمد

گرزبىاهلدنشجرد
راظتناىاهمشچ

-راکمشخرهقماظتنا-

.مىوشىمناتنامهىم

دردودرسىاههروکزا

،تساهىامرسجربزاستشخهک

دهشوبابحنىانىکرچلواتاب

1اهمدآواهروگ



،دناهدىشکنورپمناماهلدرونتزاهک

نامراگنرزنىنوخهجنپاب

تمساهدرکشورفمارناشتشعبغابهک

،مىوشىمناثمامهىم

امناتهتفرامغىهبىکدوکمخزات
مىزاسرتهزاتودزاتوهزات
نامهاگنهنىآمدم

مىنکسملهمابودامرگىدمه
امدوخحلسمشخات

مىشخبىاهزاتىلجىتاقبطهنىکاب
ارنامهدىمخىاههناشمحرمامو

.مپماپمناتدنمناوتناوزابشچىپمد

مىوشىمناتنامهىم

اههارماهچىمامترسزاو

نرتسنوسگرنىاههخاش

امقىاقشلغبلغبورفولىنومىرم

.مىزىمىمناتىاپهب

مىمادنامىاومىنادىمامنىا
تسامشتمدقاب

((نادنزىاهوگتفگا2م



تخورفدهاوخنناباىخمدترسحلگ

.هىلک،مدپو

.مىنکىمنىثوجهلابزاذغلابندبامو

مىوشىمناشامهىم

ارناشمتسخاکات

.مىبوکمهرد

1اهمدآواهروگ



هنپىوجنرناتسدهک

.تساهداهنمهرب

؟متسىکهچخىماتنم

؟متسىچهچخىماتنم
رگماکمادکمان

؟تسانمرب،هداهنانبمتشخهک
شىازدردهکنزمادکمان

امشمدپىبکدوک

((نادنزىاهوقتفگا22



.منتردهدنامراگداىهب

مرشىبنانابنجهلسلسمادکهچخىماتنم

اممراوآرىزناکدوکهک

؟دناهدرکنفدمانىبخىراتىاهباتکمد

؟متسىکهچخىراتنم
؟متسىچهچخىراتنم

اردوخنىگمسثشىوروموشنارىوراذگب

،منبىنهمابود

موشنارىوماذگب

نمناوخربلواپچناتسدات

،دتىچنامدوخنىنوخهرغس

،اممنتتامذماذگب

اهتشدىمامتربداب

دنکشخپملاعىمامتواههوکىمامترب

نمهرفستکربزادتمادبنامدرمات

.تساددشانباهخاک

؟متسىکهچخىماتنم
؟متسىچهچخىماتنم

هاشى١~مسناىدامهکىتقو

1اهمدآواهروگ



،دنزىممخشارمکاخ

کقلدناخىشهکىتقو

دتکىماپرباهتفاىض
ناننتاگهمزگو

دتمزىمهناىزاتاممتغلناکدوک

.ابىمىاربگرمزامنو

؟متسىکهچخىماتنم

؟ماهلبىقمادکخىمات

نممانبخىماتناىمارمهک

.دندرکجاماتامرهش

ممبهتخوسرهشنم

زاسهچخىماتمهاوخىمنرگىد

مشابهاشوخىش

ىادنلبرباممکاخوتشخو

دتکانبمدرمىخولکىاههناخ

نوخابامناشتماغهرفسو

.نىگنرقلخقلح

خب.دلصبمدادتسمود

.مشطمدرملدهچخىرات

مبهنارموناک٠وکهبممدس
)~٠٠لهىوناژلوا(١٣٨~هامىدددزاى

((نادنزىاهوقتفگا24



واکردرباهت

شکچوکبلقهمذهمذمد
.دنزىمقمم

تبرغومغماهب،ىسکىبماهب
تنحمودمدماهب

اهىقاقامىمشردات

.دىوجارشنامشچخساپىبشسرپ

!دىدناوتىمهتسکشىهچقاتفمرباىآ

؟لدىماىىاربىتسد

؟دمدمامىتىاربىتسد

1اهمدآواهروگ



؟قشعشىومىاربىتسد

؟ىىاهنتمخزشزاونىاربىتسد

دناوتىمنىتسدچىه!!هن
امشاهدزجاراتلد

،للوحل

ضغبوهنىکرذبزج

قشعخرسناروفنوچىزورهک

اتدرکدهاوخناىغط

شاهتسخکاخرب

نوچ،راهبهشىمهلگ

.دنزهناوجشنامشچدىشروخ

((نادنزىاهوقتفگا25



لکجهبده

هرحاسوتوکساببش

تابثهرىزجربنانکصقم

،تساهدزهمىخ

ناتسرپبشوناکجىلم

دنزاسىمثولماردىفسگربرازه

هتفخىاهسقمرباراهغارچلچو

.دندنبىمنىذآ

وتساناىاپىببشلوط

،ددرتسگسمرتهىاس

دنبلطىمشکسعتسسعوهمزگ

جاتوتختىاجهباههناىرومو

.دنوجىمارنارگراکهتسخنت

دردىماربشباجحودپتىمىردنتهاگان

دهدىمرسدورهمعتلگنج

1اهمدآواهروگ



ددمونىممدامسخوماخ

امقشعىاهنمرخ،هقعاصو

.دزاسىمنازورف

لکهاىسزارفزاناگماتس

دنمواىمنوربرس

امقشعنامزاسو

.دنهدىمهىده)ادرف(ىتپاپناکدوکهب

((نادنزىاهوگتفگ(58



،گنتنىنچممادىلدهنىسردهک

اردومگنهآ،شوختوسابنزب

امدورسورعشتاهمعتابناوخب

دنتشگمازمناکدوکهکوگب

دنتشگمامبىتشدوىوکرىسا

،گنتنىنچمرادىلدهنىسمدهک

همابودىرادبىگنهآنزب

همابىمهل١1نمدوتشدزاهک

زورماهراکپمرگماکهکوگب

زورماهمادقهجنپرىسا

1اهمدآواهروگ



ذورهاهمادمغنانرحبملعم

ذورهاهمادبتمههتخترانک

ى~ا~ممهوجننتادوگب

<ى~نظدمالن~کدوکهک

ادرفحبصدورسبرطمنزب
اجزاهىامرسدنگىمشرهقهک

دناوتىمشخرسرهقابطثه
.دناسماهىثاهمهبامنىمز

((نادنزىاهوگتفگاکم



،قشاعىومدىپس

تبلقناشفشتآىا

زازىربل

،هداراوقشع

دابزامدتصع»

کاخهبهىامرسندنانتمات

~٠دابذامدترمع

تنامشچششخمد

زورماهباتزورزورىدزا

،دىولىمنخس

´~ زىزعىدساانىمىابىزرعثزاهتفرگرب

1اهمدآواهروگ



خرسىوزرآردتلد
،دنکىمىمامشهظحل

رازهنارازهتىومىدىپس
هدرکهبرجتامگنرىنوگنم

تاهرهچنکشونىچردو
.هتسبشمثاههثداحگربگرب

دنزىمجومتبلقمددرطاخرتفدمازهمازه

تىوزمآرتوبکو

ثداوحنافوتمدلابنىنوخ
.دىاسىملابنامسآرب

دابزامدترمع

.ىدازآهتشونانباتکىا

((نادنزىاهوقتفگا52



اىاىمواهبىوا

دىاهدربامغىهبارزورونهچرگا

امقىاقشنامازههچرگا

،دىاهدىشککاخهبنارواخمد

جنموماکىاهلگهچرگا

اهسگرنومىرمنىا

اماهنرتسنونىرسننىا

اههامىبواهدارراهچمد

،دىاهتخورفنازرا

ىاهمکشىگدمآربهچرگا

امرقفوىگنسرگزا

جنموجنگنىمزرسمد

،دىاهتفمهنانتملهجگنساب

دىآىمماهبمهزاب

دىآىمماهبىمآ

1اهمدآواهروگ



دىآىمماهب
.دزاسرگهولجاماهدابآىبلحماگنزات

دىآىمماهب

ناگهزوىمدهرفسزونههچرگا

،تساهتفرگگنمرگماکىوزابىورىناب

قىاقشزاىشوغآابدىآىمراهبىمآ

.دهدناننتماتدىآىم

نامارخونازىرگ،ماهب

دنکىمىطاماههناخىمامت

،درکدهاوخمذگمهگنتىاهلولسهنزممزاىتح

هىامرسنامادساپواههمزگىمامترگاىتح

دنوشجىسبفصکى

دتکنىذآهاىسامرهشو

دىآىمماهبمهزاب

دىآىمراهبىمآ

.دىآىمماهب

((نادنزىاهوقتفگا54



ىاهآ،ىاهآ

تسابىىنافوتنمناىشآرد
تساهاممدهثداح

اراههرخصدهاوخىمرگنارىولىس

ال(لولرد

ىاهآ،ىاهآ

هىامرسنىرمصرىسمناگهدىمل

نامىاهرسىارب

،دناهتخاساپهباهراد

وفعتشىههرخسمرتاثت

درو~ادهاوخهنحصهبارگرم

1اهمدآواهروگ



اردوخسناکسنىرخاات

تمدقناگدشخسمىارب

.دهدشىامن

ىاهآ،ىاهآ
،هىاسمه

امناشىاهىکلاپمهىگهدنمدنانىا
ناهجرسارسمد

دنشکىمکدى

دنزاتىمامربناشىگهدىدنگونفعتمامتابم
دنزاسشوماخامقشعغارچات

،امشىمر

،ارهشىر

ارهشىدنا

ىاربىرمعلوطات

ىناهجتماجتنارکون

.دنزاساىهم

ىاهآ،ىاهآ

شوغآمه

،نامواخکاخدرسرتسبرد

دنهدىمماىشامنامکزانفقس

دىورنىاهنادات

(7نادنزىاهوگقگ(گگ



دنامنىمانو

.ددنبربتخم،کاخزاماتشکنىاگتمو

ىاهآ،ىاهآ

،نامواخناشوغامه

تساهدزهناوج،ناهجلاهنمددىماهناد

تساداممدرهقنافوت

امىاهروگىاهکرتو

شپترپىاهبلقرد

ىثاهرخرسىادرف
.تساهدناودهشىمام

ىاهآ،ىاهآ

،هىامرسناشوگرک

دشدهاوخنشوماخهنىکشتآنىا
.دشدهاوخنشومارف

دمرهشا)
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درکمهاوخهاگننامسآهبمهبشما
شناشخمدناگماتسربم

دربمهاوخگشم

ثداوحرىپدنتردهک

.دنداتفىنىاپزازگره

درکمهاوخهاگننامسآهبمهبشما
اممادهلابندىاهماتسات

نآهاىسقامعامد

.منکهماطت

،ىکتپوىساد
ىنامجوىنهىم

رگىدهکىلسلسم-
-تسممىف۵7رمثملىقمقمهل7

دىاش،دىاش

(7نادنزىاحوگقگ(ل9



ماهتفخکاخزادمدربهمابود

دهدراىشامهىامرسهنىسو

نارگماکىادرفىارب

.مسىلاىسوسىارب

،درکمهاوخهاگننامسآهبمهبشما

لکهاىسهکمنادىم
دموآربرسبشلدزا

نارگماکىثاهمىارب
.قشعىارب

تمناوخىمهرابود

-مدوخىاربهن-

مناکدوکىارب

مسىلاىسوسىارب
قشعرذبشرتسگىارب

.نمبر،

تمناوخىمهرابود

.تمناوخىمهرابود

1اهمدآواهروگ



راهلز.ملزال

مىاسبهنزوممادکهاگمدربرس

؟مىوىمهمابودامتاسقمرطعات

امتاهرهچمابغ

نىنوخىاهخاموساب

مىامنکاپمزىزعمادکنهارىپ
تىاههنوگزااهقىاقشکشاات

؟ددرگنىماج

ىمادلغبردلگوهفوکشزاىلىامش

،ىدرپسىشومارفدابهبارتهاگىاجىلو

ىتسبربتخرىلاخىاههرفسزا

ىلاقرادرب،رهشناکرتخدات

،دنهدراىشارناشناتسد

شىوخنورتسفاوطهبناگهزوىردو



،دتکبوکدگلناباىخشرفگنسرباراهگربلگ

هناخراکردو

اههدندخرچىنىگنس

.دزاسرتهلاچمارنارگراکفىحنرکپى

.راهبىامىناتسىمتزاب

مىناتسىمتزاب

تامىمشهمابودات
امهتسخکاخرساترس

دشخبهمابودىتاىح

،تاهرهچنىذآو
.ددرگنامواخىاهقىاقش

ذفم،۶٥
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مکزاغآاجکزا

منکزاغآاجکزا

دشابنىپمدهثداحهک

.دزاسنهتفشآامىکوکناکسورعباوخ،دىدرتو

ىنکداىرفامتقىقحرگالاسرازه
هىامرسناگتشامگ

،داددنهاوخهثاماىگدنززاىرگىدرىسفت
تساهنآنآزازورماهکارچ

.دنمادهنوگرگدىرىوصتادرفزاو

منکزاغآاجکزا

منکزاغآاجکزا

ارناننتموخهبهتشغآبراشهک

.دناشوپنىدازآششوپمد،هزوىردرازه

،تفردنهاوخمانکاههفافل

((نادنزىاهوقتفگا72



.تسکشدهاوخمهردامشىبرسىاهاىور
،تسامشنآزازورما

،دىنکرورمدوخهلىخمردارادرفهشىدنا

تسادرفورگردامشىتسهراموط

هتسبهنپىناتسدهکىىادرف

دروخىمهرگمهرد
.درپسدهاوخىنادهلابزهبارامشىتوربجتختوجاتو

منکزاغآاجکزا

اجکزاىتسارب
نارگماکىادرفزازحى

؟منکزاغآمناوتىماجکزا
ناتحلسمنادنداترکشلهکىماگنه

.دربىمامغىهباممناکدوکهرفسنان

1اهمدآواهروگ



لانههدناناشغناجهبمىدقت

نکزابناهد،نزبىفرح،وگبىزىچ

اجنىا

مىاهداتسىاامهک

تساهارىاتبا

.تسناهنپبشمىکىراتردهپتراىش

وشدنلب
تنتردهدنامىقابقمرنىرخآاب

شکبسقمارهدزبشىاوه
.دشابتسفنتنىرخآنىادىاش

وگبىزىچ

((نادنزىاهوقتفگا74



نزبىفرح

نکزابناهد
،مىوجىمنامتلدرعمهبرسزام

.مىوپىمارتملک

نافوتمطلتردهکىا

دىزرلنتلدىلودىزرلتنت

ىداتفىنىاپزاهکىثوت
تنىرىدمزرمهىتقو
،تملظماسهىاسمدهکات-

دىاساپمىمد

.دزىمماىشامترکپىهناىزاتاب

وگبوجزابوىضاقزا،وگبوازا

نکهاگن

!!!ارماهدوسرفرکپپ

1اهمدآواهروگ



ىتشونو

دىگنجدىاىمراوکىوشلب

.رىتشت~اامشتارپلدربدنکهچ

٨٧ناتسبات

((نادنزىاهوقتفگا75



دلوفنوچهکنانا~هب

دنتفرگهرخسهبارلهجتماىقوتوبات

نهىمنانزرولد«انزرىش<نانزهب

تبلقربتساىمخز

دنامىاجهبرابهلوکزا

.بىرغناوماکنىا

تسمامپموهتسفونوبزنآوک-
هدنامهامزک

.ىاهداتسىاوت،وتاما

زا،هدنامىاجهبتىاربىکتموص
،ناگتسخىاپزا

،ناگتسرپبشزا

.ىاهداتسىاوت،وتاما

1اهمدآواهروگ



ىاهداتسىازوموبشدادتمامد،وت

،تلدنوخمخزاب

،دىمازاىگنمدوىگنماما
تهاگنهلاهتشپمد

.دمدىمامبشبلق

ىاهداتسىا،وت

تمنداتسىاابو

اربشنامحرىدىلپ

.ىناوخىمزىتسهب

فکربلباکوناهدربفک

فرزبهعجافرامعم

.سعتزاهداتفتسىرىد

،توبات
،تماىق

،هبعج

شدتماوخبهکمانرهاى

.تخىمدهاوخورف

((نادنزىاهوگتفگ(78



ىاهداتسىا،وت
ورسنوچ

رگدراطتات

رتماىقوهبعجوتوباتنتخىرورف

.ىشابنارىا
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اهمد،اهماوىد

اهقلحربهدشهربنچىاهبانط
شوماخنادهاشىا

ىدازآخرسنابزرگا

اهقلحزادىآرب

.دزدىهاوخنداىرفهکاهزارهچ

گرمرتاثتىفمآرد
ماتشکىوپاکتمدنامىخژد

دنىابرىمتقبسىوگ
ىدازآوقشعنارتوبکو

مادربهدىشکىاهرکپىاب
.دنروخىمامناکتنىسپاو

((نادنزىاهوگتفگا9م



زارواخزامسارب

ماىىاهرخرسداىرفنم
.نامواخنامسآربامممان،ممدامناوخب

ماىدازآنىنوخمچرپنم
.نامواخنامسآربامممان،مسصهناوخب

ماىثاهمخرسهدىپسنم
.نامواخنامسآرباممهام،مدنزرفناوخب

،ماىنادنزنم
نامواخدىواجکاخرىزمد

.نامواخنامسآربامممان،نامرهققلخىاناوخب
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!!؟ىرادزارهچتاهنىسرد
ارقشعتشرد~)ا(ساملامادک

!؟ىاهدرشفشوغآردهنابىرغنىنچ

منادىمنهک)~(ىدازآخرسمچرپاب)~(ىلو

تاهتخوسهنىسىاجکرد
،تساهتسشنکاخرد

مىرگىمهنابىرغ

اررابنىاىنارگو

منزىمداىرفمدمدرپهنىساب

،منکىمهماطتنامسآربام)ا(ناوىکبشرهو

:انشابىمرىزحشهبناشفناجىاقفرزاى>اىوهراعتسابىقهباههراثم`

ىثىگهبىلعدمحم)٩ىوفلمصمناوىک)٣ىدازآنوىاح)٧ىلودىجم)٢ن~الاکم~)١

شوخرسشخبناهج)لىنىحدمعم)نژى(هثاشام)٢

١0نادنذىاهوگتفگ182



ىناسنا)٩(شىکنىرتهباب

ارشاهرجنح)للنژبىهکىماگنه

ارادرفاتدنزىمدنوىپ)~لناهجاب

،دنکداىرف

.نارواخناگدراتسناتسباترد
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تسىنىقابنتفگىاربىفرحرگىد،هن

.درکدىابىرکف،تساسبراعش

هىخبرازهابارزورىد

،زورماهبندزدنوىى

ىباتشچىهىبامزورما
،ندناسمادرفهب

هدىسوپوهدشهنهکرگىد،هن
.لاحمىاهوزمآنامسىم

درکىرکفدىاب
تشادربىمدقونزادىاب

کدنتوکچوکدنچره

تشادىکرحتوشبنجدىاب

((نادنزىاهوقتفگا84



هتخ٠اگنلمرفللنفرتودح

هتسنتملگهبزورىدهناول

.هتسشتملگهبماتشکىتشکزونهاما

امهتسخنامشچىکات

؟مىزودبهىامرسدادبىهاگمدهب
؟مىزوسبىاهثداحراظتناردىکات

گتمولهجزج،هاگمابنىا

رتدنلبىاهموگماىشمماتشکزج
.دمادنهشچمدىاهزجعم

درکىرکفدىاب

ىاهلگونزادىاب،دىثومهرابوددىاب

ارقشع

.دىنوبهرابود
امناگدداهناووناگتسخ

.دبىوکمشخابدىاب،دىاب
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روىغرگراکتشدکى

ىگدنزىاهگربلگتشدکى
نانز،نانز،نانز

.تسىماجرهشرد

دىمددىابهمابودىموش

.دىوددىابهمابودىنون

اىمددمجنمىاهگممد

مشخورهقزتشحو

،تساهتخاسبوکرسىاربابىدىرىرح

ملظرىرحدىاب،لهجرىرحدىاب
.دوشهدىمدمهزارگماکتسداب

؟مرفمابىکات،توکسمدىکات

.تسامغارچومشچ،ناگتشذگهار

تخاسهرابوددىاب

ىلسلسموىتشم
ىاهراتسوکتپ

.ىاهرابودساد

٨٧ناتسبات

(7نادنزىاهوگقگ(٩گ
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