
دلمق
نبلىرطمزمرزمرسپهبل

ناحبرىسنمرتمدهکىم~زارگشتابو
وراىورىتلمجاب،وفاحباتکهعلاطمابتسانم~!تسماهدادماجناباگنىاىنا~زابماگنهرد

،هنپمنىارب.دنسربلومعمرىغوبىجعناترظنهبهکدىپث

و،اههژاواىتلمجزاىخربرژکمرارکتابهاگآانهدنناوخ
وهناىماعتاملکرانکردهنارعاشىىاههژاوندشهدادرارق
هدنسىونىمثادىنارگنزا،رمانىا.دشدهاوخور۵زمرهرمزور
ىنشوروحوضوناهاوخزىچرهزالبقاوىزدنکىمتىاکح
.تساشراتفگوملکرد

تبتىلاهازا،اپماررتکدهکدربوطاخزادىابنارهتکننىا
قفومزگهرقاوردناشىاهک(واىسىلگنانامزهکنىاوتسا
هوىشوکبسىاراد)دنزوماىبىبهاولماکروطهبدندشن

وخاشرپىتلمجزاوا.تسادوخهبرهوصخموصخثم
ودنکىمهدافتسادنتسهىقرشىتىهامىارادهکابىزوگرب

بىجع،برغمدرمزاىراىسبىاربواراکنىاتسانکمم
.دسربرظنهب

وهشىدناودىاقعزىچوهزاشىپمدوبلىامهکاجنآزا
هناتداصتسانکممهکاجنااتاراپماررتکدىاهرظنهطقن

وتاىضرفواىىروثتزاىخربماهدىشوک،مزسسکعنم



وىکىزىفاتمىاههژاوزاىضعبنىنچمهوناشىاتاحىضوت
٠~اورد.منکناىبرتهداسىاهوىشابارموتکممولعهبطپرم ،۶~
هفىظونىتسخن

ا
دوخىهاکاوتاعلطاهکتسانىاهدنسىون

ىثناگدنناوخرظنوعمسهب،عسووهدرتسگىاهپىشهبار
د

هکدرىکبرارقىنادنمهقلعسرتسدرد٠لاحنىعردودناسرب

ىوراذگوتشگواهشدرگو٠،رشبهتخانشهبلىامهزادناىب
.انتسهمراهچدعبهب

هدنسبونىوسناىاهبعلطا

باتکىونارفمجرتم

ناگرومىىول-ناژ

نومضممامتهکدرادىمملعارضاحباتکهدنسىون
دوخهکاهناسنازاىخرب.تساضحمتقىقحهىاپربىثباتک

ردهکدنهدبحىجرتدىاش،دناهدرکىىارگىدامردقرغار
ه هدهاشمىزادرپلاىخوهناسفاىتشمرکمىزىچ،باتکنىا

امشدوخهبلماک،درکدىهاوخامشهکىباختنا.دننکن

دىناوتىم،دىرواىبداقتعادىناوتىمامث:تصاطوبرم ه~ ىنهذدشرولماکتهبىکتسبامامتنىا.دبرواىنداقتعا
مرادنلاىخناونعچىههبنم:مدوخهرابرداماو.درادامث
تلاوسهباىوهتخادرپهرجاشموثحبهبباتکنىاهرابرد
.مهدخساپ،دوبدهاوخهتشوننىاابهطبارردهکامش ه
لماک،مرکىدىاهباتکدننامتمرد،باتکنىاىاوتحم

.تساىعقاووتسار
ابمارکنابرل



سخنلصف

ابودىشخردىمرتمامتهچرهتلشابدىشروخ،نورىبىاوهرد
تشپرد.اپسىىاههىاسوتخاسىمنشوراراهتخرد،دوخشبات

ىبآگنرهبىاهچاىردردو،دروآىمدىدپهتسجربىىاههرخص
نىااب.دشىمسکعنمناشخردىاهساملازاىنشجرد،ىنامسآ
،رىپبمارراغلخادردکنخو۵رسىاهشوگرد،اجنآرد،دوجو

ىکىدزننآناهاىگگ.وخسثناىمزادوبرداقىتخسهبدىشروخرون
وگنرزبسىىوللتابومىلمىتلاحابلىلدنىمههبودباتبنوردهب
وهتسخىاهمشچندرزآزاودرکىمادىپذوفننوردهبىثخبنىکست

.دىشکىمتسددىشروخناشخرهودىدشرونزاهتخوس

ودرکمىظعثاىندک،اتدهازرباربردمامتمارتحاابناوجدرم
مىلعتارموتاتماهدمآوتدزنهبلىلدنىاهبنما.ماقملاوداتسا٠:تنگ
٠...ىهد

وفىحنىنلبابدهاز.درکناىبارهلمجنىاهتسعآىثادمابوا
،دوبهدشهنهکوهدىىاسنامزتشذگابهکىگنسهعطقىوررنل



للنبننهمنوکهتازرفنىشنهشوکهنازرفلر

.نىشنب:دادنامرفاىندکرات
~~

ىارب،تشادنتربىرجاخسکنرهبىىادرهکناوجبهار ه:
.تسشنراغفکسرکاخىورونازراهچودرکمىظعترکىدىراب
.دپنرتشىبمدقدنچ،رىپدهازابشاهلصاف

تسدناسناهبساسحانىا.دنامشوماخوتکاسرىپبهار
ندرکهراظنمرگرس،ىثىاهمشچىلاخىاههقدحناىمزاواهکدادىم

ه٠٠ هکىماکنه،لبقىاهلاس،شىپاهتدم.دوبىهانتىلىىاههثشذکرب
ىنىچىتلودنادنمراکتراساتحت،دوبنشىبناپجىبهارزونه
نامشچاهنآ.دپلوغشمنانآىاربتمدخوراکهباساهلرهوهدمآرد
نآ،دندوبهتخاسانىباناروامامتىمحرىبابوهدروآردهقدحزااروا

ردىثحهکارىتلودرارسادوبهدشنرضاحواهکلىلدنىاهبمه
ىاههجنکشزاسپ،ناوجبهار.دنکوگزابنانآهب،هتشادنراىتخا
زاراشرسهکىلاحردو،حبورجمىندبوانىبانىاهمشچاب،ناوارف
قفوم،دوبهتفردابربىىاهوزرآوخلتىتاساسحاوس:اىوىدىماان

طقفهکوا.دنکرودرهشىاههزاورهزا،نازىخوناتفااردوخدوبهدش
~ همادانتفرهارهبنانچمه،تخادرپىمدوختکىدحهببنثماکنهرد

لتبم،دردتدشزاابىرقتوا.دشىمرترودورترودرهشزاودادىم
زاو،دوبهدادتسدزاارشاهىنب،نتفرهارتدشزاوهدشنونجهب
ودرکىمرکفطقفوا.درکىمبانتجاىرشبدوجومرهابىىوراىور

.دادىمنماجناندىثىدنازجهبىراکچىه
نهرنخابوانکدوعصاههوکزادوبهتفرگمىمصتناوجىامل

هانز،درکىمادىپحغترمطاقننآردهکىردانوباىمکناهاىگواهغلع

ه حمرىناتسهوکىاهراشباواههمشچاباردوخىکنشتودوبهدنام
ىىاههمشچنتفاىهبرداق،بآىادصقىرطزاطقفوا.هرکىم
هقرجنآتسناوتهکدوبهوىشنىاابماجنارسودشىمىناتسهوک

ه
ناجهبناجودرادهاکنظوفحمارشىتسهوتاىحهدشفىعضت
ماىتلاشکاندردومىخوراىسبتاحارج،مکمک.دنکنمىلستنىرفآ ه اب.دماىننورىبکرچوهبانوخرکىدمهشىلاخىاههقدحزاودنتفاى
تشاددصقودادىمهمادادوخدوعصهبمهزونهوادوجونىا

رازآ~زىمآنونجىاهوىشابولىلدىبهکىناسکزاناکملادح
رتکاپلابتاعافتراىاوهمکمک.دنکىروهدنتشادارناشناعونمه

~ وادنناوتبهکىناتخردىاههخاشنتفاىهبرداقرکىدناوجىامل.دش
ه.

.تفاىنمهىاهزبسوفلعوتشکندننکهىذغتار
نورىبکاخزاىهاىگ،نىمزىورربندشمخابتسناوتىمننونکا

ودوربشىپولجهب،ىاهدنزخ~امدوبراچانو.دروخبودروآ
ىدىمااباتدوربولجهبدوبراچان.درادربمدقهتسهآولامروکلامروک
ىاهداىرفندرکتکاسهبرداقوهتفاىىکاروخلناوتبتشادلدردهک
.ددرگشمکشکاندردوشارخلد

امل،زىچهمهمغرىلع.لشرتاىاشمهدابورتدرساوهمکمک

هکدوبنىالثمتسرد.رتلابمهزاب،لاب.دادىمهمادادوخدوعصهب

زاغآنامهرد،شىپاههتغه.دشىمهدنارولجهبىنوردىىورىناب
نآزامکحمىتسدبوچوهتفاىشهاررسربىتفلکهخاشوا،شرفس
،نونکااما.دباىبارشهاردرکىمکمکواهبتسابوچنآ.دوبهتخاس

ىفاکشوهنزورچىهارفاظهکدرکىمدروخربىراوىدابشتسدبوچ



نبننهمنموکهتازرفنبشنهنوکهتازرفال
لل

.تشادن
ه .تسىرکنهرىخرىپدهازهبمامتتقدوتدشاب،ناوجپىامل

لصاحنانىمطاتساوخىمهکناوجون.دوبلماک،درمرىپىتکرحىب
نىااباردوخ،دربىمرسهبىعىبطوملاستىعضورددهاردرمدنک
هتشذگردهشىمه،راوگرزبوماقملاوناىنىشىپدهکدادىلسترکف
باتشولىجعت،زىچچىهوىکچىهدرومردودندرکىمىگانز هه ىلاخ.درکهاکنىلاخراغناهبىواکجنکابباوجبهار.دندرکىمن
هدىىارگىدرزهبهاکىمک،ىاهشگرد.دپقلطمىتسارهب،راغندوب
ىاهساک،رتبنىارانکرد.دوبدهازرتسبآرهاظاجنآ.دشىمهدىد
راىسبوىنارفعزىىادر،هرخصکىهبلىوررب.دشىمهاهاشم

ه~ هدنژوسردنم
~
هوبنازىوازىکنامغورابفساىاهفاىقابهکتشادرارم

علطا،دىشروخرونىثباتزادوخناشهتفروروگنرزاراگناو
.زىچچىه.دشىمنهدىدىاهلىسوچىهرگىه.تشاد

واهجنرواهدردهبواىشىدناىمدوخهتشذگهبدهازدرمرىپ
ه .دوبهدرکلمحتندشهجنکشماکنهردهکدرکىمرکفىتاقشم ه هقدحزاارشىاهمشچهکىماکنههب.دىشىدناىمدوختاحارجهب

نونکاهکىناوجدرمدننامتسرد،نارودنآردزىنوا.دندوهروآرد
..دوبناوج،تشادروضحشلباقمرد

همشچرسىثىناوتانوىدىماانزاهکمشخىعوناب،رىپبهار
ردهکدزىهاردسهبمکحمىاهبرض،شتسدبوچاب،تفرگىم
ههوهىبهثىمهوا.ىبىجعهاردسهچ.دوبهدرکملعاقشربارب
داىهبهرابودوا.دنکزابمهزاارشمشچىبىاههقدحدىشوکىم

.داتفاهتشذگ
راىسبىتاساحاهبرجتزاهتسخماجنارس،انىبانوناوجبهار... ه راوىدنارانکرد،دندپبهدرکوىسادوخلاکنچردارواهکدىدش

هدنژوکزانسابلناىمزاناتسهوکدرسىاوه.تفزشوهزابىجع
وتاىحواموگوترارحعونرههتسهآوهتفاىذوفنشندبلخادهبوا
.دربىمتقرسهبفىحنوفىعضندبنآزاارىتسه

ه اپهبىشفکراکناهکىىاهاپىادص.دشىرپسىنلوطىتدم
فرحىادص.درکادىپباتزابفارطاىاهرخصنىمزىوررب،دنتشاد ه--- ابنتفکئخسمرکرسىصاخشااىىمخشراکنا.دىسرشوکهبند،
ندبسپس.دوبانشآان،دنهرکىمملکتهکىنابزودندوبهفخىىادص
ىىادصسپس.دشهدربناناهارمهوهتشادوبنىمززافىحاووغل
،دوببوخىىاذغراظتنارههکىروخشل.دىسرشوگهبنىنهآ
ىقاىتشاوروشچىهىبودرکملعاارد~ىتىاضرانوىتحاران
.دشروهاجنآزاوهمآردزا.رپهب

رودراىسبنارودهبحىاقونىا.درکراکهبزاغآ،ئىشنهشوگدومرىپ
،ناوجونىاملنىاهبهکدوبواتبوننونکا.تشادقلعتهتشذگ

ه .دندوبهدادىىاهشزپاواهبهکهنوکنامهتسرد.دهدبىتامىلعت
؟.وبشىپلاستصشاىآ؟دوبشىپتقودنچ؟۵وبىک،ىتسار

دقافعفومنىا.تشادنىتىمها؟دپرتشىبدنکن؟ىثىپلاسداتفه
ظىلغهمر٠وتشادقلعتهتشذگرو٠نارودهباوىز.دوب~ا
هچناسناىارب،اهلاسرادقمنتسناد.دوبهدشدىدپانووحم،نامز ~ ...؟تسنادىمارملابعرمعهکىماکنه،تشادىتىمها



اهگ.هکىفىعضدابىتح.تشادربتکى-زاتسد،رظنهبنامز
ناسنا،اوهرد.دىشکدوخثمزمززاتسد،تخادناىمتبرحهبار
نىمهرد.دنکسحارىزىمارارساراظتناتلاحىعوندوبرداقراکشآ

زاغاوتفرگتسدهبارنحسهتشر،رىپبهارهکدوبتلاح
هکىماگنه،ماجنارسدوبهتسشنرظتنمناوجبهار.درکتبحصهب
بلماقملاوداتسا،دىسردوخدحرسهب،راظتنازاىشانىحورراشف
فدهارىزدنا،داتسرفنمدزنهبتهجنىازااروت:دوشگنخسهب

ماجناهبتتاىحلوطردارىمهمراکدىابوىرادىگدنزردىگرزب
ات،زىنوتهکنآاتمنکانشآ،منادىمهکهچنآرهاباروتدىابنم.ىناسر
لوبقوهتفاىىهاگآتتشونرسزاهکىوشنىاهبرداقىاهزادنا
>،.ىنکتىلوثسم

ىراتفرهچتسنادىمنناوجبهار.دوبناوجدرهلب~وا
راک،ناىانىبانابطابتراىرارقربهکدوبهشىدنانىاردوا.دشابهتشاد
نودب،دندوبناسناهبهنتسىرگن٠لوغشمظنهبارىز،تساىراوشد
لماکاهنآحقاوردهکداتفاىمرکفنىاهبناسناودننىبىىچهکنآ
باذعتلاح،رمانىمهو،دنتسهدوخبطاخمندىدهبرداق
.دروآىمدىدپىتحارانو

رسزاملک،دوبهتفگننحسشىپاهتلمزاهکىکشخىادص
،وبعىناوارفتلکشمزا،مدوبناوجهکىماگنم:تفگوتفرگ
نم.دندوبرابتقشموکاندردراىسبىتسارهبهکىتلکشم.مدرک
ردرفسهبمدشراچان.مدشاساهل،نامزىزعوگ»برهشکدهبراچان
ىناکمهبارم،شوهىبوحهرجم،رامىب،هنسرگ.مزادرپبانشآانىطاقن

او~نىثنهثوقهن.ررف

اهنآ.دوبىزورنىنچىاربهکدندادنمهبىتامىلعتودندربانشآان ~ نتهبارمتاعلطاهکىماکنه.دندپهدى٠ارىتاقلمنىنچکرادت
ردمراکوتشونرسهبوهدناسرماجناهبارماهفىظو،متخاسلقتنم هه ىارسهبشماراوحلملامکرهمناوتىمهاکنا.ماهدادناىاپاىندنىا
ىنارپىتلاحزاناهگانهب،بلطمنىاناىبنىحرهوا،،مباتشبىنامسآ
:رىثکورچونىچرپوهدروخلاسهرهچىنور٠ىرون.دشرادروخرب
شخرچهبرتعىرسارىثشىاىنخ~،هداراىبوتخاسنشور
.تخادنا

نىشنهشوگهتازرفلک

ه٠وزفاذابتدشرب،دناشوپىمارنىمزمکمکاههىاس،نورىبر٠
،ىاهطقنرد.دشاوههبرتسکاحوکاخندشدنلبثعابودش ه هچرهرارصاابارىربختشاددصقراکنا٠دىشکىداىونىا٠دنرپ
رذدشىمهتساکجىردتهب٠زورىىانشورورونزا.دنکناىبرتمامت

ر٠.دشىمهفاضااهنآلوطربوتفاىىم٠ادتمااههىاسهکىلاح
ى،دناناوجبهار،٠وبهدشکىراتىتسارهبنونکاهک،راغلخا٠
رتشىبهظحلرههکارىثمکشهلانىادصاناوتبدىاشات٠زهمتابمچ --- هک٠اتفارکفئىاهبوا.٠رکىم٠ادىبىکنسرک.٠راذهکنىفخم،دشىم

هده- وىکنسرک.ذرکىمملعدق٠راومه،ىکنسرکرانکردشنادوملع
رىپبهارنابلىورربسوسحمانىدنخبلا.ىندشنادجراىودا.شناذ
ناوجفهنىاا.تشاهتحصبىترتنىاهب!هآ«:تفگوتسبشقن
زاادص،ىلاخىلبطدننامتسرذ٠ناپجدرم.تساهنسرگىتسارهب

،~بهار<،ذا٠نمهبارتاعلطانىاهکىصخش.ده٠ىمذوخ
٠اىز«موىرىپطرثزاهکىاحر٠و،راىسبتمحزابوهتسهآ



ل/نپشنهشوکهتازرفنبتمهمنوکهتازرفاک

ىثومانىاهشوگهبتقشمرازهابودتسىابهشقفومدوبهدشهدىمخ
ىاهتسبهکىلاحردتشگزابىتاظحلزاسپوا.تفرراغلخادرد
زانىا٠٠:تفگودادناوجبهارهبارنآ.تشادتسدردکچوک
،ىاهزادناات،هتبنىاهکتفگوا.تساتىمارگداتساوامنهارفرط
،،.دوبدهاوختشزومآوسوردهبندىثخبفطلثعاب

ناتسودنهنىمزرسزاصوصخمىىاهىنىرىش،هتسبلخادرد
تلاحزادندوبرداقىاهزادنااتهککچوکىىاهىنىرىش:دوب

~
ىفوطزا.دهاکباپماتنامهاىهنازورکاروخىکشىمهوىتخاونکى ه~ه
زىنزبرىشىمک،رىىغتلباقرىغوىکشىمهباندرکنىزکىاجىارب
.تشاددوجو

توعدوشهاوخشراوگرزبداتسازاناوجبهارهکىلاحرد

داىرفنىشنهشوگبهار،دوشمىهسواابکاروخنآردهکدرکىم
هژىوهب!مربخابىناوجنارو٠ىاهزاىنزاتلوهسهبنما.هنا.هن٠:دروآرب
ىوسنآهمودنکرفسحسوناهجهبدىابهکىناوجدرمىاهزاىنزا

ىعس،لباقاندوجوم،نم.رببتذلتکاروخزاوروخب.دورباههوک
نامهابومنکىورىپادوبتاشىامرفزا،ماهنارىقحشورهبانبمراد
دعبوروخبارتىاذغ،وتاماو.مزادرپبىگلنزهبىتراعتسالدرخهناد

ذوخماکردارامهدىسرارفبشهکمنکىمساسحاارىزباوخبمه

ژاهشوگهبوتمماخربشىاجزاوا،هلمجنىازاسپ،،تساهدربورف
۶.دوبىفخماههدىدزالماکهکتفرراغزا

ه،
هنزورتمسهبناپجدرم

رکىدىدوروفاکش.تفرشىپراغا
ه ابهکدوبىرتسکاخکنرهبلکشىضىبىاهکلطقفودوبنتىورلباق

رگمچىهرگىدعنترمىاههوکهلق.تشادترىاغم،رائعلخادىماىس
بورغلاحردنامسآشعنبگنررباربردهکدندوبئراتوهرىتىلاکشا

ابهکهژىوب،دشناىامنهامصدهوکش،هاگانهب~دندرکىمىثامندوخ
.دوکىمپلجارهجوتنادنچدمم،شلباقمزااهنتوهاىسىرباروبع
هدىئتکاربشىاههدرپىىادخدىاشهکداتفاىمهشىدنانىاهپناسنا

اهنوسآىونابهش̀.۵لىىس»هدهاشمهبرهاقتىرشبهکنآاتدوب
.ددرگ

مکوزىچانراىسبىثکاروخ.دنامنکاکمنآردداىز،ناوجپهار
راغلخادتعرسهب.ا.لوبقلباقرىغلماکىبرغىناوجىاربودوب
گنردىب،شرمکنشادرارقىاربنشردىفاکشداجىازاسپوتفر

زاناهگائ..اتفامطلتهپ،رحسراونانىتخئاب.تفرقىمعىباوخهب
فارطاهب،راکهانگىهاگناپوتساخربنىمززا،دشرادىبباوخ

ىاهوىشهبنتفرهارلوغشمرىپبهار،هظحلنآر۵.دشهرىخ
ونائتىرپىتلاحابناوجبعار.دوبراغىلصاتمسقردرابتقشم
زاا.مدىباوخهژادنازاشىبنما.ىمارگداتساىاددروآربداىرفنارگن

<منکتکرشبشهمىنىاعدمسارمردمدربطاح
.درکتهلپساسحاودرادروصحاجکردهکدشهجوتمسپسوا

ىاعد،اجنىاردام~ناوجدومسرتن۶،تفگودزىدنخبارىپبهار
لمام~وهتئرشىپتىافکردقهبهکىماگنه،ناسنا.مىرادنبشهمىن
اجکرهردو،شدوجوردارشزامنواعدتسارداقتلپسهپ،دباى
بخ.دهدماجنادش_هکىتثورهردو،درادروضحهک



۵٩نبستهنموکهتازرفنبننهمنوگهتل.زرنطرط

ه زورماارىزوشرىسوروخبارنا،نکهداماارتىاپماستکاروخ...رکىد
ارمىاههتفگمامتدىابوتومنکفىرعتتىارباهزىچىلىخاىابنم
،،.ىراپسبرطاخهب

مدقودشجراخراغزاهتسهآ،فرحنىاناىبزاسپوا
.داهنهزاتىهاگرحسهب

وهتشنلانهکداتسالباقمردناوجدرم،دعبتعاسکى
هکىناتساد.دادىمشوگهدننبروحسموبىجعراىسبىناتسادهب
وناىرپىاههصقواههناسفامامتهمشچرسوتسابهاذممامتهىاپ

هتشاددوجواىندردتسانکممىىاههروطسامامتاشنمونارگوداج
،ىموقوىاهفىاطىگدنزىاهزورنىتخننامهزاهکىناتساد.دشاب
،ىزورماىانادومىاعرهاظهب«نادنمشناد>دىتحونابهارهلىسوهب
.تساهدشناهنپ

هناهدگربوخاشناىمزا،تفارظلامکرد،لىشروخرونزاىمک
ىاهرخصىاههراوىدردهوجومىزلفىاههگرردواىباتلخاههبراغ
ىورربقىقرىهمودشمرگىکدنااوه.تخاهرپششخردهب،راغ

ىىارسهمغنهبمامتتدشابىىاههدنرپ.دشرهاظهچاىردحطس ه
ىاهناهنتفاىهبناشىکثىمهتداعقبطهکىلاحرد،دنتخادرپ
لىلدهبىوزنمواهنتسکرک،نامسآرد.اندوبلوغشمندروخىارب

ودوبلوغشمزاورپوشدرگهب،ردتقمىاوهناىرجىعپروضح
نىىاپهبدوخحسووگرزبىاهلاباب٠ر1ردوتفرگىمجوامدره
فارطاىاهنىمزىوجتسجهبدوخذفانوزىتنامثچابودمآىم

وهتفاىارندرملاحرداىوهدرمىرون~دىاشاتتخادرپىم

.دشخبنىکستاردوخىگنسگ

دوجوىاههنبنجچىهفارطانآردشنثمطمهکنآزاسپ

.تفررتهبىناکمغرسهب،لنلبىداىرفندىشکاب،درادن

شىناونسماورغلندب.دوبهتشنفاصوتکپدهىب،رىپبهار
هدىشوپ،هدنامننآزاىداىززىچرگىدهکىنارفعزسابلابتمحزهب

گنر.تساتارغاىتسارهبىنارفعزهتفصزاهدافتسا.دوبهدش

درزىاهراونطقفوهدشهتفروروکنر،دىشروخرونشباتزاهچراپ

نتفرزسزاغام،سابلىاهنىچهکدشىمهدىدىىاهتمسقردگنر
وهدشهدىشک،دهازىامهنوگىورتسوپ.دندوبهدشاهنآگنر

نآزادوبدىفسوهدىرپشاهرهچگنر.دوبزىتوهتسجربشىاههنوگ

ىثىاهاپ.تسالوادتمراىبانىباندارفانىبردهکىىاهىگدىرپهنوگ
کى،هساکک:دوبزىچانومکراىسبواىوىندکلمىام.دوبهنهرب

.دوبکانغساىتىعفوردزىننآهکىضىوعتىادرکىوشىاىنخدچ
...ىنىمزىاىندنىاردزىچچىه.زىچچىهرگىه

زومرردناسناردقره.دىشىدناىماهزىچنىامامتهب،ناوجبهار

هتشادهتسوىپوموادمىجژدتودنکجورعتىونعمونافرعموتکم

ابگ،زبىاهبهار.تساادروخربىوىنهکلمىامزارتمک،دشاب

ىطاذغواهىکاروخزاىموکوىىارادوتورثاب،دوخنىژزىاهادر

لاحهظحلىاربطقفاهنآ.دندوبدربنوزىتسلاحردمادم،نوگانوگ

ىبسنىهجوتاهنت،سدقمىاههتشونهبوسبودندرکىمىگدنز
.دنتشادصزاربا

هکىنا~دىاب،ناوج:تفگناوتانوفىعضىىادصابدرمرىپ



نبسنهسوکهنازوفل>
لانىشنهشوگهتازرف

ارمىهاگآوشناددىابتسخناما.تساهتشگکىدزننمگدتعاس ده ىارسهبارد~اتدوبدهاوخدازانمحبورهاکنا.مزاسلقتنمپهب
ارشنادنىاهکدوب~اوخپهفىظونىاسپس.1اسربىنامسآ هه.~ .ىهدشوکمىاههتفکهبتقدابهىابنىاربانب.ىهدلاقتناناکىدهب

ه تغىاظوودزکره٠،زىچرهزارتمهموراپسبرطاخهبارزىچهمه
د.نکنىهاتوک

ده ارنىا!رىکبداىارناا.ناوخبارنىا٠<:دىشىدنادپخابناوجبهار
ىثشوکوشلتهبطقفپگدنزدعبهبلاحزاارهاظا.نکهعلاطم .د٠ دهاوخىزابکد1دابزاىربخهنوکىد.دشدهاوخلدبمرابتقشم
:دپدوختبحصلوغشمرىپبهاراما،«..هنوکشوممىاقهن،دوب
ىنادىموت.ىرادربخ،دندرکدرپخربنماباهىنىچهکىاهپىشزاوت«

ىداىزىنادرگرسومدادهمادامهارهبهتخانشانىىاىندرهنمهک
نىا.دادخرمىاوبهداعلارراخىقافتاماجنارسهکنآاتمدىشک
هکدرکتىادهاجنادباتارمردادخرىنوردىىورىنلىلدهبتىعفو
.متفرورفىشوهىبملاعهب،درخدبعمىاههزاوردرانکردماجناوس -.- ارشنادنىاهکهنپکنامهنم.منکلقنتىاربارهعقاونىاراذکب

ه مغرىلعارىز،د<دمهاوخلاقتناوتهبزىنهنوکنامه،مدرکتفاىرد
<«متشگزىچهمهندىههبرهاق،مندوبانىبان

زاثاپوا.درکدىىاتاردرمرىپىاههتفگ،رسهراشااب،ناوجبهار
دوخهبحمومهباما.تسىنىوندىدهبرداقرىپدهازهکدوبهدربداى
،دنمجراداتسادادمهاوخشگامشتاراهظاهبنم>٠:تفگودمآ
ارىبلطماىفرحچههکدناهدادلکشىاهنوگهباومهظفاحارىز

تقدابوهرکىمىظعت،فرحنىازاسپوا.،،درکمهاوخنشومارف
.دهداوفشوگشداتسانانخسهباتتسشن

وتخاسراکشآىمسبتابارشتىاضروىدنسرخ،درمرىپ
نىادىآىممرطاخهبهکىزىچنىتسخن٠:دوزفاشىاهفرحهلابندهب
ساحاشکزاردتلاحهب،تحارومرنىرتبىوراردوخهکتسا

ومدوبناوجىدرم،وتدننام،نمنارودنآردهکتساىهىدب.مدرک
اما.دناهدربپنامسآىارسهباومه5مدربىمرسهبرادنپنىارب

ىقابژارسهبگاهکمتسنادىمنمهکنآلاح.مدىدىمنزىچچىه
نامههبنىاربانب.مشابهتفاىزابارماىىانىبهوقتسىابىم،مشابهتفر
راىسبىىاهمدقىادص،دعبىمک.مدشرئفتنمومدنامشکزاردتلاح
نم.دشفقوتممرانکردوکىدزناپ٠ىادص.دىسرمشوگهبهتسهآ
هتشادارىسکهچاىزىچهچراظتنامتسنا.ىمنومدنامتکىدحىب
:تغگتشادتوافتاهناممناامىادصابىازادنااتهکىىااص.مشاب
،،؟تساروطچتلاح.ىدمآشوههبهراودوتبىترتنىاهب!هآ٠٠

--
لاحمناپىمهنوکچنم!ىاهناقمحاشسرپهچ:متفکدوخاب

---
ىکنسرکزامرادو،ماهدشناجهمىنهکىماکنهمشابهتشادىبوخ

----ه .مدرکىمنىکنسرکساسحارکىداما؟ىکنسرکزا؟موشىمفلت ه ارمناتشکنانم.بوخىلىخىلىخ.دوببوخمهىلىخملاححهاورد
مىاهوزابهبىتسدسپس.مدرکارراکنىاناوارفطاىتحااب.مدادناکت هده
راکنا.دندوبنىناوختسابوچوددننام،قباسلثمرکىداهنا.مدىشک
هدرکادىپارمقباستلاحولکشراگنا.متشادتسوپرىزىتشوگ

نىاکردهبرداقامامدپندنمهرهبىىانىبهوقزامهزونمهتبلا.مدوب



نىشنهشوکهنازرفلل

زا.تسابوخىتسارهبملاحا.ىرآا.ىرآ،>:مدادخساپ.مدوببلاطم
،.مرازحساپسامشتبحموفطل

وتهبارتاىىانىبمىتشادتسودىلىخ،٠:تفگادصنآ
رداقامودناهدروآردهقدحزالماکاروتىاهمشچاما،مىنادرگ.اب
مىهاوخوگوتفگهبادعب.نکتحارتساىکدنا.مىدشنىراکهب
ا).اسنن

ه
.متشادنمهىرکىههراچلاحرههب.متخادرپتحارتناهبنم

نتفگهرداق؟مدىب:وختقودنچ.متفرباوخهبهاتوکىتدمزاسپ د باوخزاارممىلمراىسبىىاههلوکنزىادصاما،متسىنهتکننىا هه ،اهسوقاننىرتسىفنزاوىکنزرهزاهکىىاههلوکنز.درکرادىب
-

زىنهرقنىمىدقىاهسوقانزاو،رتکنهامهورتفىطلورتنوزوم ده مىن.دوبوتکنهاشوخزىندباعمىاهروپىشزاورتهوکشابورتابىز
مدوشگارمىاههقدحىاهنوگهبومدادهىکتمىاهجنرآهبومدشزىخ ه ومرواىبراشفمىاهمشچىلاخىاههرىادهبمتسناپىمراکناهک
ارمىاههناش،تبحمورهمزاهدنکآرسارسىناوزاب.منىببىزىچ
وتنم.اىبنمهارمهوزىخرباجزا٠>:تفگنمهبىىالصودرکهقلح
.هدرکمها~تىادهار

د~ ئىشنهشپکىاپنىىاپرد،روحسموهتفىشىهاکنابهکنا~بهار
خبرواىاربزگهىعىاقونىنچارچهکدىسرپدوخزا،هوبهتسشنروک
ابزىنشهوخ،ىزورهکتشادنربخهجوچىمهبوا...؟دندوبهدادن
دوخهبوا.دشدهاوخوراىورىهباشموبلاجتاقافتانىنچکى

دىمدهمادامنکىمشهاوخ٠٠:تفگودوشگنخسهببل،دادتثرج

.»دىهدهمادامنکىمشهاوخ.راوگرزبداتسا

شناتسادهبودرکرکشتىدنخبلاب،شناوجهدنونشزارىپبهار
عسووگ.زبىقاتاارهاظهکدندرکتىادهىىاجهبارمد:دادهمادا
ندىنشهبرداقنم.دنتشادروضحنآردصاخشاىدادعتودوب

:تفگامنمار.مدوبناشىاهسابلشخشخو،ناثىادصهمزمز

زاربخىبنم.دن.ادىاجمندبرىزىبىجعزىچاهنآ.۵نىشنباجنىمه۶،
هکپنىمثنبنىمزربتساوخلقاعىاهناناتداعهبانب،اجهمه

بهارمنکشبمهردارنآدوبکىدزنومدرکدروخرب،ىشنآابناهگان

هرطاخنآارهاظ.درکبوجحمىاهدنخودششوماخىاهظحلرىپ

زىچنآنمه:تفگسپس،درکىمرورمنمذردهرابودارىمىدق

تفسلاحنىعردومرنىزىچمرظنهب.مدرکسملتقداباربىجع

هکتشاددوجوىزىچودشىملمحهىاپراهچاب،ىشنىا.دىسر
هکمدىسرهجىتننىاهبنم.تشادصهگنفاصارمتثپناوختسا
ن~ودنهوب،درکروصتناوتانوفىعضهزادنازاشىبارماهنآ

اما،منىشنبنىمزىورربمىن~ىورىنابمناوتبهکدندربىمن

ىرىگولجدوخندىدنخزاتمحزهباهنآهکمتفاىردتعرسهب

،ههىشولکشنىاابصاخشانىاهکمدىسرهجىتننىاهبودننکىم

.دىسرىمبىجعىمکمرظنهبنتسثنتلاحنىا.دنتسشنىم

هکمنکرارقاتقادصلامکرددىابو،کانرطخهزادناىبمهرپطنىمه

٠.متفىناتمدنابسچبىجعهلىسونىاهباردوخزرلوىمرتىمکاب

هنهگچ.~مسجمرظنردارهلىسونىادىشوکناوجبهار

،اهناسنازاىضعبارچ؟دشابهتشاددوجوىزىچنىنچدهبنکمم



لطنبننهمنوکهتازرف

~
ئلىاثمو

ئىاا
ا

وخابوا؟دندرکىمتسردروخندردهبوهدرهىبنىنچ
نداتفارطخرگىد.تسارتبسانممىاربزىچرهزا،تفسنىمز:تفگد

مادک،ىناثرد.دربىمرسهبلماکتىنماردناسنا.درادندوجو
ىزىچنىنچهبهکدشابناوتانوفىعضردقنآهکدوشىمادىپىناسنا

ه
...؟دوشهتشادهاکنشتشپاتدشابهتشادزاىن

ابناوجبهاروتفرگتسدهبهرابودارنخسهتشررىپبهار
ا.تسادنمتردقىىاههىرىارادنارنخسدرمرىپهکدىشىدنادوخ

ه٠-ه ىتفکشوبجعتهباروتمهزونهامارهاظ٠،:تفکنمهبادصنا
نىاهبتلاحوتارچومىتسىکامىسرپىمتدوخزاآمتح.مىزادناىم
وتهباهزىچىلىخدىابامارىزىنىشنبرتتحارنکىعس.تساىبوخ
،،.مىهدناشنومىزوماىب

.متصانىباننم،راوگرزبرورسىا٠٠:متفگزبمآتملمىنحلابنم
ىلىخهکدىىوگىمامشلاحنىااب.دناهدروآردهقدحزاارمىاهمشچ

ه
نکممىزىچنىنچهنوکچاما؟دىرادنمهبندادناشنىارباهزىچ
،،؟تسا

،مدمآ.ددوخلومعمتىعفوهبهکىماگنه،لاحنىااب.دوب
،مىاهمشچهکاجنازا،دوجونىااب.مهرکىرتشىبىتحارساسحا

اجلردمتسنادىمنهکىىاجهبمتشادمىبهظحلره،دىدىمنارىىاج
.متفىبوهدشترپ،تسا

رساترسر۵و،مىتسهنىمزىاهنابغابام><:تفگنمهبادصنآ
،اهىنىمزامش.مىزادرپىمرفسوشدرگهبملاعىاهناشکهک
نامسآىاهعونلابرارامامش.دىرادامهرامردىداىزىاههنافا

مىراددصقنونکاام.دىىوگىمنخسامنىثتآىاههبارازاودىمانىم
وتهبنىمزىورردىتسهوتاىح،اشنمولماهرامردىتاعلطا
ىنکلقتنمىسکهبارتاعلطانىا،شىوخهبونهبزىنوکنآاتمىهدب
تشگدهاوخاراىندرودصخشزدا.دمآدعاهختندىدهباهدعبهک

«.درکدهاوخوگ.ابهمههبارتاع3اطانىاو

خى>ىهابتشاارهاظاما۶:متفگمدشىمسرتزاهدنکآرسارسهکنم
هکىبهار.متسىنرىقفوتخبدبىبهارگمزىچچىهنم.تساهداد

.،دزعنترمههکنىازادوععهبتسدلىلدهچهبدنادىمنمهزونه
وملعکمکابهکمىدوبامنىا»تفگنانکهمزمزادصنآ

وش~لىلدهباروتام.مىدناشکدوختمسهباروت،نامشناد
دوبهبارنآمىراددمقهکىاهظفاح.مىدرکباختناترىظنىبهظفاح

ومىنادىموتهرامردزىچهمهام.مىنکهتشذگزارتهبمهزابوهدىشخب
۵.ىرادروضحاجنىاهکتسالىلدنىمههب

شثخردجى.اردنونکاهکىهاگحبصرونرىزرد،راغنورىبرد
ىادص.دىشکلنلبىغىجوداتفاتشحوهبناهگانىاهدنرپ،دوبدوخ

~ثمکاباسز،باىزابارتشمارآوشابننارگنه:تفگادصنآ

«.دشدهاوخنشوروتربزىچهمه،هلصوحوربصونامز

مکمکوهدشقلعمىلاخىىاضفردمىاهاپىنىىاپىاهتمسق
اجنااتمدىشوکومدروآمندبتمسهبارمىاهاپنم.دندشىمکاندرد
نتثن.منىشنبسوتولاىرفولىنتىعضورددوبرودقممىاربهث
ودوبهىاپراهچىاراههکبىجعىبوچىهثمنآرد،تىعفونىاهب
راوشدراىسب،تشادىمهگنفاصارمرمکوتشپهکتفسىتشپنآ
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~
شىادصتدشزا،.دنوپزاورپاب.هوبىضارانونىکمشخ.دنرپخىج
.تسىنىزىچ٠٠:تفگودرک~ارشرسدرمرىپ.لشهتساکزىن
ه!تسالابىعافتراردزاورپلاحردىراکشىا٠دنرپلامتحا

ىترپساوحىاربىاهلصوحوتقودرکىمساسحاناوجبهار
د،~~ ارفشوکىناتسادهبتهادناابدرادهکىماکنه٠ژىوهب،درادن

لامکردواهکىنامز.تشادقلعترودراىسبىنامزهبهکدهدىم
ومارآىاهبآرانکرد.دنکمسجمزدهذردارنآدومرداقتلوهس
ناکتسوسحمانىاهنوگهب،دىبىاهتخرد،هچاىردنآهغدغدىب

ىتاقوارداهنت.دندربىمرسهبىگدولآباوخىعونردولندروخىم
هارزا،نادرگرسىاوهزاىناىرجهکدندوکىمتمخازمساسحا

رداهنآدشىمثعابوتخادناىمپاکتهباراهنآىاهگربودىسرىم
ىاهمزمز،دنا.دمآنورىبتحارباوخنآزاهکنىازاضارتعاماقم
ىاهوترپنىتسخن،زورزاتقونىارد.دنهدنورىبدوخزامارآ

کنخاوهتمسقنآرد.دندوبهتشذگراغهناهدرانکزادىشروخ
ه

.درکىمادىپزبسهبلىامىکنر،زورىىانشورو،دوب

بترم،دوب٠دنژوسردنمهکارشىادرنىچ،دروخىناکتدرمرىپ
:داههماداشناتسادهبودرک

نىاهرامردىزىچهچ.مدوب٠دزتشحو.مدوب.دىسرت.زادناىبنمه
زاىاهتشررسومدوبننابغابمدوخنم؟متسناهىم،،نىمزىاهنابغا،٠٠
ىزىچهن،متشاداهلگوناهاىگ.رامردىتاعلطاهننم،متشادنراکنىا
مهىتبغرولىمىتح.متسنادىماهناشکهکوىتهملاعزا
ىىاهزىچنىنچهبهکىلاحرد.متشادندرومنىاردىزىچنتنادهب

للنىشنهمتوکهتازوف

مىاجزاومداههىکتبىجع،ىشنآهبلهبارمىاهاپ،مدىشىدناىم
ارمنامرهمدنچره،مکحموردتقمراىسبىىاهتسد.متساخرب
هتشنتىعضورداردوخهرابودهکدندادلهبقعهبىاهنوگهب
تىاربلبقهکىاهرخسملکشنامههبتسرد.مدرکهدهاشم
ىهاگهىکتهبمتشپودوبهدشقلعماوهردمىاهاپىنعى.مهادحىضوت
اروت:تفگبلرىزادصنآ.دىبسچىمتشادراوقمبقعزدهک
.دىزوماىباهزىچىلىخدىاباجنىمهردودناههروآاجنىاهب

لاحنىعردوبجعتمىتلاحردومدوبهدنامهتشنهکىلاحرد
ه

ىنابزهب،دىهشراىسبىثحب،مدربىمرسهبنىکمشخوهدروخرس
مهزاب.دندوبىداىزىاهادص.تفرگردرفندنچناىمهتخانشان ه هکنالثمتسرد.دندوبزىتودنلباهادصزاىضعب.رکىدىىاهادص
امادصزاىضعب.دمآىمنورىبهنجادننامىکچوکتادوجومقلحزا

هکدندوبهىبشىداىرفهباىو،دندوباسراى،ىلاخوتاى،مبمه
مىارب.دهدىمنورىبدوخزا،ىناتسهوکتاعافتراىلابزارنشىمواگ
ارجامهکدوبنىاىساساهتکن،دندوبهکصاخشانىاتشادنتىمها
ىلىمهجوچىههبنم.درکىمنتىاکح.دىاربىشوختبقاعزا
لىممغرىلعهکنآهمهزارتدبومتشادننانآابشزاسوىراکمههب
مىاربهجوچىه_.ارجاما.هن،مدوبهدشنانآىنادنز،ماهتساوخو
،نمىاربکردلباقرىغىثحبهکىلاحرد.دوبهدشنعورشبوخ
اتومدادهمادانانآىااصهبندادشوگهبنم،تفرگىمردنانآناىم
زىتودنتىىاهادصنم.مدربىمرسهبسارهوسرتردىدودح
رىسمکىردىروپىشىادصدننامکاندرداىواهناپوچىندننام
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دنتسناوتىمىتاهوجومعونهچصاخشانىا.مدىنشىمىاهرخص
-

ىاهادصنىنچکى،ىوشبىتادوجومدوبنکممهنوکچ؟دنشاب
متىعضودنکن؟متشادروضحاجکردنم؟دنهدنورىبدوخزاىبىجع ه
رداقشاکىا!ها؟مدوباهىنىچتسدرىساهکدشابىماکنهزارتدب
متسناوتىمومدوبىىاهمشچىارادشاکىا!...مدوبمفارطاندىدهب
ىىانىباندردهبلتبمرگااىآا...منىبب،دزسدحدوشىمنهکارىىاهزىچ
؟دمآىمنووىبزىمآرارساوزومرمتلاحنىازامفارطازار،مدوبن

موتکمزارنآ،مدرکىمفشکتىابىمادعبهکهنوگنامهارىز...رىخ
نم،بىترتنىاهبا.دشىمرادروخربرتزىمآرارسامهزابىتىهامزا
هکىىاههجنکش..٠زتشحواپارسوهدرم،مدنامىقابهتسشننانچمه
دوب.دوکناوتانوفىعضارم،مدوبهدرثلمحتاهىنىچتسدرىزره
ندرکلمحتىاراىرگىدهکتشاددوجونمردساسحانىاو
ووجزلمحتهجوچىههب.تشادمهاوخناررتشىبىىاههجنکش
ىاهدژاهنندمآدهاشهکدوبرتهبنامه.متشادنار.رابودىدرد

ه
هکنااتدندىعلبىمورفدوخماکردکنردىبارمومدشىممىظع

لثحثارمفارطاهتخانشانىاىندزاىعلطاىبتلاحنىامشابنروبجم
ه

.دوب٠دنامنىقابىرکىهراکاوىزمدنامىقابهتسبثننم.منک
ىاربنمدشثعاب،دىسرىممشوگهبهکىداىرفودادىادص

رادروخربىىانىب.وقزاهچنانچ.متفىبسارههبمىنامسجتىنما
اما،مدرکىملحمنآزازىرگىاربهنادىمونششوکاىاش،مدوب

طلستتحتلماکوتساناوتانانلع،دشابمشچدقافهکىدنجوم
-ه ثعابهکىکچوککنس٠ولقزا.زىچهمهطلستتحتونارکىد

له~نىثفهثوقهن.رذ

ردامثادهکىاهتخانشانزىچوهو~اتاهتسبرآاتدوشىمواندىزغل
وصخشمانىتلاحابودنکىمملعدقودوىگىمرارقواىورشىپ
ىادصدنکىمادىپکانرطخهثىمعىتلاح،هناملاظوزىمآدىذهت

دوخجواهباهادصزاىضعب.تفرگىرتشىبتدشممزابتىعمج -،- ردشرغهب،اهشىمواکهلاندننامرکىدىضعبهکىلاحرهدىسرىم
ماجنا>هبنمهرامردزىمآتنوشخىلمعادابممدىسرتىم.هندمآىم
ىتملظردرپمحاب،اونىبنمهکدنروآدراومندبهبىتامرضودنناسر
مىاربهکاجنآات.مدوبناهنآهظتنمرىغتفاىردوسدحهبرهاق<ىدبا
ىتدمزادعباما،مدوبهتفرگمکحمارمىلدنصىاههبلتشادناکما
مدروآنورىبضابقناتلاحزااراهنآومدرکلشتعوسهبارمىاهتسد
وتروصووسردىتابرضدشابرارقرگاهکمدىشىدنادوخابارىز
جنرهبىرتکاندردتىعضوزاضابقناتلاحرد،منکتفاىردمندب
.مدنامىملشهکرتهبنامهومداتفاىم -هه .سوتنىزىچزا٠٠:تفکدىسرىمانشارکىدمىاربهکىىادصنامه
دهاوخنوتهبىدنزگورازآچىه.تساىمومعىاروشىعوناجنىا

ه وتهب،اههوىشنىرتهبابهنکچاتمىتسهثحبلاحردطقفام.دىسر
،،.مىهدبارمزلىاهشزومآ -هد بجعتنم،ماقمىلاعرورسىا٠:متفکتثکمکىىادصابنم - ر~ناکمنىاردهکىناسکىکىاپدنلبهبىماخسثاهکمنکىم
هکىلده٠اسنلهاجوناىىاتسورنىرتتسپدننامدنرداق،دنراد

هد ىرادهکناهناتسهوکردامىاهشىمواکزاودنلوغثمىناپوچهب
«ا.دنوشلوغشمداىرفودادهب،دننکىم
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هکدىسرىمرظنهب.درکلابقتساماهتفگزامرگرسىىاههدنخ
وحىرصآتبسنىتىهامزاهکنمىاههتفگزا،اجنآردنارضاح

~~
.دندوبهتفرکنلدهبىتحارانوهنىکچىه،دوبرادروخربزىماتنوشخ

ناسناتسىنمهم،ربنرطاخزازگهارهتکننىا:دادخساپادص
مدعوندرکثحبىاربىىاجمهزابهشىمه،دسرىمىماقمهچهب
هکانراددوجوىصاخشااىصخشهشىمه.دراددوجوقفاوت

.ه دبورىخ،دننکثحبدىابهمه.دنکىمررفنارکىدابناشدىاقع
ودىاقعزاناوارفمگحتابودننکهعلاطمتقدابارىاهتکنره
.دننکعذدناشداقتعا

،دنتسىنرادروخربمزلىهاگآوىراىثهزاهکىنادهاشىارب
رامشهبزىمآتنوشخلامعاماجناىاربىاهمدقمهشىمه،دازآثحب
،دهدبرطاخنانىمطانمهباتدزنمهناشهبىاهبرضوا«.دورىم

هکمىنکىمىىارىذپىصاخشازااهنتهن،ناکمنىاردامه:تفگىپس
واهاىندزاهکمىرادمهىدارفاهکلب.دنىآىمتوافتمىىاهداژنزا

-
داىهباروتهکدنرادىلکش،نانازاىخرب.دناهدمارکىدملاوع

دننامزىنىخوبهکىلاحرد،دزادناىمفىعضوفىحنىىاههلوتوک

نآتماقودقرباربششدنناوتىمودنسرىمرظنهبىعقاوىىاهلوغ

ندشرودىادصنم».دنشابهتشادارتماقهاتوکتادوجوم
.تفرىمىلصاهورگتمسهبهکىلاحردمدىنشارشىاهماق

اماو؟دندوبىاهفاىقولکشهچهب؟دوبهچاهفرحنىازاشروظنم
ىداىزىاههناسفامدرمزاىراىسبدننامزىننما.بخ!اهلوغهرابرد

ه ردهکمىکبدىابمهاههلوتوکدرومرد.مدوبهدىنشاهلوغهرابرد

لنبشنهشوگتازرف
ل

،ىحىرفتىاههمانربواهشىامنرد،هناىلاسىامنشجزاىضعب
شىبحىاقونىامامت.مدادناکتارمرساما.دىهارىىاههلوتوکدشىم
ناثنرطاخئمهبوادنچوه.دوبنمروصتتىلباقوکردنازىمزا

هکنىاو،تشادنارمهبندناسررازآدصقسکچىههکدوبهتخاس
فارتعادىاب،لاحنىااباما،دنتشاد٠ازآوىداعثحبکىطقف
ودادنىنچابدندمآىماساهلهبهکىدنهناناگرزابىتحهکمدزکىم
اهادصنىنچابودنتخادرپىمنهرجاشمهبفوخمىىاهشرغوداىوف
متفرگمىممتنىاربانب.دندوکىمنهدىقعراهظاىبىجمىاهداىرفو د~ ،ا.متشادنمهىرکىدهراچلاحرههب.مشابرظتنمومنامبمارا

ئىمزىورنانچمههکناوجبهار،راغکنخنشورهىاسرد
هتفىشوروحسمهزادناىب،دوبدوختارکفتردقرغوهتسشن
.تفگىمنخسبىرغوبىجعىتادوجومزاهکدوبهدشىناتساد

ىاههلاندوبنرداقنکىلدشروهطوغوروحسمدنچره،لاحنىااب
!تقوعرساردا.ىکاروخ!اذغ.دنکتکاسارشاهنسرگمکشضرتعم
ا.دوبرتمهمىثىاربزىچرهرا،هظحلنآردهکدوبىزىچنىا

...ىرآه:تفگبلرىزودىشکتبحصزاتسدناهگانهبرىپبهار
وا،.مدوگىمزابئم.نکهدامآارتىاذغ.مىنکتحارتساىمکدىاب
راغىاهتناهبوتساخربشىاجزاهتسهآهلمجئىانتفگزاسپ
.تمر

ىهاگنىاهظحلىارب.دىودنورىبراغزاباتشابناوجبهار
مرنىاههسام.دىو.هچاىردلحاستمسهبسپس،تخادنانىىاپهب
دمتراگناهکدندىشخردىمىاهنوگهب،لحاسگنرىاهوهقو
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زاارشاهساکناوجبهار.دنتشاددوخناىمهباربهارتوعد

کىابو،درکبآارنآ،دروآنورىبتشادشىادرىولجردهکىبىج

هدىبهکوجزاوپهکارىکچوکهسىکسپس.تسشارنآ،تسدتکرح
نآزاىمکىرادقم.دىشکنورىبشىاهبىجزارگىدىکىزا،دوبهدش

!رهچاىردباىمکتقدابوتخىرشىبوچهساکردا،هدشدرآوج
اب!،طولخمنآوا.دومنهفافانآهب،دپه.رکعمجتسدفکابهک
درآوج.دوبنىاچاىهرکزاىربخ،اجنآژد.درکاشامتهتفرگىاهدىد
معنىاهب.دشتسردکانبسچىرىمخودشطرلخمبآابهدش
اتدز~ارنآردقنآو،درکهساکردارشناتشگناواا.؟اذنتفگدشىم

،شتشگناودکمکابسپس.دشهىهتشلىمبابوبسانمطولخم

وروشچىهنودبوىمارآهبوا..رکهساکتاىوتحمذدروخهبعورش
.دروخارشىاذغىتبغر

،تسشهچاىردبآردارشاهساک،دشغرافن.روخزاهکىم~گنه

تمسقندىىاسهبعورش،تدمئوتقدابوتشاد.مرنهسامىمک
سىخودىشکبآارنآرگىدرابسپس.درکشاهساکجراخولخا.
.دادىاجشىادربىجردارنآسىخ

،درکنهپنىمزىورارشسابلىنىىاپتمسق،دزونازنىمزىوروا
ارشسابلهچراپندرکدنلبى!راىرگىدهکدرکرپهسامزااجنآاتارنآ
..فرراغتمسهبناروخولتوتساخرباجزا،ىشهجابوا.تشادن
راغزا،تخىرنىمزىوراراههسام،داهنمدقلخادهبهکىماگنه
ىاهگ.ىارادهکتخادرپىتخردهخاشىوجتسجهبودشج.اخ
ندرکىهراجهبعورشتقدابوا،راغهبهژابهدتشگزابزاسپ.دوبداىز

للنىشنهشوکهتازوف

هىلسپس،دوبهدىشوپسرکاخزاهکدرکراغتفسوىاهسامنىمز

.دوبهدروآهچاىردلحاسرانکزاهکدرکشخپنىمزىورهسامىتغلک
مهزابتسىابىم.دوبنىفاک،دوبهدروآهکىاهسامرادقمنآارهاظ
وتفرلحاسهبرابتفهوا.تشگىمدبهچاىردلحاسرانکهب
ىنادجوابوا.دشىضارنىمزىورربنتسشنزاماجنارساتتثگرب
نىمزىورلبقو،دوبهدشهىهتشىمواگمشپابهکارشىوتپ،هذوسآ

.تسشنودرکنهپهدشمرننىمزنآىور،دوبهدرتسگ

ناهجدمىاههمانزوروتلجمزاکىچىهرد،شاوجبهار

اهنت،شگنرخرسىادر.دشابراودىماىماقمبسکهبتسناوتىمن
هکدوب،دوسرفنانچنآشاهچراپ،اهتمسقزاىخربرد.دوبىثسابل

زاهجوچىههبارواهکدوبهدىسرىکزانتلاحىعونهبوهدشامنخن
،ىشفکهنوا.تشادىمنهگنناماردکانزوسودنتىاهدابتلمح
ىادرنامهطقف.تشادنراىتخاردىرىزىاهسابلهنوىنىلعنهن

--
نخىس

~
شنتزاباوخرقومر۵،بشماکنهردهکتشادارشکم

اهنت.دناشوپبشىمثپىوتپاهنتطسورداردوخاتدروآىمنورىب
هدىبوکوجىواحکچوکهسىکودوبشىبوچثماکنامه،شاهلىسو
ىرگىدىمسلطاجابارنآواهکهنهکوىمىدقىمسلطاجکىوهدش

.٠دهد
.دوبهتشادکنهداسمسلطکىرکمزىچچىهناردوهتخاسنىزکىاج
زاهکدوبىناسکىارب،هلىسونىاا.تشادنشىاىنخدپىتحوا

ناوجهبلط.دنتشادلوپىکدناودندوبراشروخربوازارتهبىتىعضو
هکىمومعشىاىنىاهخدچزادوبراچانشىاهىس3اکمعرىاسدننام
شوسزغم.دىامناغتکااپنآهبودنکهدافتسا،دندشىمتفاىدباعمرد



نبتمهمنوکتازرفمل

رصعىاههناشن٠٠زاىشانىتحارحبراثآآنمضوا.اندوبهدىشارتار
شرسىورهکىىاحبرد.درکىم~شرسزغمربزىبار٠ىرثب

تاشوقمعنازىمدننىبباتدندوبهتحناسئشورارىىاهحمش
ردتسصرداقاىآهکنىاو،تساهزااناهچاتشتدابعوئىشىتىدم هه دنامبىقابس~اىب،رستسثوکىکتحنوسزاىشانىوبودردربارب
هژىوىتىرومامماجناىاربارواهکدوباهراکزاهرودنىازاسپ...هناى
اما.دناسرببهاردرمراغهباردوخاتدندوبهدرکىهارتسمدرودهب
تشاداوهوهدىسرازاردهباههىاسواشىمهتساکزورىىانشورزا
ولىمهبانبرىپدهازاتدنامرظتنموتسشنوا.اشىمدرسمکمک
.دىاىبشغارسهبهرابود،شاههدارا

سپس.دىسرشوگهبىىاپىاهمدقناشهاىشکىادصماجنارس
.اىسرهارزادرمرىپ:اىسرشوگهبرادسپنسچنىسفنتىااص
دوخزاوتحنادرپواىاشامتهبدىدحبىمارتحااب،ناوجبهار
هدشنوراىورهکىبىجعتاىبرجتهحپابمرتحمدهازنآهکدىسرپ
ودرخهحپآنمضا.دوبهدثنلمحتمهکىىاهجنرواهدردهچ...ا.دوب
ردارواهنادنمدرحنىاهلاه...ا.دشىمحطاسشدوحبومامتزاىلضف
تمحزهبارشفىحنندبهکىلاحردودمآهتسهآدرمرىپ.دوبهتفرگرب
ىاوهتوکسک~وىهاىزف،هظحلنآرد.تسشن،دىشکىم
ىشهجابهتخىرمههبومىظعىدوجوموتسکشمهرهارنووىب
کىردناوحببهار.دشناىامنراغىدورولندمردهرظتنمرىغ
،رىپدهاززاعافدىاربدوبهدامآوا.دىهباحبزاندزمهربمشحپ
هکدوبهدامآودرکرپهسامزاارشىاهتشموا.دباتشبگرمزاوشىپهب

لهنبتمهمنوکهتازرف

ابدوجومنآناهگانهکدشاپبمحازمدوجومىاهمشچتمسهباراهنآ
هکدزىمفرحىروطوا.دمآفرحهبشخبنانىمطاىتلمجوادص
د٠ه لصق،تشادهلصافوازا~کنسوفمىنادودحهکىصخئابراکم~ا

ىاربنما.مظعموسدقمبهارىاا.هآ!دوردا.دورد٠:درادنتفگنخس
.دىشخببسدقتارمرفسهکنآىاربا.ماهدمآاجنىاهبامشرىخى~د
ردارن~اگودراارىزمرادتساوخردبئماىاربارامشرىخىاعد
هدشدرآوجوىاچناتىاربا.دىىامرفب.مىاهدرکاپربهچاىردرانک
!راوگرزموسدقمبهارىامهاوخىمارامشرىخىاعد.ماهدروآ
»ا.مهاوخىمارامشرىخىاعد

وتساخربهرابودوا.دزىمفرحدنلبراىسبىىادصابوا
هبهلجعابدراوهزاتدرم.دشناوجبهارسرتثعابشراکنىا

ودىثکزاردىکاخنىمزىورشندبمامتاب،تفردرمرىپتمس
آفطل.دىىامرفب...هدشدرآوجوىاچ٠>:تفگودمآردهدجستلاحهب

.داهندمازدرمرانکارکچوکهسىکود،وىوسىتکرحابوا.><دىوىگب

؟...ناگرزاب...ناگرزابه:تفگزىمآتملمومىلمىنحلابرىپدهاز

هزرلهبارفىعضوفىحندرمرىپنم،ىرادهکىدنلبىادصنىنچ

رىخىاعدهکمراودىماا.تهارمههبشمارآوحلماما.ىزادناىم
ترفسهکمراودىما.دنامبىقابوتابوهدشرىزارسوترسرب۵امطگ۵

مامتاهبىتحارهبوتعرسهبنوگانوگتلکثمورسدردنودب
۵.دشابتعفنمودوسرپتتراجتودسرب

وت،:تفگودمآفرحهبهرامودشدنلبىادممابناگرزابدرم
دىدرىذپبارمشزوپودىنکوفعارما.هآ؟ىگنجناوجسورخ،ىتسىک



نبنمهسوکهتازف~لل

ىتسردهبمتسناوتننم،راغنىاىکىراترداما...ناوجسدقمردپىا
،،.دىرادقلعتتىناحورهقبطهبزىنامشهکمهدىمىخشت

ىرابخاهچوت،:دىسرپشکشخوفىعضىا~ا،دهاز٠رم
اا)~الدذا.،ىدا~

ىراوخلوزن...بخ؟رابخا><:دادخساپمرگسىنحلابناگرزابدرم
ههه زورزارامدوهدزکتکارىهنه
اتتفرهکىم́ثنه.دناهدرواردشراک~

د تسدزامهرکىدرابکى،دههلىوحتىماظتنانارومامهبارشتىاکش
خذوهدرکلزنتىثىمواگخبرن.٠رکنىهوتنانآهبارىزدروخکتکنانآ

خ،ندربلابلاحردسدقمهزاوردنابهارتساهتفاىىثىازفاهرک
مهدنمدرخوفرژراىبتاذ،املىلاد.دنتصدوخروبعلاقح
ردىا.زاترابخا،ىمارگدهازىا.هنا.درکناکملقنتارهاوجخاکهب
تمسهبادرفومىدزودراهچاىردرانکردبشماام.تسىنتسد

ه ثىحرهزااراماهوبوتساب~اوه.مىوشىممزاع،،کنپمىلاک،
تحاراراممهنىطاىشوتساهدادرارقدوختىامحوفطلدروم
ومرنهساماىو؟دنرواىببآناتىاربهکتسهىزاىناىآ.دناهتشاذگ
ردپدىاش؟دنشاپبناتباوخرتسبىوراتدنرواىبناتىاربکشخوهزات
،دشاب.هرکىگدىسرامشىاهىدنمزاىنمامتهبلاحزا،نا~سدقم
-.~~~..

هنابشتملظتمسهبهوختسدروهرفسهب،اههىاسهکىلاحرد
همادادپخىگوتفگهبناگرزابدومورىپدهاز،دندادىمهمادا
زاىتحودندرکتبحمناتسودنهوتبت،اساهلزاودنداد
ماجنارس.دندزفرحزىناىلامىهلابجهلسلسىوسنآىاهنىمزرس

للنبستهسوکهتازرف

ىکىراتهبىهاگنزرلوسرتابوتساخربىشهجابناگرزابدرم
هدننکسامتلاىنحلابوتخادنا،دشىمرتظىلغهظحلرههکفارطا

ىحىراتردىىاهنتهبمناوتىمننم،ناوجسدقمردپا....ىاوه:دىسرپ
»؟درکدىهاوخىهارمهمهاگهد.ااتاوماىآا.مرادربمدق

هدرکلمعراوگرزببهارتاروتسدهبانبنمد:تفگناوجدرم

نم،لنهدبارراکنىاهزاجاناشىاهچنانچ.منکىمفىلکتبسبو
هنابشىاهرطخزاارم،نمىبهارهقرخ.دمآمهاوخامشهارمه

ارشاهزاجا،هفخىاهدنخابرىپبهار۵.تشاددماوخهگنظوفحم

واشىپاشىپدرکفراعترکىپلوغناگرزابنآهبناوجدومودرکرداص
درکىمعلاسدوخزاىعوبطمانىوبناگ.زابدرم.دوشجراخراغزا

لخدمرانکرد.دوبنتترعىوبوشىمواگهىپوىبرچزاىاهزىمآهک
ىادصسپسدرکدروخربناگ.زابدرمهرهچابافداصت،ىاهکرت،راغ

نونکاو،دوبهدشدنلبهدزتشحوىاهدنرپزاهکدىسرشوگهبىداىپ

.درکىمکدارتخردهخاشفساتاب

زادوبکىدزنهکىلاحرهودىشکسوتزاىداىرفن_گرزابدرم

نىشوهلانابو-اتفانىمزربناوجبهارىاپرانکرددوربشوه

نىطاىشهرخلابهکمدرکروصت...!ناوجسدقمردپا.ىاوىا<>:تفگ

،نا~هن،مدوبهدشرضاحابىرقتنما.دندشنمنتفرگرىساهبقفوم
ى~~اوخلوزنزاهکارىلوپهکمدوبهدشرضاحىدودحاتاما

رارفثعابامش.دىدادتاجنارمناجامش.منادرگزابواهب،مدوبهتفرگ

،مدرگرابمهاگودژاهبتىنمالامکردنمهکدىنکىراک.دىدشنىطاىش

زارپهسىک~ث،اجنآهبندىسرابمهدىملپقشىوخهبونهبمهنم



نبستهنوکهتازرفلم

لصاهکدوبىتىعقومنىا،،.مهدبامشهبىاچهسىکفصنو،اپمات>٠
شروضحتىمهادىدشتىاربناوجبهار.تفرىمتسدزادىابن
عورشعاضواهبندىشخبتىدجىاربوناگرزابدرمرانکرد
تمعنزاهکىنادرگرسوهراوآحاورازاودرکتاوماىاعدندناوخهب
داجىاناشىاربىتمحازمدرکاضاقت،دندوبنرادروخربحلصوىثمارآ ه .دناوخاههداجواههزاوردنانابهکنىاربمهىىاعدماجنارسودننکن

ىىادصىارادناوجبهارارىز.اشزاغآىراجنهبانىادصورس
زا،دشهنابشتادوجوممامتتمحازمثعاب.ا.دوبراجنهبانراىب

نآردىتادوجومنىنچزاهچنانچهتبلا،حابشاونىطاىشهلمج
...دشىمتفاىىلاوح

درمنارفسمه،شتآرانکرد.دندىسرهاگودراىثتآهبماجنارساهنآ
نتخاوناىوتوافتمىاههنارتندناوخمرگرسوهتشنناگرزاب
ىاچىاهگربندرکدرخمرگرس،اهنزهکىلاحرداندوبىقىسوم
هسىککى.دنتخىرىمشوجبآزارپىاهملباقرداراههدرخودندوب
،ىنزرىپهکىلاحرددشهفاضا~امنىاهبهدشهدىبوکوجلماک ده نالخادزاشىمواکهرکىرادقماتدرکىمرکىدىاهسىکردارشتمد
هرکمهرگىدرابودنزرىپ.تخىرشوجبآردارهرکسپسوا.درادرب
شوجبآحطسىورربهرکىرچ،ىتاظحلزاسپهکنآاتدرکهفاضا
.داتفالغلغهبودرکفکودمآ

ردنارضاحىداشو،عوبطمورىذپلد،شتآىامرگوترارح
ابوهرکنهپىثفارطاردارشىادرناوجبهار.دوبىرسمهاگودرا
.تسشننىمزىور،دومنىممزلىطىاشنىنچردهکىىاىحوراقو

م٩نبتمهمنموکهتازرف

شتسدمامتتبحماب،دىسرىمشاهناچنىىاپاتشغامههکىنزرىپ
هدىدارنزرىپتسدتکىدههکناوجبهار.درکزاردواتمسهبار

بهارهساکنزرىپ.دادواهبودروآردشسابلزاارشىبوچهساک،دوب
هجردلصردبآ،ناتسهوککاپىاوهرد.درکرپىاچواپماستزاار
و،دىآىمنشوجهبتىاهنرافهجردهدزاودوتسىوداىودارگىتناس
دننکلمحتارىترارحهجرددنرداقمهزابقطانمنىانکاسىاهناسنا

ردنارفاسممامت.دنمانىمششوجهجردناونعهبرگىدقطانمردهک
هدننىمره،دعبىمکودنتخادرپناعئماشندروخهبىداشلامک

نتسشىاربهکدنىببارنارفاسمزاىهورگتسناوتىمىواکجنک
ندىىاسزاسپودنتفرىمهچاىردتمسهب،ناشىاذغىاههساک
ودندىشکىمبآاراههساک،لحاسرانکمرنىاههسامابناشىاههساک
هتخىرهچاىردنآهبهکىدور.دنتشگىمزابشتآرانکهبهرابود
ىصاخىمرنوتفاطلزاىتسارهبهکدروآىمهارمهىاهسام،دشىم
.دشىمهدروآنىىاپهباههوکىلابتاعافترازاودوبرادروخرب
...دوبهارمهىى~گنرهبىاهدرگاببلغاهکىاهسام

ىاهناتساد.دندوبحبطخوشوداشراىسبىصاخئا،نارفاسم
هکىىاهزاوآواههنارتنىنچمه،نانآىقىسوموناناگرزابرامشىب

وتخاونکىاتبسنىگدنز،دشىمناىفارطاىداشوطاشنثعاب
باتهم.دىشخبىمهزاتىىوروگنرارناوجدومحىرفتزاىلاخ
ىاهوترپ.دش~ارطاکشخرطانمنتخاسنشورثعابودشناىامن

فارطاردبىجعوهناىارگعتاوراىسبىلاکشاابىىاههىاس،نىمىس

امهلعشودندوبنروشرپقباسلثمشتآىاههرارش.دندروآىمدىدپ



نبشمهنوکهتازرفلم

زاىلىمىبابناوجبهار.دندوبندششوماخلاحردهتسهآزىن
ىزاوننامهمزارکشتومىظعترابدنچزاسپوتساخربدوخىاج
درم.تفرىذپ،دادىمواهبروزهبناگرزابدرمهکارىىاىاده،نانآ
رشزاوانتفاىتاجنثعابناوجبهارروضحهکدوباعاقتمرجات
ا.دوبهدشحابشاونىطاىش

ردىلاحشوخاب،کچوکىاهتکاپواههتسبابناوجبهار
ىاهشىبناىمزاودىچىپتسارتمسهبوداتفاهارهبهچاىرددادتما
وىهاىسهکراغلخدمرانکردسپس،درکروبعدىبناتخردزاولمم -هه وا.داتسىاتکرحزا،دوبواىاشامتمرکرسراکنا،ناکانسرتتملظ -- رد،نامسارد.تخادنانامساهبىهاکنودرککنردىاهظحل
روبعمرگرسىمارآهبناشخردىرون،تسدرودراىسبراىسبىاهطقن
ورفهشىدناردناوجبهار،دنچىتاظحلىارب.دوبتاوامسهنهپزا
.دشراغدراوسپستفر

م٥(لصف

ىادصورسنىنچمهواهشىمواگگنابوشرغابناوجبهار
.دشرادىبباوخزاناگرزابدرمناوراکنادنمراکونارفاسم٠دزناجىه
درکبترمارشىادرتساخربشىاجزادولآباوخهمىنىاهفاىقابوا

وانامنمورحم،شفارطاحاقوزاکىچىهزاهوبمثصمهکىلاحردو
رانکرد.تفرشىپراغلخدمتمسهب،دشابنانآتمىزعدهاش
دنتشادىعسودن٠وبتىلاغفمرگرسناوراکىاهدرم،هچاىرد
نىزاهنآربو٠در٠آنورىبروزهب،دندوب٠داتسىابآردهکاراهىثىمواگ
.دنتشادناربآزاجووخدصقلمااهشىمواگاما.دنانببگربو
دراوممممىاهفاىقاب،دوب٠دشزىربلشربصهساکهکناوجىرجات
شىاهتسدهکىلاحرد.داتفاودىزغلىا.زخىورشىاپامادشبآ
اتهکىداىزىادصورسواشترپبآردرساب،دادىمناکتار
دندشدنلباوههببآ٠رطقنارازه.دروآدىدپ،تفاىهماداتسدرود

لحاسهب٠راموددندوب٠داتفاتشحوهبنونکاهکاهشىمواگو
ىرهاظاب،دوب٠دش٠دىشوپبرچىلگزاناپجدرم.انتشگزاب
رباربردودمآنورىبزىمآتلاجى-تىعضونآزاباتشابکحضم



.داهنىکشخهباپشناتسودرخسمتوهدنخ
هدرکعمجاراهرداچندزمهربمشچکىرد،ناوراکنارفاسم

همههدوککاپمرنهسامنامهابارىزپشآمزالولىاسومامتتقداب

داتفاهارهبهتسهآ،ناگرزابزاردناوراک.دندوبهدرکىروآعمجارزىچ

ابدمآىمدورفاهشىمواگندمربهکىنوزوموتخاونکىىاههناىزاتو
ناوراکنادنمراک.دشىهارمهناوراکنادرمىاهمانشدواهازسان

دنکونزونىگنستاناوىحنآهبىرتشىبتعرسدنتشاهىعس

ىعسوهداتسىاىاهشوگرد،مغزاهدنکآىبلقابناوجبهار.دنهدب
هگنظوفحمدىشروخهدننکروکششخردزاارشىاهمشچتشاد
تمىزعزاسپاهتدمات،دوبفساتوهوانازاراشرسهکوا.دراد
تسدرودىاشامتهبودوبهدنامىقابشىاجرسربنانچمه،ناوراک

ىاهنىمزرسهبدناوتباتدوبنرجاتکىزىنواارچرخآدوبلوغشم
ملاعکىربجاوروزابهثىمهدوبمزلارچ؟دنکرفستسدرود
مزلنارگىدهکىىاهزىچ.دراپسرطاخهبودزوماىبنوگانوگىاهزىچ
ىنارقىاقدىاشاى،دشابناگرزابتنثادتسودوا...هلب؟دنزوماىبدوبن
،دنکترفاسمتشادتسودوا.٠دنمتداعسههناخدوردووررد

واهکىزىچ.دنىببدىدجىاهزىچودوربوسنآووسنىاهب
تخادوپىمندرکرفسهبىردقهبزىنوااتىاهنهکدوبنىاتسنادىمن

هجردنآهبشندبهکدىدىمدىدجوهزاتىاهزىچىردقهبو

هنشتشحورودنکادىپتابثوشمارآىکدنادنکاعدهکدىسرىم
لوطردهکدزىمنسدحلصاهظحلنآردوا....ددرگتحارتسا
نارازهودنکرفسناهجهشوگراهچهبدوبدهاوخراچانشرمع

لنبننهمنوکهتازرف
ل

اهنت،رضاحلاحرد.دنکلمحتارىندرکنروابتاقشموهجنکث
نارقىاقکىاى،رجاتکىهکدوبنىاتساوخىمىگدنززاهکىزىچ
.دشاب،دوبلعفهکهچنآزارىغهبىزىچحقاورد.اشاب

ناونعهبهکارىتخردهخاش،تنادنانىىاپهبىرسابهتسهآوا
عورشودشلخادراغهبوتسثادربدرکىمهدافتسانآزاوراج
فارطاردوههروآىاهزاتثمامدناوتباتدشراغئىمزندرکوراجهب
.دشاپب

ههه زاشىلرجتىبمغرىلع،ناوجدىرم.دماهتسهارىپبهار
راىسبدرمرىپىتملستىعضوهکدومنهدهاشم،ىگدنزلىاسم
ندىثکزاسپوتسشننىمزربناوارفششوکاببهار.تسالزلزتم
هدشکىدزننمگرمتعاس٠٠:تفگفىعضوهدىربىادصاب،ىهآ
ارمتاعلطامامتهکىنامزات.منککرتارناهجنىامناوتىمناماتسا
،اجنىاردنم.موربگرملابقتساهبمناوتىمنمشابهدرکنلقتنموتهب
هداعلا~راخنآتردقهکمرادراىتخاردهژىوراىسبوىهاىگىىوراد
ىارب،تىمارگودنمجراىامنهاروداتساطسوتورادنىا.تسا

لاحزاافداصتنمهچنانچ.تساهدشهدادنمهبىرارطضاطىارش ه ششهکنکروبجمارم،ىدشنمىتملستىعضونارکنوتومتفر
ىفاکنمندروآشوههبىاربرادقمنىا.مشونباررىکانىازاهرطق
هدناسرنناىاپهبناهجنىاردارمتىرومامنمهکىنامزات.دوبلهاوخ
عونممنمربارراکنىا.مرادنارمىنامسجدبلاکندرکاهرقح،مشاب
ىزىچىوجتسجهبىثسابلداعتمىاهنىچناىمردوا،،.دناهدرک
دوبىگنسوکچوکىاهبعج.دروآنورىبارنآماجناسوتخادرپ



۴ نبنمهمنوکهتازرف۴

.تفرگدهازدرمرىپتسهزاارنآناوارفتقدابناوجبهارهک

هتسخهکىماگنه.ممدىمهمادامتبحصهبنونکاه:درکملعادرمرىپ
ىناوتىمزىنوتمدرکنادىپارمنانخسهبندادهماداناوتومدش
تقدابنونکا.دىشکمماوخزاردىمکزىننمهاگنآ.ىروخبارتىاذغ

.ىراپسبرطاخهبمتفگهکارهچنآوهنکىعسوهدبشوگمنانخسهب
زاىتحونمىگدنززااهزىچنىاارىز،ددرگترپتساوحراذگن
ملعهبطوبرممنزىمهکىىاهفرحنىا.تسارتمهمزىنوتىگدنز
ندىسرارفابسپسودوشهتشادهاگنظوفحملىابهکتساشنادو

۵.ددرگلقتنمنارگىدهب،بسانمتقو

ودوکبسکىىورىنرظنهب،تحارتساىمى>اسپدرمرىپ
ىاهوىشهبهکىلاحردوا.دنتفرگدوخهبگنرىمکشىاههنوگ
لاحهباتهکارهچنآىمامتدىابوت،۶:تفگتسشنىمرتتحار
همادامىناوتىمنىاربانب.ىشابهتشادرطاخردماهدرکلقنتىارب
نمرظنهب.تشاههمادانانچمهرماخشانآهرجاشموثحب.مىهد
هکىروطهب،دوبرادروخربدىدمئراىسبىتىهامزانانآثحب

ندشهدىئکىادصدشىمىتحارهب.تفرگناىاپىثحمرم،ماجنارس
ىاهمدقىادصسپس،دىنشارىرامشىبصاخسثاىاپىاهمدق
مرکنتفاىىاربىاهدن.هم~الثم.دىسرشوگهبکبسراىسب،کبس
شوگهبزىنىنىگنسىاهمدقىادص.دنزىممدقکاخرد،ىکاخ
مرگرسهکىىاهشىمواگنوزومانىاهماگدننامتسرد.دىسرىم هه
ونارکنهزادناىبارمهکدندوبزىنىرکىدىاهمدق.دنشابىشکراب
ىاهمدقابىتهابشچىهرظنهباهنآزاىضعبارىزدندرکىمشوشم

لکنبننهمنوکهتمازرف

درومردنمتارکغتوتاروصت،فصونىااب.دنتشادنىرشبىاپ
ودشحقناهگانهبهسلجنآردرضامهنوگانوگىاهداژنعونا

.،اىبامهارمه٠:تفگوتفرگارمىوزابىمخش
ه-- هکدندادروبعىرىسمزاارموتفرکارمرکىدىوزاب،رکىدىتسد

زارظنهب،مدپنآصىخشتهبرداقماهنمربىاهاپسامتابهچنانچ
دوخمششىسحدنرداقلومعمناىانىبان٠وبهدشهتخاسىزلفسنج
هکمدرکىمساسحانم.دنهدشرورپوهدوکتىوقت،لابىنازىماتار
،ىرمانىنچروصتدنچره.متهىزلفلنوتىعونزاروبعمرگوس
،،.دومنىمراوشدهزادناىبمىاوب

،هه هبرجتنادوبلىامراکنا.دشکتبحصزاتسددرمرىپ
ا

شومارف
وهدرکحماسشىنهذهظفاحىاههدرپاىاهراوىدىورارىندثن
:تفگىپس.دنکشخپ

لىلدهباررمانىانم.مىدىسرحسوىلحمهبتعرسهبام٠٠
رد.متفاىرهوهدرکىسح،دوبهدمآدىدپاهااصساکعناردهکىتوافت
هدنکآاپارسىنحلابمناىامنهارزاىکىودىزغلىزلفىزىچ،نموبارب
ىارادارهاظهکىصخش.تخادرپوگوتفگهبىصخشابماوتحازا
نىرتکچوکنم.دوبنمىامنهارماقمزارتلاببتارمهبىماقموتسپ
هچواهدىمخرودنآنىبىقافتاهچممهفباتمتشادنىاهلىسو
ىنابزهبنانآتبحصارىز،دوشىملدبوهروهنآناىمىىاهتبحص
راىسب،دندرکىمملکتنآاباهنآهکىنامز.تشادهماداهتخانشان
توسوهچهچوکىجکىجىادصزاىاهزىمآراگناوهوببىجع
لهولجهبارم،دوبنامرفىعونارهاظهکىراکىاوجاىارب.دو



نبستهسوکهتازرف۴ل

هتصآ،هفخىادصابواىزغلنمرستشپردىزلف،ىشنآودنداد
د

ابهکارىصخشهاکنومدوبهداتسىاتىعضوردزونهنم.دشهتسب
ىااص.مدرکىمسحمدوجورد،دوبه~هرىخنمهبرارصا

روصتهکىزىچندىزغلئادصودىسرشوگهبىسابلىثخىثخ
هدناشننآىورروزهبارمهکدشابىاهلىسونامهدننامدىابمدرک

تسارتسدىناوختساوفىرظىتسدسپس،دىسرشوگهب،دندوب

.٠دروآولجهبوتفرگاوم

اىآ٠:٠رکىبلرىزىاهدنخودشتکاسىاهضحلرىپنىشنهشوگ
۵رجتلاحردنم؟ىنکروصت،هظحلنآردارمتاساسحاىرداق

ه-
دوجوزىکناتفکشتازجعمورملقردرتشىبهکمدوبىاهعقاوندرک
هکدوبمزلومتهوراىورسکهچابمتسنادىمنىتحنم.دراد

،ىصخشماجنارس.مهدرارقمناىامنهارلماکراىتخاتحتاردوخ
ارم<،نىشنباجنىا،:تفگودرکتبحصهبعورشنماب،مدپخنامزهب

مکتسداى،هاگنمىثن،نآ،سپم.دندادراشفنىىاپهبتمىلماب
زاىضعبو.دادىاجدوخردارم،درکىملمعنآلثمهکىزىچ

هه-
هکن،تشادنىىانشازکرهىىاهراکنىنچکىابهکارمندبىاهتمسق
تشادرارقىىاهتسدبوچاىزاردىاهوزابىعون،مىاهولهپرد.تشاد

ه رارقمرنوبىجعرتسبناردهکىصخشندبنتشادهکنتهجردهک
نآ.تفرىمباوخهباناىحاصخشرگااتدوبهدشهتخاستفرگىم

نملباقمردهکىصخش.دنتشادىمزابنداتفازااروااهتسدبوچ
تسدنىا،دوبهدشمرگرس،نمىاهشنکاوزاارهاظ،تشادر~

زاتشادىعسامثادواارىزمدرکىمروصتنمهکتساىزىچمک

نبستهمنوکتازرف
ل

ل

،مدرمزاىراىسبهکدرادتقىقحنىا.دنکىرىگولجشىاههدنخزورب
،انمورحمىىانىبتمعنزاهکىصاخشاىاهىتخبدبهدهاشمزا
.دنرادنپىمىمرگرسوهدنخهىامارعافواودننکىمحىرفتساسحا

ىبىرغساسحا٠٠:تفگنمهبتشادرارقمرباربردهکىىادص
.»ىسرتىموىنکىم

.دپبهدرکناىبىرابخاهلمجىعونتروصهبارهلمجنىاوا
زىچچىهزا٠٠:دوزفاادصنآا.دوبتقىقحزارتمکراىسبهکىاهلمج
ناشنامتاشىامزآ.درکىهاوخنهبرجتىرازآودردچىهارىزسرتن
هداعلا~راخوىىانثتساراىبىاهظفاحىارادوتهکتساهداد
داىزازگرهوتهکمىهدهثاراوتهبىتاعلطامىراددصقنىاربانب.ىتسه
رارقتهاررسربهکىنکلقتنمىصخشهبدىاب،اهدعبودربىهاوخن

.>تفرگدهاوخ
مرظنهبآمامتاهراکنآ،شخبنىکستوابىزنانخسنآدوجواب -- نىاهبطقفومدزىمنىفرحنم.دىسرىمهاننکنارکنوزىمارارسا

.مشابصخشنآتاراهظاهىقبرظتنمومنامبمارآهکمدرکىمافتکا
هتشذگندىدهبرداقنونکاه:تفگودمآفرحهبهرابودنمبطاخم
دىدىهاوخانمضوت.دشىهاوخشنى~آندىدهبرداق.دشىهاوخ
ىزىچ.دننکىمروبعنارکىبنامسآزا،شتآزاىىاههبارالىلدهچهب
د.تساهدشىموتتشحووسرتثعابهشىمههک

هژاوزاامشا.راوگرزببانجىلاع٠٠:مدزداىرفزرلوسرتابنم
.اناهدروآردهقدحزاارمىاهمشچهکنآلاح،اىدرکهدافتسا٠٠ندىد،
،،ا.مربىمرسهبقلطمىىانىبانردومتسهروکنم



نىنتنهمتوگهتازرفکره

طلسم۵وخىگلضوحمکپ.دشرداقىتخسهب،نمبطاخمارهاظ

دشابمزلهکهچنآرهه:دراددنتوکشخآتبسنىخساپسپس،دوش
تدوخهرامردوتهکهچنآ:ارتشىبىلىخىتح.مىنادىموتهرابرد

وتىىانىببصعاما،دناهدروآردهقدحزااروتىاهمشچ.ىنادىم
مىناوتىم،نامثنادوملعکمکاباموتساشىاجرسربمهزونه
رداقپتهکىروطهبمىزادناراکهبىاهنوگهباروتىىانىببصع
.۵ىشا.مىهاوخىمامهکهچنارهندىدهب

هشىمهىاربارمىىانىبهوقنمهکتساانعمنآهبنىااىآ:مدىسرپ
۵)دروآمهاوختسدهب

دصاقمىاربام.تسىنلصانىاناکما.رىخه:دادخساپادص

هشىمهىاربارتاىىانىبهچنانچ.مىنکپمهدافتساوتزاىصخشم
اباروتلمثمىهاوخراچانهکتساانعمنآهبنىا،پىنادرگزابوتهب
هکنآلاحمىزاساهرناهجنىارد،ىملعظاحلزاهتفثىپىهاگتسد

نىاربانبتساهتشادنىرىگمشچتفوشىپلعفامشىملعورملق
نىازاشىبتسارتهب،نونکا.مىهدماجناارراکنىامىتسىنزاجم
.۵منزبادصارمناراىتسدمراددصق.مىنزنفرح

ىادصسپس،مدىنشارىزىمآمارتحاندزردىادص،دعبىمک

وتفرگردىىهگوتفگ.دىسرمشوگهبىزلفهحفصنامهنلىزغل
.٠:کساسحا.دندوبهدشتاتانآدراورفنودهکهوبىهىدب7اماک
لامکرداما.مزىخربمىاجزامدىثوکوداتفاتکپدحهبمىلدنص

نم.تسانکممرىغمىاربىتکدحرمهکمدىمهفتشحووبجعت
متسدتشگناندنابنجهبرداقىتح.مدوبنندروخناکتهبرداقلما

ل٩نبستهمنوکهتازرف

نامهردارممدرکساسحا،مدوبشوههبلماکهکنم.مدشىمنمه
وتحارراىسبىاهنوگهب،ىلدنصنآ.دنتخادنا٠ارهببىجعىلدنص
دادتماردام.داتفاىمهارهب،دنتساوخىمهکىرىسمرهرد،بىجع
بىجعراىسبىاهنوگهباهادصومىتخادرپتکرحهب،اهورهار
ودزررسودنتىخرچ،نمىلدنص،ماجنارس.دنتشادباتزاب
مارآىروتسد.دىسرمماثمهب،رىذپانفصووبىجعراىسبىىاهوب
واهاپىىاهتسدهکىلاحردتخاسفقوتمتکپدحزاارام،دومو
سپس،دندرکدنلب،ىتمحزوششوکچىهىبارم.دنتفرگارمىاهوزط ه رارقادىابهتبلا،مدوببرطضمونارکنىلىخنم؟دندناباوخهرابود
لمامىحورتلاحفىصوتىارب،برطضم.ژاوزا.دافتسامنک
.مدوبهدزتثحووبرطضمنىازاوتشىبىلىخوتسىنبسانم
وسرتساحا،دنتسبىراونابمکحمارمتسارىوزابهکىماگنه
.دندوبهتسبارمجنرآىلابتسرد.تفاىىثىازفامشىوثت
ىزىچ.دشمروتممىوزابمدرکساسحاهکتفرلابنانچمنوخراشف
ىساسحاشوختسدىپستفرورفمپچىاپقاسرد،نزوسدننام
ورفمندبلخادردىزىچهکدوبنىادننامتسرد.مدش٠داعلا~راخ <ه ىوراردرسهحفصودسامتودشرداصىرکىدرتمد.دندوبهدرک
تسدرودردروبنززوزودننامىىادص.مدرکساسحامىاههقىقث
شوهىبجىردتهبمرادهکمدرکساسحاىپسدىسرمشوگهب
.موشىم

.تشذگىممناگاىهرباربزالعتشمىقرباىسرىمرظنهب
زاىگنررمزاهعلخوشفنبوخبرسوزبسىاهگنرهبىىاه~ر



زا.مدومنندىشکداىرفهبحورشسپس.درکىمروبعمناگدىدلباقم
روضحنىطاىشنىمزپمردتىابىمنىاربانب،مدوبانىبانهکاجنآ
ىارباتدعاق،دنتشادروضحمرانکردهکىصاخشانىاومشابهتشاد
ساسحادىدشىدرهناهگان.دندوبهدمآنمددجمهجنکشورازآ

کىکوننتفرورفرگمزىچچىه،رماتىعقاوردهکىدرد.مدرک

تقىقحرد.تفرناىمزامتشحووسرتسپس.دوبنمنتهبنزوس
نماب،مدوخنامزهبا.مدادىمنىتىمهاسکچىهوزىچچىههبرگىد
نىرتکچوکمىرادندصقام.سرتنىزىچزاه:دندرکتبحصهبحووش
ارنامىملعىاههاگتبسدمىراهدصقطقفام.مىناسربوتهبىرازآ

مادکنونکا.ىوشندىدهبرداقىناوتبوتهکمىنکمىظنتىاهنوگهب
لثمهکمتفگىمومدادىمخساپهکىتدمرد<>؟ىنىببىناوتىمارگنر

هههد
متشحووسرت،متسهىرکىدکنراىزبساىخسکنرندىدمرکىس
.مدىثکبجعتزاىداىرفسپس.تفرنىبزاىاهزادناات

تشادرارقمناگدىهرباربردهکهچنآاماا.مدوبندىدهبرداقنم

مفارطارظانموحىاقوکردهبرداقتمحزهبهکدوببىجعىردقهب
.م.وب

؟منکفصو،تسارىذپانفىصوتهکارهچنآمناوتىمهنوگچ

گنهرفر٠هکمنکىىامزىچن٠ا٠حىضوتهبتر٠ابممناوتىمهنوگچ
چىه؟٠رادن٠وجونآفصوىارببسانمىتاملک،ماهدنونشتاغل
ىگنهامهوتقباطم،نامزنآتىعفوابدناوتبهکىتفاىارفوهثىدنا
.اههژاوزاام،تبتنىمزرسر»اجنىا.تسىنتس٠ر>،دشابهتشا٠
اب.تسانىطاىشوناىادخفصوىاربهکمىراذ.وخربىفاکىت3امج

طلنبستهمنوکهتازرف

اىناىادخلامعاواهراکزامىشابروبجمهکىماگنه،فمونىا
ددمردومىىوگبنخس!اهنآزا~ثمادکتسىنمهم-نل~

هچ،مىىآربدوخىلومعمتىعضواباهراکنآتقباطموفىصوت
ارزىچهچ؟تفگناوتىمهچ؟تساهتخاسناىاونىبامتسدزاىراک

نمهکتسازىامىوگبمناوتىمهکىزىچاهنت؟۵رکفىصوتناوتىم
رداقهکارىز،دوبنمدبلاکلخادردنمىىانىباما،مدوبندىدهبرداق
نآندوکشىامزآلاحردهکىاهمرجت.مدشىمزىندوخندىدهب

.دوکىمگنتارىمدآقلخودوببىجعراىسبهکىتسارهب،مدوب

اما.منکشىامزآ،وگىدرابىاربمتسىنلىامزگهرگىدهکىاهمرجت
.منکوگزابتىارببىترتهبارارجام،هدبهزاجا

،خسگنرماگنههچردمىوگبدوبهتساوخنمزااهادصزاىکى

هکدوبشىامزآنىازادعبىمک.منىبىماررگىدىاهگنرهصلخوزبس

گنردىفسرىظنىبوهداعلاقراخقربنآومدشورهبورهبرجتنىااب

بىجعلماکىاهنحمىاشامتلاحردهکمتفاىردومدرکهدهاشمار
آتبسنتىعضوردىىاجردنم.ماهدوبمنهذىاربنامزنآاتهناگىبو
ومدوبهتسشنىمىنوهدىباوخىمىنمهلکشنىاهب:مدوبشکزارد
ىوکسنىا.دوبىزلفىوکسىعونراگناهکمتشادروضحىى-رد
ىاهظحلىاربودشىمهتشادهگن،دحاوىنوتسهلىسوهبىزظ
هظحلرهارىزمدشتشحووسرتساسحازاهدنکآسارسنم،هاتوک

نمهکىلاحرد...دوشنوگژاووهدىزغلهاگتسدنآهکتفرىمنآمىب
راىسبىن_تزاتىاکح،فارطاىلکىاضف.متشادرارقنآىورزىن
زگدهمنکفارتعادىابهکىروطهب،درکىمزىمتوبترموهزىکاپ
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داومىعونابهک،اهراوىد.مدوبهدىدناجکچىهردنآهبهىبشىزىچ
ىندرکنروابىحوضووتىفافشىاراد،اندوبهدشتسردناشخرد

ه
عوبطمراىسبوىثخبماراراىسبهکدنتشادزبسهبلىامىکنرودندوب
وحسوىتسارهبهکبىجعراتانىاىاهتمسقزاىراىسبرد،دوب

<--
نمهکاشىمهدىدىکرزبومىظعلىاسوواههاکتسد،دوبکرزب
وگزابىارببسانمىاههژاوارىزمتسىناهنآفىصوتهبرداقىتسارهب
.مراانراىتخارداهنآبىجعتلاحندرک

هزااناىبارم،نانآندىدا.هآ.دنتشادروضحىصاخشا،قاتانآرد
ه

هکىاىبصعکوشوسرتتلاحا.تخادناىتفکشوترىحهب
داىرفهباراکشآهکىروطهبدرکاپهبىىاغوغمدوجورد،دشمضراع

نىامامتدىاشمتفگدوخاب.مدشىىوگناىذهراچدومتخادرپندىئک
.هه

رطاخهبهکتسىنب́ذاکىکتخىرمهردىعونرکمزىچچىه،اهزىچ
ضراوعزاىکىوتساهدمآدىدپماهدروآتسدهبىعونصمىىانىب

ه
ىهاکتسدرانکردىدرم.دورىمرامشهبهتفاىزابىانىبنىادب
نارومامنىرتدقدنلبتماقودقرباربودمدزسدح.دوبهداتسىا
هاجنپورتمهسهبکىدزنمرظنهب.تسثاداراملکىهتشردىماظتنا

ه هلکدننامتسرد.تسثادزىکناتوىحىتسارهبىرسوا.تشاددق
تسردشزغمهکدوبىاهنوگهبشرس.دوبلکشىطورخم،دنق
وساطلماکوا.دشىمىهتنمىطورخمهبغرممختکوناننام
.تشادزبسهبلىامىسابلدىسرىمرظنهب.دوبهثجلامىظعىتسارهب

.ه،ه٠ ارهاظرااتاناردنارضاحاهمههکمىوکبمهارهتکننىادىابانمض

ناشىاهاپراساتندرگزاهکدندوبزبسگنرهبىاهچراپزاهدىشوپ

طلنپشنهشوکهتازوف

نىادىسرىمهداعلارراخزىچرهزاشىبمرظنهبهکىزىچ.دوبزارد ه زانم.تشادىمهکنهدىشوپاهتسدچماتاراهوزابششوپنىاهکدوب
زاجراخىتسوپهکمدىسرتىمومتشادهارکاناشىاهتسدندد
ىاشامتهبىعپنصمىاهمشچکمکابهکىلاحرد.منىببلومعم

ه هکمدشهجوتم،متخاهرپىمىرکىدزاسپىکى،هاتاردنارضاح
فدههکمدىسرپدوخزاوانتشاداهتسدردبىجعىزىچنانآهمه

«ههه سپس.دوبىبهذمىىانعمىاراد́اىاو،دوبهحراکنىازاناناهزىکناو
نمدندرکىمروصتبىجعتادوجومنىادىاشهکمدرکرکفدوخاب
هدولآ،نمابسامتزاادابماندىسرتىمومتسهفىثکىهوجوم
.دنوشب

.ه~~ رکىپلوغدرمنازامهاکن
ولکشودقزاهچنانچ.تش́ذک~

زاارهاظ،تادوجومنآزانتو٠،منزبسدحمتسناوتىمناشلکىه
هد ىرکىدوهرىتراىسبىناوسىکىاراداهنززاىکى.دندوبثنومسنج

ورمزىناوسىگىارادنانآزاىکى.دوبنشورراىبىناوسىگىاراد د~ وىىانشا.دوبفاصودىفسناوسىکىعونىارادىرکىدو،دعجم
زامرادناصقداىزنىاربانب،تسادودحمراىسباهنززانمتخانش

ه وتىاربهکمنثمطم،مهدهثاراىتاحىضوتومىوکبنخسهلوقمنىا
.دشابتىمهازثاحدىابنزىن

~~ ىاهطقنهبارشتسدنانازاىکىودندرکىمهاکنارمنزودنا
،تمسقنآرد.۵وبهدرکنبلجدوخهبارمهجوتزونههکهربشىپ
ىندبىارادهکماىهىاهلوتوک:مدىدهداعلارراخىتسارهبىزىچ
هلاسجنپىلفطندبىارادهکىدوجوم.دوبزىروکچوکراىسبراىسب
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شرسزغمناوختساا.دوبمىظعا....ىرسهچا.هآا....شرساما.دوب

ا.دشىمنهدىدشرسىورومراتکىىتح.دوبساطزىنواو،مىظع

ىتهابششناهدو؟دوبکچوکراىسبنکرواب،~لچوکشاهناچ
هکدوبىخارسوتشىبهکلب،تشادنىنىمزىاهناسناامناهدهب

.تشادىثلثمىلکش

سوسحم:ىگتسجربکىهىبشرتشىب.دوبنصخثمداىزشاىنىب
نآنىبردتىصخسثنىرتمهم.اارهاظ.صخشمىگدمآ.کىاتدوب

ابنارگىدارىزدوبدنمهرهبلابىاهبتروماقمزاودوبتادوجوم
.دندوبهدشهرىخواهبعضاوتومارتحاىعون

هکىصخشىادصودروآردتکرحهبارشتسدهرابودنزنآاما
ودرکنمهبباطخدوخنامزهب،مدوبهدىدنزونههظحلنآزاشىپات
زاسپ۵؟ىنىببارتدوخىناوتىماىآ.نکهاگناردوخلباقم»:تفگ
نمدىدنادىملباقمرد،تفگىمنخسنمابهکىصخش،شسرپنىا
ابمىوگبدىاب.دوبىلومعملماکىناسنادىسرىمرظنهب.تفگرارق
اىناگرزابکىناونعهبتسناوتىم،دوبهدىشوپهکىسابلعوننآ

هکىنککردىناوتىمنىاربانب.دوشىفرعمىدنهرجاتکىىتح
ىاهدامىثتشگناابولمآولجهبوا.دوبىعىبطهزادناهچاتشرهاظ
روطنىامکتسداىو،مد-~اشامتارنآنم.دادمناشنتاربراىسب
نم.تشادرارقمدبلاکزاجراخ،نمدىدارىزمدرکىمروصت
ندىدلمعنمىاجهبهکارىزىچنآوانىاربانب،متشادنىىاهمشچ

ىزىمىور<دمبىترتنىاهب؟دوبهدادرارقاجک،دادىمماجى>اار
زاردنمدرخ،نآىورودوبلصتمىزلفبىجعزىمنآهبهککچپک

ککنبننهمنوکهنازرف

مدىسرپىمدوخزامتشاد.مدرکهدهاشمهبعجىعون،مدپهدىثک ~
دوبىاهلىسونامه،زىچنااوىز؟متسهزىچناندىدهبرهاقهنوکچ
نآمدشهجوتمناهگانهکمدوبمفاوطاندىدهبرداقنآکمکابهک
زاشىبهکىدوجوم.تسانکفارونىعون،قاژبزىچنآ،ىزلف،ىش
تلآنآ،دوبرادووخربىناسناوىلومعمىتلاحزامرظنهبنىوىاس
نمودرکضوعارشاهىوازوهاداجرىىغتىاهزادنااتارباتزاب

اوىزمدوکىمتشحووىتحارانساسحا.مهوکندزداىرفهبعووش
هکنآزاشىپات.مدىدىمزاردزىمنآىوروبهدىشکزارداردوخ

هد~ ىاهبارداردوخرىوصتهاکهک،دنشابهدرواردهقهحزاارمىاهمشچ
.مدشدوخنتخانشهبقفومهکدوبلىلدنىمههبو،مدپهدىهدکار
بآر٠اردوخ،مشطعندناثنووفىاوببآبلهبنتفراب،هاگهگ
ىزىچنم،هدننکسکعنمحطسنآرد،اجنآاما،مدوبهدوکهدهاشم ~
نىرفاناجهبناج،دوبهداماابىوقتهکفىحنورغلراىسبىندبوکم
لمحمىاهوزابزاىکىردىدنبوزابنم.مدىدىمن،دنکمىلست
لىاسونىازاىبىجعىاههلون.مىاپ~اسردمهىدنبچمومدرکىم
هکىىاهاجهبوهشىممىسقتنوگانوگىاههبعشهبودمآىمنورىب
ىاهلولهکمدشهجنتمسپس.دشىمىهتنممتشاهنعلطااهنآزانم
فافشىرطبىعونهبودمآىمنووىبماىنىبىاهخاروسزاىکىزا
نمکىدزنردوتسثادلاصتاىزلفىاهلىمهبزىننآهکهوبلمتم
.تشا٠راوق

نآىروآ٠اىاب،لاحىتحا.ىرسهچ!متشادىلکشورسهچاما
ردتسره.منامبىقابدرسنوخومارآمناپىمىتخسهبتارطاخ
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،لىاسونىازا.دزىمنووىبىزلفتاعطقىرسکى،مىناشىپىلاب

اهنآرثکاهکدندوبىىاهدنبىاهتنامرظنهبهکدمآىمنورىبىىاهزىچ
ىزلفىوکسنآىورلبقنمهکدشىملصتمىاهبعجنامههب
ىتسىابهکهدرکروصت.تشادرارقمرانکردوهدرکهدهاشمکچوک
اب.دشىمىهتنمهبعجنىاهبهکدشابنمىىانىببصعدادتمااتدعاق
زادنارباردوخ،شىازفاهبورراجزناوترفنىعونابدوجونىا
منکهراپوهتخاسادجمدوخزاارلىاسونىاهکمدوبهدامآوم٠رکىم
زاىناکتنىرتکچوکومتسهتکرحىبمهزونهمدربىپناهگانهک

وندادناکتهبرداقىتت-نم.دوشىمنداجىامندبىاضعازاکىچىه
شکزاردتىعفونامهردمدوبراچاننم.مدوبنمهمتشگناندنابنج
.دمآىمموسربتشادهکمشابىبىجعىارجامدهاشومنامبىقاب

زاردارشتسد،تسثادتهابشىلپعمناسناکىهبهکىدوجوم
تکرحىبارمهچنانچ.دربشىپهاىسهبعجنامهتمسهبارنآودرک
.مدىهجىماجزا،ىزىمآتنوشخزرطهبمتحروطهب،دندوبهتخاسن ه ارشناتثکناتسثادواهکدادىمتسدنمهبساحانىا~اورد

نىااب.دپقىقدولماکروصتنىاهکسب،درکىمورفشىاهمشچهب
اجرىىغتىاهزادنااتارروبزمهبعجهکهرکافتکانىاهبطقفوا،دوجو
مدشقفومنم.تفاىرىىغتنمدىدناهىمزىنتبسننامههب،دهد
هجوتمومدوبهدىشکزاردىثىورهکمنىببارىزلفىوکسنآتشپ

ه
:دنتشادىلومعماتبسنىرهاظزىناهنا.مدشرکىدد~وموهروضح

--
.دوبتسوپدرزىرکىدهکىلاحرد،دوبتسوپدىفساهنازاىکى
هژمهکنآنوابوهداتسىاطقفاهنآ.اهلوغمتسوپىدرزهبتسرد

کلنبننهمنوکهتازرف

.دنتشادننمهبىهجوتنىرتکچوکاهنآ.دندرکىماشامتارمدننزمهوب
- ساسحااوجامنىالکزاراکناهکدىسرىمرظنهبىروط،حماورد

-
ابهظحلناردهکمرواىمرطاخهب.دندوکىمتلاسکوىکلصوحىب

ىواوشدتاىبوجتنىنچزا،نمدننامزىننانآهچنانچمدىشىدنادوخ
ساسحامتحووطهب،دنتشادروضحنمىاجهبنونکاوهتشذگ

- دروخرباىاضقلکابهىفسودنالقاعىهاکنابودندرکىمنتنلاسک

وتدىدنىا.تسابوخ«:دمآردنخسهبهرابودادصنآ.دندوکىمن
هىذغت،اههلولنىاکمکابوت.دوبدهاوخنامززاىهاتوکتدمىاوب

تندبىاهلاغشآهىلختلمعوگىدىىاههئولهکىلاحود،دشىهاوخ
رد.هاددنهاوخماجناوتىاجهبارتاىن.ابىاهتىلاعفزاىخدو
مىسوتىماماوىز،ىنکتکرحتىاجزاىوادنهزاجاوت،وضاحلاح
هظحلکىرد،مىهدبتکوحناکماوهزاجاوتهبهچنانچهک

ه.ه
.ىزاسحبورجمارتدوخ،ىىوکناىدهماکنهر٠اىوىهجوتىب
زاتىامحىاوبو،دسرنوتهبىدنزگهکنآرطاخهبنىاوبانب

ه ىرازاچىهسرتنىزىچزااما.مىرادىمهکنتبوحىباروت،تمسج
اروتام،دسوبناىاپهبنامواکهکىماگنه.دىسردماپخنوتهب

ىوتهبىتملسزا.داتسرفمىهاوختبتنىمزوسزاىرگىهتمسقهب
نىاابطقف.دشىهاوخلدبمىعىبطىدرفهب،دشىها~ذنمهوهب
کردمتحرطهب.دپىاهوخمووحمىثانىبهوقزامهزابهکتوافت
تىارب،ىنکلمحهوخابارىاهبعجنىنچآمثادهکنىاناکماىنکىم
،،...تسانکممرىغ

وباوبزاسپس،دزسپسحمىدنخبل،فرحنىانتفگابوا
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.دشرودنم،،ناگدىد٠٠
ىاهراکعوناندادماجناودمآوتفرلاحردىدامزصاخشا

راىسبهکدشىمهدىدرودمودرگىاهزىچىرسکى.دندوبنوگانوگ
زاهدىشوپهکدنتشادتهابشکچوکىىاههب_هبوهدوببىجع
دىسرىمرظنهب،لاحنىااب.دندوببوغومتىفىکنىرتهبزاىاهشىش
ىنزوسرگم.تشادندوجواههثىشنآتشپردىمهمزىچچىههک
بىجعىمىلعتمسهبودوبندروخناکتلاحردامثادهککچوک
ىاربىموهفموانعمنىرتکچوکاهزىچنىا.تفرىمهناشنهتخانشانو ه
هدهاشمزاىرهقهباما،متخادنافارطاهبىلکىهاکن.تشادننم

نىامامتمتفرگمىمصتهکمدوبهداتفاترىحهبفارطاىاههنحص
ىدنبهقبطمنهذزاىشخبرداراهنآوههرکاهرادخناماهباراهزىچ
.٠وبنمىهاگآوکردىاهتىلباقىاروامهکمنک

مدوبىمرسهبشکزاردتىعضوردنانچمهنم.دشىرپسنامز
سنارتتلاحىعونرد.ىتملسهنمدرکىمىگتسخساسحاهنو
وىهىدبهکىزىچ.مدوبساحادقافانلعىنعى،مهربىموسهب
ومتشادنىدردومدىشکىمنجنررگىدهکدوبنىا،دوبراکشآ
هکمدرکساسحاناهگان.دندوبهتفاىشهاکزىنمىاهسرتواهىناوگن
ىىاىمىشتلدابتردسوسحمانوفىرظراىسبىتاوىىغتشوختسد
هبعجنآکمکابهکمدىدنادىمهدودحمرد،ناهگانوماهدشمندب

ىوس~~هکمهوکهدهاشمارىصخش،دشىمرشىمگنوهاىس
ىاهثىشىاهىرطبىرسکىزاهکدناخوچىمارىتوافتمىاههلول
هکىلاحرد.دمآىمنووىب،دشىمىرادهگنىزلفىنتمابهکوگىد

کهنىشنهشوگتنازرف

هکىکچوکىاهزىچنامه،دناخرچىماراهىگدمآربنىاصخشنىا
ناکتهبعورش،دنتشادرادىاهشىشکچوکىاههرجنپنآتشپرد

،تاتاردرضاحدپنىرتتماقهاتوک.دندرکموگانوگزلاکشاهبنهروخ
مامثسىثرآرهاظومدرکىفرعمهلوتوکناونعهبهکىدوجومن~

سپس.درکىبلطمنتفگهبعورش،تفرىمرامشهبتادوجومنآ
وا.دشرعاظنمدىدنادىمرد،تفگىمنخسنمنابزهبهکىصخش
هکنآاتدنرببباوخهبىتدمىاربارمدنتشاددصقنونکاهکتفگ

مزلتحارتسازاسپهکدرکهفافاوا.دوربنورىبممسجزاىگتسخ
دمق،دشدراومندبهباذغومتفرگهىنبىفاکردقهبهکنآزاسپو
.دنهدمناشن،دندادىمناشنزمهبدىابهکارهچنآدنتشاد

شوهزازىننم،تشادربنتفگنخسزاتسدهکنآضحمهب
_اتخم.پتىلباقنىادندوبرداقاهنآهکدوبنىالثمتسرد.متفر
رادروخربىتىلباقنىنچزاىتسارهبنانآهکمدربىپ،دعباهتدم.دننک
داجىانودبدنتسناوتىمنآکمکابهکىهاگمممدارىزدندوب

ودنهدتوسىشوهىبتلاحهبارناسنا،ىتحارانودردنىرتکچوک
.دنهدماجناتشگناهداستلرح~هتىابارلمعنىا

تلاحردتقودنچ؟مدربسهبباوخردتدمدنچنم

راىتخاردتاکننىانتسنادىاربىاهلىسوچىه؟مدوبىشوهىب
تلاحنامههبتسرداما.زورکىدىاش،تعاسکىدىاش.مرادن
کى.مدشرادىبباوخزا،مدربهتفرباوخهب~٩ىعىرسوىناهگان
قىقدواماکساوحورثوهرد،دعبىاهظحلو،مدوبشوهىبهظحل
فساتثعابنىاودندرکىمنراک،ماهزات»اهمشچ>.مدربىمرسهب



ىبىجعىاهااص.مهوبانىبانوروکقباسدننامتسردنم.دشنم
دروخربىادص،ىزلفىزىچدروخربىادص.دىسرىممشوگهب

ىادصنم.دندشىمر.دتعوسهبهکىىاپىاهملقسپسوهشىش
ادصىبومارآاجهمه،دنچىاهظح(ىاربومدىنشارردىزلفشزغل

حىاقونآىروآداىاب،مدوبهدىشکزاردمهزونههکىلاحرد.دش
ترىحهب،دندوبهتخاسنوگگدارمىگدنزهزادنانآاتهکهداعلا~راخ

نورىبىاهظحلردتسردمىاههشىدناواهاىورزا.مداتفاىتفگشو
هه عورشهفخىاهمزمزاب،ىنارکنوسرتىاههجنپمکمکهکمدشهدروا
.دندوبهدرکمدوجوردنتفرگناجهب

ابهکحقموکثخىىاهادص.مدىنشارىىاپودىاهمدقىادص
هراووتفرگتدشادصنآ.دشىمىهارمهتسدرودىاهمزمز
نآودىسرمشوگهبرگىدىرابىارب،ىزلفشزغلىادص.دشمقاتا
هجىتننمهکتساىزىچنىامکتسد.دندوبنزودوههکصخشود
نمتمسهب،حقموزىتىنحلابناشىوگوتفگندرکلابنداب.متفرگ
نمهکدوبىزىچنىالاحرههب.دندرکىمتبحصنامزمهاهنآ.دندمآ
تمسردنانآزاىکى.دندشتکاساهنآ.مونشىممدرکىمروصت

ه
وتلجخجواردنمونمپچتمسردىرکىدونمتسار

بقعمىورزاارمنتششپاهنتاهنآهکمدرکساسحاىراسمرش
و،ىنادنز،تکرحىبنم.دوبنهتخاسمتسدزاىراکچىه.دندىشک
.متفرگرارقنانزنآراىتخاتحتومدنامىقابشکزاردنانچمهناوتان
دىابوتشادناهنززاىتخانشچىههکهبرجتىبىبهار!نممهنآ
لماک)ىنىمزرىغاىىنىمز1تاد~ومنىارانکردرپضحزامنکرارقا

لانبننهمنوکهتازرف

،>ا.متشادتشحو

،درکهاگنارواناوجبمار.تشادربنتفگنخسزاتسدرىپلهاز
ىاهعقاونىنچکىکانتشحووروآتلاجختىعضو:اهکىلاحرد
رىپبهارهکىلاحرد.داتفاىمتشحوهب،درکىممجمنمذردهک
،دوبکانتشحوهرطاخنآهژىوهب،هتشذگتادماخرورممرگس
تسوپىوروباردرسىقرعتشردتارطقتسناوتىمنا~بهار
،نازرلىاهتسدابرمرىپ،دنکهدهاشمشاىناثىپرغلوهدشهدىشک
کچپکهعرجدنچهکنآزاىپدشونببآىمکاتتفرگارشاهساک
رسارسوشعترمىىادصابوداهنشرستشپتقدابارهساکدىشون
نىژدبوتساهدشنمامت.دجاملصازونهاما><:دوزفادىدرتزاهدنکآ
ردارىاهلولودندناباوخولهپهباوم،اهنزنآ.تساهدنامنآتمسق
وکىذابزا،اىحوبجحتىاعررطاخهبهکدندرکورفمندب:اىتمسق
سپس.دشمندبدراوىعىاممدرکساسحا.منکىمزىهرپنآمانندرک
راىسبىفرظودندرکدنلبارم،ىتمىلموفراعتنىتکچوکنودب

رىاقوفىصوتزاعضاوتلامکرددىابنم.دندادىاجمندبرىزدرس
ا....دادنخردوجومودنىارباوبردهکىقافتاهچ.منکتعناممىدعب
سپساهنآ...دندوبىدعبىاهراکىاربىاهمدقمهزاتامراکنىااما
مامتىرىذپانلمحتىامرگمدرکىمساسحا.دنتسشارمهنهربندب
ارمدوجوىبىجعىراسمرشوتلجخساسحاوهتفرگ.ردارمندب
نآهکىلاحرد،دشىمدراومنتهبىزلفىىاههلىم.د،هتخاسهدنکآ

هزاتىاههلولاباراهنآاتدندىشکنورىبماىنىبىاهخاروسزااراهطل
مىاهاپاتن،رگزاهکدنتخادنانمىورىاهچراپىپس.دننکنىزثداج



نپشنهشوکهنازرگلا

نمابارناشراکزونهاهنزنآ،تناىلممنىامغرىلعاما.دناشوپىمار
.مدرکساسحادوخىاهومرددىدشىدرد.لندوبهدناسرنمامتاهب
لافتادنچ.دنشابهدنکارمىومىاهراتهکدوبنىالثمتسرد

وهدننکتحارانىعىامماجنارسهکنآاتدمآمرسربرىذپانحىضوت
ىاهنزنآ،تدمنىالوطرد.دندىلاممرسىورربهدنبچراىب
ىاهزغم،ملاعنىطاىشراگناودندوبهدنخوىفرحرپلوغشمبىجع
ا.دندوبهدروخارنانآ

ىزلفرآشزغلىادص،۵اىزآتبسنىنامزتلمتشذگزاسپ
.دشهدىنشنىگنسىىاپىاهمدتىادص.دىس.شوگهبهرامود

هدرکتداعنآهبهکر<ادص.دششوماخاهن.ىوگوتفگىادص

:دکىسپاوحانمزاهلمجىنااب،درکىمتبحصنمابومدوب
ه؟تمماروطچنلاتلاح٠،

دبردقنىا،نامزنىاهبات۶:مدادخساپخسارىداقتعاابنم
نمابزىمآتناهاىاهوىشابودنتخاسهنهربلماکارمامىنزنىا.ماهدوبن
ذآآرهاظ٠ا.تسىنمهنآزانتفگنخسناکماهکىروطهبدندرکراتفر

دىابحقاورد.دوبهدشمرىستدشهب،نمنانخسندىنشابادص
لماهکىراک.دنلبىىادصابندىدنخهبدوکعورشواهکمنکرارقا

.دشنمىتحارانزىکستونمرشمارآثعاب
زاارتندبهکدوبمزل.مىىوشباره.دىدوبراچ:امه:تفگوا

دوبمزلسپس.مىنکهىذغتاروت،وىشناممهبومىنکهىلختشتافاثک
هزىلرتسالىاسوابارىدامىکشزپلىاسوواهدودتکلاوامهلمامت

زغمىورىسگدىربواهفاکشمىدوبراچانآنمض.مىنکضىوعتهدش

للنىشنهشوکهنازرف

ارامهکىماگنه.مىنکضوعارتىاهنامسناپومىنکهنىاعمارترس
۵.دنامدهاوخىقابتنلمربىچانر́ىسبىمخزراثآطقف،ىنککد

ا.نکهاگناراجنىا»:تفگودشمخناهجبحارتمسهبرىپبهار

دنلبناوجبهاره..راددوجومخزرثاجنپا.مىوگىمارمرسىلاب
راوکى>زبداتسانارسزغمىاشامتهبىداىزىواکجنک.هقلعابودش
ادودحاهنآزامادکره.دنتشاددوجوىتسارهبراثآنآ.ىرآ.تخادرپ

ههه ~کرهبىحطسىىاهىکتفررفلکشهبودنتشادلوطتشکنادنبود

نىنچلمحتهکدىشىدنادوخابناوجدرم.دندشىمناىامنىتروم
ردقچا.نزمهنآ_ىتا.وجومتس.رى:ردىىاههجنکشواهدرد

ودرکساسحاىثندبردىشزرل،هداراىب.ا.دوبکانتشحووتخس

.دنکهلمحواهبرستثپزاىصخمثتشادمىبهکدوبنآلثم

ساسحا،ىىابىزنانخسنىنچندىنشابنم»:دادهمادارىپبهار
مدرکلاوسدوخبطاخمزاهکلب،مدرکنادىپرطاخنانىمطاوشمارا
وهدرکه.افتسا،وسنمتىموصعمزاهوىشنىااباهنزنآلىلدهچهب

نمىاقبوىتملسظفحژارب،وادوخلپهبهکىىاهراکنىنچارچ
؟۵وبهتفگنتروصنمىو.،امدرمهلىسوهب،تساهدوبمزل

عوشهرابود.مدىدىملکشنىاهبطقفازواارىز-نمهدنىامر
ىتلاجخهزادنانىاات،ىمارگوزىزعتسود»:تفگودرکندىدنخهب

نانزنىاىاربىموهفموانعمچىه،ىىاىنتهب،تندبىگنم..ىعثط
زا،ىىلدنىممهبو.تساحىفرنئمابلبعمنامهىنامسجدبلاک.درادن
هتراکهبهکىىاهنزهرابرداماو.تسارادروخربمپمعموکاپىتىمام



نبنمهسوگهتمازرلگ۴

ماجناارناشهفىظوطقفاهنآهکمىوگبدىاب،دندرکىمىگدىسر
ىىاهراکنىنچندادماجناىاربهکدنتهىىاهراتسرپاهنآ،دندادىم
،،.دناهدىدنىرمت

ارچانمض؟دىهدىمننمهبتکرحهزاجاارچسپ٠>:مدىسرپ
،،!تساهجنکشىعونراکنىا؟مرادنندىدهزاجا

تسانکممارىزىروخبناکتىناوتىمنوت٠٠:دادخساپوا
اردوخوىنکهراپتندبزا،مىاهدرکلصووتهبهکارىىاهدورتکلا

ام.ىنکبارخاراملىاسوواههاگتسداىوىزاسحبورجم

تدىدجىىانىبهبموزلاحزاىثىبمىهدهزاجاوتهبمىهاوخىمن
ه تقباستىعفوهبوىنککرتارناکمنىاهکىماکنهارىزىنکتداع

زااجنىاردوتهچنانچودوبىهاوخانىبانوروکهرابود،ىدرگزاب
ىاهتىلباق،ىنکهدافتسامزلنازىمزاىىبتىعونصمندىدناکما
ادىپشرورپلومعمدحزاشىبانىبانصاخشاردهکارتدوجوىتاذ

ىراکچىههبرداقودرپسىهاوخىشومارفتس٠هب،دننکىم
ادعبارىز،دوبدهاوخهجنکثىعونىتسارهبراکنىا.دوبىهاوخ.
ىمرگرسو-رفتىارباجنىاوت.دوبىهاوخفىعضوناوتان.رابود
هکىثراوهبندشلدبموندىد،ندىنشىاربهکلب،ىراانروضح

ه نىا.ىتهناکمنىارد،تسارکى٠ىصخشىاربلاوىشنادظفاح
مامتدىابىثىوخهبونهبودشدهاوخزبستهارسربىزورصخش
تسىابىماتعىبط،ىثنادنىا.دهداجدوخهظفاحردارتاعلطانىا

-- دوشىاهنوکهبدنکنهکمىراهمىباماما،دشىمىرادهاکناهباتکرد
ودنرىگبىباتکرهندناوخهبمىمصت،زىچهمههبهجپىباهناسناهک

ل۵نبننهمنوکهتازرف

هکدمآده،وخىزور.دنزاسدوخنآ،اارىسدقمهتشونرهدنهاوخ.

ودرپسىهاوخرطاخهبتنهذر۵وتهکىتاع7اطاوملعوشناد

ىقابه~طبغتژپم~،.رکصاوخلقتنمىرگىدصخسثهب

ىتهاجنىاوتهکرادهگنرطاخردارنىا،رضاحلاحرد.دنامدهاوخ
وفادهاهن،ىنکلمعامىاههمانربودصاقمهفادماهبانبات

،،.تدوخىاههمانرب
ىاهظحلرىپدعاز.دوبشوماخوتکاسزىچهمم،راغىنادرد

دىاب.منکفقپىمثهدبهزاجا،رگىدبخ»:تفگىمپسودرکثکم

زىتارراغوىورببآلابندهبدىابوت.منثتحارتساىتدمىاوب

.دىبزکبزىناروجتسامزلانمف.ىنک

ىامنککاپارامشتاتا،راکىدهزالبقدىاباىآ۶٠:لىسرپذاوجبهار
ه؟راوگ.زبداتسا

طقف.درکمعاوخ~)اپمتحارتسازاسپارپقاتامدوخنم،رىخ.

.ژراذحباجنىمهارنآوىروطمىاربمرنهسامىمکتس!مزل
هکلاس.اتشهزارثىبزارسپه:تفگنىگهودناورکفتمىنحلابها

ىبىجعزاىننونم)ا،ماهدروخناپماسترگمزىچچىهودرذگىمزهرمع
--

رکىدىمعطابىکاروخمزاهراىمراکناومنکىمساسحادوخرد

ناجهبناجهکنآزاشىپمهنآ...،هبترمکىىاربهدشىتح،منثچى
اذغوک́،روخهبىزاىنرگىدهکموربىىاجهبو_٩مىلتنىرثآ

،اهىدىث،سهرادجردهک~~وکىفاکشرددرمرىپ،...دوبدماوخن
هکنآزاسپودرکهدوهىبىىوجىسجهبعورش،دوبهدشداجىاراغ

ىکاروخندرهخهکتساىهىدب>!:دونثادادناکتارش~



نىشنهشوگهتازرفکل

.،،موشکىدزنگرمهبرتعىرسىلىخاتدشدهاوخثعاب،لومعمرىغ
هکدناشکراغزاىتمسقهباردوختمحزاب،فوحنىانتفگزاىپوا
.دوبهداهننمدقنآهبزونهذاوجبهاروتشادتماقانآرد

.سمصتوهتسثاددبىگربرپهخاش،راغلخدمردناوجبهار
لخادسرکاختفاظنهبعورشرتمامتهچرهتىلاعفورپشابتفرگ
نآزاسپ.تفرىمرامشهباجنآىدوروىورمارناونعهبهکدنکراغ
،درکىروآحمجىاهشوگردارنىمزىورتافاضاوکاخودرگهک
اتدرکبترموفاصىروطاراهکاخودربراغنورىبهبارنآهمه
وتفرمحازمىزىچودشابحطسوراومهوفاص،ىدورولخدم
--- تمسهبنىکنسىىاهمدماوهتسخىاهفاىقابسپسوا.ددرکندما
شسابلنمادردودرکحمجهسامونشمامتتمحزابوتفرهچاىرد
شخپنىمزىورزىمتومرنهسامىاهىلوا.دروآراغرانکهبوتخىر
رفسششزاسپ.دوکحطسموراومهتخردهخاشابارنآودرک
ىتحارىاربمرننشىفاکردقهبوا،هچاىردرانکهبتشگربوتفر
.دوبهدناسرناىاپهبارشاهفىظووهدرکىروآحمجدهازهرم

لقىصوفاصنآحطسهکدشىمهدىدىاهرخص،راغىاهتنارد
ه باندشرىزارسزالامتحاهکدوبىکتفرورفىعونىارادو،دربهدش

تشمودوا.درکىمتىاکحنآىورربهتشذگرودراىبىاهنارودرد
-----

هدىدىکىدزنناردهکىکرزبودرککنس،تخىرژادوکنارد،پج

.دشىمبوسحم~نآندرکباىسآهلىسومتحروطهب،دشىم
ه~

هکدىسرپدوخزاوتشاهربارکنسناتمحزىمکاب،ناوجبهار

زافىعضوروکهمهزارتدبهکرىپدهازنآىناوتانوىرغلهبىدرم

للنبننهنوکهتازرف

هتفرمگتسدرد!زمنآتساتسن:وتىمشثچ،۵ومنىناهتىنورحمژئونا

هدشهدادوبلماکوجدنچره،دوجونىااب؟دنکباىسآ،وجنآابو

ىىا~ابارگنسوا.دشبزىنباىسآىباسحدوبمزلنکىل،دوب
نآابزىنىشخرچهمىنىتىدههکىلاحرهتخادناهرخمىورهفخ

.دروآراشفاهوجىورهرابودوتشاد.ار~ثسهرابود.دادىمماجنا

وتخادرپوجندرکباىسآهبودادهماداشتخاونکىراکنىاهبوا

-رخىامهنادلماکندشهلثعابهکدناخرچىمىروطارگنس

وتشادىمربفلشنآزاارتشردآتبسندرآ،هاگهگوا.ددوگهدش

ىثىوزابماجن.پم!کات!کاتا.کات.درکىمهثاضادىدجىىاههنا.
ساسحاشاهدشباىسآوجرا~زا،کاندردىرمکابودمآدرد~

درکزىتارلادوگوا.هىثکاسرفناوتراکزاتسدودرکتىاضر

هچرهاتدرککاپمذهسامنامهابمهارباىسآصوصخمگنسو

درآسپس.دنامنابربژزىچودوشکاپ،دوبهدنامىقابىفاضاهناد

رارقهدظتسادرومروظنمنىمهىاربهکىمىدقىاهبعجردار

.تفرراغر-دمتمسهبهتسخىاهفاىقابوتخىرتفرگىم

بعار.دوبناثخردهمرگمهزهنه،رصعرخاواردلىمثررخ

ىاپماستن،زمههبعورشىتشگناابوتشنىاهرخصىورناوب

ارشرس،دوب،دتسىاىتخردهخاشىورهکىاهدنرپ.دومندون

عافوانآىامثامتمرگرسى.اثسثآىتوانتىبابوهدرکمخوسکى~

دىشوکىتشردىهام،هچاىردتسدثتوما،آحطسىورر۵.دوب

نامعرد.دمثقفومممراکنىا..ودنکراکشارهدنوپىاه~

و~مرگسناگدنهجثفىاطزاىناوىح،ىتخردهنترانک،د،ىحىهرفن



ل٩نبتمهمنوکهتازرف

ىاشامتهبواحجنکىهاگنابودشناهنپتخردهنتتشپزىنهدنپج
ابودرکشىادربىجردارشاهساک،ناوجبهار.تخادرپحىاقونآ

.تفرراغلخا٠هبباتش
ه.

ىکنسهراوىههبار~:تشپوا.تسثادرپضحرا́علخادردپپدهاز
ده ىاربمرادلىم٠٠:تفکوا.دوبنهداتىاتىعضوردرکىدوهدادهىکت

-
کىدزننونکاارىزمنکساسحامنهبىورارىثتاترارحرکىدىراب
.ماهدوبندپخىاربىشتآندرکنشورهبرداقهکتسالاستصشهب ه~ه~ رانکرههاکنا؟ىنکنشورىشتاتسانکمماىا...رتشىبمهدىاش
،،.تسثنمىهاوخراغلخدم

دهد
ىثتااىوقامخچ~~امشاىا.داتساهتبلا٠٠:تفکناوجبهار

«؟دىرادراىتخاردهنز
ودووجزاىرادهگنهبعج،ماهساکرگمىکلمىامچىهنمرىخ.

۵.مرادنزىنىزادناورىتحنه.مرادنملاعنىاردمسابل
ىوراردوخسردنمىوتپ،فرحنىاندىنشابناوجبمار

.دشجراخوتخادنادرمرىپىاههناش
:اهکدربىىامهرخصواهگنسزا.دىشوپنىمز،،اغىکىدزنرد

مامتتقدابناوجبهار،ناکمنآرد.دندوب.داتنااجذآهب.ه٩شزىر

تخردهنتلخادردوا.دوبهدمآردتىعضونآهب،ىاهقعام

هدشهلبوچهدرخىتشمدشقفومماجن.پمو،تخادرپوجتسجهب

نآوا.درواىبنورىبدندوببوچهدرگدننامابىرقتهک-هشخراىسبم

ىاهگ~ىروآعمجهبسپسوتخىرشسابلبىجردارهدرگ
.دندشىمهدىدتخردفارطاردهکتخادرپنىمزىورهدشکثخ

ودشىمفىعضت،درکىملمحهکىرابزاىثىنامسجىورىن

ردارشراب،اجنآرد.تفرراغتمسهبتىاضرزاىهآابماجنارس

ىروطهب،دابتهجوتمسهبتقدابوداهننىمزربراغلخدمنورىب
.درکنشورىشتآ،دورنراغاخادهبىثتآزاىشاندودهک

ودرهکمکابتسخن.دادماجنامامتتفارظابارراکنىاوا
ردارگمسودذآودنکىاهسامنىمزردکچوکىلادوگ،شتسد

ىامهخاشوتخردهکرتدنچنتسکشزاسپ.دادرارقدوخکىدزن

بوچهدرگابارناشىورودىچمهىوراراهنآ،رتگرزبکشخراىسب

هدرکهلوهدرخىباسحشىاهتسدفکابارهدرگنآلبقوا.دناشوپ

ابوا.دوبهدمآردبآزابوغومىرىمخدننامهکىروطهب،دوب

ردقنآوتفرگىثىاهتسدرداراهگنسودشمخولجهبىدجىاهفاىق
هدرگىورفىعفوکچوکىاهقرجهرخلابهکنآاتدزمههبارطآ



نىشنهشوکهنازرف/.

ىاهلعشماجنارساتدرکرارکتاهرابواهرابارراکنىاوا.دىهجاهبوچ
،دىشکىمزاردنىمزىورآبىرقتهکىلاحردوا.تشگناىامنکچوک
.دىمددنمشزراواهبنارگهلعشىورهتسهآمامتتبقارموتقداب

مرگوعوبطمىشتآهبهتسهآودشرتناشخردجىردتهب،شتآهلعش
زاردنآىورارشىوزابتسناوتناوجبهارهکىرطهبدشلدبم
ىتآردمهزابوا.دنىچبکشخمزىهىاهدوت،هلعشفارطاردودنک
ىتسارهبىاهلعشنتفرگلکشدهاشمامتتىاضرابودىمدودىمد
.دشناشخردومرگ

لمعهبىثتآهلعشنآزاناوجبهارهکىتبقارموتقدوهجوت
مکشدازونزاهکدوبىناوجردامتاهجوتزارتشىببتارمهب،دروآ
ردقنآ،ناوجبهارنآدننامىردامچىه.دروآىملمعهبشلوا
ا.تشادىثتآهلعشنآهبناوجبهارهکتشادنهجوتىثلفطهب

بهار،رخآرد.دشىثىپزارتناثخردوتفرگتدشمکمک،هلعش
ودادرارقنآىورىرتگرزبىاههخاش،هنادنمزورىپىاهفاىقابناوج
دىدپفارطاردداشىنىنط،شتآردبوچندىکرتىادصمکمک
:تفگوتفاتشدهازدرمرىپتمسهبوتفرراغلخادهبوا.دروآ
ناتکمکدىهدىمهزاجااىآ.مدرکهدامآارشتآ،راوگرزبداتساىا٠د

ىلاحردوداهندرمرىپتسدردىمکحمتسدبوچىپسوا،،؟منک
رودهبارشىوزاب،دزىخربىثىاجزاهتسهآهکدرکىمکمکواهبهک
رانکردارواساوسووتقهرازهابوتخادناوافىحنورغلرمک
مورىم٠٠:تفگناوجبهار.دناشننىمزرب،ىدودرهزارودوىثتآ
دىابتسخناما،منکىروآحمجىرتشىببوچ<نامبشماىارب

/لنىشنهشوکهتازرف

کشخىىاجردارهنزىثتآنىاواهگنسنىااتموربراغلخادهب

ىورهکىزادناورابفرحنىازاسپوا۵.دنوثنبوطرماتمراذگب
،دناشوپارواندبىوررتهب،دوبهتخادناشرىپداتساىاههناش
هتفگهکدهدماجناارىىاهراکنامهاتتفروداهنشرانکبآىاهساک

.دادرارقوجىرادهگنصپمخمهبعجکىدزنردارشلىاسووا.دوب

ىثتآردمزىهىمک،راغلخادزاجورخزارپناوجبهار
راوقشتآىاههلعشضرعمردشداتساادابماتدرکتقدوتخادنا
هکتفرىناکمهب،هداراابومکحمىىاهمدقابىپس،دزوسبودرىگب

هکدرکىمروصتما.دندوبهدوکتارتانآردشناتسودوناگرزابدرم
بآزاطلغواروصتهنافساتم.دنشابهداهناجربمزىهىرادقماهنآ
نارفاسم.دشورهموررتهبىزىچابودوبراىواابتخباما.دمآرد
فرظنآ.دنرببدوخابارىنهآىثرظدندوبهدرکشومارفناوراک

نودب،دوبهداتفانىمزربنانآىاعهلپحعزاىکىزادىدرتچ_نودب
هکىم_گنهردلامتحا.دشابهدشذآنداتفاهجرتمىبمخشهکنآ

هکىماگنهاىو،دندوببآرداهشىمواگىزابجلىاشامتمرگرس
نآهبارىثىاپ،اهشىمواگزاىلدىاشدوبهدمآردتى-هبناوراک

نآرد،لاحرههب.دوبهتخادناهرخصتشپارنآوهدزفرظ

ىاربىتمىقىجنگهلزنمهب،فرظنآ،تىعفونآردو،تىعقپ
.تفرىمرامشهبناوجبعار

ىخىم،هملباقرىز!تشاددوجوزىنبآندناشوجناکمانونکا
دردهچهبخىمنآتسنادىمنناوجدرم.تشادرارقگ<زبوىبوچ

اماتشادننهذردنآدربراکزاىروصتچىهلماوا.دروخىم



نىشنهشوگهتازرف/ل

ىزورلامتحاتسناوتىمزىنهلىسونآهکتشادنىقىلاحرههب
.درىگبرارقناشهداغتسادروم

هشىبرانکردوىلاوحنآزاهنوگساوسهوقىقدىشواکزاسپوا
وا.دنکادىپکشخمزىهىهجوتلباترادقمدشقفوم،ناتخرد
لباقرىداقمرابرهوتشگ.هرابودوتفررانهبىپردىپرابدنچ
وا.درکامحدوخابهکرتوتخردهخاشوبوچىاهظحلم
تسخ_.تسا،درکادىپىىاهبنارگهلىسوهچهکتفگن.رمرىپهب

ندربتذلدماش،رىسلدابدناوتباتدنىشنبوارانکردتساوخىم

ژاچوا:دهبراىاهنآابتخب،هقاورد.دشابمرگىبآرباربرددهازدرم
ه.رکهىدهىاچىرادقمواهبناگر،اب۵رماپزتشادراىتخاردزىن

،بآندرکخدى.~ىاهلىسونتشادنلىلدهب،نامزنآاتاما،دوب

.دنکهدافتساناگرزابدرمىاچزادوبهدثنقفوم
شزراهکدوبزىچانوکبسىردتهبناوجبهارمزىمرابزىرخآ

اتدزىثشگفارطاردناوجدرم.تشادنارراغلخاداتنتفر
ىاهشىبرانکردوا.دنکادىپبسانمىتفلکوتماخضابىاهخاش
سردنموهراپسابلىدادعت،هچاىردلحاسرانکرد،ىکىدزننامهرد
~ار؟دنتشادرفحاجنآردهنوگچهدنژىاهسابلنآ.درکادىپ

ده
بهارىثفکشوبجعت..وبنلاوسنىاهبىىوکخساپهبرداقناوج
سردنمىاهسابلنآاتتفرولجهبوا.تفاى_اکشرىىغتوزرآولىمهب
دشدىدشىسرثشوختسدودىهجاجزاناهگاناماد.ادربنىمززاار
ولجهبواا.دىنشاهسابلشاىمزاىنابصعىشرغىادممهکىم_گنه

رظنردهراپسابلىاهدوتناونعهبهکارهچنآدشهجوتمودشمخ

/کنىشنهشوگهنازرف

.دوبىناوختساورغلهزادناىبىندبابىدرمعماورد،دوبهتشادنپ

رودهکىزىچنآعقاورد.تشادندرگرودهبىغوىسانشاندرم
شآزانىموکحمندرگورسهکدوبىرادخاروسهتخت،دوبدرمندرگ

مىنآآودح،دپرسفطودردبوچدادتما.دزىمنورىبخاروس
وهدشمىسقتىناتحتهىناقوفتمسقودهببوچهتخى،نآ.دوبرتم
کىهلفقکىابنآرگىدتمسقو،لهلکىهلىسوهب،ىتمسقرد
هکدربىنحنمىروطبوچطسوخاروس.دوبهدشزهجمتفچ

هلىسونآ.ذشابهتشادتقباطممپکحمدپندرگتلاحابدناوتب
ىتسارهب،اونىبدرم.تفرىمرامشهبهجنکشىاربىتلآىتسارهب
.دوبهدنزىتلکسادننام

رانکارهشىبناتخردىاههخاشودزرنازنىمزىو،ناپجبهار
تمسهبهلجعاب،دشىمدنلبرشىاجزاهکىلاحردسپس.دز
درمتمسهبهلجعابوا.دنکرپبآزاارشاهساکاتتفاتشهچاىرد

درم.تخاسىراجوازابهمىنناهدرداربآهتسهآودىژدحىدرجم
درمودىشکلاىخىگدوسآزاىهآ.دوشگارشنامشچودروخىناکت

ىمکمدرکىعس۶:تفگبلرىزودرکهده́شم۵هخرباربرداربهار
بآر۵،مرادندرگدبهکىبهچنىااب.مداتفابآردامامشونببآ

هزاتومدنامبآردزوردنچ.موش~رغدهبکىدزنوماشروانش

رشوماخىاهظحلوا.>،موشجراخبآزامدشقفومهثدوبآرىخانىمه
هرابوهنارجبهار.تشادننتفگنخسىاراىرکىدهکىلاحرددش

بآنآابارهدشهدىبوکوجدرآىمکسپس،دادواهببآىمک
زاارغوىنىاتسانکمماىآ<»دىسرپدرم.دناروخواهبودرکطولخم



للل
نىشنهشوگتنازرف

،دىبوکبلفقنىاىورگزبگنسو-~ابهچنانچ؟دىنکزابمن،رگ

.«دشدهاوخزابد~هبدوخنآلفق

~گنسوداتتفرهچاىر،رانکهبوتساخربشىاجزانا~بهار

رتگرزبگنسوتشگزابدرمنآرانکهبوا.درادوبنىگنسهگ،زبآتبسن

ىاهبرضوتشادربارمودگنسهکىلاحردتشاذگلفقهبلرىزار

ىاهطقنردتسردودىنزبفرطنآزا»:تفگدرم.دىبوکنآ.مکحم

تمسهبمکحمسپس...درادرارقنآىلپلهکدىروآدورفارهبرض

<،.دىشکبنىىاپ

ضوعارنآىوراتدناخرچارتفچولفقتقدابناوجبعار
سپس.دروآدورفهدشرکذهطقننامهردمکحمىاهبرفسپس،دنک
گنزىنهآندشهتسکشىادصابماجاارسودىشکنىىاپمکحهارذآ

بوچهتختنآتفارظابناوجبهار.دشزابلفقودشهجاومهدز

بوچىاههبل.دروآنورىبموکحمدرمندرگرودزاارنىگنسومىظع

.دوبىراجنآزانوخهکدوبهتخاسحورجمارندرگتسوپىروط

نىا،>:درکملعاتفرىمرامشهبموکعمدرمىجانهکناوجبهار

«ا.مىزادنىبرمدارنآهکتسافىحآعقاو.دنازپممىهاوخاربوچ

رشهکىلاحرددنامهتسشننىمزىورىتدمىاوبناوجبهار
اپماتىرادقمتسثادىعسوهتفرگشىاهتسدرداررامىبدوم
راغهبارامشدىابنم«:تنگودشدنلبماجنارس.دهدبشهرپخهب
قفومماجنارسودوکزىخمىناردوموتفگارنىاوا.<٠مرببدهازدوم
داتفانىىاپهبرامىب٠رمرس.دعدراوقشىوخىاههناشىوراروادش
هکىلاحردوا.دندوبهدرکلودوهاتهکدوبىاهچىلاقهننامتسردو
زادشقفپماجنارس،دوبهداتفاندروخولتهب،درمندبنزووىزرد ~~ دهازدرمرىپراغهبهکىاىکنسرىمهباردوخودوشجراخهثىبنا
راىبشرظنهبهکىتدمزاسپماجنارس.دناسوبدشىمىهتنم هه~ ،ىکتسهاوتمىلمابوهاتسىاىثتارانکرد،دىسرتخسوىنلوط
نىانما.راپگرزبداتساىا٠٠:تفگوتشاذگنىمزىوراررامىبدوم
وهپىغوىرهشندوگ.متفاىىاهشىبناىمره،هچاىردرانکرداردوم
ارواومدروآنورىبشندرگزاارغوىنم.تسارامىبراىبشرهاظ
مدروآاجنىاهب

نآتراوحاتدزمهارىثتآ،ىتخردهخاشکمکاب،ناوجبها~



رع
اپل

نىتنهشق٩تناززث

ىوبزافارطاىاوهودنهرپاوههبشتآىاههرارش.دنکرتثىبار

ىىاهبوچهکتىروآعمجىاربناوجدرم.دشرپ،شتآمزىهرىذپلد

درمرىپلاوسهباتدرکفقوتىاهظحلطقفوتخادرپراکهب،رتشىب

ورسهکتساانعمنآهبنىا؟غوىىتفگ»:دىسرپدرمرىپ.ده.خىس::<

نىاردوىلاوحنىاردموکحمکىاما.تساموکحمکىابنام_اک

هدشىتىانجومرجهچبکترمتسىنمهم!؟دنکىمهچهقطنم

دناوتبهکدىاش.مىنککمکارواىتسىاب،تسارامىبهچنانچ.تسا

ه؟دنزبفرح

نم،صارگداتساهلب،:تفگفىعضوقمرىبراىسبىىادصابدرم
ناوتىمنىن~ظاحلزاهکماهدشکىدزنمصعناىاپهبردقنآ

وىناحورظاحلزاهکمتسهنىاجاتحمطقفنم.دادماجنامىاربىراک

مناوتىماىآ.مرىمبشمارآوحلصردهکنآاتدوشىراىنمهبىبهذم

۶؟منکتبحمامشاب

تىاهفرحهبام.ىنزبفرحىناوتىمهکهتبلا٠:تفگرىپبهار

،،.مىنکىمشوگ

ىاهبل،دوبهدرککىدزنشناهدهبناوجبهارهکىبآاب،رامىب

درکفاصارشاهنىسهکنآزاسپودرکبوطرمارشاهدىکشخ

مراکوبسک.مدوباساهلرهشردهفرمودنمتورثىرگرزنمد:تفگ

ندادماجناىاربىىاهراکنمهبمهاههدکاملىتح.دوببوخ

ناناگرزاب!شرىزارسمرسربىتخبدبونىرفنوتنعلسپس.دندادص

هکتمىقنىرتلزانابارىشزراىبسانجااهنآ!دندىسرهارزاىلنع

هکىروىزورز.دندناسرىمشووفهب،دمآىمناشروشکىاهرازامزا

للنبتمهمنوکهتازرف

ىنعى...،،دوشىمهتخاسهدمعوىلکتروصهب><دنتفگىمدوخ
تثرجىتحنمهکتسثزراىسبوبوغرمانتىفىکابىسانجا
وبسکتىعفواعبطا.منکسملاراهنآمىرگرزلىاسوابمدرکىمن
مرمه.مداتفازاب،هناخهبىجرخندناسرزامکمکا.دشبارخمراک
مرانکزاىتدمزاسپودزاسب،تشونرسهزاتتىعضونىاابتسناوتن
مجاودزازالبقزاهکامآرد~ورثىناگرزابىرسمههبوا.تفر
،ىدنهناناگرزابتباقرزازونههکىناگرزاب.تشادمشچ.اهب،وااب
دوبنىصخشچىه.دوبهدشنىلامررفوتراسخعرنچىهلمحتم

~ ملاحهبشلدودشابنمناکنهکدوبنىسکچىه.دسربمدادهبهه
،٠...ناهجردسکچىه.دزوسب

ئخسزاتسد،دشىمرثاتمتدشهب،ناتسادنىانتفگزاهکوا
ودندنامشوماخوتکاس،ناوجبهارورىپدهاز.تشادربنتفگ
فرحهبهرامودرامىبدرم.دهدهماداشىاههتفگهبوااتدنتسشنضتنم
دمآنىچنىمزرسزاىدرمسپس.تفرگتاشىاهفرحتباقر٠٠:دمآ

و۵روآاهرازابهب،ىدنهسانجازارتنازراورتهبمهزابىسانجاهک
-- رازابرد،دوبهداهناهشىمواکشودربهکىناوارفىاهرابابهکىماکنه ه٠ طاسبردىهاچىهرکىدنم.دشفقوتملماکنمراک،دشرقتسم

- ناهاوخارسکچىههکىلومعموه٠اسراىسبىسانجارکممتشادن
نىىاپراىسبىتمىقودمآمناىدهبىدنهىناگرزابماجنارس.تشاد
نم.درکهاهنشىپنمهب،مکئمىاموهناخوکلمندىرخىارب
ىدوزهبهکتفگوتفرگ،ازهتساورخسمتدابهبارموا.متثرىذپن هه هکنم.دشدهاوخبحاصناکىارتروصهباراهزىچنامامت



ژ
هت:ژرفارما

نىشنهشوه~

تسدزاارمىدرسنوخ،مدوبهنسرگونىگمشخو.۵روخرس٠زادناىب

ناباىخشرفگنسىوررسابوا.متخادنانورىبماهناخزاارواومداد

٠~،تشادرارقناباىخردهکزىتىگنسىورشاهقىقشوداتفا

«د،هدش .رمر

زاب.دشدوخىنوردراکفاردتفودشتکاسهرابودرامىبدرم

اونىبدرمتافارتعاىقبامرظتنمودندرکراىتخاتوکسناگدنونشمه

.درکهرماحىهارممىظعىتىعمجد٠:دادهماداشتبحصهبدرم.دندش

ىخربهکىلاحرد،دنتخادناىمنمندگرباررىصقت،نانآزاىضعب

مامتودندربىضاقلباقمتعرسهبارم.دندزىمفرحنمعفنهبزىن
،دندادتهاهش،نمهىلعربودرمزاىضعب.دندرکلقنشىاربارارجام

وتخادرپروشهبهاتوکىقىاقدىاربىضاق.نمعفنهبزىنىخرب

ندوگربغوىلاسکىتدمهبهکدادىارودرکملعامرجمارمسپس

اب،مندرگرودهبارنآودنتفرغوىىوجوتسجهبمدرم.مشابهتشاد

رداقهن،ندوگردىاهجنکشتلآندىنچتممثاداب.دنتسبىلفق

وهقدصجاتحمهشىمهنىاربانب.بآندىشونهن،ندوبند.وخاذغهب
ىىادگهبمدشراچانه،منک.اکمتسناوتىمننم.مدوبمدرمىمحولد

هکنآىاربهکلب،بآواذغىمکتفاىردىارباهنتهن،مزاهرپب

ن>.دراذگبمناهدردارزىچانىاذغرادقمنآدوشادىپممىصخش

~هداتسىاتلاحهبهشىمهتسىابىمومشکبزاردمتسناوتىمن
،،.منامبىقابهتشن دد

.دوبىشوهىبفرشردراکناودششىپزارثهدىرپکنرمهزابوا

ناناگرزابهاگودراردىفرظنم!راوگر٠ذداتساىاد:تفگناوجبمار

تعرسهب٠١،،.منکتسردىاچىمکاتمرواىبارنآمورىم.متفاى
ىهتنمهچاىردهبهکتسثاذگىرىسمودمدقهرابودوتساخرب
ردفرظ.دپهداهننىمزربارفرظهکتفرىلحمناممهبوا.دشىم
وخاشردشواکابوفاوطاهبىهاگناببهار.تشادراوقغهرانم~

هه لاماوهاظهکهشىاهرىکتسدنتفاىهبقفومماجناوسفارطاکرب
زارپارنآ،هسامونشابنآندىىاسوتفاظنزاسپ.دوبهملباقنامه
تعرسهب.ا.تشادربمهارغهوهرىگتسد،هوخهاومهودرکبآ
.تخادناشتآرهارغوىمامتىلاحشوخابودمآراغرانکهب

ودودزاىنوتسىپس<دندرکاپهبىىاغوغشتآىاههراوش
هجنکشتلآردهکىخاروسزاودشدنلبنامسآهبدىهشىىاههلعش
هتفرگرارقتخبدبرگرزنآندرگرودربىداىزتدمهبهکهدشهىبعت
.اذند-،دهب

دومهکارىىاههتسبوتفرراغلخادهبهلجعابناوجهبهار
هکتوىاچ.دروآنورىبدوخاب،دوبدهادواهبشىپزورناگرزاب
اما،هتفرگکاخودرگىمکوهدششرتىمکهوک.شىمواگهوکىگرزب
.دنکلمعتسناوتىمهوکناونعهبهکىاهرکلاحرههب

وردانراىبىکار~زاهکتشادىکچپکهىکنىنچمموا
ودمآشتآرانکهبوا.هاىسوکشزاوپىاهسىک:دپهدشوپىباىمک
رظتنموا.٠١هراوقىثتآىورارنآوتخىرهملباقلخادودىاچىمک ه~ کى،حطموفاصىکنس~~ابوا.دىاىبشپجهببااتدش
نپکاهکبآردارنآودىربتسث.٠راىتخاردهکارىاهرکمراهچ
ودمآبآحظسى.رربودشبآهرک.تخاهنا،دوبهداتفاناىلغهب



نىرخا:سپسو.دروادىدپبرچىعىامزاروانشوظىلغىاهىل
لبقهکناوجبهار.دشهفاضاداومهبرکشمهىتشم!دوجومتذل

ابوتشادربارنآ،دوبهدادلقىموهدىشا.ارفىرظىتسدبوچ
ىراخبنونکا،بارطسىور.درکهلخممهابارداهممامتتدش
وداداجهملباقىاهخارپملخادارىثتسدبوچوا.دوبهتفرگظىلغ
.تمثادربشتآىورزاارهملباق

هدرکلابندقىقدىهجوتوهقلعابارتاىلمعنىامامترىپبهار

نودبوا.دوبهدرکلابندشاهتفرشىپىىاونشهوقابارنآلحارممامتو
ناوجبهار.درکزاردولجهبارشاهساک،دنزبىثرحىسکهکنا

اردرمرىپهساک
~
حن́هنآىورزامولعمانىفکنهزرکزاسپوتفرک

ناىاشىم!رتحاوتقدابودرکپدىاچزااردرمرىپهساکزاىمىن،مرگ

،شسابلهبدراشاابزىنموکحمدوم.دنادرگزابواهبدرموىپتىعقوم

نتفاىزاسپناوجبهار.درادشبىجردىاهساکزىنواهکدنامهف
،دادىهجوتلباقرالقمهب،نىرىشغ۵ىاچنآزازىنواهب،.رمثماک

~
ىىانىبهوقزادنمهصبناسناهکتسنادىعىحاکاناسنارهارىز
.دزىرندوخىورربغدبآزااتدوشىمبقاوم~وخهب

ارنآاتدشمخبقعهبودرکپوخآر.اردوخهساکناوجبهار

هثاشوکوش3اترپىصاخشادننامهبوا.دشذبتىاضرلامکرد
~:.٠ثضرزاىهآ،دنشابهدناسرماجن!هبار<اهشدوتخسىراک

ناوج~ارقحنىا،تخسر~~همهنآزاسپهکىتسارهب.دىشک

ردثجهمم،دنچىقىاتدژارب.درببارمزلتذلقىاقدنآزاهک.وب

.لمث۵هخژاعشدنار.ترغىسکهوتفرورفقىمعىثوکس

/لنبننهنوکهتازرف

.-ه
اىدوخىاهغهساکاتتساخىمربدوخىاجزاداکهکنا~بهار
.دنکوپارشناهاومه

ناتخردگربوخام،ناىمردنلانودرسىداب.سراوفىکىرات
نىمز-.دنکاههخاشزا،رفارتعازاىى~آاباراهنآوداتثاهزوزهب
کچوکىجارماپکمکو.تناث>رچو.٠سچهبهچاىردبآ.،تخادنا

هت٠
.دنداتفاندىشکهاونبراح_~رکق_~دکقى.رودندات_ادزرئهب
راغراپخادهباروادتفگارده́»درمتسد~-لماب،نا~بهار

ه وتشکربسپسوا.د~هدشکبر1لماتوکىدراغ.درکتىا<ده
نىمززاارواناپجبهارهکىلاحرداونىبدوم.دمآوامىبدومغوسهب
ارىز،منزبفرحدىابنم٠>:تفگودشرادىبباوخزا،درکىمدنلب
،،.تفردهاوخنورىبدبلاکزاىدهزهبىگ~زهکپنکىمساسحا
درمرمکندادىاجىاربىلادوگ،درکلمحراغهبارواناوجبهار
راغزاهرابودوا.دروآلابىمکاردومرسوىزودنکندمزردرامىب

تاعاسردارنآودنکهوصاحمىاهسامىکاخابارشتآاتدشجبراخ
ه

مهزپهاهرتسماخ<دعبنور،بىترتنىاهب.درادهکنظوفحم،بش
،دشدنماپخروهلعمثهرا،.دتلزس۵وذنامدنهادخرق1«تخادث

درمهرابهدزىاودندمآردرشکبزار.تلاحهباىزهتسشنممرانک
~، ها.تفرگتسدهبارملثاهتشر،~ثدىاهبتوم~اوبدوبموکحىه

مدالحباهکمنکىمساممحا.تساهدىسراوفئمگرمنامز٠>:تفگ هه ودننادبکرابارممدقمودنىهکبتىنپتوملسنمهب،دناهدشهداما



ناىمراگزآلاسکىتدمهبنم.دنروآلمعهبمرگىلابقتسانمزا
مدرکىمدمآوتفرفدهىبونادرگرساساهلوىرافوىرافواساهل
ردهشىمهنم.متشگىمدادماوکمکواذغوکاروخىوجتسجهبو
ابهکهبترملابىىاهامل،مدىدىداىزىاهاملنم.مدوبوجتسجلاح

ه
رد،رکىدىخربهکىلاحرد،۵درکدروخربنمابىتوافتىبورىقحت
نم.دندادىمهقدصوهتشادتىانعنمهبىنامرهموتقفشلامک
جاتحىامزااردوخهکماىددنمتسموحفاوتمهزادناىبىصاخشا

تدمهب.دنهدبنمهبارنآاتدندرکمورحمناشهنازورىرورض
واهارحصرد،اهىلوکنىرتنادرگرسونىرتدبدننام،مامتلاسکى

ههد ىقباماتمکنجباهکسابمدشراچانىتحنم.متشکفدهىباهتشد ه-ده.
مهدعباما،مرىمنىکنسرکزااتمرىکباهنازاارناشىاهاذغواهىکاروخ
زاتسدواه.متسىنزىچچىهندروخهبرداقهکمدرکىمهدهاشم

.تشادرارقشرانکردهکدىشوندرسىاچىاهعرجودىشکتبحص

.دوبهدرکادىپتظلغوهدشتفسنونکا،هساکلخادهرک
دد هنوکچوتاما٠:دىسرپدوخددرموفىعضىادصابرىپدهاز

،،؟ىناسرب،اجنىااتارتدوخىدشقفوم
امامشونبىبآاتمدشمخ،متشادرارقهچاىردىپمنآردنم.

ىداب.متفىببآردومهدبتسدزاارملداعتدشثعابمندرگغوى
سپس،مدشبشندىسرارفدهاش.دناشکبآلخادهبارمدىدش

غوىىوراههدنرپ.حبمهرامودودشبشهرابودودىسرهارزاحبم
اما،دنرواىبردهقدحزاارمىاهمشچدندرکىمىعسوهداتسىانم

ناىرجابنم.موثباهنآرارفثعاب،دادىبودادوداىرفابمدشقفوم

لکنبتمهمنموکهتمازرف

رگىدومتفرشوهزاماجنارسهکنآاتمتفرشىپولجهببآدنت
هچاىردفکابمىاهاپ،حبمزورما.مدوببآرذتقودنچاتمدىمهفن
مرسىلابردىروخئل.دشمندمئرادىبثعابنىمهودوکدروخرب
ردقنآومدرکندزاپوتسدهبعورشتروصنىمههب.دوبزاورپرذ
ناوجبهارنىاهکمداتفاىاهشىبردرسابهکنآاتمدىزخنىمزىور
نم.ما.داتفااپزاو.دشناوتانلماکرگىدنم.درکادىپارمدنمجراو
مهاوخىنامسآىارسردىدوزهبوما٠دىسرمناوتوتردقىاهتناهب
،.دوب

وهتفشآهنابشحابشاارىزنکتحارتسااربشماد:تفگرىپبهار
هدشرىدهکنآزاشىپارنامىوامسرفسدىابام.دنتسهلاحناشىرپ

ابوتساخاپهبشگ،زبتسدبهچکمکابواه.مىهدماجنا،دشاب
ناوجبهار.دناسرراغبقعتمسقهباردوخمامتىتخسوشلت

رقتسمىتحاررد،دوبنکممهکاجنآاتارواودادرامىبهباپماتىمک
ردهکارهچنآمامتدىشوکباوخزاشىپودىشکزاردسپس،تخاس
لامکردودشادىپهام.دنکرورمنهذرد،دوبهدادخ.شىاربزورىط
ىاهادص.تشادربماگنامسآىوسنآهبنامسآىوسنىازاراقو
زوزوهبتارشح،نورىبرد.دندشىمضوعتعاىهبتعاسهنابش
ىمکهکىلاحرددنهوبلوغثمندىشکتوسوندزدادوغجغجو
تشر،دىسرىمشوگهب،هنابشهدندپزىتودنلبىادمم،رترود

ىاموسوىثاتتحتاهگنسواههوخمودمآردهلانهبفاوطاىاههپک
ىىاهگنسهتختطپقسىادص،رتکىدزنىمک.دندشضبقنمهنابش
کاخودرگوهسامونشواهگنسهولقعوناهکىلاحرددشىمهدىنش



نىشنهشوکهتازرفل۴

ىورو٠.دنهربىمهوجهنىىاپتمسهبتعوسابىعىبطىاهلاغشآو
راگناوهدناماجرببىجعهدىدپنىازاىىاههناشنوراثآ،اجنآنىمز
ادصهبىاهدنزخ.دوبهتفرگشقننآحطسىورىمىظعىبوکلاخ

ىوسکى.دادماجناهنارمآىنحلاباروامنىاوتخادرپىثتفجندز
هکىفلتخمىاهاپبنناىمرداىواندشوهاظهتخانشانىاهزىچ
تخادوپهمزمزهب،تخادناىموپاکتهباونىمزىورىافهسام
ىاهوترپنىتخنو_دشهدىرپگنرجىردتهب،ىنامسآىاههراتس
هدىرهمعزابشببحماجنارسودندادمههدىپسزاربخ،نامسآ

.دش

راگنا.دادهىکتشىاهجنرآهبودشىخمىنناهگانهبناوجبمار
--د. رادىبوراىشه3اماکرکىدهکوا.دوب.هدشىدىدشىکتفرک~ربراچد

ردارشىاهمشحپدىشوکهدوهىبوتسشنشرىقحوتسبرد،دوبهدش
~> .ظىلغتمم́طوىکىراتربتشاهششوثو:.دىاشکبمعزاىکىرات

ىبح>رشسننوا.دنکهدحاشمىزىپودىآقثافراغلخاددىدش
هدبهدىنششرظهنبهکتخاسزثتمتمىىامادمهباررثنجوتودرم،
دنتمنادىنمدومهمهارىز!...دم،:،دناوتىمن~~.زد٠٠:تفگدوخ:نوا
بعار.تسثادنمئاعنىار.~امچى.لاسنهکدعثاز،رمهنث
اپهبودشبطضمنژگاننادجبحار:دشابهدمث<رامى.کن...!رىپ
وتفرراغبقتتتصسهبطاتحاابو،لامروکلامرکوتساخ
بوخناتئاح:هداتفاىثافتااىآ...راوثزبداتساىا٠٠:دىسرپهتسهآ
ررلتسىن

ذىاث...ىرا٠٠:دىنشرکىراتر.اردرعپپندروخناکتىادعوا

/۵نىشنهشوکهنازرف

«؟..دشابنامن́وهم
زاکاپارقباسموکحمدوما.زدرکتقامحساسحاناوجبهار

.دىهدراغلخدمتمسهبوتشگ.بقعهبهلجعابوا.دوبهدربداى
.درکىمهولجگرىوتسکاخوصخشمانىزىچلکشهبراغلخدم
زونه،دوب،درکتبقارمنآزاتقدنآابواهکشتآا.بوخهچ!هآ
عوسثتقدابوا.دندوبخدسلماکنآىاههتخدگوتخنسىم
برچىمکمهزاببهارودشناىامنىىافهلعش.درکنآهبندىمدهب
وا،هظحلنآرد.درکهفافاتفوگىمتدشتشادهکشتآهب
،ىلعشمتعرسهبودنکنشورشتآابارىثتسدبوچکونتسناوت

شلعشم.تفاتشراغ~اخادهبهرابودسپس.دنکاىهمدوخىارب
راغىاهراوىدىورربفوخموکانس،ىىاههىاسىثىادىپثعاب

دقفىعضروننىاردهکىناسناىنکشندىدابناوجبهار.دشىم

رگمسکچىهلکشنآاما.تفربقعودىهجاجزا،دوبهدرکملع
وهدروآلابهنىسىوراتارشىاعاپمهقباسموکحم.دوبنرىپبهار
هدىشکزار.ناوجبهارىاپنىىاپ،نىمزىورىاهمتابمچتلاحهب

.تخادناىموترپرامىبدرمزابلماکىاهمشچردلعشمرون.دوب

زابواناعد.تشادنرارقومارآىاهظحلودروخىمناکتدرمىامهژم
راىسبىشرغىادممناهگان.دىزغلىمشىاهشوگىکىدزناتوهدش
قباسرگرزلبلالودىسرشوگهب،دشىمدنلبقلحهت:اراگناهکدنلب
تسرهوتشگمخولجهب،دشضبقنمبىجعىاهنوگهباساهل

تدشهبسپس،دوبناکىپنتخادناهدامآهکدمآردىنامکلکشهب

ادصهبوادبلاک.دشجراخشناهدزانىسپاوىهآودشطسبنم



نىشنهشوکهتازرف٨رک

ولعفز:ىشانهکىثندبنوردردىبىجعىاهادصورسودمآرد
وتسسىتلاحاب،درمنهبىاضعا.دشدنلب،دوبىلخادىتلاعفنا
ادىپههپسآوتحارىلکشدرمهرهچطوطخوداتفانىمزوبقمرىب

.درک

ىاعدندناوخهبعووشادصکىودرهناوجبهارورىپبهار
ودنهرکىنامسجدبلاکزاحاوراىىاهرونىفدتمسارمصوصخم
اراونىبدرمنىسپاورفساتدندادىفوتمدرمهبکىتاپهلتىتاروتسد
ىىانشور،نورىبىاوهرد.دنشخبلىهست،ىنامسآىارستمممهب
وحدمهبودندرکىىارسهمغنهبعورشاههدنرپ.دمئىمرتشىب هه~ رکمزىچچىه،راغلخادرداما.دنتخادوپدىدجهاکحبصناشىاتس
.دوبنىتسىنوگد

دىابوت.ىرببراغزاجبراخهباردبلاکىتسىاب٠٠:تفگرىپبهار
هکنآاتىرببارنآىاههثىروگروىنکادجارشندبىاضعا

هتىاشىاهنوگهبارواىنامسآنىفدتمسارم~اوتباهروخشل
،.دنناسرماجناهب

ام،دنمجراداتسااما«:تفگودوشگضارتعاهبنامزناوجبهار
۵ا.مىرادنراىتخاردىىوقاچهک

تقدابتدمنىالوطمامتردهکىىوقاچ.مرادىىوقاچنم.ارچ~
~

نىزاومقبطربتسردزىنمدوخدبلاکهکنااتماهتشادهکنظوفحم
دعبوهدبماجناارتاهفىظوا.اىب.دوشنىفدت،دوجومنىناوقوىعرش
،،.نادرگزابنمهباروقاچنىامه

دنلبنىمززاارموکحمدرمدبلاک،ىتبغرىبىمکابناپجبهار

/لنبننهسوکهتازرف

تداع،هوکىاهگنسهکىىاجرانکرد.دربراغزاجى>اخهبارنآودرک

ىتمحزوش7اتابوا.هتمشادرارقىعىبطىلادوگ،دنتشادشزىرهب
راومهوفاصحطسنآىوروهدرکدنلباردبلاکدشقفومداىزراىسب

ندبتسوپهبراگنا~٩اردرمفىثکوهدنژىاهسابلسپس.دناباوخن

مههبىادص،نامسآرد.دروآنورىب،دندوبهدشهدىبسچىفوتم
ىوبارهاظهکدىسرىمشهگهبگرزبونىگنسىرپولابندروخ
هدىسرهارزااهروخشلنىتسخن:دندوبهدرکتاشنتسارودزاارگد

درمرغلمکشرداروقاچکون،هداراىبىشزرلابناوجبهار.دندوب

وا.تخىرنورىبدرمىاههدور.دىشکنىىاپاتارنآودرکورف

نآ:اارمکشفاکشودىشکنورىباردرم،اشحاو،اعماتعرسهب

اردرم،دعمواههىلکورگجوبلقوا.تخاسدازآهدنبچداوم

واهوزابدشقفومناوارفتمحزابسپس.تمثاذگىگنسهتختىور

زاهدىشوپهکناوجدوخندب.دنکادجوهدنکندبزااردرمىاهاپ

زاتشادىعسهکىلاحردوهتخادناتشحوهباروا،دوبهدشنوخ
عرسراىسبىىاهمدقاب.دزىرگبرتدوزهچرهکانتشحوهنحمنىا

تاعفدهباردوخودزهجرىشبآرد،تفرهچاىردکىدزن~

اردوخ،تشادىمربهچاىردفکزاهکىىاههسامابودادشتسش

اراعازدرمىوقاچسپسوا.درککاپارنوخىاههکلودىىاس

.درکزىمتنشابارنآوتسشتقداب

هبرجتنآوناجىهتدشزاودرکىمامرسساسحاناوجبهار

هکىبآ.دىزوىمشاهنمربندمربدرسىداب.دىزرلىمکانتشحو
ىمثلعهکدتفىبدرمىاهتشگناداىهبدشثعاب،دوبرىزاوسشندبزا



/٩نپشنهشوکهتمازرفنبننهمنوکهتازرف/٨

دوخ،دشجراخبآزاهلجعابوا.دروآىمدىدپشنازرلتسوپىور

اتدرکراغفرطهبندىودهبحووشسپسودادناکت،ىگسدننامار

هدروآردهکارىثىادر،راغلخدمرانکرد.دهدبشندبهبىترارح

ماگنهرداتدوبهدروآردارنآلبقوا.درکنتربوتشادربهرابود،دوب
.دزاسندآآنوخوفىثکارنآ،ىفوتمدرمىاضعاندرکهعطقهعطق
ناىاپهبزونهشاهفىظوهکدروآداىهب،راغلخادهبدوروزاشىپوا

گنسهتختهکتفرىلحمنامههبهرامود،هتسهآوا.تساهدىسرن
هکنآاتدندوبعزنمرگرساهروخشل.تشادرارقحطسوفاص

بجعتابناوجدرم.دنرادربدوخىارباردرمنتىاهتمسقنىرتهب
ىداىززىچرگىدوهتفرنىبزادرمدبلاک،تعسهچابهکدرکهدهاشم
فارطاىاهگنسهتختىورهکروخشلىدادعت.دوبهدنامنىقابنآزا
سىل،تىاضروشمارآلامکرداردوخىاهلاب،دندوبهداتسىا
ابىنىگمهسىاههمرض،دىمازاهدنکآاپارسرگىدىدادعت.دندزىم
اهنآ.دندروآىمدراودبلاکهراپهراپىاهولهپربدوخزىتىاهراقنم
.دندوبهدروخوهدنکاردسجرسزغمورستسوپمامتلاحزا

ارنآتشادربنىمززانىگنسىگنسهکنآزاسپ،بهارناوج

زغم.دروآنىىاپتلکساوسزغمىوررتمامتهچرهتدشوتوقاب
نورىبدرمزغم.لومعمقبطو.تسکشغدمختهتسوپدننامرس
ناوجبهار.دشاباهروخشلکاروخدوبمزلزىنتمسقنآ.تخىر

اب،شىاذغهساکوىفوتمدرمسردنمىاهسابلىروآعمجزاسپ
شتآردارواىصخمثلىاسووتشکىدبشتآتمسهبهلجع
لاحردموکحمدرمخوىمهزونه،شتآفرطکىرد.تخادنا

ه هدنامنىقابغوىىزلفىاهتمسقرکمزىچچىهحماورد.دوبنتخوس
هدوبدنمتورثىرگرزىزورهکدوبىصخشزاهناشنوراثآاهنتنىا.دوب
...هدوبىداىزغوبنودادعتساوددعتمىاههناخورسمهىارادو
هشىدناوقثعتهبتاکننىاىورىاهظحلىاربناوجبهار
.تفرراغلخادهرابودوهزىخرچسپس،تخادرپ

ندشکىدزناباما،دوبهتسشننىمزربتدابعتلاحردرىپدهاز
نانا.تسارىذپانفناسناه:تفگوتساخربنىمززاشدىرم
وتسىنشىبىىاىور،نىمزىورردىگدنز.تسارىذپبىسآ .هه ومىروخبىىاذغدىابنونکا.تساوسرکىهرداهتىعقاونىرتکرزب
همهنمهکىنامزاتارىز،مىهدهمادا،وتهبمتامولعموشنادلاقتناهب
کرتارمىنامسجدبلاکدوبمهاوخنرداق،مشابهدرکنوگ:ابارزىچ
ىاربهکارىراکنامهآقىقدوتهکمهاوخىمنم،نمضرد.مىوگ

.د ،مىرذکب.ىهدبماجنازىننمىارب،ىدادماجنانامموحرمتسود
هکاجنآاتارنامهىنبواوقهکتسامزل،تسااذغندروختقونونکا

ه
.ناشوجبارنارواىبباىمکورب.مىراههکنظوفحم،تسانکمم
کچوکفطلنىامناوتىم،تسا٠دشکىدزنمگرمتعاسهکنونکا
،.منکبمندبهبار

راغزا،تشادرباربآندناشوجصوصخمفرظناوجبهار
ىلحمهبندشکىدزنزاتقدابوا.دىودهچاىردرانکهبوتفرنورىب
ابىپس.درکبانتجا،دوبهدرککاپشندبزاارىفوتمدرمنوخهک
هساکندرکزىمتهبمهدعبوتسشارهملباقنوربولخادتقد
.تسشاردوخهساکرخآردوتخادرپدهازدرمرىپ



٩لنبننهمنوکهتازرفنبسنهسوکهنازرف٩ه

ابوتفرگشىوخپچتسدردارنآودرکبآزارپارهملباقوا
.درکنىمزىورربنىگنسىاهخاشندىشکهبحورششتسارتسد

،دنىبباتدرکزاورپنىىاپهبنامسآىلابتاعافترازااهنتىروخسثل

اب،دمآدورفنىمزوبمامتىنىگنسابناوىح.تساهداتفاىقافتاهچ
ىلاحرددمآردزاورپهبهرابودسپسدرکنتفرهارهبحورشىرگىشان

،وترودىمک.دادىمنورىبدوخزاىگدروخرسومشخزاىشرغهک
زاورپتمثادىعسهدوهىب،رىسمکشابىرهخشلپچتمسرد
دزمههبارشىاهلابلاحوروشابو،درکندىودهبعوشناوىح.دنک
،تلجخلامکردماجنارسوا.دوبهدروخاذغدحزاشىبارهاظاما
باوخهبمىمصتوداهنشىاهلابرىزارشرس،دىشکزاورپزاتسد
.دادىمارشىاذغمضهبىترتدوختعىبط.تفرگ

رتداىزدنناوتىمزىناهروخشلىتحهکنىارکفزاناوجبهار
هکدىسرپدوخزاهودناابوتفرگشاهدنخ،دنروخباذغنثتىثرظزا

ىفاکىاذغزگده،نابهاروثکادنناموا؟تشادىتلاحهچندروخداىز
.دربىمرسهبىگنسرگرد،ىاهنوگهبهشىمهوتشادنندروخىارب

تعرسهبتقوارمزدرکىمهدامآارىاچرتدوزهچرهدوبمزلاما

تفررانلخادهبوتشاذگشتآىورارهملباق،بهار.تشذگىم
نىا،دوبهتسشننىمزوبهکرىپبهار.درادربرکشوهرکوىاچات
.تشادرظنرىزارتاک.ادت

لزلزتوناسونردفىحنىناسناىتاىحلعشهکىلاحرد،نمضرد

وا،انتفگىمکدارشدبلاکمکمکدرمرىپىنامسجىاهورىنودوب

نامزنآودنکفرصىاچندىشونهبارشتقوهدوهىبتسناوتىمن

ردتسشنىتحارهبىتدمزاسپرىپدهاز.اهدبتسدزااراهبنارگ
ناونعهبهکشتآ.تخادرپشتآهبىگدىسرهبناوجبهارهکىلاح
هکىتسود.تفرىمرامشهب،ناگدروخلاسواهرىپمدمهوتسود٠٠
رانکردنآندومزالاستصشهبکىدزننىشنهشوگورىپدهاز
اهلاس،راثىاوتىمورحماهلاس،امرساهلاس.دوبهدناممورحمشىوخ هه- رظنهبهکىىاهلاس.دههاهناهبکداهنتهکسفنتعانموىکنسرک ه
نکىل.تساهدوبنانعمزاىلاخوهدوهىبىرمعرکمزىچچىه
رهاظهبىگدنزنآىاهتنارد،تلکثمواهىتخسمامتمغرىلع
ماجناهبىتسىابهکدوبهدنامىقابمهمىاهفىظووتىرومام،رمثىب
هتخوسمزىهشوخىوبوتفرراغلخادهبناوجبهارا.دىسرىم
شداتسالباقمردباتشابوا.درکشخپشىوخفارطاردار
عورش،دوبهدىشکنخسزاتسدهکىىاجنامهزادرمرىپ.تسشن
ىوکسنآىورنمهکىنارودنآزااهتدم٠>:تفگودرکتبحصهب
ماهدنى~رهکدرمنآ.تشذگىم،مدوبهدىشکزاردىزلفبىجع
ىاربنمهکدوبهدنامهفنمهبحوضولامکرد،تفرىمرامشهب
فادها~اربهکلب،متشادنروضحناکمنآردىصخشحىرفتوتذل

--٠- هدنرادهکنوظفاحمنمدوبرارقارهاظ.مدوباجنانانادصاقمو
ىمامتهبار۵وخمناوتىمهنوگچ٠٠:متفگواهبنم.مشابهژىوىشناد ه کىماقمرکمىماقمچىههکىلاحردمهدناشندنمهقلعع1فوانىا
مرادنارىنادنزورىسا

ىراکمههبىتبغرولىمچىههکىرىسا؟
ودرادن،درادروضحنآردهکىلحمزاىعلطانىرتکچوکودرادن هه

دوخمناوتىمهنوکچنم...تهاجناردلىلدهچهبدنادىمنىتح



نبننهمنوکهتازرف٩ل

ورتتسپىتحارمامشهکنآلاحمهدناثندنمهقلعىزىچهبار

بتارمهبىراتفرامش؟دىنادىماوهردکاخودرگتارذزارترىقح
اهروخشلهباراهنآومىرادنامناگهدرمدسباابامهکىراتفرزارتدب

ىبصعتومارتحا،نامتاوماهبتبسنام.دىتشادنماب،مىنکىمراذگاو
تبسنهکىمارتحادننامتسرد،مى،ادىعامتجاتانوثشاببسانم

ودىنکىمراتفرنمابىبداىبابامشاما.مىنکىمزارباناگدنزهب

نىامغرىلع...تسارتدبمهندبتادىاززا،نمابناتدروخرب
،دىتسهندمتابوهتنوشىپىلىخهکدىنکىماعدامهزابامش،اهزىچ
!.دشابرادروخربامشىاربىقىقدىنعمزا،هژاهنىاهچنانچهتبلا

ووسزازىنىاهزادنااتىتحوهدروخهگىاراکشآ،نمهدنىامر
-اتاردارواندزمدقىادصنم.دوبهتفرگرارقرىثاتتحتنمىادم

ودزىمىخرچهکمدىنشىمسپس،تفرىمولجهبوا.مدىنشىم
ودرکىمىطارتاتاتفاسمهرابودوتشگىم.بقعهبهرابود

ودتمىامرانکردودرکفقوتناهگانوا.دادهماداىتدماتراکنىاهب
لماکودشرودتعرسهبوا.۵منکتبحضمقوفامابمورىم»:تفگ
ىىادمم.دوبهتشادربدوخابمهارىتخسوتفس،ىشهکدوبراکشآ

ىىادصابهارمه،زىتىزلفىادصىعونارهاظدىسرمشوگهببىجع

هکددىسرهجىتننىاهبنم.دمآىمنورىبهتخانشان،ىشنىازاهطقم

.دزىمفرحىسکابارهاظوتشادروضحاجنآردزونههدنىامردرم
ىاهادصنامهودوبوگوتفگمرگسرتمامتهچوهتدشابوا

ىصخشووانىبىثحبهکدوبحفاو.دادىمنورىبدوخزااربىجع
هدنىامر.دىماجنالوطهبىقىاقداتتىعفونىا.دوبهتفرىسرگىد

٥لنىشنهشوکهتازرف

نامدرخزاسپس.دادمهاوختناشنارتاتانىاتخنه:تفگنم

هچ،مىتسههکههکتفگمهاوخوتهبودرکمهاوختبحمتىارب
امابمنکىضاراروتدىشوکمهاوخسپسومىنکىمىىاهراک
ارمزلکردوىنکهدافتساتلقعوروعشزاوهدرکارمزلىراکمه

۵ا.تدىدمهنىا:زىچرهزاشىپاما.ىنکقارباتىعضونىاهبتبسن
نمهبماىىانىبهوقىپمممومدرکهدهاشمارروننآتسخن

مرگرساردهخارىزبىجعوکحضمىتسارهبىدىد.دشهدنادرگزاب
لىلدهبانب.مدىدشاىنىبىاههرپودرمنآهناچکونندرکاشامت
هدنخهب،شاىنىبلخادىاهزرپهدهاشماباوچمنادىمن،هتخانش:
وا.تفرگلماکارمدىدشنامشچزاىکىودشمخولجهبوا.مدتفا
مرسرودهباىند۶ا.تساهدرکجکارهبعجنىارفنثتا.هآ»:دزداىرف
غرفتساتلاحودشهتخىرمههبماهدعم،درکندىخرچهبعورش
شىپدوبمزلا.دىشخببارمهآ،،:تفگدرم.تفرجىگمرسومدرکادىپ
.رونمناکتچىه.مدنببارناتىاهمشچ،مناخرچبارهبعجنىاهکنآزا
شىپهاگهگتاقافتانىا.دشدهاوخرتهبتلاحرگىدىتاظحىاات
<،ا.دنىآىم

وفوخمراىسبىاهبرجت.مدوبدوخندىدهبرداقهرابودنونکا
زلوملدصىنارختساورغلمعزونهارمندبارىزدوبکانتشحه

هدهاشمزا.دزىمنورىبمندمرابىجىىامهلولراد.تنامهمه

زازاردو~~رابىزىمىورنم.هداتفاترىحهبهتسب~هتلپابمد~
.تشادرارقزىمنىارىز،دحاوىنوتسومدوب،دىثکزاردژزلفسنج
زدمدرکىمهدماشمددعتمىاحزلادپىسکى،نرتسنىانىىاپرد



نبننهمنوکهتمازفکک

،ىاهشىشىرطبدنچهکتشادرارقزاردىاهلول،مرانکردهکىلاح
ه--- ىوروته:تفکنمهبدرمنا.درکىملمحارکنراکنرىتاعىامىواح

اهنآ،اهلادپنىاىورربندروآراشفاب۵.ىاهدىشکزاردىحاوجزىمکى
.درکسملاپابار

.مىرواىبردىتىعفوولکشرههباروتمىناوتىمام.
ارىرگىدلادپوا.دىخرچزىمودروآراشفاهلادپزاىکىىوروا

،رگىدىراشفاب.متفىبدوبکىدزنهکدشمخردقنآزىمودادراشف

نآ،ىراب.مدشىحارجزىمرىزندىدهبرداقهکتفرلابنانچزىم

عونازوربثعابودوبهدننکناوگنلاحنىعردوبلاجراىسبهمرجت
.دشماهدعمردبىجعتاساسحا

رىذپلدوحوبطمراىسبىزبسگنرهبزلفىعونزاقاتاىاهراوىد
تىفىکوسنجنآهبىراوىد،زورنآزاشىپاتزگه.دوبهدشتسرد
.دوبصقنوىراومهانزاىراعوفاصلماکنآحطس.مدوبهدىدن

هدرکهدظتساهژىولاصتاصوصخممتسىسکىزاهکدوبىهىدب

اهراوىدندنابسى~صوصخمىاهلىسواىهرىگ،اجکمىىهردارىزدندوب
ناىاپاىزاغآفقساىنىمزفکهکىطاقنردىتحدشىمنهدىد

فقساىنىمزفکاب۵ا.انلمهراوىدهکتفگناوتىمرقاورد.دنتفرگىم
سپس؟دوبنزىتهىواززاىربخ،اجکچىهرد.دندشىمماغداتاتا
مشوگهبىزلفشزغلىادصنآودىزغلىاهشوگهبراوىدزاىشخب
ىلکشابىرس.مدوبهتخانشارنآىبوخهبهکىىادمنامه.دىسر
ىرسارضىهاگنتعرسهموهشناىامنردبهچراچردبىجع
هرامو.راوىد.دشلخادتعرسهبسپس،تخادناتاتالخاههب

٥کنبننهمنوکهتازوف

.دسهنسب

هکتشاهرارقکچوکىاههرجنپىوسکى،نملباقمراوىدىور

رد.دندپبلکىهتسثردىدرمتسدفکىگرزبهباهنآزاىضعب
اىخپسمىلعىورهکدشىمهدىدىىاههبرقع،اه٠وجنپنىاتشپ

ىلکشهکاههرجنپزاىدادعت.دندوبهدشفقوتم،ىتوافتمهاىس
دوخهبارمهجوت،دندوباههرجنپرىاسزارتگرزبودنتشادىلىطتسم

نآزا،تشادىنافوعىتلاحهکىبآهبلىامىوون.دندرکبلج
- ىطخساسارب،رونزاىبىجعىاههکل.اشىمحلاسهاکتسد

ىلاحرد،دندىهجىملابونىىاپهبنمىاربمهفلباقرىغوصخشم
-- لابزاخدسهبلىامىا٠وهقکنرهبىطخ،رکىدىاهرجنپردهک

نىا.دوبلوغشمصقرهببىوغوبىجعىلاکشاقبطربو،نىىاپهب
،،رامصقر٠٠ارنآ.مدرکىمروصتنمهکتساىزىچمکتسد

ىدنخبلاهزىچنىاهبنمهجوتوهقلعندىدابماهدنىامر.مدىمانىم
اروتلاحوتىعضوزاىىاههناشن،لىاسونىامامت٠٠:تفگنمهبودز

هن.تساوتىزغمجومهنهرامردىتاعلطا،اجنىارد.دنهدىمشرازگ

ىاهتىلاعفىورودناهشناىامنفاصىطوطختروصهبهکجوم
اب.دنهدىمناشنارپتىعضووهدش٠دادرارقتزغمىکىرتکلا
راىسبىنهذتىلباقىارادوتهکمىاهدىمهفامتاعلطانىاندىد
ىاربىاههاعلارراختىلباقىاراهپهکمىا.دىمهف.ىتسهىىلاب

ه
نىا.ىتهزىچرههصلخواهفرحوعفوانتشادهکنرطاخهب
مىراددصقهکىاهفىظوندناسرماجناهبىاربوتهکدنکىمتباث
،،.ىتسهبسانمراىسب،مىنکلوحمپهب



نماتدناخرچىمهتسهاراىسبارگنرهاىسهبعجهکىلاحردوا
ندگانوگوبىجعتلاهشىشىسکى،منىببارصخثمىاهطقن
نىا»:تفگوا.دنتشادرارقنمسردىدزارودلاحهبهکدادمناشن
ارراکنىاوذنناسرباذغوتهبامثاددنرادتىروماممزاولواههاگتسد
،امپعاگتسدنىمهکمکابنىنچمه.مىه.ىمماجناتىاهى>قىرطزا

هىلختتندبزا،دوشىمتف~نوخردهکىندبتاىدازهنوگره

تندبتافاثکوتلوضفهىلختىاربمهرگىدلىاسونىا.دنوشىم

ىتملستىعفواتمىتسههدامانونکاام.دنرىگىمرارقهداغتسادروم
کوشىوشبرداقوتهکىاهنوگهب،مىشخبدوبهبارتىنامسجو
دهاوخدىدپىىاهزىچندىدزاسپکوشنىا.ىوشلمحتما،ىگ.زب
کوشمتحروطهب،ىرا.مىهدبناشنوتهبمىراددصقامهکدما

ىفافىبهارارتدوخوتهکتسىنمهمارىز،داددهاوخح،ىدىدش
حطسنىرتتسپردوت،امابهسىاقمرد،ىرادنپىمرظنردمل~و
رتنادانورتلهاجزىنامتادوجومنىرتىشحوزاوئرادرارقىنمذ
هرمزورهق~ىاهزىچهلزنمهب،امىاربهکىىاهزىچ.ىتسه

ىندرکنروابتازجهمزاىراکتهلزنمهبوتىارب،دىاىمباسحهب
ملعابوتسامتودروخربنىتخنهکتمما~اىئد.دىممهب.۵وبدماوخ
..رواىبدىدپوتردژدجىناو.~~شىعونتس!نکمم،امىثنادو

:́اجا.زمىنکرطخلوبقوهدادراکنىاهبنتمىراچانام،دوجونىااب
دوجوابودراد۵وجوىرطخنىنچهکتسىنىدىد.نىکچوک
زه.ناکم:بفزاب،کشز»تدشن.رکپکىا.امىاپشلثمامت
،>.تسثا.دعادخد.-.ذئآ

٩لنبننهمنوکهتازرف

دباعمردهکىمسارملوطزدد:تفگودرکندىدنخهبعورشوا
ىىاصادصوتاوماهبداىزتىمهاامش،دنرىگىمماجناامش

ىلماکوقىقدتاعلطانم...هلب!هآ(دىآىمنورىبندبزاهکهىهدىم
ىاها~لاحهباتىتسارهبوت_آاما)!مرادامشىبهذممسارمزا

وا»ا.هدبشوگسپ؟ىاهدىنش،دىآىمنورىبتندبزاهکارىنوگانوگ

،گنردىب.درشفار~ىاهمکدوتفرىراوىدتمسهبودزخدچ
متسنادىمندمهکدمآنورىىىىاهادصکچوکخاروسنىدنچزا

ارىرگىدهمگدودز~وا.تساناسناندبصوصخمىاهادص

صاصتخادپخهبارتطاىاضفمامتودرکادىپتدشاهادص.دشف
ذىسرىتدشنانچهبادص.دوبمبلقنامرضىادصنىاا.موبا.موب.داد
ثکدوا.دندرکندىزرلهبعورمثمرستشپىاههشىشمامتهک

هکبىجعىادصابو~شوماخمبلتىادص.دادراشفارىرگىد

نانچادصذآ.تشگنىزگىاج،دوبندبلخادتاعىامناىرجدننام

ابهکىرهن.تخادناىمناتسهوکردىبآپونداىهبارناسناهکدوب
ودشىمىراجگنسزاهدىشوپىاهچاىردهبوتمامتهچرهتدش

.دسربتشادرارقتسدرودردهکاىردهبرتدوزهچرهتشادهلجع

ىنافنطداىهبارناسناهکدىسرمشوگهبرادزاگىتوسىادصسپس
دنمونتومکحمىاههخاشدوبرداقهکىنافوط.تخادناىمدىدش

ىگدىمخووپاکتهبارهوبناىلگنجرکىپلوغومىظعناتخرد
راگنا.دىسرىزىچطوقسدننامىىادصتبونسپس.دزادنىب

.دندرکىمباترپقىمعىاهچاىردلخادهبارىگرزبىاههرخص

ام.دنرادقلعتتندبهبآمامتاهادصنىا.تساتندبنىا٠>:تفگوا



٩نبتمهمنوکهتازرفنبستهمنوکهتازرف٩ل ٩

۵.مىنادىمتندبهرامردارمزلتاعلطاهمه
زىمآباجعاىتىهامزاناونعچىههب،اهزىچنىااما٠٠:متفگنم

هداعلارراخهکاهزىچنىاا.دنسپدوخهدنىار،دنتسىنرادروخرب
اونىبوىشحوىتاناوىحامشرظنهبتسانکممدنچره.دنتسىن
ىىاهراکنىنچماجناهبرداقتبتروشکردزىنامنکىلمىسوبرظنهب
هزادناهنهتبلا.مىتسهتاوصاهبندىشخبتدشهبرداقزىنام.مىتسه
.مىىآىمربىراکنىنچهدهعزا،لاحنىااباما،منکىمرارقاارنىا،امش
هرابو٠ارنآو...مىزاسادجىنامسجدبلاکزاارحورمىرداقنىنچمهام
،،.مىنادرگزابندبهب

»...؟ناه،لىناوتىمىتفگهک.
-ههه نىاهبهکنىالثمد:تفکودرکهاکنارمزىمارخسمتىهاکنابوا ه اراممهزونهوت...؟هن،ىوىکبرارقوىثاتتحتىرادندصقاهىدوز

،...؟محرىبىناگدنىامردننام؟هن،ىرادنپىمرظنردتنانمثددننام
هدنهدناشنهکدىاهدادنماجناىلمعچىهزونهامشا.اقآ،:متفگنم

نمهبىلىلدچىهامش.دشابنمهبتبسنامشىتسودوتقافر
امشابىراکمههبرضاحاىومنکنانىمطاامشهبمناوتبهکدىاهدادن
هکىىاهروبنزدننامتسرد.دىاهتخاسجلفىرىسانمزاامش.موشب

زاىضعب،نمضرد.دننکىمسحىبوجلفارناشىاههمعط
هنجاونىطاىشدنناممرظنهب،دنرادروضحامشنىبردهکىصاخشا
اهنآومىرادراىتخاردثىبختادوجپمنىازاىرىواصتام.دنسرىم
ىتادپجوماهنآهکمىنادىمارىزمىهدىمرارقنىرفنونعلدرومار
رد،لاحنىااب.دناهدمآىمنهجىىاىندزاهک،هنوگسوباکدنتسه

هقطنمنىمهنانکاسوامشناتسودزاهکدسرىمرظنهب،اجنىا

ه...دنشاب
ناسناتسانکممومارهاوظ،تاقوازاىهاگه:تفگوا

عوننىوتناموهمزاتادهجومنىازاىضعب.دنزادنىبىهارمگهبار
ىرهاظنتشادابزىنىضعب،ىفرطزا.دنتهنارادناجنکمم
ىاهراکنىرتتسىاشانونىرتدببکترمدنرداق،اببزوىتوکلم
هدرک،اقلانانآهبناشدسافنهذهکدنشبىاهنارووئورابتفخ
صدىمهزاجا،ىشحوىاهناسناهىقبدنناما.وتىرآ،وتهاگنآ.تسا
۵.ىرىگبرارقصخشکىىنورىبرهاوظوىثاتتحت

مهمىاهتکنهبتسامزلزونها.اقآه:مدادنىنچنىاارواخساپنم
،تسالىامتموسمادکهبامشتاهجوتوقىلعممهفبومرببىپ

قفومودىشابىبوخورىخرادفرطهچنانچ؟وشاىرىختمسهب
،منکىمرارکت،ماگنهنآرد،دىزابدعاقتمتبابنىازازىنارمدىوثب

رىغتروصرد.دشمهاوخاسئابىراکممهبرضاحماگنهنآرداهنت
اتدرکمهاوخهدافتساتسامراىتخاردهکىىاههارمامتزانم،رمانىا

ىتارطخهچزاتسىنمهم.منکلمعامشتاىنواههتساوخهىلعرب
۵.تشذگمهاوخ

امهکىقفاومنمابزىنوتاعبطه:تفگتحاراناتبسنىنحلابوا

وىدوبرامىبلماکهکىماگنهممنآ...؟مىاهدادتاجناروتناج
...؟ىسربتم~لههبىگنسرگزادوبکىدزن

خساپسپسومرىگبدوخهبارهفاىقنىوتتحارانمدىشوکنم
مزاعنم...؟ىفدههچىارباماا.ژرآ...دىدادتاجنارمناج۶:مداد



نبننهسوکتازرفمرم

ىگلنزهبر،زهبارمهکدىدوبامشنىاومدوبىنامسآىارس -ه ىراکزارتهنامحرىب،امشىوسزاىراکچىهرکىد.دىدنادرکزاب
ىدرفىاربىگدز.دىهرکنمابل.اقىاقدنامهردهک۵وباهاوخن

ه هنوکچانىبانکىا.؟دشابهتشاددناوتىمىتىمهاوىىابىزهچانىبان ه< نىماتهنوکچاررثاذغ؟دزادرپبهعلاطموملعلىصحتهبدناوتىم
ا.رىخ؟منکادىپارماهنازورىاذغمناوتىملکشهچهبنونکانم؟دنک
ندنادرگزابابودىا>دادنماجناىتبحموفئعچىهئمهبتبسنامش
کبقامش،ىناثرد.دىاهدرکنمقحردىفطلچىهناگدنزىاىندهبنم
،مرانروضحىمرگرسوحىرفترطاخهباجنىاردهکدىدوبهتفگنمهب
سپ.متسهاجنىاامشفادهاودصاقمدربثىپىاربطقفدپقاورهو
زىمنىاىورارمامش؟تسااجکدىنزىمنآزا.مدهکىفطلوتبحم
هچىزابودىاه٠رکچىپبانطاحهلولواهدنبعونااب،دنلب.کىراب
ىبوخورىخمادکزا؟ىبوخورىخدىتفگ.ماهدشاهنزناوامشتسد
،،؟دىىوگىمنخس

همادانمندرکاشامتهبدوبهدزرمکهبارشىاهتسدهکىلاحردوا
وتقحردىفطلچىهام،وتدىدزاىرآ٠٠:تفگماجنارسوا.داد
هکمزاسدعاقتماروتهوشقفوماىاثاما؟تساتسرد،مىاهدرکن

هه هدنزراودىفماردوخوت،مکنهنارددىاشوتس:رمانىافلخ
رداقرابنىا.تفرراوىدتمسهبودرکنمهبتسثپوا«...ىهدبناشن
زارپهکلکشىعبرمزىچکىلباتمر٠وا.مدشىثىاهراکندىدهب

ناشخردىرابغهبلىدبتاتتفرثرارقدوبزىرو~ثچوکىاهخاروس
سپس،مدکهدهاشمارىاهرهچ،ترىحلامکردنم.دشىنارونو

ا،انبستهمنوکهتازرف

هدنىامر.دندشىمرهاظداشىىاهگنرهکىلاحرد،دشناىامنواس

وتبحصهببىجعوهناگىبنامزنآهبو،ىنلوطىتدمىاربنم
درمنآرسهکىماگنه.داتسىاذتکاسسپستخادرپوگوتفگ

لابارىثتشپرپىاهورباودىخرچنمتمسهبهکمدىدارسانشان

~رظىدنخبلسپس.منزبگثخ،بجعتتدشزادوبکىدزن،درب

هاتوکوقىقدىاهلمجوا.دشراکشآشىاهبلهشوگردهدننکنارگنو

دىدپانرونسپس.دوبىلومعمىگسسراپدننامتسرد.درکناىب
هدىشکراوىدرداراکشآراگناودمآردهتفشآىتلاحهبرابغنآ.دش

راثآشاهرهچرب.تسىگننمتمسهب،نمهدنىامر.تفرووفوهدش

تسودبوخراىسبد:تفگوا.دشىمهدهاشمقىمعراىسبىتىاضر

ىدرموىتسملقتسموفىرشىحورىارادهکىدرکتباثوت.نم
نونکانم.ىتسهمکحمولدىوقراىسب،هلماعمردهکىتههدازآ
ىاهناسنازاکىچىهزگدههکمهدناثنوتهبىىاهزىچمتفاىهزاجا
.؟دناهدوبناهنآندىدهبرداقتىاىند

-هه رابغنا.درشفارکنرهاىسىاهمکدودرکراوىدهبور،رکىدرابوا
.درکهدهاشماوناوجىنزهرهچدشىمرابنىاوتفرگلکشهراىود

.دادىمواهبىتاروتسدهکدوبمولعمودرکتبحصواابنمهدنىامر
ىواکجنکامودنابنجتقفاومتملعهبارشرسناوجنزنآ
.دشوحموتامشرىوصتسپس،دشهرىخنمتمسهب

نم.مىنکربصىاهظحلدنچتسامزلنونکاه:تفگنمهدنىامر
~ارىزدنرواىباجنىاهبمىاربصومخمىاهلىسومدرکشهاوخ
ىاهرهشزاىضعبدننام.مهدتناثنارتىاىندزاهطقندنچمراد



نىثنهشوکون،زرف،.ل

د؟ىنىببارنآىشابلىاموتهکتسهىصوصخهبهطقناىآاىندگرزب
ترفاسمزگرهارىزمرادناىندئىازاىتنانشچىهنم٠٠:متفگنم

د.ماهدرکن
،ىروشکاىىرهشزادىابامتماماا.بوحنراىسبه:تفگوا

نم.دوبهتفرگزىمآتصلمىرهاظوا،،ا.؟هن،ىشابهدىنشىىاهزىح
ه کنپىملاکرهشهرامردىىاهزىپنم...هلببن،:مدادخساپ

،ماهدىنش .- نىمزرسزرمردهکسپانوکموکىرهش...)کنپمىلاکىتفک،
ارىرتهبورتروهشمرهشىتسىنلىاماىآ؟تساحقاوناتسودنه
ىنىحپىلىام~؟هرهاقاىوسىراپ،ندنل،نىلربدننام؟ىنىبب ه ،،)هن)ىنکهاهاشمکنپمىلاکزارتبلاحب

هجوتهجوچىههباىدربمانمىارباهنآزاامشهکىىاهرهش،اقآاما.
هکىىاهرهشنىازاىتخانشاىوىىانشآپىهنم.دننکىمنبلجارم
ىماسانىنحپ،ناناگرزابونارحباتزاىضعمزاطقف.مرادناىتفگ
دىتفگهکىىاهرهشنآهبىاهقلعچىه،رىحن.مدوبهاىنشارىىاهوهش ده مهزاب،منىبباهرهشنىازاىرىواصترکا~،رکىدىوسزا.مرادن
اىدنتسهاهرهشنامهىتسارهباىآهکمنزبسدحدوبمهاوخنرداق
فىرعتنآزاراقنىاهکامشهداعلارقراحنهلىسونىاهچنانحپ.هن
رهشافطلسپ،دشابىمىراکبرهماجناهبرداقىتسارهب،دىنکىم
روطئىمه.اىهدمناشناررهشنآىمرغهزاورد.اىهدبمناشناراساهل
ارنکامائىانم.اىهدبمناثنار~لاتوپهرحنلابوىلصادبعممه

ا-لنبستهمنوکهتازرف

اىآهکمىگبداددهاوخهزاجانمهبنىاومسانئىمىبوخهب
زابهدبعشهقحىعونطقفاىودنکىمراکىتسارهبامشهاگتسد
،.دوبدهاوخ

ردترغاپاوسراگناودوکزادنارببىجعراىسبىتلاحابارموا
اردوخودمآىمدوخهبهکىلاحردوا.دوبهدشبجعتوترىح

ىشحوکىىنعى،:دزداىرف،دادىمناکتحضاوواىوگىاهوىشهب
طاا.؟ناه؟دزوماىبنمهبارنتسىزهوىشدهاوخىملهاجداوسىب

،ىىاتسورهقحنىاهتفرمهىور...دىوگىمتسردکدومنىاآرهاظ

زاىنواهکتساىهىدبلماکا.هلب.درادربردبوخودىفمهتکنکى
،دشابنىازارىغرگا،دنکىىاسانشارانشآطاقنىضعباتدرادنىاهب

ها.بوخراىسب...بوخراىسب...تفرگدهاوخنرارقرىئاتتحتزگدم
راىسبىاهبعجاهنآ.دندمئرهاظدرمراهچودشزابنازغلردنآ

ودمآىمرظنهبنزوزاىراعهکنانچنآ.دندروآقاتالخادهبارگرزب
اجهباجىاربهکدوبنىاوماتىعقاودنچرهدوبقلعماوهرداىوگ

اىورىسموىىفتىارب.دوبداىزراىسبىشلتوششوکهبزاىنندرک
لخادهبهتسهآهبعجنآ.دوبمزلىناوارفتمحززىننآنداتسىا
رد،دنچىتاظحلىارب.دشهدروآ.متئادروضحنمهکىىاج.تاتا

ومداتفاتئحوهب،دندوبنآندرکولجوبقعلوغشماهنآهکىلاح
،اهدرمنآزاىکى.دنزادنىبنىمزربتختىورزاارماهنآادابممدىسرت

تروصراکنىالابندهبهکىىاهناکت.تخاسنوگژاواومندىدهبعج

دوجوهبنمرددىدشىغارفتساتلاحودندرکبارخارملاحتفرگ
،داىزىاهىفارحزادعبسپس.دىماجنالوطهبىتدمىاربهکدندروآ



لىد۵ااىمرباربردآمىقتسمهکىروطهبلنانابسحپراوىدهبارهبعب

۵ازنراوىد۵١،ببو~~ردولنتفر~درمزائتهس.تفرگرارقنم

.لنتسبار

ورسرپىىوگوتفگهبعورش،نمهدنىابرهارمههبمراهچدرم
.دندادىمناکتهزادناىبارناشىاهتسدهکىلاحرددندرکادص
دىوگىموا٠٠:درکملعاودىخرچنمتمسهب،نمهدنىامر،ماجنارس
هزادناىبرهشنىاارىزمىهدناشنوتهباراساهلرهشمىناوتىمنامهک
دوبمزلمىنىبباررهشنىامىتساوخىمهچنانچ.تساکىدزناجنىاهب
،،.مىتفرگىمىرتشىبهلصافنآزا

ناشنىثتاراهظاهبىهجوتومدرکنزارباىرظنراهظاچىهنم
نىلربىرادتسوداىآ،:دىسرپنمزاوا،هاتوکىتوکسزاسپ.مدادن
۵؟ارهتکلکاىو؟ىثبمباى؟ىنىببار

اهرهشنىاا.مرادنراکنىاهبىلىملصاا.رىخد:دوبىفنمنمخساپ
دا.دنرادرارقنمىانشآطىحمزارترودهزادناىب

.تفرگرددىدشراىسبىثحبودىخرچدرمنآتمسهبهرابودوا
---- هىرکهباتدوبهداماهظحلرهراکناهکدىسرىمرظنهبىروطرکىددرم

ناشنارشىتحارانوىگدروخرس،شىاهتسدندادناکتابوا.دتفىب
تمسق.دمآردونازهبهبعجرباربرد،ىاىماانجواردسپم،دادىم

ه
هداسىاهرجنپنىعهکمدىدىزىچنموداتفانىمزربهاکتسدىولج

--< بىجزاىزلفهعطقدنچدرم.زىچچىهرکىد.دوبکرزبراىسباما
نآردىبىجعىاهرون.تفرهبعجتشپوهروآنورىبشىاهسابل

ه رىوصت.دشرهاظصخشمانىىاهکنرزاىنافوط.دندىشخردهرجنپ

١-طنىتنهشوکهتازوف

زدىىاههىاس،ىاهظحلىارب.درکندىخرچوندىزغلهبعوش

ىورىبىامندنناماراهنآناوتىمهکىىاههىاس.دندشعمجىرىوصت
هکمنکفارتعادىابرگىدىرابىارباما،درکرىبعتلاتوپنامتخاس
ارلکشنآهکدوبظىلغدودىمکطقفودوبنىزىچنىنچلصادىش

...دوبهدرکادىپ

تعرسابودرکىدنلورغبلرىز،دمآنورىبهاگتسدتثپزادرم
هدشىفارانوروخلدراىسبارهاظهکنمهدنىامر.دشجراختاتازا

ناکماومىتسهکىدزناساهلرهئهبدحزاشىبامه:تفگنمهبدوب
ىثىپزاراکنىادىاب.تسىن،مىهدبناشننامهاگتسداباراجنآهکنىا

دهاوخبىصخشهکتسانىادننامتسردنىا.دشىممىظنت
نآهدودحمزاجراخردتسردهکدنىببارىزىچ،ىوقىپوکسلتزا

چىهاما،تسارسىمراکنىا،رودطاقنىارب.درادرارقهلىسو
ن~وهتفرگارىکىدزنراىسب،ىمثرىوصتتسىنرداقىپوکسلت
ارمىاههتفگىناوتىماىآ.مىاهتفرگرارقىتىعفونىنچردزىنام.دهد

...؟ىمهفب

چىهنمهکدىىوگىمزخسىىاهزىچزاامشا.اقآ»:متفگنم
رگىد،درادمانپوکسلتدىىوگىمهکىزىچنىا.مرادناهنآزاىتخانش
اساهلهکدىىوگىمامش.ماهدىدنماننىاهبىزىچزگرهنم!؟تسىچ

،رهشنآهبندىسرىاربمىوگىمنماما.تساکىدزنهزالنازاشىب

هنوگچنىاربانب.تفرهارهداىپاهزوردىابودربىمىداىزنامز

د؟تسا~هثىدزناجنىاهبدحزاشىباساهلهکدىىوگبدىناوتىم
شىاهوموا.تسبشقنهدنىامردپىامىسرببارطغازاىتلاح



نبتمهنوکهتازرفاول

هه- نىاربنمىاهظحلىاربوتخادناکنچاهناربوتفرکتسدودابار
زىمآنونجىاهنوگهبندىصقرهبعورشهکتسانلاهکمدوبنامگ
ودوشطلسمدوخربدشقفومناوارفىششوکابوا،دوجونىااب.دنک ~ههه افتانىازکرهاىا،ىدوبندىدهبرداقوتهکىماکنه،:درکملعا

داتفار~
وىنککىدزنتىاهمشچهبمزلدحزاشىبارىصوصخب،ىشهک
؟ىوشنىلومعمحبوضووتقداب،نآصىخشتوهدهاشمهبرداق
ىتسردهبار،ىشنآدنناوتنتىاهمشچهکىشابهدوبکىدزنراقنآ
ام:منامهفبوتهبمهاوخىمهکتساىزىچنامهنىا؟دىنىبب

ه مىظنتاساهلرهشىاربارنامهاکتسد،مکتفاسمنىاابمىناوتىمن
»ا.مىنک

مراهچلصف

نمهبىساسحانىنچمکتسداىمتخادرپواىاشامتهبنم٠
شرسهکتسانىاناسناکىىاربهبرجتنىرتتخسارىزدادتسد
نم،ىراب.دشابوازارترودمدقدنچشاىىانىبتردقوهطقنکىرد
نىا؟تساىبىجعزىچهچنىا:مدىشىدنادوخابومدشهرىخواهب
ىوسنآردهکدهدمناشنارىىاهرهشتسارداقدىوگىمنمهبدرم
ىدااجانىمزرستىنرداقىتحوالاحنىااب.دناهدشحماوناهج
تسانکمماىآ...اقآ٠<:متفگدنلبىادصابسپا.دهدناشنارمدوخ
رداقمدوخنمهکنآاتدىهدرارقاشامتهبعجنىالباقمىزىچامش
۵...؟موشبىهدمىظنتهدىدپنىاتواضقهب -- ىهاکنودنابنجارشرس،دهدتسدزاارىاهظحلهکنانودبوا

ده
وا.تشکىمىزىچلابندراکنا.تخادناشفارطاهبىمومع
ومىلعنآىورهکتشادربفافشذغاکعون،نمزىمرىززا،ماجنارس
نامزنآاتزگوهنمهکىمىلع.دوبهتسبشقنبىجعىىاههناشن
تشگربىىاهزىچابوا.دندوبهتشوناىطخىعونآرهاظومدوبهدىدن
ردتىاضرىعپودناخرچاراهنآودندوبذغاکىاهقرومرظنهبهک



نبستهمنوکهتازرفم.ل

،ىشنىاوا.درکهاگننمهبزابىدنخبلابارىز.تسبىثقنىثىامىس
:تفگوا.دشکىدزننمدىدهبعجهبودرکىفخمشرستشپار
ماجنامناوتىمىراکهچتند5دعاقتمىاربمنىبب!نمتسودبخ٠
نآودادرارقنمىعونصمىىانىباىاشامتهبعجلباقمىزىچوا.مهد
زازىچهمههکمدرکهدهاشمبجعتلامکردنم.دروآکىدزنراىسبار
ىحضاوزىچوتساهدشرادروخربصخشمانوهتخىرمههبىتىهام
دننامرىوصتزاىتمسق.تشاد٠وجوىتوافتدوجونىااب.مدىدىمن

- لاحنىااب.هاىسىاهکلدننامىرکىدودىسرىمرظنهبدىفسىاهکل
ابوا.زىچچىهآقلطم.تشادنمىاربىموهفموانعمنىرتکچوک
»ندىدههبرداقنمحماورد.درکىمسبتنمراکشآترىحهاهاشم
ىارادانىبانصاخشا،حهاورد.>مدىنشىم،ارنآهکلب،مدوبنوادنخبل
شتروصىاههچىهامىادصمتسناوتىمودنتسهمششسحىعون
نىاهکمتسنادىم،دوبهدزدنخبلبلغاواهکاجنآزا.مونشبار
.دندوبىموهفمهچهبزىنرابنىا،اهادص

مىهفتوتهباردوخمدشقفومهرخلابهکنىالثما.هآ٠٠:تفگوا
ارهچنآصىخشتهبرداقتقوره.نکهاگنتقدابنونکا....هن،منک
ررونآهتسهآوا.،،هدبعلطانمهب،ىدشمهدىمناشنوتهبهک
نمودرکرودنمدىدىولجزا،تشادرارقنمدىدلباقمهکارذغاک
،ذغاکنآهکمتفاىردرىذپانفىصوتوشىازفاهبورىترىحابجىردتهب
هوحنزانتشا٠علطاهرابردىىاعداچىهنم.دوبنمزاهرترپکى هه- نىاهبقفپمهنرکچاهنامنادىمننم.مرادنىراکنىنچنتفرکماجنا
نماما،دنرواىبذغاکنآىورارمزاىقىقدرىوصتهکدندوبهدش

ل>٩نبننهمنموکهتازوف

وهدىشکزاردىحارجزىمىورهکمدىدىماردوخلاحرههب
-د>-

ىىاهناسناهب
سهکمدرکىمهاکم~

~
،دندوبکنرهاىسونبجنالمحورک

کىابىداىقتهابشارهاظ.دنامزابمناهدهکمدشهزترىحنانچنم
دوخىصخشساسحامکتسدنىا.مدوبهدرکادىپکىهجردهلبا

رگمىاههنوگومدرکسحمدوجورددىدشىترارحا.ز،دوبنم
مامتاب.ودوبنمدوخنآ.هلب.مدشغد،تلاجختدشزاوتفوگ
مرگسهکرلاحرد،مدوباجنآنم.دوبهدشجراخمندبزاهکىلىاسو
تلاح.مدوب~گرزبهبعجنآابدرمراهچنآتىلاعفوراکىاشامت

صخشمىشاقننآىورىبوخهبو،دوبناىامنماهرهچربهکىبجعت
.دوبىنتفگراىسب،دوب

ارمروظنمهکتساحفاولماک،بوخراىسب«:تفگنمهدنىامر

تسارتهب،مروآتسدهبلماکرطاخنانىمطاهکنآىارب.ىاهدىمهف
رداقنماتتفرگىروطارهرترپهتسهآوا«.منکرارکتارراکنىا
.تخاسکىدزناشامتهبعجهبهتسهآارنآسپس،مشابنآندىدهب

ىاهکلرگمزىچچىهنمهکىروطهبدشوحمجىردتهبهرابودرىرصت

زاتعرسهبارنآوا.نىمهونىمه.مدىدىمندىفسهمىنوهاىسمىن
ارتاتاىقباممدشرداقهرامودنمودرکرودنمدى،نادىملباقم

وتهکتساىهىدبه:تفگوتفربقعهبمدقدنچ،دوم.منىبب
ىتاملک.زادنىباهنآهبىهاگنلاحرههباما،ىناوخبارنىاىناوتىمن
هدهاشمحوضوهبا،اهنآىتهرداقاىآ.دناهدىسرپاچهبهکدنتع

«؟ىنک

مىوگبمناوتىمىتح.اقآمنىببحوفوهباراهنآمناوتسنم>٠:متفگ



٩ نپشنهشوگثنازرفل٠

۶.منىبىمحضاورسبراىسب <ه- درواکىدزنمکمکوتفرکنمدىدلباقمارزىچنارکىدرابکىوا
ردوتنونکا٠٠:تفگوا.تشگردکوراتهرابودنمدىدهکىروطهب

ىارادام.تساىعونهچزااملکشمىمهفبهکىتصىدح ~ ~ا.نزبادصارناىهاوخىمهکروطرها.نىشاماى.مىتسهىهاکتسد ،ه ،درادتهابشوتىاشامتاهبعجهبىدودحاتهاکتسدنىالاحرههب
لصادوجونىااب.تساوتهبعجزارتگرزببتارمهبهکتوافتنىااب
رداقوتنکىل،مىدرکلصوپهبهکتساىاهبعجهباشمنآدرکراک ده~ تساهدشمىظنتىاهنوکهبهاکتسدنىا.ىنککرهنازاىزىچىتسىن
ردهکارىىاهزىچمىتسىنرداقاما،مىنىبباراىندزىچهمهمىرداقامهک
،دنرادامابىمکهلصاف~اوردو،دنتسهاجنىاىرتمولىکداتشهع1هش
دننامتسرد.تساىمکراىبهلصاف،رتمولىکداتشهتفاسم.مىنىبب » وتومدرککىدزنتىاشامتهبعجهبارذغاکنىانمهکتساىماکنه

ه تناشنارکنپمىلاکرهشنونکا.ىدوبنزىچچىهصىخشتهبراق
دادعتدنچودىخرچىاهشوگهب،تاملکنىازاسپوا،،.داهمهاوخ
.دنتشادرارقراوىدىورهکدزتسدارهمگد

هکلبتفرنورفلماکىکىراتردقاتاحهاورد.تفاىىثهاکقاتارون
هکهوبىرونهىبشتسردروننىا.دشهتساکنآىىانشورتدشزا
نآندىدهبرداق،اىلامىهىاههکتثپردباتفابورغزاسپناسنا
شىپهکتساىدرسوفىعضروننامههىبشتبسننامههب.تسا ه، دىشروخهکىماکنه.دوشىمرهاظ،نامساردهامندشناىامنزا
هبعجنآتثپدرم.تساهدرکن~اردوخىهوترپنىرخآزونه

لللنبتمهمنوکهتازرف

رداقنمهکاندرکىزىچندناخرچهبعورششىاهتسد.تفرگرزب هده
.تخادرپششخردهبهبعجناردىرونکنردىب.مدوبنناندىدهب
ردواىلامىهدنلبوحفترمىاههوک.دشناىامنىا٠رظنم،هتهآهتسهآ
ىلپزاروبعلاحردنارجات.رفاسمناناگرزابونارجاتناوراکىرىسم
ردشورخوشوجرپىاهناخدورنآرىزردهکدندوبىبپچوکچوک
،.ابتشاىورزاهکارىنارجاتدوب.دامآهظحلرهودوبروبعلاح
فرطنآهبنارفاسم.اعلببورفدوخرد<دنرادىمربطلغىىاهماگ

تروصهبهکدندومنىرىسمندرکلابندهبعورشودندىسرهناخدور
وکشخىرازفلعهکدندرکىمروبعىىاههاگارچزاودوبىچىپرام
.دنتشادتخمز

نانآزاامهکىدىد.مىتخادرپنانآىاشامتهبدنچىقىاقدىاربام
تسناوتىمنامسآر٠ىا٠دنرپهکدوبىدى٠دننامتسردمىتشاه
ارمىاشامتهبعج،دارفانىاهکدوبنىالثمتسرد.اشابهتشاد
،تساکىوتخاونکىربانآىلابردهتسهآارنآوهتفرگتسدرد

هه
ناکتارشىاهتسدرکى٠راب٠نمهدنىابر.دندوبهتشادهکناوهردقلعم
دىاپانهکمنىببارىزىچماشرداق.دروخمههبرىوصتزىچهمه.داد
رىوصتوداذناکتفلاخمتهجردارىثىاهتسدنم٠دنىامر.دش
.دوببىجعىزىچهکلب،۵وبنه٠اسرىوصتکىنآ.دشنکاس

-
ناىدهبرداقنامسار٠ىفاکشناىمزاهدننىبراکناهکدوبىاهرظنم
.تسا

ه هدماشمىىاهناباىخ.مدىدارکنپمىلاکرهشىامهناخ٠نىىاپرد

ابمدى٠ىىاه٠دکاملنم.توافتمناناگرزابونارجاتزارپمدرک



١للنبستهسوکهتازرفنبتمهمنوکهتازرفلال

رانکردهکخدسرمابلابىنابهاروىنارفعزىىامادرابىىاهامل
ىتسارهباىاضقنىامامت.دندوبامآوتفرلوغشماهنامتخاس
دوختهجنتفاىهبرداقىتخسابنم.۵وبرىذپانفصووبىجع

-
نارودناردهزات.مدوبهداهنمدقکنپمىلاکهبرابکىطقفارىز،مدوب

هدىدهداىپىاپاباررهشنم،ىفرطزا.مدوبنىثىبىلاسدرخکرپ

ىاهنوگهبارنآنونکااما.لاسونسمککرسپکىتماقاب،مدوب
دننامتسرد.مدىدىماهنامسآىلابزاارنآ.ماىدىمتوافتم

.دننکهدهاشمارناشىاپرىزئىمز،7́ابزادنرداقناگدنرپهکىاهوىش
ىضعبوا.تشادرظنرىزارممامتهجوتوتقداب،نمهدنىامر

منکادىپىاهژاوهچمنادىمن.هرظنمنآرىوصتودزتسداراههمگد ~ ابرىواصتراکناسپس.دشوحمهرابود.دشاب۵هرظنمهتغلزارتهبهک
ه

نمهبدرم.داتسىارکى٠رابسپسوانتفرىثىپرتمامتهچرهتعرس
ه-،- نىا،ىنادىممتحروطهبهکهنوکنامه.تساکنکدور،اجنىا٠٠:تفک
.،٠تساناتسودنهسدقمهناخدور

هد
،تاقواىضعب.متشادکنکدورهرامردىداىزتاعلطانم

هارمهدوخابىتلجم،دندوبهلمآناتسو~زاهکىنارجات

زاکىچىهندناوخهبرداقام.دنتشادزىنىرىواصتهکدندروآىم
لخادرظانمورىواصتناىداما.مىدشىمنتلجمنىاىاههتشون د
ر-٠هرذنودبهظحلنارد،نملباقمرها.دوبرکىدىرما،تلجم

هد .تش>.رارقد~تردقوتمظعجواردىتسارهبکنکدور،هابتشا
،مدوبنآندىههبرداقاهنتهننممدشهجوتمترىحلامکرد،ناهگان
مدوباهودنهزاوآندىنشهبرداقنم.مدىنشىمزىنارنآىادصهکلب

ىکىدزنردهکىنکلابىورارىدسجاهنآ.متفاىردارنآتلعسپسو
سدقمبآاباردسجودندوبهداهننىمزرب،تشادرارقهناخدوربآ

.دنرببشتآتمسهب،ندنازوسىاربارنآدعباتدندادىملسغگنگ

ىندرکنروابرظنهب.تشاددوجوهناخدورردمنىظعىتىعمج

هتشادروضحناهجزاىاهطقنرددنناوتبىناسنارادقمنآهکدىسرىم

لحاسرانکرد!تمظعنآهبىدورىاهبآناىمردهژىوهب،هنش؟

زىناهدرموهدروآردىمرشنىرتکچوکنودبارناشىاهسابلاهنز،دور
اتدندادىمماجنااراهنزراک،تلاجخنىرتمکنودب،وگىدىاهشوگرد

وتلجخساسحا،ىاهرظنمنىنچهدهاشماب.دنووببآلخادهب

.نانآدباعمهبندرکرکفهبمدرکعورشاما،مدوکىناوارفىراسمرش

،اهراغنورىباى،اهراغلخادردهکنانآىابىزومىظعدباعم

عوناورامشىبىاهنوتساباى،ددعتمناکلپاب،نوگانوگلگثاهب
رتشىبردقوهو،دوبهدشهتخادرپوهتخاس،ىندىدوفلتخمتانىثزت
زاىتسارهبرىواصتنآ.ىرآ.مدشىمرظانموحمرتشىب،مدرکىمهاگن
.مدوبهدشجىگمکمکنمودرکىمتىاکحتىعقاوىاىند

ماننىاابطقفاروامهزونهنمهکمىوگبدىاب.نمهدنىامر

ودشراترىواصتتىدحودناخرچارىىاههمگدهرابود.متخانشىم

هرجنپدننامهکهبعجىورهحفصهبناوارفتقدابوا.تخىرمههب

واودشفقوتمىناکتزاسپرىوامتىگستلاحودرکىمهاگن،دوب
۵ا.نىلربمهنىا«:تفگ

ىاهشوگردهکدوبىرهشماننىلربمتسنادىمنمهکتساىهىدب
بىجعمرظنردىردقهبامزىچنآاما،تشادرارقبوغىاىندزا



للطنبستهسوکهتازرفنپشنهشوکهنازرفاال

ارمىاهمشچنم.درواىندىدپمدوجوردىباتزابچىههکدرکىمهولج
نآندوبدىدجتلاحنىادىاشهکمدىشىدنادوخابومتخادنانىىاپ
ىاهنامتخاس،رهشنآر٠.دوبهدرکهراوقىبارىلکشرههکدوبىزىچ
زرطهباهنآعافتراوهزادناوىرامعمهکتشادرارقىدنلبوگرزب

هئىشردقنآلاحهباتنم.دوبتخاونکىولکشکىىاهداعلارراخ
ىىاههرجنپ،متخادناىممشچهکاجکرهرد.مدوبهدىدنمرمعرد
راىسبىسنجزارظنهبهکىنىمزىورردسپس.مدىدىمىاهشىش
هکتشاددوجوىنهآزاردطخود،دوبهدشهتخاستخسوتفس
ودندوب~اربطوطخنآ.دندوبهتفرورفتفسنىمزنآدوخرد
تخاونکىىبىجعزرطهب،تخاسىمادجمهزااراهنآهکىاهلصاف
.مدىمهفىمناررمانىاتلعنم.دوب

ىکىهکمدىدبساود،نمناگدىدلباقمرد،ىناباىخچىپرسرد ه
ارىزىچاهنااماىنکنروابارمفرحدىاش...وتخاتىمىرکىدتشپ
نىاىورهکهوبىزلفهبعجىعونهىبشهکدندىشکىمدوخرستشپ
ىنهآهلىمودنىاناىماهبسا.دروخىمزىلوهتفرگرارقىنهآطخود
،هلىمودنىادادتمارداقىقدىنهآهبعجنآىاهخرچو،انتفرىمهار
اهولهپوولجوبقعردىىاههرجنپىارادهبعجنآ.درکىمتکرح
هبعجنىالخادردهکمدرکهدهاشمارىىاهناسناتقدىمکابودپ
هدىشکولجهب،اهبسانآىورىنابارهاظهکىاهناسنا.دندوبهتسشن

ه
رباربردمىوکبتسارتهب.مىاهمشچلباقمتسردا.دندشىم
هبعجلخادزاهکىىاهنانا.درکفقوتکرحتمهبعجنآ.مناگدىد

ه
اهبساىولجهبىدرم.دندشراوسرکىدىصاخشاودندشهداىپ

تفرهبعجلخادسپس،درکورفنىمزردارىرگىدىنهآطخوتفر

ىورزا،دىچىپپچتمممهبهبعج.تخادناتىدحهبهرامودارنآو

.دشدراوىرگىدطوطخهبودشجراخىلماطوطخ
،--

نارکمرکىدزىچچىههبهکندوبهدشعفوانىا́هتفىمئنانچنم

،سپساما.مدرکىمنهاگن،درکىملمحدوخابارمدرمهکىنهآهبعج

ىداىزتىعمجمدىدومدرکناباىخىاههىشاحندرکهاگنهبعووش
ر~ىاهنوگهبهکمدىهارىنادرم.دنرادروضحاهتمسقنآرد

هکدنتشادنتربىىاهسابلاهنآ.دندوبهدىشوپسابلگنتوبىجع

قىقدىانحنادشىماهنآرىزردودىسرىمگنتراىسبرظنهب
لکشهببىجمىزىچ،ىدرمرهرسىور.دزسدحارناشمادنا

ر~ىاهبلهکىلاحرهوهنوراوترومهبهتبلا،دشىمهدىدهساک

امادرکمرگدسىاهزادنااتارمهنحصنىا.تشادرارقنآرودکىراب

.داتفااهنزهبممشچهکدوبماگنهنآردهزات

.مدوبهدىدننآهىبشىزىچلاحهباتنم
ا
،تادوجومنىازاىخرب

نىىاپتمسقهکىلاحردهتشذگزابآبىرقتارناثندبهنتلابتمسق
وظوفحم،دوبهاىسىاهچراپهىبشتسردهکىزىچزاناشندب

هد
ىىاپچىهراکناهکدىسرىمرظنهب.دوبهدشهتشادهاکنهدىشوپ
کىاباهنآ.دىددشىمنزىنارنانآىاپتاسوناتشگناىتحودنرادن
زااوهاظاتدندوبهتفرگارتنره~وبىجعزىچنآ،دوختسد

.هنروآلمعهبىرىگوب،ىکاخنىمزىوروبنآندشهدىشک

اهنامتخاسىور.مهاگن.مدادهمادااههنحصنآىاشامتهبزبم
بل~هداعلا~راخىرامعمزاهکىتسارهباهنآزاىضعب.داتفا



نبتمهمنموکتازرف٩٩ل

ه راىسبمىوکبدىابهکىناباىخ.ناباىخرد.دندوبرادروخربىهجوت
هورگ.دنتشادىمربمدقولجهب۵رمىدادعت.دوبنهپوضىرع
ىثشخردزانانآىقىسومتلآ.دوبىقىسومنتخاونلوغثمتسخن
نانآتلآاىآهکمدىسرپدوخزانمودندوبرادروخربىصاخقربو
،دندمآىمرتکىدزن،اهدرمنآهکىلاحردئکىل،تسالطوهرقنزا
ىزلفزارگىدىضعبوغرفهىنجزااهتلآنآزاىضعبهکمدربىپنم
تشردوهبرفىمادناىاراداهدرمنآمامت.دنهوبهداسوىلومعم
ىماظنىاهسابل،همهودىىارگىمىخرسهبناشهرهچگنر.دندوب
،نانآکشخوبذعمنتفرهارهوىشهدهاشمابنم.دنتشادنترب
وهتشادهگنکثخوفاصارناشىاهونازاهنآ.مداتفاهدنخهب
ولجهبواندرکىمدنلباوههبىقفاابىرقتتروصهبمهارناشىاهاپ هکىتسارهبهلب«:تفگودزىدنخبلنمهدنىامر.دنتشادىمربماگ
،نتفرهارعوننىاهباما.تساىبىجعراىسبنتشاهربماگهوحن
زاىماظنىاهىىامىپهارماگنهردناملآشتراهکدزاغودق><دنىوگىم تکرحهبارشىاهتسدهرابودنمهدنىابر.،،دنکىمهدافتمانآ
هکىىاهزىچ،رگىدىراب.دشصخشمانوتامرىوصتنآوتخادنا
هرابودىتدمزاسپودشهتخىرمههب،دنتشادرارقهرجنپنآتشپ
نىا.اهرازتنىمزرس.هىسورروشک٠:تفگنمهبدرمنآودنتفرگلکش
.،،وکسمرهشمه

زىنناکمنآرد.تسافربزاهدىشوپنىمزمدى٠ومهرکهاگننم
ردزگرههکىلىاسو.دنهرکىمهدافتساىبىجعهىلقنلىاسوزامدرم .ماهدبناهنآمسجتهبرداقزگرموهتشادندوجونملاىخونهذ

١للنبستهمنوکهتازرف

ىىاهىلدنص،وکسنىاىور.دندوبهتسبگ<زبىوکسکىهبارىبسا
ىورحطسزارتدنلبتشگنادنچگ،زبىههتسنىا.دشىمهدىه

زلفزاحطسموزاردىىاهراوندننامآرهاظهکىىاهزىچابودوبنىمز

ولجهبارىرشببىجععتخانىابسا.دشىمنىزم،دندوب

ىورنآىاپدر،تفرىمولجهبنىشامنىاهکىلاحردودىثکىم

.دنامىمىقابفرب
سفنزاودنتشادنتربتسوپىاهسابل،نىمزرسنآىاهناسناثه

هدشدوبکامرسطرفزاراگنا.دزىمنورىببوطومىراخب،نانآ

دوخابومتخادوپنانآىاهنامتخاسزاىضعبىاشامتهبنم.دندوب

مدوبهدىدلبقهکىىاهانبو،اهانبنىاناىمىتوافتهچهکمدىشىدنا

هبرسىاهراوىد.دندوببىجعىتسارهباهنامتخاسنآ.تشاددوجو

،اهراوىدنىاىلابردودنتفرىمنامسآهباتىعفترموهشککلف

راگناهکدشىمهدىدزاىپلکشدننامتسرد،هتسجربىىاهىناورىش

نمهدنىامر.دوبنامسآهبورناشىاههشىرودندوبهدشبصنهنوراو
.هتساهىسوررازتخاکاجنىاد:درکملعا

دورداىهبنمودرکبلجدوخهبارمهجوت،بآولالتوترب

درمنآ.مدوبهدىدنشىپاهتدهزاهکمداتفاهدنمتداعسدورد،نامزىزع

رامشهبمهمراىسبىدور.تسااوکسمدورنىامان٠:تفگنمهب

ىاهنابداباببوچسنجزاىگ،زبىاهىتشکهناخدورنىارد٠.دورىم

،تشادندوجوىداىزدابهکاجنآزا.دندوبدمآوتفرلاحردمىظع

نانارىتشکونارقىاق.دنهوبنازىوآلشوتسستروصهباهنابداب

ىاراد،اهنآزاىضعب.دندوبزىنرگىدىلاکشاابىىاهقىاقىاراد



هثوکهنا:ذ~~اه
ىشن

دندرکىمورفهناخدوربآلخادردهکاندوبحطسموفاصىىاهتنا
.دنشاببآلخادردنآندربىثىپثعابات

.هه ىاهدىافچىهنم:مىرذکب...بخ...اهزىچنامامتلاحرههباما
ئم،اقآ٠:متفگدرمنآهبلىلدنىمههبومدىدىمناهزىچنىاىارب
نودبهکىبىاجع.مدشىندىدبىاجعزاىلىخدهاشکشنودب

.دنکبلجدوخهباراهناسنازاىراىبهقلعوهجوتتسارداقکش
نمهبارىىاهزىچهچدىراددصقوتىچاهراکنىاوامتهدىافاما د؟دىنکتباث

ىرکف،شىپتعاسدنحپزا.تفرگلکشمنهذردىرکفناهگان
رىمضرد،لماک~وضوابنونکاودوبهدشنم~ارانثعاب -ه- ا.ئمهدنىامرىاقا۶:مدزداىرفناهکاننم.تفرکىملکشنمهاکادون ۵؟دىتسهىکامش

ه~ شسرپزاارهاظ.درکهاکنارمکانشىدنااتبسنىاهفاىقابوا
ارىثاهناحوا.دوبهدرکىدىمونوساىس~انمهرظتنمرىغ
لابمارآارشىافهناشودىشکشىاهومهبىتسد،تفرگتسدهب هکتسهاهزىپىلىحن..ىنککردىناوتىمنوته:دادذساپوتنادنا ~~ کردوروعشزاىاهجردهبهکنارکم،تسىناهناکردهبرداقناسنا

د .مسرپبرکىدىلاوساباروتخساپمراددصقئم.اشابهاىسرمزل دشابئىاتاهفىظواىاهراکزاىکىوىشابىاهاکاملردوتهچنانحپ
وتزاتاناوىحنآزاىکىهچنانحپ،ىنکىگدىسرشىمواگىاهلگهبهک
،،)ىدادىمىخماپهحپ،ىتسهىکدىسرپىم

ئمهکنآتسخن...بخ٠٠:مدادمنساپومتفرورفرکفهبىکدنائم

لل٩نپشنهشوکهنازرف

نىااب.دسرپبنمزاىلاوسنانچشىمواگتشادمهاوخنراظتنا
اروانم،دشنمزاىلاوسنىنچودرکزووبدرومنىاهچنانچ،دوجو

درکمهاوخىعسو،تشادنپمهاوخرظنردشوهابىناوىحناونعهب

ىشىمواگرگادىسرپىمنمزاامش،اقآ.متسىکمهدبحىضوتواهب
امشهبومدادىمناشنشنکاوهچدىسرپىمنمزاىلاوسنىنچ
نىاهبدرکمهاوخىعستسارودقممىاربهکاجنآاتهکمنکىمملعا

ناوىحنىاهبنم،دىدرکرکذامشهکىطىارشرد.مهدخساپناوىح
دهه

اهشىمواکنىازاىرادهکنلوثسمهکمتسهىبهارهکتفکمهاوخ

تاناوىحنىاهبىگدىسرىاربدشابمزلهچنآرههکنىاو،متسه
رظنردمزىزعنارهاوخونارداربناونعهبهکدادمهاوخماجنا
نىاهب.نثتوافتمداژنوهفاىقولکشمغرىلعىتح،مرادنپىم
ىاهفىظوماجناىارب،نابهارامهکدادمهاوخحىضوتشىمواگ
،ىنامسطىارسهبتشگزامزاسپهکىروطهب،مىاهدمآنىمزىوررب

وداعباهبورترودمهزابىىاهرفسهبمىنکهدامآاردوخمىناوتب
،،.مىوربرتلاومهزابىحوطس

.بهارىدزىىاهفرحبوخ،نىرفآ،:دادخساپنمهدنىابر
هکىصخشاشمزلمفساتمهزادناىبنمدوجونىااب...نىرفآ
هکدشابىصخش،دوشگنمىورربارىتاروصتنىنچىاههزاورد

تساوتابقح.ىرآ.درادقلعتتقلخرتنىىاپوتسپىاهماظنهب

رىحتمهزادناىبارم،ىدادناشندوخزاهکىتواکذوشوهابوت.بهار
دىاب.ترىذپانلزلزتراکفاوشزاسمدعرطاخهبروطنىمه،ىتخاس
،متسههداراابوممصملومعمنمهکهچنآزاشىبوتهکمنکفارتعا



نبتمهمنوکهتازرفاله

روضحوتىاجردنمرگاهژىوب.ىتسهرادروخربىتافصنىنچزا
،،...متفرگىمرارقىهباشمطىارشنىنچردومتشاد

ىدوجومناونعهبارمامش~٠:متفگوهتفاىتماهشمکمکنم
ارم،نآزاىثىپ.درادقلعتنىىاپوتسپماظنهبهکدىرادنپىم
ىنهذابىصخش.دىتشادنپىمرظنردرمربىشحوکىناونعهب

نمهکىماگنه.رصتخموزىچانراىبىملعوشنادابنادانولهاج
زاکىچىهزاىتخانشمدرکفارتعاتىمىمصوتحارصلامکرد
.دىدرکرخسمتارمودىدىدنخنمهبامش،مرادناىندگرزبىاهرهش
وىنادانهبفارتعازاسپ.مدرکرگزابامشهبارتقىقحنم،اقآاما

لاحومدرکملعانتفرگشزومآربىنبماردپخهتساوخ،متلاهج
ارشهاوخنىانم.دىرادنخىردنمزاارناتکمکهکتساامشتبون
تراساردارمامش.اقآمنکىمتساوخردامشزارگىدىرابىارب
هزاجانودبامش.ماهداراولىممغرىلعمهنآ.دىتشادهگفلماک
حبوردبعمنامه،ندبهکنآلاح.دىاهدرکهافتسا<وسمندبزا،نم
هداعلاقراخلماکىطىارشوعفواردنمدىدشثعابامش.تسا
هچنانچ،اقآ،نمدادرارقرىثاتتحتتهجردطقفمهنآ.مرىگبرارق
تحترتثىببتارمهبارم،دىهدبباوجتحارصابنمخساپهبامش
،منادبملىامهکارهچنآرهلاحزانمارىز،داددىهاوخرارقرىثات ه
ىکامش:مسرپىمامشزاارملاوسرکىدىاهبترمىاربنم.منادىم
د؟دىتسه

~ذعمرظنهبودنامىقابتکرحىب،دنچىتاظحلىاوبوا
ىاربىاهژاووتغلچىهامشهمانهژاوقبطرب،:تفگسپسدىسرىم

الانبستهمنوکهتازرف

هکتسىنىرادنپووکفوهىرظنچىه.درادندوجورمانىاحىفوت

هکنآزاشىپ.مهدبحىفوتتىاربارمتىعقومدهدبهزاجانمهب

هکتسانىامزلطرشنىتسخن،دوثبزاغآىاهرکاذماىثحبهنوگره

دربشىپىاربتاحلطماواههژاوىرسکىزادنناوتبهطومرمنىفرط

زاىخربىوردنشابرداقودنناوتبىنعى.دننکهدافتساناشىوگوتفگ
هکىزىچاهنت،وضاحلاحرد.دنسربشزاسوقفاوتهبتاکن

آبىرقتمفىاظوهکمتسهىصخشنمهکتسانىامىوکبوتهبمناوتىم

ىگدىسرتىلوثسم.تسا`ىروپکاچردامشکشزپىاهاملهىبش
هدامآىاهنوگهباروتهکنآاتدناهدرپسنمهباروتىنامجدبلاکهب

تنهذردارصوصخمىثنادوتاعلطاىوسکىىناوتبهکمزاس

نىاندشارىذپهدامآاروتنمهکنآزاىپهتبلا.ىراپبرطاخهب
تاعلطانىازاهدنکآاپارسوتهکمهىنامزات.متسنادتاعلطا

اجکزاومتسههچنمهکنىاونمتىوههرامردىثحبهنوگره،ىوشن

ىفاکطقف،وفاحلاحرد.دوبدهاوخچوپوهدىافىبلماک،مىآىم
نارگىدحلمورىخىاربمىهدىمماجناامهکىراکوهىنادبتسا
تسدامهکنىازاىتسهنىگمشخىلىخوتدىدرتنودب.تسا

.تساتنلبزاهافتسا،وسىعونتدوخرظنهبهکمىنزىمىىاهراکهب

امىمفبهکىماگنه،ىرببىپامدصاقمو~ادهاهبهکىماگنهاما

زاتموقوىتىکتدوخىنادىمهکهنوگنامهمىتسهىناسکهچ

،تاملکنىاابوا،.درکىهاوخضوعارترظنهاگنآ.دنىآىماجک

ىرابىاربنم.مدشتاتازاواجورخدهاشنمودرکرطقارمدىد



نىتنهشوکهتازرفالل

ه ىارب.مدىدىمنلدنشورىکىراتوتملظبشرداردپخ،رکىد
ه .مدشاهنتمراکفاابرکىدرابکى

راىسبىبش،دورىمورفنآماکردانىبانکىهکىکىراتوفرژبش
هد هکىماکنه،دندرکروکارمىاهمشچهکىماکنه.تساکىراتوهرىت

- زااراهنا،اهىنىچکدچوفىثکناتثکناودندرکىلاخارمىاههقدح
نم.مدشلمحتمارىتخسهجنکشىتسارهبنم،دندنکاههقدح
مرظنهبمکتسداى.مدوبندىدهبرداقمبىاغىاهمشچابىتح
اب~اربىىاهنافوطوناشخردىىاههگرنم.منىبىمدىسرىم
.تفاىهمادازىندعبىاهزوررد،تلاحنىا.مدىدصخشمانىلاکشا

ه- ىىانىببصعىورصوصخمىماکتسددندوبهتفکنمهبهکلاحو
ومدوبتاراهظانىاهبندروآروابماقمردنم،دوبهدشلصتمنم
دوبهدرکحقارمىىانىب،نمهدنىامر.متشادراکنىاىاربىداىزلىلد
ىارب.دوبهانامىقابمنهذردمهزونه،هتفاىزابسحنآتارطاخاما
وکلغلغضقانتموبىجعساحانىا،موسردنم،رگىدىراب

کتشمساسحاکىزاتبحصتسانکمم.مدرکهمرجتارىخرک
ىساسحانىااما،دسربتسردانوهرخسمرظنهب،ىخرکوکلغلغ
وهدرکاهرىخرکوکلغلغتلاحنآهبارم.مدرکهمرجتنمهکدوب
هداتفاوپاکتهبمرسردجاوموناصقروبىجعىاهروننآمامت
.دندوب

ارهچنآرهومدنامىقابهدىباوخنانچمهنم،دنچىتاظحلىارب
روطخمنهذهبهشىدنانىا.مدرکرورملاىخرد،٠وبهدمآموسربهک

ه نىاومدوبهدشىکناوىدونونجهبلتبماىومدوبهدرمدىاشهکدرک

ا٢لنبتمهسوکهتازرف

تسىنرامىبىنهذتلىختهدىىازرگمزىچچىه،عاقونىامامتهک
نآرد.تساهتفرورفشفارطازالماکىربخىبوىشوهىبردهک
کمکهب،بهارکىناونعهبنمىگبلطنارودهکدوبتاظحل

ىارب،دوبنىمزتمدقهزادناهبهکىمىدقىنىرمتزانم.تفاتش
هبنم.متساوخىراىنآزاومدرکهدافتسامراکفاهبندادرىسم

نىزگىاجمعىفرزطاباتدادهزاجانمهبنى.ا.مدروآزمرت،مقطنم

تىعقاوهکلب،تشادنتلىختهبىطمرچىهنىا.دوشبمقطنم

ىلاعىفادهاودمماقمىارب،لاوىىاهورىن.تفرىمرامشهبضحم
شکورفنمبارطفاواهسرتو،دوکدنهاوخهدافتسانمزا
ابمنهذ،ىاهظحلىاوبومتفاىزابارمىدرسنوخهرامودنم.دندرکىم
اىآمدىسرپدوخزا.تخادرپراکهبمبلقنامرفتعرسومتىرنامه

ىاربمزلىاهطاىتحامامتاىآ؟منکلمعرگىدىاهنوگهبمتسناوتىم
اىآ؟مدوبهتفرگرظنرداردىدجىاههىرظنودىاقعنىاابىىوراىور
نىنچزىننىمزىورردىلجتنىمهدزىس،راوگرزبىاملىلاد
،تفرگىمرارقىتىعقومنىنچردرگاودادىمناشندوخزاىشنکاو

مهماهفىظو.دوبتحارلماکنمنادجو؟دوبهدرکلمعنمنىع
ىتبتفىرشوبوخبهاررهدننامنمهچنانچ.دوبصخشملماک
وحلمناهگان.تفرىمشىپىبوخهبزىچهمه،مدرکىملمع
.دربورفدوخماکرداومىعوبطمساسحاوتفرگ.ردارمشمارآ
شودربىثىمواگمثپسنجزامرگىزادناورهکدوبنىادننامتسرد
زاىپ.تشادىمهگنظوفحمامرسزاارناسناوتفوگىمرارقناسنا
زاىراعوقىمعراىسبىباوخرد،روطچوهنوگچمنادىمن،ىتدم



للکنبسثهمنوکهتازرفنبننهمنموکهتازرفالل

.متفرورفاىور
سپسودوعصلاحردرظنهبزىچهمه.دشىمورورىزاىند

وتکرحزاىشانهکىدىاشساسحا.دوبطوقسوندشنوگژاو
ىتسستلاحنآزاارمىزلفىىادصهارمههب،دوبشوجوبنج
ىادصسپس.دروخىمناکتنىمز.مدروخناکتنم.دىشکنورىب

هه
مههبهشىشدنچدروخربىادصودىسرمشوکهبىىاقىسومىکنز -ه اههاکتسدنىامامتهکمدروا٠اىهبسپس.دندوبتکرحلاحردهک
ىىاهادص.دروخىمناکتزىچهمهنونکا.دوبهدشلصونمزىمهب
هکهتسهآىىاهادص،زىتىاهادص.دىسرىمشوگهبمفارطارد
ىاهادصهچ.دنتفگىمنخسنمزامدرکىمساسحاهنافساتم
قرف،مسانشبمدوبهتفرگداىلاحهباتهکىاهادصابردقچا.ىبىجع
هن،ىشزغلىادصهن.توکسردامادمآردتکرحهبنمزىما.انتشاد

.متشاداراوهردندشروانشساسحاطقف.چىه،ىشخشخىادص
ابهکاوهردلابکبسىرپندشروانشساسحاهکمتفرورفرکفنىاهب
سپس.دشابىسحنىنچآقىقددىاب،دورىموسرههبدابشزو

د
ردارمهکدوبىهىدب.تفررکىدىرىسمردوتفاىرىىغتزىمتکرح
مىدشىاهطوحمدراوتعرسهبام.دندربىمولجهبىىورهاردادتما - زىنداىزىاهلصافرداهادصساکعنا.دوبحسوىنلاسراکناهک
.داىزراىسبراىسبىاهلصافرد،تفگناوتىمىتح.دىسرىمشوگهب

تلاحثعابنىمههک.اندربولجهبارم،رابنىرخآىاربماجنارس

ىزىچىورمدنبهدىشکزاردنآىورهکىزىمهرخلاب.دشنم~وهت
نىااما.دوبىاهرخصىوکسىعونمدوخرظنهبهکتشگفقوتم

هه~
هتشادروضحىىاجردنمدوبنکممهنوکچرخا؟دوبنکممهنوکچ

نمىواکجنکا.؟تساراغکىتفگىمنمهبمساوحهکمشاب
زگرهنم؟تفرگتدششىپزاشىبمحدىاشاى،دشماراتعرسهب
...مدرکنادىپلماکنانىمطا،هرابنىارد

ابوگوتفگنىا.دىسرىمشوگهبهفقوىبىىوگوتفگىادص

ابنامزمهتسرد.دوبانشآانلماکمىاربهکتفرگىمتروصئنامز

ىوکسنآىورربمدوبهدىباوخناىورهکىزىمنتفرگرارق

هکمدىنشارماهدنىامرىالصودرکسملارمهناشىتسد،ىاهرخم

ىفاکردقهبآمتح.مىنادرگزابهتهباروتدىهمىراددصقنونکا،:تفگ
ودىممرشوگهبىصوصخمشخشخىادم،.ىاهدرکتحارتسا

--
نمفارطاردىىاهکنر.ىهاکتسدندشئمثورىادصسمس
زاماجنارسودندوبتربودعردننامهکىىاهرون.دندمآردشبنجهب

وهدشصخشم،دحاوهشقنوحطىعونردودشهتساکناثتدش

وتشادننمىاوبىموهفموانعمچىهحطنىا.دندرکادىپتنابث

.دروآىمندوجوهبنمرد،دشابهتشادنتفگشزراهکىساسحاچىه

هچاهراکنىامدىسرپدوخزاومدنامىقابهدىباوخنانچمهنم
،مثحابمدوبرداق.دشامرفمکحنىگنسىتوکس.تشادىىانعم

.دشهدىسرپىلاوثسسپس.منکساسحامدوجوربارىاهناسناهاگن

ارنآتىنابصعابىصخشراگنا.نشوروحضاو،هاتپکىلاوس

تعسمابهکمدىنشارماهدنىامرىاهمدقىادصنم،دهبهدىسرپ

نمه:متفگ،؟ىنىببىناوتىماىآه:دىسرپنمزاودمآنمفرطهب
ىعون.درادنمىاربىىانعمچىهحىطنىا.منىبىمبىجعىحرط



نبستهمنوکهتازرفملرع

-
تساهدننکروکىرونوکرحتمىىاهکنروىچىپرامطوطخابحپط
«.منىبىمهکتساىزىچاهنتنىا.رربودعرلثمتسره

تفگىادص.دشرودتعرسهبوتفگبلرىزىزىچنمهدنىامر
شوگهب،دندرکىمدروخربمههبهکىزلفىلىاسووهغخىىوگو

ه
ودندماىمردراجفناهباهکنرودندزىمکمشچاهرون.دىسرىم
وبىجعىاهحرطعونازاىنثجردهکدندروآىمدىدپىاهعومجم
رداقهرابودنم.تفرگدوخهبتابثابوقىقدىلکشماجنارسبىرغ
.مدشندىدهب

روضحتشادعاهترارتمداتفهدودحهکحسوىراغردام
ردارىزتفرىمرتارفزىننمکردىىاناوتزانآضرعولوط.مىتشاد
زارترودراىسبهکدندرکىمادىپهماداىظىلغراىسبتملظوىکىرات
ىفمآکىهىبشتسردومىظعراىبناکمنآ.دوبنمدىدنادىم ههه هنوکچاراهنا.هلىسوهبناىاهىلدنصهکىىاج.دوبحسوراىسبرتاثت
دنتسناوتىمطقفهکدندوبهدشلاغشاىتادوجوم.ا..ممانب
راىسبهنحصنىادنچره.دنشابهتشادتهابشنىطاىشوناىادخهب
ردناکمنىازکرمردرتبىجعمهزاب،ىشنکىل،دومنىمبىجع
نىمزهرکناونعهبنمهکدوبگرزبىروگىعون.هوبقلعماوه
تسدرودردهکىلاحرددىخرچىمهتسهآنمرباربردومتخانش
ذآاب،دىشروخهکىروندننامتسرد.تخاسىمنشورارنآىرون
.دزاسىمنشورارنىمز

ه-
نمودندرکهاکنارمبىجعتادوجومنا.دشامرفمکحىتپکس هه

وکچوکراىسباردوخدنچرهمدرکهاکنارناناشىوخهبونهبزىن

اللنبستهمنموکهتازرف

.مدرکىمساسحادنمتردقعمجتنىارباربردشزراىبلماکورىقح

ردوظاحلرهزاهکدنمعثادرونحکچهکىنانزونادرماجنآر۵

.دندىسرىمرظنهبصقنزاىراعولماک،تاىثزجنىرتکچوک

زاىاهلاه.دندوبناىادخدننامتسردىىابىزظاحلزاهکىتادوجوم

،نىرىاسنىبرد.دشىمکاسنانآدوجوزاشمارآوىکاپوصلخا

دنهوبىرشبىاهفاىقولکشىارادهکدندشىمتفاىزىنىتادوجوم

و،هدنرپسمدننامىندرکنروابوبىجعىاهنوگهبناشرسنکىل

نکىل،دوبىرشبنانآلکشهکنآدوجواب.دوبلابورپزاهدىشوپ
ىىاهلوغ،اجنآرد.دوبرادلاگنچوىاهجنپىتلاحىارادناشىاهتسد

صخشمانىاهنگهبهکمىظعراىسبىتادوجوم.تشاددوجوزىن

،دهخدنمونتلکىهوتماقودقابدنتناوتىمودندوبهمسجمهىبش

،اهلوغنآ.دنرببنىبزاودننکهلتلوهساباردوخرتکچوکناهارمه

تاروصتدحزاناشتماقودقامادندوبناسنا،دىدرتنىرتکچوکنودب

ىنچمهونانزونادرماج~آرد.دوبرتمىظعورتگرزبزىنىرشب

ىتادوجوم.دنتشادروضحهدامورنسنجزاهتخانشانىتادوجوم

و،دنشابهتشادقلعتهورگودنىازاىکىهبدنتسناوتىمهکدندوبزىن

.دنشابنهتسباوهورگودنآزاکىچىههبآساسااى

ماجنارسهکىروطهب،دنتسى_گنىمهرىخارموهتسشنهمهاهنآ
.مدشىتحارانوباذعىعونشوخىتمد

فاصىندبوسوبعوسگتخسىاهرهچابىهوجوم،ىاهشوگرد

نتربتوافتموداشىىاهگنرابىسابلهکوا..:هتسثنکشخو
ردهکىعونلابردننامتسرد.دوبرادرپخ.:پىشما_آزا،تشاد



نبننهمنوکهتازرفال/

د
عورشرکىدىرابىاربوا.دشابهدرکسولجدوخىتنطلسورملق
نمهدنىابر.دوبهتخانشانمىاربهکدرکىنابزابنتفگنخسهب
دصقنونکا٠٠:تفگودشمخولجهبوتفاتشنمتمسهبتعرسهب
ن~هبرداقزىنوتهکنآاتمنکبصنتىاهشوگردىزىچمراد
هللوا٠!سرتنىزىچزا.ىوشبناکمنىاردهدشهدنارنابزربنانخس

رددىثکلابتمسهبارنآ<تفرگتسدردارمتسارشوگىناقوف
-- ىىاونشىارجمردارىکچوکهاکتسد،شرکىدتسدابلاحنامه

ابارراکنىمهدشىممخىمکمهزابهکىلاحردسپس.درکورفنم
ردىاهبعجتمسهبهکارکچوکىاهمگدوا.درکرارکتمپچشوگ
ىتاوصاندىنشهبرداقنمودناخرچ،دوبلصتمئمندرگکىدزن

.دوبهتخانشانلماکمىارب،هظحلنآزاشىپاتهکىنابزنامه.ملش
وقمعتهببىجعهتکننىاهبحجارهکمدرکنادىپىتصرفهنافساتم
ىىاهادمهبمدوبراچان،عافواطىارشرطاخهب:موربورفهثىدنا ---

هاکتسدناکمکاب،نونکاودشىمداجىامفارطار٠هکمهدشوک
.مدوبهدشاهنآکردهبرداق -- رداقنم.مدوبناناىاهتبحصکردهبرداقرکىدنم.ىرا
اماا.دوبىلاعوابىزراىسبزىچهمه،ىرآا.مهوبنابزنآندىمهفهب
~-طسزارتشىببتارمهب،هدشناىبىاهرظنودىاقعه~شوتمظع ،-- .مدوبناونىبىبهاررکمزىچچىهنم.دوبنمىرکفىهاکاوکرد
نىاربانب...دوبهدمآ،،اهىشچمونىمزرس،زا،اهنآهتغگهبانبهم~ىبهار
وانعمدنفدهزاجانمهم~اتدندپن~ذاکنممهفوکردىاثتىلباق
هدرکروصتهکنآزاىپمهنآ،منمهفب،مدىنشىمهکارهچنآمپهفم

ال٩نبستهمنوکهتازرف

...دوبمهاوخنانآىاههتتگمامتک.دهبرداقرگىدمدوب

رگىدىرابىاربوهدشنمىتحارانهجوتمارهاظ،نمهدنىابر

<>؟تساهشهچ»:دىسرپودشکىدزننمهب

ىاهدوبمکوصىاقنزبمىاهشزومآومىلاعت٠:متفگواهبىبلوىزنم

،دوشىمدارىااجنىاردهکىن~زامناوتبنماتدرادىداىزراىسب

.هرمزوروهداسراىسبىىاههژاووت~~ىانثتساهب،منککدىزىچ

نمىاربىموهفمو~نىرتکجهک،مهىنشنونکامهنمهکىىاهزىچ

۵!متسىنلاونىنچنىاىىاههشىدناوراکفاک_دهبرداقنم.دنرادن

وتفرگکانثىدناونارگنىاهفاىق،ىتحارانزاربازاىپ،هدنىامردرم

ىصاختىمحازاارهانفهکتفرىصحشتمسهبددرمىىاهماگاب

ىلانمرانکردوتشادنتربهوکشابراىبىىاهسابلودوبرادروخرب

تسهآىادصابىاهملاکم.دوبهداتسىاىلصاومهمتىصخشنآ

.دندمآنمتمسهبهتسهآ،تىصخشودنآسپسدشزاغآ

مدىشوکنم
ىثىلصاعوضوممتسنادىمهکارنانآىوگوتفث´

ردودشمخنمهدنىاىر.تشادنىاهدىافاما.منککد،مدوبمدوخ

هىراچدىهدبحىضوتگنهرسهبتسانکممد۶:درکهمزمزمشوگ

»!؟ىتسهىلکتم

ى~هچتغلنىاممهفىمنىتحنم؟گنهپمهبد:متفگنم

.مدوبهدرکنتلاهجودوبمکساسحاهزادنانآات،لاحهبات»!دراد

نآهب،لاحهباتزگد.مدرکىملماکتلاجخوىگدروخرسساسحا

ىخشنآ.مدوبهدرکنساسحامفارطاطىحمابانشآانار-وخهزادنا

ذآه:تفگنمهبوتخاسراکشآىمسبت،دش~هدىمانگنهرسهک



«؟ىمهفىممىوگىموتهبهکارىىاهزىچ
مامتزانملاحنىااب.بانجىلاعممهفىمبوخهلب»:مدادخساپ آقلطم<دندنارنامزربدنمجراوماقمىلاعتىمخثنآهکىنانخم

.متسىنامشثحبعوضومکردهبرداقلصائم.مدىمهفنزىچچىه ~
ىهاکاوکرد~زا،دنوشىمراهظاهکىىاهرظنودىاقعوراکفا هکتماىهىدبه:دادخساپودنابنجارشسواد.دنتسهرتارفنم وتندبمسىلوباتمىاربهاگتسدنىا.تساامراکدوخمجرتمزارىصقت مهم.درادنىىانشآوتىزغمجوماابمهروطنىمه.هدشنهتخاس ارواوتهکىصخثنامهاى،ىمومعحژجکشزپا.تسىن تخاسدهاوخهارهبوراراهراکنىامامت،ىمانىمتا،،هدنىامر٠٠ زىچانرىخاتکىنىا.دنکهدامآ،هدنىآهلجىاوباروتهکىروطهب ،،.دادمهاپخ~وترلاساىردهبارنآنموتسا ودرکىظفاحادخنمزاهناتسودىاهنوگهبشرسندادناکتابوا دوخزا؟رلاساىرد.دناسرمهموهبترىلاعتىصخثنآرانکهباردوخ ىىانعههچگنهرس.تشاهىىانعمهچرلاسابردهکمدىسرپ ىاهفاىقنم.دنتشادننمىاربىموهفمنىرتکچوکاههژاونىا؟تشاد مانگنهرسهکىمخثنآ.مدشحىاقوهىقبرظتنمومتفرگرقومونىتم ~واابهتسهآودشکىدزنهبترىلاعتىصخثنآهبتشاد نآ.تفرىمشىپرقپمومارآراىسبىتلاحابرظنهبزىچهمه.درک مهگنهرمودنابنجقىدصتتملعهبارشرسهبترىلاعتىصنث شکىدزناتدرکهراشا،تشادمانىمومعحرجکشزپهکىدرمهب وتفگوتفراجهب،دوبننمهدنىامررگمىکهککشزپ.دىاىب

لللنبننهمنوکهتازرف

ارىثتسارتسد،نمهدنىامر،ناىاپرد.تفرگرسىدجىىوگ
لبقارتبرحنىانم.دادناثند~زاىبىج-تکرحودربشرسهب

رد،دشکىدزننمهبتعرسهبودزىخرچسپسوا.مدوبهدىدمه
،تشادروضحنمدىدنادىمزاجى<اخارهاظهکىصخشهبهکىلاح
.دادىمىتملع

ودنمونتىدرم.تفاىهمادافقوتىاهظحلنودبوگوتفگنآ
زاتبحصمرگرسواهکمدرکساحانمودوبهداتسىالکىهتشره
بىجعىنز.دوبىىاذغىدنبهرىجابطابتراردهکدوبىعوضوم
ضارتعاىعونارهاظهکدرکهثاراحرسىخساپناهگانهبوتساخرب

ىخرسهببىجعنزنآهرهچ.دوبدرمنآنانخسهىلعربدىدش
هغدغدىبىاهفاىقابناکامک،دومنآ.تسشنهرابودواىىارگ
:تفگبلرىزودمآنمتمسهب،نمهدنىامر.دادهماداشنانخسهب
وا.،،ىتهىشحوىنادانوتمدوبهتفگهکنم.ىتخاسوربآىبارموتد
ىتکرحابودىشکنورىبمشوگزاتعرسهباراههلولنآ،تىنابصعاب

هه نىبزارکىدىاهبترمىاربنمىىانىبهوقهکدادماجناىراکرکىد
.تفر

کدسزىمنآندشرودومدشدنلباوهردهرابودمدرکساسحا
ابارمىتقدوتمىلمنىرتکچکنودب.مدرکسحگرزبراغنآزاار
پلجهبىىورهار٠ادتمار٠دوبلصومکرحتمزىمهبهکىتازىهجتمامت
مشوگهبىزلفىردندشهتبوزابهلمجزاىىاهادصهرابود.دندنار
سوختسدودنذادرىىغتارمتکرحرىسمهکمدشهجوتمهرابودودىسر
تنوشخابنمزىم.مدشدنلبهطقنکىزاطوقسعوبطمانساحا



للکنبننهسوم)هتازرفنبتمهنوکهتمازرفلکل

نلاسنامههبهرابودهکمدزسدحودرکدرپخربنىمزفکابمامت
ىاهادص.متشادروضحنآردتسخنهلهوردهکماهتشگزابىزلف
ندشرودوهچراپشخىثخىادص.دىسرمشوگهبىکشخ

~ مراکفاابرکىدىرابىاربارمو۵زفلىزلثرد.ملىنشزىناراپىاهم~
.دوبهکرلاساىرد؟تشادىىانعمهچعفوانىا.دنتشاذگاهنت
هداهارىمپمعحارجکشزپمان،نمهدنىامرهبارچودوبهکدرگرس
؟تفرىمرامشهبىناکمهچ١ادوباجکاجنآ،همهزارتمهم؟دندوب
هزادنازاشىب.تفرىمرثارفنممهفوک،دنازىمزاارجامنىامامت
ىىاههنوگاب،تختنآىورنم...دوبنمىهاگآحطسزارتارف
هزادنانآاتهکنىازا.مدنامهدىشکزارد،شتآردىندوهتخورفاپ
ىگدروخرسوتلجحساحامدوبهدرکک<دارمفارطاعفژا،مک
هدرکلمعىشحوىناداندننامنم،دى٠رتنىرتکچوکنودب.مدرکىم
ثعابهکنىازا.دندپبهدرکارمرکفنىمهآملسمىناهنآ.مدوب
ىقرعمهپهدشنابهارهژىوهب،مناعونمهىگدنکفارسوىىوربآىب

ر٠هکلىلدنىاهبطقف؟لىلدهچهبمهنآ..وبهتسشنمنتربدرس
ارمناىفارئمانانخسزاىبلطمنىرتکچوکهکمدوبهتفرگرارقىتىعقوم
اجنامهئم...مدرکىمىداىزىتحارانساسحا.مدوبهدرکنکرد
نارازهناىمردومدوبدوخىتخبدبوهودناردترغوهدىشکزارد
.مدزىمسدح.مدزىماپوتسد،روآمپثوطپرمانوهاىسرثذ ~ رکمىچچىهام،سانشانصاخثاز>اىاربهکمدزىمسدح
قرعو،هدىشکزارداجنآنم.مىدوبنشىبنامتىبىتادوجوم
....متخىرىم

تفگوهفخىىاههدنخىادص.دىسرمشوگهبردندشزانبىادص

ادىپنوعلمنزودنآهلکورسهرامودزاب.درکپارتاتاىاضفىىوگو

زادناوررگىدىرابىارب،تمىلفوراکتوشزاراشوساهنآ!دوبهدش

ر~ىاهفلم،مندبرىزسپس.دنلناباوخولهپهبدندىشکرانکارم

ابسپسودوبکانبسچىاهدطهبهتشغآهکدندرکنهپدرسراىسب

ىادمنم.دندناخرچمرگىدىولهپهبارم،نشخوىرسىتکپده
دد لوغثموهدرکزابا_ىمچرپىصخشراثشا.مدىنشىرکىدکشخ

ارمهفلمهبلىصخش،نمزارترودىمک.دوبهدشنآندادنلت

نىمزربزىمىورزاارمدنکنمدىسوتهرابود،ىاهظحلىارب.دىشکىم

ورمنىنوگکىهىبشرتشىبهکىزىچابارمهنانزىىاهتسد.دنزادنىب

.دندرککاپ،دوبىمىدق

مامتمتتاطرگىدودشىمزىربلمبصهساک.تشذگىمنامز

مامتتقدابارم.دوبنهتخاسمتسدزاىداىزراکلاحنىااب.دشىم

رداق،ىتلاحنىنچزوربلامتحارداتدندوبهتخاستکپ~ىب

ابزىمآتنوشخراىسبىراک،هظحلنآرد.مشابنىراکچىهماجناهب

هکمتفىبتشحوهبزىچرهزالبقاتتشگثعابنىا.دشزاغآنم

ارمىاهاپواهوزاب،اهنزنآ.دنرادارمهرابودهجنکش~دنکن

اراهنآ،نکممىاىاوزمامتردسپسودندرکمخاراهنآدنتفرگمکحم

مندبىاه~امابمکحموتفسىىاهتسد.دندرکتسارومخ

راگناهکدنتخادرپنمندادلاموتثمهبىروطودندشسامتدراو

.تشادا>ىرىمخندادزرودمقىصخش

نمتشوگوتسپپدراوىروطصخمثنآتفسناتشگنا



هسوکهتازرفللل
نبست

للطنبشمهمنوکهتازرف

رد۵درکزابراىسبارمىاهاپ.دشىمهدىربدردزامسفنهکدندشىم
ناشهدوهىبىاهىفرحرپزاتسدمهزونههکاهنزنامههکىلاح
زارهئىتسآوددننامهکدندرکمىاهاپدراوارىزىچ،دندوبهتشادنرب
ارمسپس.دندىشکلابمىاهنارىلاباتارششوپنىااهنآ.دوبىمثپ
ومدشمخولجهبهدىمخرمکابهکىروطهبدنتفرگندرگتمسقزا
هنىستصسقردهکدندادرارقمندبهنتلابتمسقىورىثسثوپىعون
.دشىمهتسب،مکشو

ه کنردىبودشهتخىرنمىاهومىوربىجعورادفکىرىمخ
شارخشوگىادصنىا.دىسرمشوگهبىدنلبوىمنهجزوزوىادص
ومدرواىنتقاطماجنارسهکدرکىمذوفنمىاهناوختسازغمهبنانچ
نتشذگزاسپهکىمکىاهنادندنامههتبلا(انداتفاهزرلهبمىاهنادند ،ىناطىشتادوجومنآطسوتاهنآندشهتکشواهىنىچنا1ززا
ارمنىاودندىشارتارمرسمدرکساسحا)دوبهدنامىقابمىاربزونه
هدناباوخنىمزرب،صوصخملصفردهکتخادناىىاهىثىمواگداىهب
وتخمزراىسبنآحطسهکىاهلول.دننىچبارناشمشپاتدندشىم د ىاهزادنااتناابسامتماکنهردمرستسوپهکىروطهب،دوبنشخ ه.- ودشزابرکىدىرابىارب،ره<دشهتشادکمرسىور،دشحورجم
.دوبانشآمىارباهادصنآزاىکى.دىسرمشوگهبىصاخشاىادص
دوخنامزابهکىلاحردودشکىدزننمهبوا.دوبماهدنىامرىادص
مزل.مىنکزابارترسزغممىراددصقام٠٠:تفگدرکىمملکتنم
ردىىاهدورتکلامىراددصقام.ىشابهتشادىاهمهاوىزىچزاتسىن
نمىاربىموهفموانعمنىرتکچوک،واىدعبتاملک،...لخاد

ورفمىظعىاهجنکشردتساراوقهکمتسنادىمارنىاطقف.تشاد
.مشابهتشادارىراکماجناتردقهکنآنودب،مورب

زاتسداهنز.دىسرمماشمهب٥اتاىاضثردىبىجعىوب
ىادص.دشفقوتمىاهملاکمعونرهعقاورد.دنتشادربناشىفرحرپ
ىعونندشىراجسپس،دىسرىمشوگهبىزلفىلىاسودروخرب
مپچتسدهچىهامردارزىتراىسبىزىچشزوسسپسوحىام
.مدرکساسحا

زاىکىزااربىجعهلىسوىعونودنتفوگمکحماومىنىب
ورفماهرجنحلخادهبىنعى،نىىاپتمسهبماىنىبىاهخاروس
داجىازىتراىسبىىاهنزوسزاهکددعتمىاهشزوسىرسکى.دندرک

.دشىسهىبگنردىبمرسومدرکرساسحامرسثجمجرد،دشىم
ناوختساهبکانتشحوىنىشامودىسرمشوگهبزىتىتوسىادص

تمسقندرکهرامرگدسمنامگهب.درکراکهبعورشولشکىدزنمرس

راجنهبانىىادصهکشعترموکانتثحوهاگتسدنىا.دوبمزغمبقع
ىتحارانوجنرثعامودرکىمذوفنمندبىاهلولسکىکىهب،تشاد
نامزمندبىاهناوختسامامتهکمدرکىمساسحا.دشىمنم

.دندوبهدششعترمىگنهامهىعونردهمهوهدوشگضارتعاهب

مامتهکمتفاىردمدرکادىپىرتهبساسحاهکنآزاسپ،ماجنارس
هککچوکىتمسقىانثتساهب،دندوبهدرکادجارمرسىناقوفتمسق
ردنونکانم.تشادىمهگنلصتممرسهىقبهبارمزغمهساکمامت
راىسبىعونزامس..مدربىمرسهببارطضاوتشحوزاىتلاح
،مدربىمسهببارطضاوسرتجوارددنچرمارىزدوببىجع



لللنبتمهمنوکهتازرفنبتمهمنهوکهتازرف٩کل

دوخىبدوخزاارممهدنهزاجامهگرمهبىتحهکمدوبهدشممصم
.دوشبنمندزفرحثعابوهدرک

لىلدچىهىبنم.تفرگىمربردارمبىجعىتاساسحانونکا
سپس،،ا....هآ٠:مدرکىنلوطودنلبىغىجندىشکهبعورش،ىربتعم ه ردىکلغلغسپس.دندشىبصعوهداراىبىتاکرحراچدمناتشکنا
ىاهطعهکمتشگروبجمومدرکساسحاماىنىبىاهخاروسزاىکى
رهىرتدبتبقاعاما.مهدماجناارراکنىامتسناوتناما،منکبىناهگان
سابلوا.دشناىامنمىرهامگرزمردپ،نمرباربردناهگان.دوبمرانتنا

ارشاهرهچمامتهکمىلمىدنخبلابوتشا٠نتربارىتلودنادنمراک
ناهگانامامدرکاشامتاروانم.تفگىمنخسنمابتخاسىمىنارون

ارىز،منىبباروامتسناوتىمننم:دمآدىدپمدوجوردىبىجعکوش
عونهچنىاىپا.متشادنمنکبارراکنىامناوتباهنآابهکىىاهمشچ
ا.؟هوبىىوداجورحس

ملباقمزامگرزمردپرىوصتهکىلاحردمدىشکبجعتزاىداىرف
د؟هدشربخهچ٠٠:دىسرپودمآنمتمسهب،نمهدنىامر.دشىموحم
ىزىچهکنىاا.هآه:دزداىرفوااما.مدمآربع1فواحىضوتماقمردنم
اتمىنککىرحتاروتىزغمزکارمزاىضعبمىرادىعسطقفاما.تسىن
هدهاشمام.ىنککردارتفارطاعافواشىپزارتهبىناوتبهکنآ

،ه زااروتهنافساتماما،ىتهىرىکمشچىاهتىلباقىارادوتهکمىنکىم
نامهزاو،هداد~وستقامحوىناهانوتلاهجهب،ىکدوکنامه
زابىاربىکمکچىه،رمانىا.دناهدادشرورپتافارخرداروتزاغآ
ىاربارراکنىمعمىرادام.تساهدرکنتفارطاناهجهبوتنهذندرک

مشوگهبارندىنشصوصخمىاهتلآنامه،ىنزد.مىهدىمماجناوت
هکدرکىمتباث،دادىمماجناارراکنىاهکىتنوشخابودرم)ورف

ردارىىارحصرداچکىصوصخمىاهخىمتسارداقتلوهسهب

قفومنمودىسرشوگهبىىادص.دنکورفزىنىگنسوکشخىنىمز
لماکارنآهکتسانىامروظنم.ممهفباربىجعنامزنآمدش

وع1~همىمض.زفمىجراخهىلدننامىىاههژاومدىمهفىم
نونکاىکشزپرگىدىاههژاوزاىراىسبنىنچمهوىناورىاوتىلاعف

لمشهکىىاهزىچوانعمزاىبوخهبنمودندوبموهغملماکمىارب
~ادىعساهنآ.مدوبهدشربخابورضحتسم،دنوشىماهنآلاح

راکنىازاارنانآروظنمىبوخهبنمومرببلابارمشوهبىرض

نىامدرکىمکردومدوبحمنانآهزىگناودصقزاومدىمهفىم
.دوبراوشدراىسبىناحتمالاحوههباما.تساىىانعمهچهباهراک
تى-زانامزهکدىسرىمرظنهبنمىاربهدننکهتسخراىسبىنومزآ
لوغشممفارطاردىداىزصاخشاهکدىسرىممرظنهب.دوبهداتسىا

آمثادودندوبنشوماخوتکاسنانآزاکىچىهودندوبدمآوتفر

زىگناللموهدننکلسکمىاربارجامنىالک.دندوبندزفرحلاحرد
بىبعناکمنآوموربنورىبتاتانآزامتشادوزرآطقف.دوبهدش
تسرد.دندوبهدوشگارمرسىناقوفتمسقهکىناکم.منککوتار

.دوبهدشدنلبتفسغرممختکىکهلکدننام
.مدوبهدىدنتفسغرممختکىزگهنمهکتسارکذناىاشهتبلا

ولوپىارادهکدوبىناسکونارجاتصوصغمطقفغرممختاوىز
پ~ندروخهبطقفهکىتخبدبورىقفنابهارهندندوبىىاراد



نبستهمنوکهتازرفال٨

.دندرکىمتعانق

نمزاىتلاوساىواندادىمىىاهرظنراهظا،صاخشاهاگهگ
صوصخبراکنىااىآ؟تساروطچملاحهکنىادننام،دندىسرپىم
هدىدمنهذهدرپرباربردىزىچاىآ؟دشىمنمرددردداجىاثعاب
روضحنمرانکردنمهدنىامر؟مدوبهدرکهدهاشمىگنرهچ؟مدوب
ندرککىرحتددصردصاخشانآهکدادحىضوتمىاربوتسثاه
نمشىامزآنىالوطردهکنىاودنتسهنمىبصعزکارمزاىراىسب
دوبنکممومدرکىمهمرجتارنوگانوگتاساسحاعوناتسىابىم
ردنم؟متفىبتشحوهبه:مدادحىفوتواهبنم.متفىبتشحوهب
ندىدنخهبعورشوا،،.ماهدربرسهبتشحوردتدمنىالوطمامت
رهمدوبموکحمنم،تاشىامزآنىازاسپهکتفگنمهبافداصتودرک
هماداىگدنزهبنىشنهشوگىبهارتروصهب،زاردىرمعلوطمامت
دوبنمرتقىقدوهدشرادىبىاهساوحموجهلىلدهبنىا.مهد ~ه هدرکىىوکشىپمىاربواهکدوبىلکشهب،سپنازانمتش:_.
ودرکدهاوخنىگدنزنمابزگرهسکچىههکدادحىفوتنمهب٠~~
واهکدوبىلکشهب،سپنآزانمتسثونرسودوبنمتىعفونىا ه- نمامزکرهسکچىههکدادحىفوتنمهبوا.دوبهدرکىىوکثىپمىارب
دهاوخهمادامىگدنزرخاوااتتىعضونىاودرکدهاوخنىگدنز
دهاوخمندىدهبىناوجدرم،مگرمنامززاشىپىمکتفگوا.تفاى
وا.دراپبرطاخهبدوخنهذرهارتاعلطاوىثنا٠نىامامتاتدمآ
وروابانىمدرموناىناهجىاربىزورارتاعلطانىاتشادهفىظو
.دنکشافنىبدب

لل٩نبسثهمنوکهتازرف

،دىماجب_الوطهب~کى.ضنهبهکىتلمر:سپماجناپ.

.دندکهدافتسا٠سثسنجزاربىج--،:<ثزا>:سن́آ،.دزغمذتصستهد

نزکىژانثتساهبهمم_دنتسبدرسرودهبقاهچراپىراونسپس

ىذغاکىادصربانب.تسشننمنىل.رانکرهنزنآ.دنتفگکدارتاتا
وىگدىسرىاجهب،نزنآهکدوبىهىلبلماک،دىسرىممشوگهبهک

ندشهداتفامىلمىادصسمپم.دوبهعلاطممرگسم،شراکهبزکپدمت

نآزد،هنانزمىلمسانرخمهدعبومدىنشنىمزىورربارىباتک

٠«.موربباوخهبمتفرگمىمصتزىننمهکدوبماگنه



ناهگانرىپدهاز.دشامرفمکحتوکسناهگان،بهارراغرد
وداهنىثفارطاىنشنىمزىورارىثتسدودىشکنتفگئخسزاتسد

دهده نىمزاب،ساسحىاهتشکنانا.تشادهکنادجمهزاارىثناتشکنا
:تفگىپسوتفرورفهشىدناهبواىاهظحلىارب.دندرکادىپسامت
ىاهفاىقابناوجبهار.،دمآدهاپخامناىدهبىصخشىدوزهب٠٠

د
؟دمادهاوخاجناهبىاهدننکتاقلم.تىرکنىثفارطاهبرىحتم
دهازدرمرىپ؟دىاىباجنآهبتسناوتىمىسکهچ؟هدننکتاقلممادک
تاوصاردىرىىغتچىه،ىىادصچىه؟دوبنثمطمردقنآاجکزا

،هقىقدهدتدمهباهنآ.دوبهدىسرنشوگهبراغنورىبردتعىبط
.دندنامراظتناهبکشخوفاصىندبابودنتسثنتکاسلماک

ودشهرىت،راغلخدمناشخردولکشىضىبفاکمثناهگان
اجنىااىآ<٠:تفگدنلبىىادصابىصخش.تشگدودسمىلکهبسپس
تسودمامتتجامسهباهبهارارچا.ىاوىا؟بهاربانجدىتسه
نىااتهکىىاهاجرد؟دننکىگدنزىکىراتنىاهبىىاهناکمرددنراد
۵ا.؟تساسرتسدلباقرىغهزادنا



للمنبشمهمنموگهتازرفنىشنهشوگهتازرفلکل

،،ا.؟تساشوهابوناشخرد،دنىوگىم،زىرىىاهمدتا<،تشا-شو-ىورقاهسى.5هثتمات>ات5رمهار
زوردنچ٠٠:دا.همادا،دشابباوجندىنشرظتنمهکنآنودبوا

هعموصنابهحن.تساهتخىرو~هرابودهوک،اجنىازارتلابىمک،شىپ
دوبهدرکطوقسنىىاپهبلابزاهکىگنسهتختاب>،تسدرودىوساوث٠<
نتفرگنشجلاحردنونکاامروخشل.درمودرکطوقسهردهب
وا.درکندىدنخهبعورش،رکفنىازاوا»؟تسىنروطنىا،~دنتسه

ه- نارد.درمىکنشتزامهبهاردوخ٠٠:تفکودادهماداشتبحمهب
-ه

.تشادنروضحاىنهکراتبهارناونابهکنرکمىکچىه،هعموص
ىجورخهاردىنادىمهکروطنامهو...درپسناجشاهمخدردبهار
هکبا.دندوبهتبگنسابارنآلخدمارىزتشادندنجوهمخدنآزا

ه ،٠...؟هنرکم،تسىنمهىتسهوتاىح،دشابن
واىندکراتىاهبهارىگدنزهبودنامکانشىاناوتکاسناوجدوم

.دندوبىبىجعتادوجومهکىتسارهب،صاخشانىا.درکرکفىوزنم
د

هکىتادوج~.دنتسنادىمنارکىدزارتوباردوخهکىتادوجوم
ردىرشبىاىندابتناوتىمهکهچنآرهزاوهدىزگربارىنىشنهشوگ
ابلپمعم،ىنىشنهشوگدهازنىنچ.دندرکىمىرود،دشابهطبار
ىناکملابندهبوتفرىملاباههکهنمادزابلطوادىبهارکمک
ىپحتسجهبلومعم.تخاهرپىمىنتفاىنتسداتبسنوهداتفارود
وتشگىم،دوبهدشلاغشارگىدىبهارطسوتلبقهکهکبووتمىناکم ه،٠
،نابهکن٠٠هکىلاحرددشىمهرجنپىبهمخدنالخادسپس

ه بهارهکىروطهبتخاسىمکنسزاىراوىد،وابلطواه ~ثاهنتراوىدرد.دىاىبن.رىبىثلولسزازگرمدناتگىدنىثنهش_گ~

ىوسارف٠٠هعمپمىاربهاپمنىا.ماهدر،آپجوىاچىمکذئ́اتدا<نب>٠
ه~ه رظنرد«تسد.ود
~
ناهاوخمتحروطهبرکىداهنااما،دوب٠دشهتفرک

دوخابارداومنىاهکمرادنىتبغرچىهزىننمودنتسىناهزىچنىا
،دروآنىىاپشاهناشىورزاارهسىک،تىاضرزاىهآابوا،.منادرگزاب
درکىعسودشولونىمزىورهتفوکوهتسخىناسناانناممهدعبو

ارچ٠٠:دىشىدنادوخابناوجبهار.دهدهىکتراغراوىدهبارشتشپ
،لاوسنىاهبخساپد؟دنىشنىمنهتسىاشورقومروطهب<امدننام

.ه
ونازراهچتسناوتىمن،دراو٠زاتبهار:دماشنهذهبکنردىب
ا.دنک.افروىتحارساسحا،لاحنىعرهو،دنىشنب

:درکنتفگنخسهبعورشهتسهآرىپبهار
- ؟تىچدىدجرابخامنىببوکب...بخ.

ودرکبلرىزىشرغدشىمبوسحمکىپىعونارهاظهکبهار
:تفگتساىوىرىتحارانراچددادىمناشنهکهتفرگىىادصاب
رد.دىدادىمنمىرامىبنىاىاربىزىچامشمتشادتسوهىلىخ٠٠
ددغتللتخارثاربهکىرامىبىعونزانمدنىوگىم،،ىروپکاچ٠٠

ندىشخبدوبهبىاربىىورادچىهاما،مربىمجنرتساىحشرت
ىکى.اتهبنونکاهکىثىاهمشچ،،.دنهدىمنمىنامسجتىعضوهب د~ ناهکمنىبىما.٠ا٠«تفکوتخادنافارطاهبىهاکن،دوب٠درکتداع
تسارارقهکمدوب٠دىنش.درادروضحاجنىاردمهناوجدرم

~ه~ هکهنوکنامهاىا؟تساهنوکچشتىعضو.دىاىبامشندىدهب



اىاذغىاهساکناوتبهکىاهزادناهبطمفمهنآ.تشاددوجوفاکش
،رابکىزورودرهفاکشنىاقپرطزا.درکدراولخادهب،نآزابآ

هدادواهبوهتخىرتشادقلعتبهارهبهکىاهساکردبآىمک

،تشادرارقىلاوحنامهردهکىبآهمشچزالومعم،بآ.~ىم
ه-ه

ىکنسرکزااتدشىمهداددهازهبوجمهىمک.دماىمتسدهب
اپمردنىثن~زعوىوزنمدهازنآهکىنامزات.دسرنتکلههب

هدىبامهمخهلخادهبىىانشورورونزاىاهرذنىرکچوک،دوبتاىح

نخسواابمهىسکو~ىمننخسىکامزگده.دشىمن

تلاحردبهار،دوبهانزهکنامزرها،ناکمنآرد.تفگىمن

سپنامسجدبلاکزاارشىوامسدبلاکودنامىمىمابرکفتو~دابع
هموظنمونىمزىاروامىىاهاضفردندرکرفسهباتتخاسىمادج

.دوربىنلوطىاهشدرگورپسهبودزروتردابمسمن

نىمضتهبرداق،ىنامىشپوفساتاى،ىرامىبهنپگچپهزورب
نابهگن.دثخبىىاهرارواتناوتىمگرمطقف.دشىمنشىدازآ

مومورهمکقاتانآزاجراخردشاىگدنزهبتمنادهزاجابهار
نورىپدوخزاىىادصچىهزگرههکدوبفظوماما،دهدهمادا،دش

هه- رامىبنابهکنناهچنانچ.دسربنىشنهشپکبهارحمسهباتدهدن

،درکىمطومسنىىاپهبهوکىلابزااىو،تفرىماىندزاودشىم
.هه٠-

.́هاتانار۵ىثنشزالومعم،دشىمکرمهبموکحمزىنبهار

نآىنلوطودرسراپبىاهناتمزلوطردىتح...درس٠کچوک
ىاهساکابمهنآ.دادىمهمادادوختاىحهببهار،رىسدرسقطانم
ىم~گبآزگره.درسبآ.دشىمهدادواهبرابکىزورودرههکبآ

ا٢هنبسهسوکتازرف

درسراىسبىبآطتف،دشىمنىفرعتواهبىاچزگده.دشىمنفراعت

ىراجىلاوحنامهردىراثبآاىهمشچزاامىقتمهککنخو

.تشگىمرىزاوسنىىاپهبىناتسهوکدرسىاهلاچخىزاودشىم

زىننآهک،وجىتشمطقف.دشىمنهدادواهبىمرگىاذغچىهزگده

وراوشدراىسبىاهدرد،زاغآرد.دشىمفراعترابکىزورودره

زاتىاکحودشىمداجىا،دوبىگنسرگزاىش:هکىرىذپانلمحت

.دوبرتدبمعزابىگنشتزاىشانىاهدرد.درکىمهدعمندشکچوک
وکشنىلکشهبودشىمىبآمکىعونراچد،ىنامجدبلاک

لىلدهبودندشىمبآتلضعواههچىهام.دمآىمردهدىبورچ
ولامعا.دندشىمرتکچوکوکچوک،شزرووبآواذغنادقف

بآرتمکورتمکزىندهازودندشىملتخملماک،ندبىعىبطفىاظو
زگدهدهاز،۵وجونىااب.تخاسىمدراوشىوخندبهباذغو

هکهچنآره،دشىمماجنادىابهچنآرهو،تفگىمنکدارشلولس

ردتسىابىم،دوکىمىعىبطفىاظونآماجناهبروبجمارواتعىبط
نامزوامرس.تفرگىمتروصهمخدزاىاهشوگرد،کقاتانامه

وتخاسىملدبمهدشدمجنمىکاخهبمکمکارندبتادىازنىا

.دنامىمنىقابىزىچ

دىشوکىمهدوهىب،تسخن.دشىمفىعضمکمکزىنىىانىبهوق

رد.دزادوپبتمواقموضارتعاهبهفقوىبوىمثادىکىراتنآهىلعرب

هدننىبردىبىجعتاروصت،لىختىورىن،ىگدنزنىالحارمنىتخن

.<»شور،>لماکوىعقاوآبىرقت،ىىاههنحم«.۵روآىمدىدپ

نآمشچىاههچىمامودندثىمزابدحزاشىبمشچىاهىسدع



نبتمهمنموکتازرف٩کل

شزىراىنمهبافداصتهچنانچهکدندشىمفىحنوفىعضنانچ
رون،شىملولسنآفقسمادهناوىبارخثعابودادىمخبرىهوک
ىاهمشچندشهانازوسثعابمتحروطهبدىشروخىىانشورو ه~ هدشوراىورهقعاصابراکناهکىروطهب،دشىمتخبنوکنبهار
.دشاب

د.ه رکىدىوسزا
ا
.تفاىىمشر.رپىعىبطرىغىاهنوکهبىىاونشهوم

ودندادىمصاصتخادوخهبارلولسىاضف،ىلىختىىاهادص <-- دىسرىمرظنهبهاکهک.دندوزفاىمنىشنهشوکدرمهجنکشورجزهب
فارطاىاضفردىبلرىزوهفخىىاهوگوتفگ،هدشاوجنىنانخسهک
دىدپان،دندشىمرهاظهکىتعرسنامههبودنتفرگىفلکش
هکدرکىمفثکبهار.تفرىمنىبزالداعتسحسپس.دندشىم
بهار.ولجهبهچبقعهبهچ.دروخىمولتولت،دوربهکوسرههب ه دسىعون،راوىدهبندشکىدزنماکنهردهکتفاىىمردتعرسهب
دنلبهنومنىارب،اوهىىاجهباجوت:اکرحنىرتکچوک.دراددوجوهار
ىادص،دعبىمک.٠وبدىدشىنافطزوربدننام،تسداىووزابندرک
ىروتومهکدروآىمدىدپواردارساسحازدىا،شبلقنامرض
.تساندرکشرغلاحردهکدرادشاهنىسر۵دنمترلقىتسارهب

وتاحشرتهىلختوشندبتاعىامتوافتمودنلبىاهادصسپس --- ىىاونشهوقهکىماکنههرخلابونپکانوکىاضعازاندبتابوسر
ىگدىىاسوشزغلفىرظوسسحمانىادص،دشساسحهزادناىب
.دشىمنىثنهشوگدهازىتحارانورازآثعاب،مهاباعهچىهامهتسوپ

هه٠ همخدىاهراوىد،هاکىبوهاک.درکىمنابابىبىجعىاهىزاب،نهذ

۵ک/نبتمهنوکهتازرف

درخنلاهکدرکىمساسحابهارودشىمکىدزنمههبرظنهب

سفنت،دشىمهفخشىپزاشىباوههکىلاحرد.دشدهاوخرىمخو

رابکىزوروددرقاورد.دشىماسرفناوتىراکوتشگىمراوشدزىن
ىتشحوبآهساکاتدنتشادىمربارهمخدکچوکفاکشنآگنس

وسفنتىاوبىمازلاوهزاتىاوهىمکودوشهدادهارلخادهبوج
ردهرابودارگنسناسپس.دوشدراوهمخدنوردهبتاىحهمادا

.دشىمکىراتاجهمهودندادىم.ارقفاکش
ىمامتهکنآ:اسپودشىممارىنامسجدبلاکهکىماگنه

رداقىوامسدبلاک،دندشىمراهم،ىوىندتاساسحاوفطاوع

زاهکىدوددننامتممرد.ددرگىمهنادازآىاهنوگهبندشروانشهب
وفىثکىنىمزىورربىنامجدبلاک...دزىخىمربىثتآىاههلعش
ىوامسدبلاکهب،نىمىسدنبهبنآلاصتااباهنتودنامىمىقابتفس

همخهلخا.زاندشجراخهبمهىوامسدبلاک.دنامىمىقابطبترم

زاورپهبسپس.دباتشىمنورىبهباهراهىدناىمزاودزروىمتردابم
تذلزاودزروىمتردابمکانرطخوىناتسهوکىاههارىلابرد

ارىعوبطمساسحا،ىوىندوىنامسجىاهدنمزاىىاهروىهازآ

سحىارادىاماملواههدکاملزارادىدهبهاگنآ.دنکىمهمرجت

.ددرگهملاکمو،وگوتفگدراونانآابدناوتباتدزروىمتردابممشش

رفسورىسنتخاسفقوتمهبرداقامرگهنوامرسهن،زورهنبشهن
،تفلکوروطقراىسبدنچره،ىردچىم.دنتسىنىوامسدبلاکنىا

ىاهرد.دوبده<وخنىهامسدبلاکنىارورموروبععنمهبرداق
زابهشىمهدبلاکنىاىاربملاعرساترسهنامرحمىاهاروشىاهقاتا



نبستهمنوکهتازرف۵کل

ىوامسابلاکهکدوبدهاوخنىاهمرجتاىهنحصچىهودوبدنهاوخ
.ددرگسونامنآابدشابنرداق

ده
بهارناهبهاکناودىشىدناىماهزىچنىاىمامتهبناوجبهار

وتمدصتفههکىمىدقهمخدنآردنونکاهکدرکرکفىنىشنهشوگ
ناجهبناجوهداتفانىمزرب،اهنتوکت،تشادرارقنانآزارتلاب
نتفگنخسهبعورشدراوهزاتىولاتشوگبهار.دوبهدرکمىلستنىرفآ

نورىباجنآلخاهزااربهارودرکدرخارراوىدنآتسامزله:درک
ارراوىدفاکشنامهاىکچوکردومدشهعموصدراونم.دىشک

ىفرطزا.دوبهدرمىتسارهبواا.ىنفعتهچا.ىىوبهچهکا.خآ.مدوشگ
وهتفر`گنوپهردهبمراداصق.تشاذگىقاباجنامهارواناوتىمن
دشدنهاوخلاحشوخىلىخاهروخشلا.ابابىا.منککمکىاضاقت
ىدواحاتناشىاذغدنرادتسوداهنآ.مىشکبنورىباجنآزاارواهک
۵ادىبودادودناهتسثنهعموصفقسىورهمهاهنآ.دشابهدشتاىب

ا.تخبدبنمهراچىبا.هآ.دنتساوخىمارناشکاروخمهسوهتخادناهار

زابتقثمرازهاموموشبماهدوسرفورىپبساراوسهرابود۵ابنم
،...مرادنناتهوکردارىىاهدمآوتفرنىنچناوتلصانم.مدرگ

ىدوروتمسهبودرکتسدابىصخشمانتىدحولاتشوگبهار
اروا،اپردىتحارج.تساخربنىمززاتمحزابناوجدرم.تفرراغ

زارفاسمبهارلابندهبىواکجنکابوا.تخادنادنلورغوىتحارانهب
ارلحمنآباىمکىاهفلعودوبارچمرگرسىبسا.دشجبراخراغ

ابودشکى٠زنبساهبناروخولتولت،ولاتشوگبهار.دروخىم

ال٩نبتمهمنموکهتازرف

فرطنآهب،بساتشپزاارشىاهاپزاىکىدشقفومراىسبتمحز

رد.دنداتفاهارهبهچاىردتمسهبهتسهآ،بکپهوراوس.دزادنىب
.دندىبثکىمارىوراظتناهکدنتشادروضحىرگىدناراوس،اجنآ

مامتاتداتسىااجنآردقنآوتخادرپنانآىاشامتهبناوجبهار
ىاهفاىقابندىشکهآابوا.دندشدىدپانشناگدىدرباربزانارفام

زىتکونىهوکهلقىاشامتهبوتشگ.راغفرطهبهرابودرکفتم

،لابنآرد.دوبهدىردمهزاارنامسآحطسراگناهکتخادرپ

رد،خدسودىفسگنرهب،۶تسدرودىوسارفهثموصىاهراوىد

.دندشىمهدهاشم،دىشروخرونربارب
،شراىتسدکمکابىبهار،مامتلاسکىتدمهب،شىپاهتدم

هعموصنآاتدنهوبهدشلوغشمشلتوراکهبدنبردىتاناوىحدننام

دندوبهتفاىناکمنامهردهکىىاهگنساباهنآ.دننکانبارکچوک

و،هدادشارتاراهگنساهنآ.دندوبهدىزروتردابمناکمنآنتخاسهب

هتخاسقاهنوگهبارىزکپهتاتامهدعموهدنابچرگىدکىهبسپس

.دباتنسدقمناکمنآلخادهبىرونچىهزگههکدندوب

نآاتدندوبهدربراکوهدىشکجنرلاکىتدمهب،لکشنىاهباهنآ

.دندوبهدرکلماکتىاضرساسحاىلصانامتخاسزاماجناسهک

تسردىباچگ،ناکمنامهىاهگنسکمکابدوبهدشمزلسپس

هبمزلرپس.دنناشوپبناثخردودىفسراىسبىاهىلابارنآودننک

نامهردهکىرهنبآابارنآاهنآ.دوبهدشخسکاخندرکدرخ

گنراهراوىدهباهنآدوبمزل.دندوبهدرکطولخم،دوبىراجىلاوح

مزل.تشادراوقنىمزىوتمدصتفهعافتراردهعموصنآاوىز،دننزب



نبننهمنوکهتازرفلطه

دوبداىهبىىانبناونعهبهشىمه،انبنآاتدننزبراگنوشقننآهباتدوب

نىالوطمامترد.انامبىقاباجرباپناسناکىىاگزىهرپوىوقت
.دندرکنلدبودرمهابىنخسچىهزگوهشراىتسدوبهار،تدم

دىسرمامتاهبدىدبىاىندکراتهعموصهکدىسرارفىزورماجنارس
تشدهبىنلوطىتدمىارببهار.تفرگراوقسدقتوتکپ،درومو

هه-
هتخادنااهناسناىاىندهبارشهاکن،رابنىرخاىاربوهدرک.اکناساهل

شاهمخددراوهکدوب.درکدصقوهدرکنآهبتشپهتسهآسپس.دوب
ناجوههاتفانىمزرب،شراىتسدىاپرانکرد،هظحلنامهرداما،دوش

.دوبهدرپس
~ههه ،ىزکد~اتاردوهدمااجناهبىرکىدنابهار،دعبناىلاسىطرد

هدرکىگدنزوهدرکسبحهنابلطواداردوخ،تشادنىلخلمچىههک هه لخادزاارنانانارکىد.دندوبهدرکمىلستنىرفاناجهبناجسپسو
هداداهروخشلهبارناشنتزىچانورغلتشوگوهدروآنورىبهمخد

هه
هکىلاحرد...ىکنشتزا.دوبهتفراىندزا،رکىدىبهار،نونکا.دندوب

د
نىبزابهارراىتسدهکىماکنه...دوبهتفرنشغارسهبسکچىه
چىهتناوتىمننىشنهشوگدهاز.ىلىلدرههبانبلاح-تفرىم ه زورودباهرىجتفاىردىاربىهاررکىد.دشابهتشادلدردىدىما

ه چىهرکىد.تشادنراىتخارد،دوبشتاىحواقبهمشچرسهکشرابکى --- ندرکهاکنزاناوجبهار.درىمبودشکبزاردهکنارکمدنامىمنراک
~~ زکسمهوکىبىشارسهرانکهبارشهاکنودىشکتسدهعموصناهب

ه~ دوخىارباهکنسناىمردبلىسهکارىرىسم،هاکنابوا.تخاس

دننامتسرد،هوکهنمادردبلىس.درکلابند،دوبهدوشگ

١ط١نبستهنوکهتازرف

واهلاهنناىمزاهکىمخزرثادننام.دومنىمتاربىىاهىگدىرب
وهدمآدىدپگمممدوخلخادردو،فارطاىاههنبسوناتخرد

ىهتنمنىىاپتشدهب،ناتسهوکهنمادهکىىاجرد.دوبهتشذگ

دنکهدهاشمهوخصوگنسىدادعتکىتناوتىمناسنا،دشىم

،اهگنسنىارىزرد.دندوبهدشرابنامهىوروهدرکشزىرىگ،اتهبهک

...تشادرارقىدسج

ارهملباق،دشراغلخاد،کانشىدناناکامکىاهفاىقابناوجدرم

تف~زاسپ.درواىبهزاتبآاتتفاتشهچاىردتمسهبوتشادرب

ىرگىدراک،هزاتبآزانآندرکرپزاسپوهملباققىقدىوشتسشو

اب،فارطاهبىوسارسىهاگنزاسپوا.درکادىپ،ندادماجناىارب

چىهزاىاهناشنرگىد.دىشکمهردارشىاهوربا،تحارانىاهفاىق
راچان.دوبن،درکعمجنىمزىورزاىتحارهبناوتبهکىاهکپدوهخاش

مدقىاهشىبلخادهبوا،دنکادىپمزىهاتدوربرترودىاهطقنهبدوب
وجتسجوشواکزاتسدهاتوکىاهظحلىارب،کچوکىتاناوىح.داهن

دندشدنلبناشىاهاپىورودنتشادربندروخىاربىزىچنتفاىىارب

،لکشنىاابدوبهدرکتثرجىدوجوممادکدننىببىواکجنکابات

نآلدردسرتزاىربخ،لاحنىااب.دراذگبمدقنانآورملقهب

ودنتشا~ناسنازاىسرتچىهتاناوىح،اجنآرد.دوبنتاناوىح
.تسىزىمتاناوىحابافصوىگنهامهلامکردناسنا

وا.دوبهداتفانىمزربىلاهنهکدىسرىناکمهبماجناوسناوجدوم

هزاجاىوهبشفىعفآتبنىورىنهکرتگرزبىاههخاشنتکشاب

سپسوا.دروآناشکناشکراغلخدمرانکاتىکىىکىاراهنآ،دادىم



نبتمهمنوکهتازرف۵طل

ىارباپماستوىاچ،ىقىاقدزاسپوتفربآزارپهملباقلابندهب
ه .دندشهدامارکىدىراب

ابارناشوجىاچ،ىسانشقحزاهدنکآاپارس،دهازدرمرىپ
،درمرىپندىشونهوىشزاناوجبهار.دىشکرسکچوکىىاههعرج

ابارندروخاذغهلىسورهمدرم،تبتنىمزرسرد.دوبهدشروحسم
بىترتنىاهب.هوىغوهساکاتهتفرگناوىلزا.دنتفرگىمتسدود
وهىذغتثعابهکىىاهىکاروخوافهبتبسناردوخمارتحابتارم
نىاهبهکمهرىپدهاز.دنتشادىمزاربا،دشىمىنامسجدبلاکىاقب

ه هتشادهکنتسدودابارشاهساک،دوبهدرکادىپىنلوطتداعراک
~

شاهساکىلخادهرادجردشتسدرهزاتشکناکىهکىروطهب،دوب
ره.دنامبربخابهشىمه،شاهساکىاوتحمنازىمزااتتفرگىمرارق
نکىل،دوبنهدشهتخىرتاعىامنازىمندىدهبردانقوادنچ
هاگره.دروآتسدهبتعرسهبهشىمهارشاهساکلداعتتسناوتىم

ه~ نتشادهکنتىعضولىابهکدىمهفىموا،دشىمسىخشتشکنا
شىاجرب،ىضارودنسرخىاهرهچابنونکاوا.دهدرىىغتارشاهساک
هزادناهچاتارغدىاچنآشزراهکدوبمولعمىبوخهبوهتسشن

ندىشونهبارشرمعزالاستصشهکنآزاسپمهنآ.تسنادىم
...دوبهتخادرپدرسبآ

تخسىگدنزلاستصشزاسپهکتسابىجعىلىخ،:تفگوا
ادىپغدىاچناىشونهبزاىننونکانم،ىتحارزاىراعوراوشدو

هجوتماىآ.مرادمربمزاىنزىنشتآىامرگوترارحهبآنمض.ماهدرک
،،...؟تساهدرکمرگارنامراغىاوههزادناهچات،شتآنىاهکىاهدش

اکلنپشنهشوککنازرف

.تخادرپلهازدرمرىپىاشامتهبتقفشومحرتابناوجبهار

ساسحاتلوهسهبهچ!ىاهناعضاوتمىاههتساوخواهزاىنهچ

ج،اخاجنىازازگهامشاىآ،:سرپوا!درکىمتىاضرونىکست
٠...؟ىمارگداتسا،دىوشىمن

ارگنسرهنماجنىارد.زگره،رىخ»:تفگخساپدهاز

،ماهدادتسدزاارماىىانىبهوقهکنىازا،راغنىارد.مسانشىم

نووىبهبمهاوخبهکنىااما.منکىمنىتحارانساسحاهجوچىههب

~،بىهمىاههژدواههاگترپنىاوگنسهمهنىادوجوابومورب

تسانکممىتحا.نکممرىغتساىراکنىا!وىخ.منکشدوگ

نىازاندمآنورىبزاسپتسانکمم.منکطوقسهچاىردلخادهب
،..منکادىپارنآلخادهبتشگزابرىسممناوتنرگىد،راغ

هنوگچامش،ىمارگداتساىاد:دىسرپددرمىنحلابناوجبهار

ارنآاىآ؟دىنکادىپارىنتفاىنتسدوىوزنمراغنىادىدشقفوم

۵؟دىدرکادىپافداصت
ناهجنآىاهناسناهکىماگنه.مدرکنادىپافداصتارنآ.رىخ.

نىااهنآ.دندروآاجنىاهبارم،دندناسرناىاپهبنمابارناشراک،رگىد
ىانخبلو،درکادىپىرتشىبشمارآوا،ا.دنتخاسنمصوصخمارراغ
نىنچنتفگهکتسنادىموا.تشگراکشآشاهرهچربتىاضرزا

.درواىبدىدپشناوجهدنوغشردتسناوتىمىرىثاتهچ،ىاهلمج

زادوبکىدزن،ىاهظحلزاسپهکدوکترىحىردقهبناوجبهار

امشىارب»:درکرارکتنامزتنکلابوا.دوشنىمزوبشقنبقع

هوکلدردارىگرزبخاروسنىنچدندشرداقهنوگچاهنآاماا.؟دنتخاس



اط۵نبننهمنموکهتازرفنىتنهمتوکهتازرف۵طک

،...ا.؟دننکداجىاامشىارب
اجنىاهبارمدرمو۵٠٠:تفگودرکزىمآتنطىشىاهدنخ،درمرىپ

اجنىاهب،درکىمزاورپاوهردهکىىوکسىورارماهنآ.دندروآ
دوخزاىىادصچىهنىش~نىااما.اههدنرپدننامتسرد.دندروآ
ىادصىعون.دوباههدنرپىادصزارتمکلقادح.دادىمننورىب
نامسآرداراههدنرپرپولابىادصمرداقنم.تشاهصوصخم
اهنآىاهرپناىمرداردابناىمرداردابشزغلىادصمرداقنم.مونشب
دننامتسرد،دندروآاجنىاهبارم،نآابهکىزىچنىااما.مونشب

دنلباوههبنىمززاىلکشمچىهىب،زىچنىا.دوبااصىب،تاهىاس
چىه،دمآىمندوجوهبىدابناىرجاىتکرحنىرتکچوک.دشىم
دنتفرگمىمصتدرمودنآ.هادىمنتسدناناهبتعرسساسحا
،،.دنرواىبدورفهطقننىاردارم

،،ا.؟ىمارگداتسا،اجنىاارچرخآاما.
ام.ىشىدنىبناکمانىاتازاىتماهبتساىفاکا.؟ارچا.؟ارچىتفگ~

ونارجات.مىرادهلصافىترفامىاهناوراکهداجزارتمدصدنچطقف
د-- دنرىکبرارقسدقتدرومهکناىارباىوتروشمارب،ناناکرزاب

نىا.دننکىمارناشراکناربجىعون،وجندادابودنىآىممندىدهب
تفهوکچوکهاکاملودهبهکدرادرارقىىاهرىسمرانکردراغ

دد، هعموص
ىکنسرکزانم،ناکمنىارد.دنوشىمىهتنماىندکراتا

نمزازىناهامل.دنروآىممىاربزىناردىدجرابخاانمض.مرىمىمن
ىبوخهب،وتتىرومامنىنچمهو،نمتىرومامزاارىزانرىگىمکمک
،.دنرادىهگآ

زاآمتحنىرباع،داتسااثاه:درکىراشفاپمهزابناوجبهار
بجعتهب،درادرارقاجنىاردهکىنلوطوگ.زبنىنچىراغهدهاشم

هتشالندوجوىراغحونچىهلبقهکىلحمردمهنآ،دنتفاىم
ها.تسا

وتاىآ،ناوجدوم>:تفگوداتفاهدنخهبىداشزارىپبهار
اجنىانىبىدشهجوتماىآ؟ىاهتخادرپفارطاردشدرگهبىتسارهب

؟دراددوجوگرزبوکچوکددعتمىاهراغرادقمهچ،هچاىردبلو
وتهکتسانىاتىعقاو.دراددوجوراغهنمکتسداجنىارد؟هن
طقف.ىدوبهدمثنهتکننىاهجوتمنىاربانبوىتشادناهراغهبىهجوت

».نىمه

،درمودتسانکممروطچرخآ٤:دىسرپىتفگشابناوجبهار
دنچراکنىاامتح؟دنشابهدرکامشتنوکسهدامآوهدنکارراغنىا
۵...!دىماجنالوطهبهام

ابارراکنىااهنآد:دادخساپهلصوحرپوروبصىاهفاىقابوىپبهار
،دندوبهداهنىمتاملعارنآمانناشدوخهکبىجعىىوداجکمک
تشنهدنرپىوکسنآلخاد،اهدرمنآزاىکى.دندادماجنا
هتشادنروضحىلاوحنىاردىواکجنکصخشچىهدشاببقارمات

ههد
ىادصناهکان.تشادتسدردىکچوکهاکتسدمهرکىددرم.دشاب
ىزىچلقادحنىا...ودىسرشوگهبهنسرگنىطاىشدننامىشرغ
اوههبوهدشدوداهگنسهتخت.دندرکلقنمىاربنانآدوخهکتسا

<ه-
هاتارد.کقاتاودابىراغرکمتمثادندوجوزىچچىهرکىدودنتفر
رپارمهساکرامودىزورهکتساىراجکىرابراىسبىبآرهن،ىلخاد



نىتنهشوکهتازرفلطک

هدوبىفاکراىسبنمىصخشىاهزاىنىارب،بآرهننىا.دنکىمبآزا

مشابنراچاننماتدندادبىترتهنوگنىاهبارعفوااهنآ.تسهو
و.مشابهتشادنوجهچنانچ.موربهچاىردرانکهب،ماهنازوربآىارب
ردهکارىىاههزخنم_تساهداتفاتافتامىاربهاگهگتىعضونىا
اما،دنرالنىبوخداىزمعطهتبلا.مروخىم،دنىورىمىنوردناتاتا

هدنز،وجىرادقمندىسرنامزاتهکدهدىمهزاجانمهبلاحرههب

۵.مرىمنىگنسرگزافمنامب
راوىدنآ.دشکىدزنراغراوىدهبوتساخربنىمززاناوجبهار

،هلب.تسادرارقزورىىانشورورونرانکرداهتمقوىاسزاتشىب
هکدوبهىبشىىاهلنوتهبوتشادىبىجعلکشىتسارهب،راوىدگنس
گ~تلفردواو،تشاددوجوشوماخناشفثتآىاههوکرد
بآگنسهکدىسرىمرظنهب.دوبهدرکهدهاشمکىدزنزا`کناق
دىسرىمرظنهب.دوبهدشرىزارسنىىاپهبوهلشباذمسپسو،هدش
هکنآنودب،دوبهدشدسم،هشىشدننامتفسىحطسىوروب

حطسنىا.دشابهدشداجىاىاىراومهانوىگتسجربنىوتکچوک
گنسىاههگ.،فافشهىلنىاناىمزاو،دىسرىمفافشرظنهب

هشوگردهاگهگهکىلاحرد،دومنهدهاشدشىمارصلاخوىعىبط

هقطنمنآردلطروضحزاتىاکح،ناشخردوتاربىاهگررانکو

روبزمىلطهکدرکهذهاشمناوجبهار،طاقننىازاىکىرد.درکىم
ىراجنىىاپتمسهب،ظىلغىترشدننام،راوىددادتماردوهدشبآ

ىدهىلهکىماگنه.دوبهدشدوس،هشىشحوننامهابسپسوهدش

لک/نبتمهسوکهتازرف

ىراددوخندشتفسزا،ندشدرسلحارمىطردموىىلىسدىسکا
ىعىبطهشىشابىىاهراوىدزاراغنآ،بىتوتنىاهب.دوبهدرک
ا.دپ.،اد،وخ~.

تقوعرسارددىابهکندوبهنازورىاهراکىرسکى،دوجونىااب
ندزفرحهبارناشتاقوامامتدنتسناوتىمنهکاهنآ:دشىمماجنا

و~طردزابآندروآ،رانفکندرکوراجهبمزل.دننکىرپس

~ارىا~اش،ناوجبهار.دوبتوافتمداعباابمزىهنتسکش

ىتبغرولىمچىهىبوتشادرب،دکىمهدافتسانآزاوراجناونعهب
وهدننکلسکىتىلاعف،تفاظنىاهراکهکىتسارهب.تخادرپراکهب
،دباوخبنآىورتشادتداعهکارىلحمتقدابواا.دوبزىگناللم

ارهدشىروآعمجکاخودرگ،مامتتقدوساوسوابودرکوراج

دروخربىکچوکمسجابناهگانشىوراج.دربراغلخدمتمسهب

<ىش،مسجنآ.دىشکنورىبارنآوا.۵وبهتفرورفنىمزفکردهکدرک

ىقلخدبابناوجبهار.دوبزبسهبلىامىاهوهقگنرهبىکچوک
دوخزاهکىلاحرد،درادربارمحازمگنسنآاتدشمخمامت

دده
ار،ىشوا.دوشراغدراودوبهدشقفومهنوکچکنسنادىسرپىم

وترىحزاىداىوف،تشاهىمرببقعهبىمدقهکىلاحردوتفرگ
دهد
وا؟دوبهچاما...زىچنا...دوبنکنسکى،،ىشنااما.دىشکىتفکش
.درکسملارنآشتسدبوچابوتخادرپ،ىشىسرربهبطاىتحااب

ابوتشادربارنآوا.دروخلق،رادهلوگنزىىادممداجىااب،ىش
نىانم!راوگ.زبداتساىا»:تفگوتفررىپبهارتمسهبهلجع
درمهکدوبهداتفاىىاجرد،ىشنىا.ماهدرکادىپاربىجع،ىش



لک٩نصتهنوگهتازرفنبننهنوکهتازرفاط/

،،...دوب.دىثکزاردنىمزربموکحم
:دادروتسدودمآنورىبتمحزاب،دوخىنورانا~اتازادرمرىپ

رظنهب...بخ٠<:تفگناوجبهار،،.نکفىصوتمىاربار،ىشنىا٠٠
وىمرچسنجزا.تسانمهتسبتشمودىگرزبهبىاهىسکدسرىم

ه رد٠«درکىملارنا،ىرکىشانابوا،،.تساسانشانىناوىحتسوپاى
ادىپ٠دنربوزىتىگنسمورىم.دوشىمهدىدىدنب،نآهناهدفارطا

ه
ودرکادىپىزىتکنس،دشجراخراغزاهلجعابناوجبهار،،.منک
ردهکدمآربىزىچنآندرکهژاددصرد،راغهبندشلخادزاسپ
ىتخسىلىخراک٠٠:تفگناوجبهار.دوبهتشادهگنهتسبارهسىک
...هدشکانبسچتبوطرطرفزازىچنىا!...تساىتفلکسنج.تسا

ارنآ...مدشقفوم.رخلابا.هآ...اما...تسامنوهزخزاهدىشوپو

نمادىورارنآتاىوتحمودرکزابارهسىکردتقدابوا،،!مدىرب
نونکاتزگرهنم.دنتسهلوپىاههکسارهاظ٠٠:تفگوتخىرشسابل
،هسىکنىارد.مدوبهدىدارنآزاىرىواصتطقفا.مدوبهدىدنلوپ

ه زا.دراددوجوناشخردراىبوىکنرىاههشىشزاىکچوکىاههکت
ددعجنپا..آ...؟دنروخىمدردهچهباهگنسنىاهکمسرپىمدوخ

ه .،،دنا٠دشنىزم،کچوکىىاههکتابهکتسهمهلطرتشکنا
.هد

ارشىادرناوجبهار.،،منکسملاراهنارادکب٠٠:تفکرىپبهار
.درکتىااهتاىوتحمنآتمسهبارشداتساتسدودرکدنلب
اهنآ،ناشتاشاعتراقىرطزامناوتىم...توقاى...ساملا٠٠:تفگبهار ههه ىاهکنسناهتبهادناوتباتدشتکاسىاهظحلبهار٠...ومرببمانار
ه-
ماجنارس،درکسملمهاراهرتشکناواهلوپوا.دنکىملاراهبنارک

اهزىچنىاموکحمدرمنآ><:درکم٩اعاودىشکىقىمعسفن
،لوپىاههکسنىاهکمنکىمساسحا...تساهدوبهدربتقرسهبار
هنارورشوىفنمىشاعترازاهکمنکىمساسحا.دنتسهىدنه
وا«درادىداىزراىبراىبشزرا،اهزىچنىا.انتهرا٠رپخرب
اهنآرادرباراهنآ٠٠:درکملعاناهگانىپستفرورفرکفرهىاهظحل
هچاىردتمسقنىرتقىمعهبتسارودقمتىاربهکاجنآاتورادربار
ىتخبدبنامىارب،مىرادهگناجنىارداراهنآهچنانچ.نکباترپ
وىتخبدبولتقىوب،صرحوحمطىوب،داىشانىاره.دروآدنهاوخ
نىانتفگزاسپوا۵ا.رببورادرباعىرساراهنآ.دسرىمماشمهبرقف
ىنوردنا~اتالخادهبهرابودناوارفتمحزابودزىخرچ،بلاطم
راغزا،تخىرىمرچهىکردار،اىشانآمامتناوجبهار.تفر
وا،بآرانکهبندىسرزاسپ.تفرهچاىردثمسهبودشجبراخ

ه ودرکشخپ،حطسمىکنسهتختىورارهسىکلخادتاىوتحم
ناىمارنآ،تشاهربىىلطهکسسپس.درکاشامتاراهنآتقداب

ده لخادهبمامتىورىنابارناوتشادهکنشاهبابسوتصشتشکنا
دروآدىدپىددعتمىاهجومودمآردزاورپهبهکس.درکترپهچاىرد
نامهاباههکسنآمامت.تفرورفبآلخادهبا.پلچىپسو
تارهاوجمهدعبواهرتشگناتبونسپس.دندشورهبورتشونرس
.دنامنىقابزىچچىهماجنارس.دىسر

زاىدنخبلودزىخرچ،تسثتقدابارىثىاهتس٠هکنآزاىپ
نآابىراوخىهامگرزبهدنرپ.تبىثقنشنابلربىمرگرسوحىرفت

- ،رکىدهدنرپودهکىلاحرددشدنلباوهردىلاخىمرچهسىک



نپشنهشوکهنازرللل>

زاوآدندرکهمزمزهببلرىز،ناوجبهار.دنتفراوههب،والابندهب
تفاظنراکهبوهتشگزابراغهبتفرگمىمصتوتخادرپ،<تاوما

.دهدهماداشاهنازور
ناوجبهارهکدىسرىنامز.دىماجنىنلوطهبداىزتفاظنىاهراک

ه.-هد
ربرپهخاشناتسناوتهرخلاب

نىمزىورربارک~
ىهاکنابو،درا́دکم~

شربورودىگىکاپزاودزادنىبرظنشفارطاهبدنسرخوىفار
وهدىشاپنىمزفکىورهزاتوزىمتهساموا.دنکىدونشخساسحا
هملباقودشىمهدىدنشورىثتآرانکردزىنهتسکشمزىهىرادقم
ىاهراکهکتفگدوخهبودىلاممههبارشىاهتسدوا.دوببآزارپزىن
دىسرىنامزماجنارس.دوبهدىسرناىاپهبلماکرگىد،زورنآتفاظن
وتاعلطااتدندشهدامآشاهظفاحزاىشهوناوجىاهلولسهک

.دننکتفاىردارىرتشىبىاهىنتفگ

نىمزربارشىاهاپ.دمآنورىبراغىنوردناتاتازارىپدهاز
هکلمثهجوتمشىگمرجتىبمغرىلعناوجبهارودىشکىم

،دهاز.دوشىمرتدبتعاسهبتعاسدرمرىپىنامسجتىعضو
.درکبترموفاصىئندبرودارشسابلوتسشننىمزىورهتسهآ

بآزاارنآوتشادربدوبشسرتسدردهکارىاهساکناوجبهار
ودادراوقشىمارگداتسارانکمارتحاوتقدابارهساکوا.درکرپدرس
ژبىلىمهکهاگ؟اتدرکتىادههساکتمسهباردرمرىپتسد

ى´
عطمىتسردهب،بآهساکروضحلحمزادناوتب،درکادىپندىشون
ارنخسهتشرشداتسااتداتىارظتنموتسشننىمزربسپس.دشاب

~درىگىتسدهى

للانبشهمنوکهتازرف

مرگسدرمرىپ.دىسرىمنشوگهبىىادصچىه،ىاهظحلىارب

ندرکفاصزادعب،سپس.دوباىنآهبندىشخبمظنوتارطاخرورم

نزنآه:تفگودادهماداارشناتسادهلابندوا،هفرسىمکوهنىس

باوخهبداىزامادىسرنمباوختبونمهدعبوتفرباوخهب

دردهبارمرسودىشکىمسانرخىکانتشخوزرطهبنزنآ.متفرن

ىعسنآدردوهدرکمرومزغمهکمدرکىمساسحا.دوبهتخادنا
ىدردسپس.دنکىشلتممهزاارمزغمهمجمجناوختساتشاد
ىماسحاودندادىممجى:رمندرگىامگر.مد_٩ىماسحاموادمودىدش

همگنمآومتىرزد.موربشومزاتسا_~هئنحلرههکمدرک

ىىاپىاهمدقىادصومدرکساسحاىدىىغت،نزنآىاهسانرخ

اجزاودىشکبجعتزاىداىرفناهگان،نزنآ.دىسرشوگهب

ىاغمثآىادصاددجمنم.تفاتشنمنىلابتمسهبوتساخرب

ىراجهوىشردىرىىغتهجوتمومدىنشاررگىدىاهمزاولواههشىش

مندبزااىوتفرىممندبهبهکمدمثىاهتخانشانتاعىامنآندش
مرسردهککاندردتاشاعترانآ،دنچىتاظحلزاىپ،دشىمجراخ
زا،مدرکىمسحندرگرودهکىراشفودشفقوتم،دوبهدشداجىا

،تشاددوجومرسزغمىورربهکىرودمودرگتحارجوتفرنىب

.دىشکنمندرزآزاتسد
ودزمههبارىاهشىشلىاسوىرسکىودرک.اکهبعورشنزنآ

اتدشمخهکىماگنه.دشزىنىزلفلىاسوىرسکىدروخربثعاب

زاىکىمهىنشارواتکپدحىادص.درادربنىمزىورزاارشباتک

ارنآتشادىصخشارهاظ.دمآردادصهبمهقاتاناملبماىلىاسو
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راوىدهبنزنآ.دىشکىمولجهبوهتخاداتکرحهبتاتافکىور
ارتاتاىدوروردىزلفشزغلىانشآىادصنمودشکىدزن

مرسربهکىىاهزىچمامثهبوهدىشکزاردىحارجىمىورنم.مدىنش ه~ متشادنندىثکزاردرکمىاهراچلاحرههبمدرکىمرکف،دوبهدما
ابىىاهراکىتسارهباهنآا.تسثا1دوجومىاربىتکدحناکماچىهارىز
رادروخربىرتثىبساوحوشوهزانم.دندوبهدادماجنامرسزغم
رکفتوهشىدناهبرتراىشهورتقىقدىاهنوگهبمتسناوتىم.مدوبهاش هد~ کنکوصخشمانراکفاعوناراچدهشىمه،نازاشىپات.مزادرپب
ومناربد-زااراهنآمدىش5ىمباتشوهلجعابهشىمههکمدشىم
ارراکفانآمد~هتسنارتنزگرهارىزمهدتوسمنهذزاىاهشوگهب
دننامزىچهمهکنىااما.مهدحىفوتوهدرکهىجوت،حوضووتقداب
.دوبحضاوونشور،ىاهمشچللزبآ

داى.مدروآداىهبىبوخهبارهعقاونآومداتفامدلوتداىهبنم
~

.مدوبهتخادنااىندربرژقمدعومزارتدوزهکمداتفامه~~نىتسخن
امامنزنآرىپوهدىکورچهرهچداىهب.مداتفامردامهرهچداىهبسپس
هتفرگشفآر۵مدوبمدوخنامههکاردازون،مردپ،اعبىمک.مداتفا
ردهک.وبىدازونلفطئىتسخنارىز،تشادهمهاونمزارظنهب.دوب

،ه هچاپتسدونارکنتلاحداى.دوبههدشرمع
ا

وامداتفاىمشاهرهچ
- داز~ناکنرىتروصوهدىکورچوهدروخنىچهرهچهب

~
.مداتفامتىلوفطنارودنىرىشىاههنحهداىهبسپس.تسىرکنىم

ىرسپىاراههکدوبنىامنى1اوىوزرآنىرتزىزعونىتمهم
ىمىظعراختفا،راکنىااب.دزرولاغتشاتىنابهرهفرحهباتدنشاب

لکلنبستهمنوکهتازرف

کىوهسردمنارودداىهب.دنکفاىمهىاسهداوناخىاضعارىاسرب
ودنتسشنىم،نىمزىور~مداتثاوهاىهرپوناطىشکدوکملاع

هکمداتفاىبهارداىهب.دنسىونبقشم،ىىاههتختىوردنتشادىعس

رگىدىکدوکژرسهبىکدوکزاوتشادلاغتشااممىلعتوشزومآهب

ىثنادرگاشتملموىثنزرساىو،دىجمتوفىرعتهبوا.تفرىم

تسىابىم،مندرکراکبوخلىلههبهکتفگىمنمهبوتخاهرپىم

زاومزوماىبرتشىبىىاهزىچاتمدنامىمىقابمهزابسلکزادعب
.متفىبرتولجمىاهىسلکمه

مدوبرداقتلوهسهب.دوبهداعلاتراخورىذپانانفماهظفاح
هدهاثمىدنهفلتخمتلجمردهکمرواىبرطاخهبارىرىواصت

ارىرىواصت.دندروآىمدوخابنىمزرسنامهنارجاتومدرکىم

اما.مدوبهدىد،ىراگزورردارطنآدوبنمداىردلصاهکمروآىمداىهب

،زىنناىمنامحهب.تساهبلودىارادهکتساىاهلىسو،هظفاح

هدرکلمحتاهىنىچتسدردهکارىتاقشمواهد،دواههجنکشمامت

ودانساىرادقملمحمرگسهکارم،اهىنىچ.مدروآداىهب،مدوب
خاکزاذغاک

هکدندوبهدىسرطلغهجىتننىاهبو،هدىدمدوب»لاتوپ»ا

هدومرهارهمىنردارماهنآ،دنشابىمىتلودرارساهبطوبرم،دانسانآ

،نماما.دنتسعهچرارسانآمىوگباتدندوبهتخادناهجنکشهبو

ىزاراهنت.متشادناهزىچنىازاىعلطاچىم،تپوتخبدبىبهار
ىاهاملمنالبهکهوبنىامشابربخابنآدوجوزامتسناوتىمهک
ا.دننکىمفدممزورر.ىىاذغهرىجنازىمهچهدکامل

راکفاردقرغهکنم.دشزابىزلفشزغلىادمذاممابردناهگان
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ادصهبنورىبىورهارردهکمدوب.دشن.ىاهمدقهجوتم؟مدوبدوخ
.دوب٠دمآره

مىظعىتشککىردوت.منکمارآارتىواکجنکلعفمنکىمىعس
نآهبامهکىناکممکتسداى.دنکىمرفساضفردهکىرادروضح
وداوم،مىنکىمرفسامهکىتعرسابارىز،مىىوگىمىىاضفهىاىرد،
رارقامىاهساوحتحتىتعرسنانچاب،اضفردهدشىثخپتارذ

ىوتحمىىاىردردراگناهکدهدىمتسدساسحانىاهکدنرىگىم
۵...؟ىنکىملابندارماهتفگوىمهفىماومروظنماىآ.مىتسههبآد

لابندىتحارهبارواىامهتفگ_هلبومدرکرحفتهبعورشنم

ىىاىقىاقودنمتداعسدور:تبتزىزعدورىروآداىابهژىوهب،مدرکىم
ارناتروظنم،ىرآ۶:متفگواهب.دنتشاددمآوتفرنآردهکزابور

،امهنىفسمىىوگبتسارتهباى،امىتشک،نىرفآ«:تفگوا<>.ممهفىم

نىتمهمامهنىفسعقاورد.دورىمرامشهبصخشمىهورگوزج
هلمجزا.هنىفسره.دورىمرامشهبهورگنىالقنولمحهلىسو

اماو.تسانتىپاکمانهبىصخشاىهدنامرفىاراد.هنىفسنىمه
عقاوردوا...بخ...هکمىوگبدىابلاوىمدآاىرلاساىردکىهرابرد
»نادروناىردهزارىغهب،مىوگبدىابنونکا.تسالارىمدآنامهندتىپاک

هاصهدوخابهنىفسنىاردزابرسوىماظنمهژدادعتام،ىىاضف

هکمىشابهتشادىماظنىاهدنامرفهکتسالوادتمراىسبومىراد
صخشنىا.دشابىمهنىفسردرضاحناىماظنهىقبقوفامودشرا
،ىنواعمنىنچهبامودنکىمهفىظوماجنالارىمدآنواعمناونعهب

ىاههژاوتاحلطصاقبطوبمناوتبهکنآىارب.مىىوگىمدرگرس
ه~

~ترىدمهکهزادنانامههبمىوکبدىابمىوکبنخسامشحلطصم

رومامامتهبهکدرادراىتخار.ىنواعموراىتسد،هعموصاىهدکامل

ساسحانم«؟تسارطچتلاح،بخ«:دىسرپنمزاىىادص
تبحصهکىتامرد.تساهداتىامرانکردنمهدنىامرهکمدرک

ه
هدرکلصوناهبارمهکدوبىهاکتسدهبندزتسدلوغشم<درکىم
،،؟تساروطچتلاحلاح>«دىسرپنمزارگىدىرابىاربوا.دندوب

،تساهدادخرمىاربهکىبىجعتاقافتازااما«بوخ٠<:متفگ
رازابردهکمنکىمسحضىرمىثىمواگدنناماردوخ.متسهىضاران
زاىکىهبودرکندىدنخهبعورشوا،،ا.تساهداتنارهشىمومع
ومدىنشىىاهذغاکشخشخىادصنم.تفرقاتاىاههشوگ
ندروخقرولاحردهکىباتکتاحفصحضاووصخشمىادص
.دندوب

ىتسارهبنم؟دهدىمىنعمهچرلاساىردا.اقآ،:مدىسرپوازا
،،؟دنکىمهچدرگرسکى.ماهدشهتشگرس

درکىمداجىاهکىىادصربانبهکداهننىمزربارىزىچتسدابوا
ىنحلاب،دشکىدزننمهبهکنىازاىپودپروطقباتککىهىبش
ىتسارهبام،وتىاهراىعمقبطربمنامگهب...هلب،:تفگزىمآمحرت
ىادصنمودشاجهباجارهاظودروخىناکتوا<>...مىاهدرکدبپهب
نىمزىورربارىزلفبىجعىاهىلدنصنآىاههىاپندشهدىثک ده دپخزاىاهدننکنارکنىاهادصىلدنص،تسثنهکىماکنه.مدىنش
ىثنتفگا.بخ...رلاساىرد«تفگىمآتنطىشىنحلابوا.دادنورىب
،دوجونىااب.داددنهاپخحىفوتوتهبادعبارنىا.تساراپثدآتبسن
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دوخ~وفامهبارمهمتامىمصتطقفودنکىمىگدىسرهعمومىلک

٠،.درادارهفىظونىمهآقىقدزىندرگرس،دنکىمراذگاو
متشادنمودوبحضاوونشورىفاکدحهب،تاحىضوتنىامامت

بلرىزودشمخمفرطهب،نمهدنىابرهکماىشىدناىمتاکننىاهب
وکشزپنما.نزنادص،هدنىار٠٠ارممنکىمشهاوخ...آنمض٠٠:تفگ
حىضوتوتهبارمتىعضوهکنآىارب.متسههنىفسنىادشراحارج ه-
نامهنممىوکبومرىکبکمکىنىمزىاههنومنزاهرابوداىابمهدب

نىمزرسرد،ىروپکاچدکشزپىاهاملدشراهکمنکىم،افىاارىشقن
هن،ىنزبادصرتکداومتسامزلنىاربانب.دنکىم،افىاامش

طاقننىنچىارادهتفرشىپنىنچىىاهناناهکنىارکفزا،!تاهدنىامر

وتحاراندوبرداق...وادننامىدرم.تفرگماهدنخ،دندوبىفعض
هکدوبىماننىاارىز(ىشحوونادانىلهاجرگادوشرطاخناشىرپ

اتمتفرگمىمصتا.دىمانىم،،هدنىابر٠٠اروا)ا.دوبهدىزگربمىاربوادوخ
د.ه ذکبوارسهبرس،ىاهزادنا
هلب٠٠:متفکهناعضاوتماپارسىنحلابومرا´

دنزبنمهبساپسوىسانشقحزاىدنخبلوااتدشثعابنىا»...رتکد

.انابنجبىضارىاهوىشهبارشرسو
ه

ارهاظهکدادناشنهجوتىىاههاکتسدهبوا،دنچىتاظحلىاوب

دراونازىمودرکمىظنتهرابوداراهنآوا.دندوبلصتممرسزغمهب
ثعاباهراکنىا.دادرىىغتارمىاهگرلخادهبنوگانوگتاعىامندش

زاسپ.مرستسوپتمسقردهژىوهب.منککلغلغساسحادشىم
هسات.ىنکتحارتسازورهستدمهبدىابوته:تفگوا،انچىتاظحل

د
ماىتلاتاحارجودناهدر~شوجهرابودتىاهناوختسا،رکىدزور

اللنبتمهمنوکهتازرف

،نآزادعب.مىاهدىشخبحىرستارتىرىذپماىتلاهلحرمام.دناهتفاى

،ىشابمىراودىماهکىشابىاهنوگنامه،ىنامسجظ~زاهچنانچ

اهزىچىراىسبو۵ربمىهاوخىمومعىاروشرلاتهباددجماروت

نخسهبىلىملارىمدآاىآهکمنادىمننمهتبلا.دادمىهاوختناشن

وت،دادناشنىلىمنىنچهچنانچاما.هناىتشاددهاوخوتابنتفگ

نمابهکهنوگنامهنکىعسطقف.ىشابهتشادسارهىزىچزادىط

ودشرگىدىرکفراچدارهاظواه.ىنزبفرحوااب،ىىوگىمنخس

دا.ىنکتبحصرتهنابدومىنحلابنکىعسطقف٠:دوزفاى~ىنحلاب

.تنگکدارتاتاودزماهناشهبهناتسودىاهمرضوا

هدىباوخىحارجزىمىورتکپدحىبهکىل-ردمدناماجنامهنم

انىبانناسناکىىاربىاهدنىآهچ؟هدنىآ.مدرکصرکفماهدنىآهبو

کدتهدنزارناکمنىاهچنانچ؟دشابهتشاددوجوتسناوتىم

مهىلىمآساسااىآ؟مهدماجنامتسناوتىمىىاهراکهچ،مدرکىم
راچاناىآ...؟ىتملسوتحصردمهنآ؟متشاداجنىاندوککدهب

لوواساهلرهشىمرغهزاوردرانکردهکىنادنمتسموارقفدنناممدوب

عتاورد...؟منکزاردمدرمتمسهبىىاگتسدزىننم،دندروخىم
ىتسارهبهکدندوبنىناسک.دندوبنىغوردىىارقفناىادگنآرثکا
منکىگدنزتسناوتمهوخهنوگچمدىسرپىمدوخزا.دنشابدنمتسم
ىاوهوبآ؟منکمهارفدوخىاربىىاذغمتسناوتىماجکزاو

ناونعچىههب،تبتنىمزرس.تسادرسوتخسراىسب،مروشک

باسحهب،درادن۵وخرسىلابردىفقسهکىسکىاربىىاىورىىاج

وباهتلاهبارمموالمى~ارگننآوحاقونآمامت.دىآىمن
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ىباوخردهکمدشىحورهتفوکوهتسخنانچوهتخادنابارطضا
دد

هتسبوزابنازغلردناهکمدرکىمساسحا،٠اکهک.متفرورفناشىرپ
دندوب٠دمآهکمدرکىمسحمفارطاردارىصاخشاروضحودشىم
ارم،اههشىشدروخربىادص.هناىما٠دنززونهاىآدننىببارهاظات

هجوچىههب.دروآنورىبىتخرکوىتسستلاحنآزاهرخلاب
باوختلاحنىاردتدمدنچممهفباتمتشادنراىتخاردىاهلىسو
شرامشىاربنامبلقنابرضزاام،ىعىبططىارشرد.مدوب٠دربرسهب
هکدوبهدشىرپسىىاهتعاس،اجنىارداما،مىدرکىم٠دافتساقىاقد
هدربرسهبشوهىبوىعىبطرىغىتلاحردنماراهنآزاىداىزتدم

مدوب
هکىنامزتدم.دىسرىنلوطآتبسنمرظنهبهکىنامزتدمزاسپ

لاحردىونعمناهجوىدامناهجناىممدرکىمساسحانآىطرد
تلاحهبزىمآتنوشخوىناهگانىاهنوگهبارم.متسهندشروانش
دننام،رگىدىرابىاربنوعلمنانزنآ.دندنادوگربلماکىراىشه
هدروآموجهنمتمسهب،دننکىمهلمحىدسجهبهکىىاهروخسثل

و٠دمآ٠وتسهبنانآىاه٠انخواهىفرحرپىادصزانم.دندوب
زاىراعوهنادازآراتفرزازىچرهزارتشىب.مدرکىمتناماساسحا

وتناهاساسحا،دنتشادنمندب،نمهبتبنهکىىاىحوبجح
نانآنامزهبمدپنرداق،مدبتخبزا،لاحنىااب.مدرکىمىتحاران

-
مىظعىبجعتردنم.مروخبناکتمدوبنرداقىتحنم.مىوکبنخس
سنجهبرهاظهبهک،نزودنىادننامىنانزمدىدىمهکنىازامدوب

تغسنىنچنىاىىاهتسددنتسناوتىمدنتشادقلعتفىرظوفىعض

٩ل٩نبسنهسوکهنازوف

لمانمتىعفو.دنشابهتشادوتنشخمهزابىبلقومکحمو

راىسبىاهىنبوهىحورابوفىحنورغلهزادناىبنم.دوبنشوخ

نمفارطاردىروطبىجعتادوجومنىا،لاحنىااب.مدپفىعف

حوناابارم.مدوبتخسىگنمهعطقنمراگناهکدندىخرچىم
هکىنوگانوگىاهدامض،دندادىموشتسثفلتخمتاعىامواهلولحم

نمهدشکشخوهدشهدىشکتسوپهب،دندوبنفعتمىوبىاراد

ىاهخاروسهبهکارىىاههلول،ىتمىلمچىهنودبودندىلامىم

ضوعزىتىىاههلولابواندىشکىمنورىبدندوبهدرکلموماىنىب

لمومندبطاقنرىاسهبهکمهارىرگىدىاههلااهنآدندوکىم
ىافرژاتومناوختساتسوپاتنم.دنتخاسنىزگىاجودندنک،دندوب

نىاهکمسرپىمدوخزارگىدىرابىاربومداتفاىمهزرلهبمحور

،هدادرارقىعافوانىنچرداومهکدوبتشونرسبىجعىزابهچ

مدومنکلمحتارىىاهتراقحنىنچمدپراچاننمهکدوبهدرکىراکو
.منزم

ىشمارآوحلم،منىلابرانکزازىگناترفننانزنىانتفرزاسپ
ا.هآنمهدنىامرواشزابردسپس.دشىلوتسممدوجوربتدمهاتوک

دشتاتادراو،ممانب<،رتکد،ارواهکمدرپسىمرطاخهبتسىابىم!هن

هکمنىبىما.ملسد:تفگنابرهمىىادصابوتسبشرستشپارردو

<«ىاهدشرادىبباوخزا

.رتکدىاقآهلب٠:مدادخساپرگشاخوپوىبصعآتبسنىنحلابنم

ذاکماهنوگچىمگىددننکىمىفوحرپهبعورشاهنزنىاهکىماگنه
نوعاطضرمدنناماهنآ.٨امىمنىقابمىاربىباوخوتحارتنما



نبننهمنوکهتازرفاله

.زادناىباروا،اهفرحنىاهکدىسرىمرظنهب،،!دنروآىمموجهمرسرب
---. اهىحورابمکمکرکىدواتدمهمهنىازاسپراکنا.دوب٠درکمرکرس ه~

تشادىعسراکنا.تشادنمابىرتهبراتفرو٠درکا~ىىانشانم
ىدوجوم...مکتسد...دنکدروخربنمابىرشبدوجومکىدننام
نىاهبام٠٠:تفگنمهبوا...دوبنشوهابولقاعداىزهکىرشب
فظوماهنآ.دننکىگدىسروتتىعضوهباتمىرادزاىناهراتسرپ

~ .ىنکتملسساسحاهکنااتلنرادهکنبترمو٠زىکاپاروتدنتسه د~ وکىدتحارتسازورکىىاربودناهدزرطع،دناهدرکزىمتاروتاهنا
،.1ا٠درک٠دامآ

متشادلىم.متشادنتحارتساهبىزاىننم!تحارتساا.تحارتسا
کشزپهکىتلمرد؟موربمتسناوتىماجکاما.موشجراخ~اتانآزا

مرسزغمىورربىحارجلمعنآزاىشانتاحارجهنىاعملوغثم
.متخادرپرکفتهب،مدوب٠دمآمرسربهکىعىاقومامتهب٠رامودنم،دوب
؟زورىرپ؟زورىد؟دندوبهدادخ<شىپتقودنچعافوانىاىتسار

اهنت.متشادنراىتخاردعوضومنىاندزسدحىاربىناکماچىه
~

سپاولدونارکن٠زادناىبارمىزىچهکدوبنىامتسنادىمهکىزىچ
کىردنمهکدىتفگنمهبامش،رتکدىاقآد:متفگواهبنم.دوبهتخاس
٠؟ما٠دىمهفتسمردارامشهتفگاىآ.مرادروضحىىاضفهنىفس

ىتسارحىاهناگوانزاردامهنىفسلخادردوتا.هتبلا٠٠:دادخساپوا
حفترمقطانمردىناتسهوکىاهطقنردنونکاام.ىتسهىتظفاحمو ه
،؟رکمروطچ.مىرادروضحتبتنىمزرس ه~~

و،متشادروضحکرزبرلاتردنمهکىماکنها.اقا٠٠:مدادخساپنم

لاهلنپننهسوکهنازرف

ردهکمدربىپهتکننىاهب،مدوبهتفوگرارقبىجعصاخشارباربرد
هنوگچ.تساهدشداجىاهرخصلدردهکمىتسهگ،زبراىسبىرلات

هتشاددوجوهنىفسکىهشرعىورردىگنسىقاتاتسانکمم

۵ا.؟دشاب
شىاوبىاهفىطلهکدوبنآدننامتسرد.ندىدنخهبدرکعورشوا

دوخربوا.کحضموروآهدنخراىسبىاهفىطل.مشابهدرکفىرعت
ا.ىتسهراىشوهوقىقدىلىخوتد:تفگهدنخودنىبودشطلسم

هکىناکمنآ.تساوتابقحمهىتسارهبو!ىتسهراىشوهىلىخ

هدوبىناشفشتآهوککى،مىدقنارودرد،درادرارقنآىورامهنىفس
ىعىسوراىسبومىظعىاهرلات،ىاهرخصنىمزنىالدرد.تسا

راىسبىاهنارودرد.لناهدشلىوطراىسبىىاهورمارابهکدراددوجو
وهدشىراجاهتمسقنىاردناىلغ_احردباذمداوم،هتشذگرود
هدافتسااهورهارواهماگ.ذگنىازاام.تساهدوشگدوخىاربىهار

،امتاجتحاربانباتمىاهدىشخبتعسواراهرلاتنىاومىنکىم

تقودنچرهومىنکىمهدافتساراىسب،ناکمنىازاام.دنشابدىفم

ناکمنىازاوهدمآاجنىاهبىىاضفىاههنىفسزاىنوگانوگعونا،رابکى
ه.مىدوبهدربىگنسرلاتنآهبهنىفسزااروتام.دننکىمهداغتسا

دادىمحىضوتنىاا.ىگنسىرلاتلخادهب،هنىفسکىزانتفر

،ىزلفىىورهارزامدوبهدرکروصت،مقاتازاندمآنورىبماگنهردارچ
واهلنوتزانم!رتکدىاقآه:متفگنم!ماهداهنىگنسىنلاسهبمدق
زىنلاتوپهوکرد.مرادلماکىىانشآوحلطاىنىمزرىزىاهرلات
.درالىع~انآدوجوزاىسکهکدراددوجوحىسوراىسبىرلات
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».دوشرمتفاىاجنآردزىنىاهچاىردىتح
تبثتاعوضومنىا،امىسانشنىمزىاهسکعرد،هلب>:تفگوا

فشکارنآ،اهىتبتامشهکمىدکىمننامگزگرهاماما.تساهدش

نآهبندزتسدهبمهزابوا،!دپرادعلطاشدوجوزاوهدرک
تشادىعسواهکمدوبرمانىاهبفقاولماکنم.دادهمادااههاگتسد

اتدندرکىمروبعاههلولزاهکىتاعىامناىرجوتعرسردىتارىىغت

مندبترارحهجردردىتارىىغتناهگان.درواىبدىدپ،دنوشبمندبدراو
دنشابتلاخدهبرداقنملىموهداراهکنآنودبو،دمآدوجوهب

کسورعکىدننامتسرداهنآ.دشرتقىمعورتهتسهآنمسفنت

هکىراکرهو،هدروآصقرهبىزاسرهابارم،ىزاببشهمىخ

ىاقآ»متفگمامتناجىهابنم.دندادىمماجنامندبىوردنتساوخىم
ىعسارچ.مىرادعاطالماکامشىىاضفىاههنىغسدوجوزااما.رتکد
هرکاذموگوتفگدراوامىتلوههبترىلاعنلونسمابدىنکىمن

<>؟دىنکىمنملعااراکشآارناتروضحارچ؟دىوشب
ىاهظحل،دهدبارمخساپهکنآزاشىپودىشکىدنلبسفنوا

...هکتسانىاتقىقح...ىهاوخبارشتسار...بخ...٠:درکثکم

،مهدبحىضوتوتهبارنامراتفرهزىگناوتلعمهاوخبنمهچنانچ

هدنکآرسارسورادشىنراىسبىىاهرظنراهظاهکدشدهاوخثعاباهنت
تسانکممهکىىاهرظنراهظا.دوشدارىاوتبناجزامشخوهىانکزا

نامرفنودرهىتحارانثعابودشاببژخملماکامرفنودرهىارب

٠.دوشب

،متسهامشىنادنزنم.تسىنرهطنىا.رتکدىاقآرىخ»:متفگنم

لللنبننهمنموکهتازرف

د نىاربانب.مدوباهىنىچتسدرىساوىنادنزهکهنوکنامهتسرد د
ابطقف.مزاسنىکمشخارامشهکمهلب.زاجامدوخهبمناوتىمن

ىزىچ.ممهفبارتکنىضعبمرادىعسىاهنوگربربوهناىشحوهوىش
وتقباطمزىنامشىاههتساوخابماهتفاىعلطاهکاجنآاتهک

ه ،،.درادىکنهامه
ارهاظ.دزىخرچ،دىثکىمنىمزىورارشىاهاپهکىلاحردفا

ه، وراتفرهچابدرىکبمىمصتتسثادىعسوسخرچىمدوخرودهب
ارنکمم٠ارنىرتهبتساوخىموا.دنکدروخربز_ابىاهوىش
نىمزهکىاهنابغابام٠٠:تغگودىسرىاهجىتنهبماجنارس.دنىزگرب
رفساهنآردهکىىاهاىندناىموبابهکتىنامتاداعوزجنى:.مىتسه
راىسبراىسبىاهنارودردارراکنىاام.مىنکتقافروىتسودمىنکىم
ودنىاشوخان،فرطودرمىاربحفونىاامامىدادماجناهتشذگرود
بىجعراىسبىىاههناسفاندمآدىدپثعابودمآردبآزازىمآهعجاف
.«دشناتىاىن٠ره.٠اعلاقراخ.

تخنامش٠٠:مدىثکدنلبىفن،ىتحارانومثختدشزانم
ارمنونکاومتسهرمربکىوىشحوکىنمهکدىىوگىمنمهب

~~ه
ابارممىىوکبتسارتهبنااىا.دىنکىمىقلتشىمواککىحطسمه
وتملمساسحا،مىادصنحلره،،.دىنکىمهسىاقمىثىمواگکى
نىنچرد«:مدوزفاومتخاسراکشآنکممدحنىرخآاتاررثنزرس
رىقحوتسپ.زادنانىدباتىهوجومىتسارهبنمهچنانچ،ىطىارش

ه
خساپ،<؟دىاهتشادهکن،ىنادنزتروصهباجنىارهارمارچىپ،مته
ىاراهوتارىز.مىنک.هافتساوتزامىراددصقارز٠٠:دوبکثخراىسبوا



ىننهشوثون:زرف:.ف

ارذآشىپزاشىبمىرادامهکىاهظفاح.ىتسههداعلا~راخىاهظفاح

نزخمو~ىعون،روتزامىهاوخىمطقفامارىز.مىزاسىمىوق

تسارارقهکىصخشىاربمهذآ.مىزاسبهژىوتاعلطاوىئناه

م~نم۵:باوخبلونکا.دىاىبتندىدهب،ترمعرخاواردآبىرقت

اپارسنمودرشفارىاهمگدهکمدرکساسحامىوگبتسمارتهب...هک

نمودوبورخدوخماکردارمهکماشکىراتوهاىسىباجحزاهدنکآ

،،.متفرىشوهىبىاىندهب
ردنم.دندشىرپسىدنکهب،ىنلوطورىذپانناىاپىىاهتعاس

چىهتىعقاوهکىروطهبمدربىمرسهبىجىگوىتسزاىتلاح
رد.دوبهدشىکىهدنىآولاحوهتشذگ.تسثاانىجراخدوجو
روطنىمه.تشذگىمکدتمرىواصتدننامماهتشذگىگدنز،مربارب

هرخلابومتکرحومندىهىىاناوتمدعلىلدهبنمىناوتانتلاحمه

زاجورخزاسپ،<،هدنىآ٠٠هژاورباربردهککانفوخودىدشىسرت
وتحارانىتلاحردارم.مدشىمجراخرگا.مهرکىمساسحا،«جنآ<>

هه
ىىاهورادودندمانمندىدهبىنانز،هاکهک.دوبهتخادنابهتلم

--
ىاضعاواهاپسپس.دندوکىمقىرزتنمهبزىکناتفکثوبىجع

- ارمرسمهدعبودندرکىمتسارومخودندناخرچىمارمندبرکىد

وچىپمندبىاهتمقمامتواضعامامت.دندناخرچىمفرطرههب
هدىلام،دشىمهدادزرو،دشىمدرخ،دشىمهل،دروخىمبات

ه-ه-
،هاکهک.تفرکىمرارقبرضدرومىىاهدکلوتشمابودشىم
نمزاودنداتسىاىممرانکرد،دندشىممقاتادراودرمىدادعت

رههباما،مدوبننانآىاهتبحصکردهبرداقنم.دندرکىمتبحص



نىشنهشوکهتازرفالل

وزىتکونىىاهزىچزىناهنآ.دننزىمفرحنمزامتسنادىملاح
هکمهادنتىاضرزگرهامادندرکىمورفمندبهب،نزوسدننامکاندرد
هکنآنودبنىاربانب.مىامنزارباوهتخاسراکشآارمدردوىتحاران
اردوخ.مدرکىملمحتاراهنزوسنآمامتمهدبناشندوخزاشنکاو
..اهر...مهوبهدرکاهر

ههه ناات.ماشهاکاوراىشوهرکىدىرابىاربهکدىسرىنامزماجنارس
هدربرسهبجىگىتلاحوباوخىعونردمولعمانىتدمىارب،نامز ه٠ه ساسحارکىداما،مدشىزلفردشزغلىادصاهجوتمهکنااب.مدوب ه. ورفراکناارهوخومدوبهتفرورفمکلنوردهبنم.مدرکىمنباذع
هکنآنودبمدرکىمساحامشپزاىمىخضىاههىلردهتفر
ودىدشىىاهدردناهگان.مهابمفارطاتاقافتاهبىتىمهانىرتکچوک
ارم،دندرکىمسملارم.مدرکساسحامزغمفارطاردرىذپانلمحت
ارواا.دشبوخا.هآ<>:تفگمدوخنامزهبىصخشودندادىمناکت
نآزاىماگنهاهنتومدرکساسحاهفخىىادصنم<«.مىرواىبشوههب ددههه اردوخکنردىب.دشفقوتمرکىدىىادصاب،ادصناهکمتفاىىهاکا

~
ىتاىحىورىنزاراشرساردپخ.مدرکسحهاکاورادىبوراىشوه
.مدشسوىامرگىدىر_ىارباما.منىشنبماىشوکومدىدىم
ژوسزاىناکتوتکرحچىهابمىاهلقتواهثسثوکنىرتدىاش
.ىاهآ.دمآشوه،هرابوه٠:تفگصخش.دشهجاوم،مندبىاضعا
<>؟ىونشبارامىادصىناوتىماىآ

نامزهبامشهکتسائکممروطچاما.مناوتىم.ىرآ<>:مدادخساپ
تسارتکدىاقآاهنتهکمدرکىمنامگنم؟دىشابهتشادىىانشآىتبت

لللنىتنهشوکتنازرف

درکهتسهآىاهدنخوا،.دشابىمنمابطابتراىرارقربهبرداقهک

،دافتساامنابززاىرادهکىتهوتنىاعقاورد٠٠:دادباوجسپس

ابوىمهفبارامىاهفوحمامتىتسعر.اقوت،دعبهبلاح٠زا...ىنکىم
،،.ىنکملکتام

--ده ودشقحلموکوتفکنىاهبهکدىسرمشوکهبىرکىدىادص
-.-ه هکىىادص<،؟دىمانىمهنوکچاروا؟دىاهتشادکهچارشمان٠٠:تفک

هچارىثمان٠>:دادلساى~تشادنقلعترتکدىاقآرگمسکهب
واهبطقفنم.مىاهدرکنباختناشىاربىمانچىهام!هآ؟مىاهتشاذگ
.<،سبوماهتفگ،،وت٠٠

-ه
باختناشىاربىمانهکدرادراظتنالارىمدا٠٠:تفکرکىدىصخش

،ههه
ىىوکوتفک،٠.مىمانبهنوکچارواامهکدرادىکتسبامشهبنىا.دىنک
.دشداهنشىپوفندنچىوسزامسانىدنچوتفرگرددىدشآتبن

هکدندرکىمتباثودندوبزىمآنىهوتىتسارهبىماسانآزاىضعب

ىاربامهکهچنآزارتتسپىتىعقپزا،نانآناگدىدرباربر۵نم
.مدوبرادروخرب،مىتسهلىاقنامراوختفمىهرپنسثلواهشىمواگ

بدازارودهب،مزلدحزاشىباهرظنراهظاهکنآزاسپماجنارس
نىا.مىهدبناىاپوگوتفگنىاهبتسارتهب٠٠:درکملعارتکد،دندش
زاومىنزبادصبهاراروامىناوتىمامهجىتنرد.تسابهارکىدرم

-
،دشامرفمکحتوکسىاهظحل،،.مىرىکبکمکشاىاهفرحتىعقوم

ودندرکىمدروخربمههبنامزمههکمدىنشىىاهتسدىادصسپس
ىاههتفگندرکدىىاتوندزتسدمرگرساهنآهکمدزسدحىتسردهب
هدىسرنمشپگهبزگ_،هظحانآزالبقاتهکىىادص.دندوبرتکدىاقآ
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لاحزا.دىسربىوصتهب،،ارآتىرثکاهبانبا.بپخراىب«:تفگدپ
<،.دىنکتبثاجنىاردارنآتسارتهب.تسابهارواماندعبهب

ىتىمهاچىههکىىوگوتفگ.تفرگرسىداعىىپگوتفگسپس
نآهکمتفاىردتعرسهبارىزدوبهجوتزاىراعوتشااننمىارب
زاودندوباهنزىعقاورىغاىىعقاوتافصهرامردثحبمرگرساهدرم
،تاقواىضعب.دنتفگىمنخسفىعضسنج>ئتفاىطلستهوىش
هکدوبنمىهاگآ.کرهحطسزاجراخوتخسنانچنانآنانخس
مدرکىعس٠پجونىااب.مدشىمننانآىاهفرحندرکلابندهبرداق
اهدرمزاىضعب.منکمسجمرظنرداراهدرمنآهفاىقولکشورهاظ

~ ىبىجعراىسبزىچکى.دندپتاچرکىدىضعب.دندوبتماقهاتوک
تحارانوبذعمارمروصتدحزاىثىبهکىزىچ.تشاددوجو
هکتشادندوجوىد~ومچىه،نىمزهرکىورردارىز،دوبهتخاس
ىتهابشنىرتکچوک،شتماقودقاىوىثىرهاظتافصواهىگژىو
.دشابهتشادبىجعىاهدرمنىاهب

ىصخش.متشگزابتىعقاوىاىندهبرابتنوشخىتلاحابهرابود
ىاهىلدنصنآژاههىاپ،اهدرمنآمدرکساسحا.دوبنتفرهارلوغشم
زااهنآ.دندرببقعهباراهىلدنصوهدىشکنىمزىوراربىجع
ناىمزاىکىاهنتماجب.ارس.دنتفگکرتار~اتاودندشدنلبناشىاج
رابکىىارباروتام،اعبىمکه:تفگوا.رتکدىاقآ:دنامىقابنانآ ه هوکلهردهکىرلاتنامه.دربمىهاوخىمومعىارپشرلاتهب~~د
دوجوندىسرتىاربىزىچارىز،بهارسرتنزىچچىهزا.درادرارق
پتهبىرازآ-~امادسرببىجعترظنهبتسانکمم.درادن

ىرابىاربارمودوککرتارتاتاوتفگارنىاوا.۵دىسردهاوخن
ىاهنحص،زىمآرارسالىلدهبانب.تشاذگاهنتمراکفااب،رگىد
واهوزاب:دشىمدىدجتماهطاخوداىر۵مکحتورارصااب،کاندرد

زاىکى،ندوبه.رکرىجنزىراوى.هبوهدهشگ_زااژمىاهاپ

نىاه:تفگودشکىدزننمهبىناطىشىدنخبلابىنىچنارگهجنکش
وتزاهکهچنآرهدىاب.مىهدىموتهبهکتساىسناشندرخآ

~اکزاارتىاهمثچمدوخهنرگو،ىىوگبامهب،مىهاوخىم

۵.دروآمعاوخرد

چهومتسههداسوتخبهبما.کىطقفنمه:مدادخساپنم
،~رحنىاندىنشزاسپ،ىنىچرگهجنکش،،.مرادننتفگىاربىف-
،ه--ه مشچهشوکردمکحمارشرکىدىاهتثکنازاىکىوتصشتشکنا

ودىهجنورىبهقدحزاولآهتسهدننامناهگانمپچمشچ.دوک.رفمپچ

زاهکىدرد.تفروسنآووسنىاهبودنامنازىوآماهنوگىورسپس
متسارمشچ.دوبکانتشحوىتسارهب،دوبهدشداجىاتىعفونىا

رد،درکىمهاگنولجهبمىقتسممهزونه،دوبهدنامهدروخنتسدهک
تمسهبمىقتمودروخىمناکتماهنوگىورمپچمشچهکىلاح

هکىتسارهبماىىانىبمتسىسندشهتخىرمههب.دوبهدشهرىخنىمز

نىازاىشانىنهذىاهتلاح.دوبهدرکداجىانمردکاغتشحوىتلاح
ىناکتزاسپىنىچزابرس.دوبفوخمهزىگناترفنىتسارهبع.ف~ا

نامهمهدعبود5ترپمتروصهبارنآودنک7اماکارممشچ،هاتوک

.دا.ماجنامتسارمثچىاربارتشهنس

ژور،مدوبهدشدولآنرخاپارسهکارمهنپگچهکمدروآداىهب



نم،دندوبراودىمااهنآهکهنوگنآاما.دندرکترپلاغشآىاه٠وت
.دروآش~هبارمهنابشىاوهىامرس.مدوبهدىسرنتکلههبدردزا

ولامروکلامرپکوهدشدنلبنىمزىورزاتقشموتمحزرازهابئم

منطابر٠ىباىتهجىحناونعهبهکهچنآاباردوخناروخولتولت
رود،دوبىنىچنازاموسهاگرارقهکاهنامتخاسنآزا.وبهدنامىقاب

...مدپهدشجراخاساهلرهشزااتىاهنوهدرک

ومدربرطاخزاارنامزتشذگ،مدوبىراکفانىنچردقرغهکنم
،دهه هلزنمهبمىارب،دنتشکزابمقاتاهبهرابوداهدرمناهکىماکنه

ا
ىعون هه هکىهاکتسد.مدىمهفىمارناناىاهفرحنونکا.دشرطاخنمتت

<ه
درخربار،هب̀ذاجدضهاکتسد٠٠بىجعمانودربندرب7اابهژىو
ارىاهمگدسپس،دنهادرارقمدوبهدىبا~نمهکزىمىور،تسثاد

روبعردناىمزاارنآاهدرمنآواشدنلباوههبزىمودندرکئشور
،دنتشادرارقىلواىورهارىوسنآهکىىورهاردادتماردودنداد

هه نزووىنىکنسدقافزىمنادنچرههکدىسرىمرظنهب.دندرکتىاده
هتبلا.دوبساسحتبرحمهوىتکدحىبهبمه،زونهنکىل،دوبهدش

د
ا.انتشادننمىاربىموهفموانعمچىهتاحلطصانىاهکمىوکبدىاب

بقارمناوارفطاىتحاوتقدابتسىابىماهنآهکتىعقاونىاطقف
ودوبتىمهازثاحمىارب،دن.پبهدناباوخنآىورارمهکدنشابىزىم

ا.سب
~.

.وبلصتمزىمهبهکىلى́اسوواههاکتسدمامتوىحارجزىم

زاهرخلابام.دندرکقزلفىورهارنآدراوارمواناشهدىشکولجهب
-ه

ردهکمىئنعرلاتناردکىدىرابىاربومىدمانورىبىىاضفهنىفس

ل٨لئجستهمنوکهتازرف

هکىتىعمجىا~،مىدشلخاد،دهبهدش۵اجىااههرخصلد

رهشردزونههکتخادناىمىشوخنارودداىهبارم،دىنشدشىم

اساهلگ.زبهاگشتسوپىنورىبطاىحردمدرمومتشادتماقااساهل

،دندناخرچىاهزالنااتارنآودندادناکتارمزىم.دندرکىمومجت

راغفکحطسابماجنارسات.دندروآنىىاپتمىتناسدنچارنآسپس

هظحلدنچات۶:تغگبلرىزودشکىدزننمهبىصخسث.درکذروخرب

،،.دمآدهاوخامشندىدهبىمومعحارجرگىد

نآاماه؟دىنادرگابنمهبارماىىانىبهوقدىراهلصقاىآه:متفگنم

نم.دالنناشنىهجوتمتساوخردهبىسکوهتفرمرانکزاصخش

فرشردهکىتاقافتامامت،هدىباوختىعضونامهابمدرکىعس

راىسبىاهرطاخطقفراکنىاىارب.منکمسجممنهذرد،دوبعوقو

راىتخارد،مدوبهدرکهدهاشمناکمنىمهردلبتهکهچنآزارذگ.وز

ارمىعونصمىىانىبهوقهکمدوبلىامهناربصىب،لاحنىااب.متشاد

.دننادوگزابنمهب
رتکد.دىسرشوگهب،نىمزفکىورردانشآىىاپىاهمدقىادص

تلاح؟لندروآاجنىاهب~اسوحىحمارهتهرخلابا.هآ۶:دىسرپنمزا

ه؟تساروطچ

ملاح،دىدنادرگىمزابنمهبارمىىانىبهچنانچ،وتکدىاقآ۶:متفگ

«ا.دشىمرتهببتارمهب
.ىنامبتىعفونىمهردىنکتداعدىابوىتسهانىبانوتاما.

۵.ىرواىبرس،دوبمکنىاابارىزاردراىسبناىلاستسامزل

هنوگچنم،لاحنىااب٤:متفگمدوبهدشىنابصعهزادناىبهکنم



نبننهمنوکهتازرفل/ل

تسارارقهکارىا.داعلاقراخىاهزىچنىامامتدوبمهاوخرداق
- دىدوب٠دادلوقنمهبامشومرادهکنظوفحممرطاخردومزوماىب

ارمىعونصمىىانىبهکرگامراپسبرطاخهبنهذرد،داددىهاوخمناشن
،؟دىهاننمهب

هکمىتسهامنىا.درادنىطابتراوتهبوتساامدوخلکشمنىا.
چىهزىنوت.مىنکىمرداصارمزلتاروتسدومىسوپىمارتلاوس --:- ،،.ىهدبماجنادىابن،مىىوکىماقىقدوتهبهکهچنازاتعاطارکم،راک

نآ.مدوب.دشتىعمجناىمردشمارآوتوکسىعونهجوتمنم
داىزىتىعمجهکىىاجردارىزدىمانتوکسآقىقدناوتىمنارتلاح
نىالوطردفصونىااب.درادندوجوىعقاوىتوکس،دنش1رضاح
مکحموکشخراىسبىىاپىاهمدقندىنشهبرداقنم،ىبسنتوکس
ىماظنراىسبوکشخىىادص.دنداتىاتکرحزاناهگانهکمدش
،،ا.دىنىشنبآفطل٠:دادروتسد

ومرچندشهاتواهشفکرىجرىجواهسابلشخىثخىادص
ىورربنتسشنسوسحمانىادصونىمزىورربىىاهاپندشهدىشک
ىزىچندشهدىشککشخىادصىپس.دىسرشوگهب،ىىاهىلدنص
شوگهب،دوبىزلفىاهىلدنصنآزامدزسدحنمهکنىمزىوررب

ه ىىاضفونىکنسىتوکس.داتسىاوتساخربشىاجزاىدرم.دىسر
،دشىلوتسمهاتکىاهظحلىارب،ناکمنآردساسحوضبقنم
دامتعااب،قىمعوىدجراىسبىنحلابودمآفرحهبادصنآىپس
درکىمقىقدولاوراىسبىداوسوىهاگآزاتىاکحهکسفنهب
نىاهکتساهدىسرهجىتننىاهبامدشراحارجا.ناىاقآ،اهمناخ٠٠:تفگ

١٨نىشنهشوکهتازرف ٧

~
ههش،اکاىفاکردقهبوهتفاىزابارشىتملسىفاکدحهب،ىموبدرم

مىناوتىمام،ىکانرطخراکهنوگچىهماجنانودبهکىروطهب،تسا
ىهىدب.مىنکهدامآهتشذگتفوعموشنادابىىورامورىاوباروا
هکنآرگممىرادنىاهراچاما.دراددوجوىکچوکگىرهکتسا

ىاربدىابامدسربتکلههبدوجومنىاهچنانچ.مىنکرطخلوبق

مىزروبتردابماسوفتقاطوقىقدىىوجتسجوشواکهب،رگىدىزاب
رد،صخشنىا.مىنکادىپ،دوجومنىاىاهىگثواب،رگىدصخشات

طقفام.دربىمرسهبىدبوفىعضراىسبىنامسجتىعضو

رىذپانلزلزتىاهداراىاراد،دوجومنىاهکمىشابراودىمامىناوتىم

دىقردزونههکدشابدنموزرآىلىلدهبانبودشابندنامهدنزىارب

تشوگ«.دنامدهاوخىوقهکمىشابراودىمادىاب.دنامبىقابتاىح

هدشضبقنم،هفطاعزاىراعوساسحاىبنحلنىاندىنشزامنت

نخسنمهرامردىدىدشىتوافتىبوىىانتعاىبابدرمنآ.دوب

ورکف،ناونعچىههباهنساه:دادهماداشنانخسهبوا.تفگىم

رد.مىىآىمىاهراتسناىمىاضفزاهک-امزاقىقدوىعقاوىرظن
تىورنانآهلىسوهبهکىماگنه.امىتشگىاههنىفس.دنرادننهذ

رظنرد،توتمىىاهتىهامابىنامسآىىاىشاناونعهب.دنوشىم

ىوسزالاىخوباوخناونعهبىتحهاگو،دنوشىمهتفرگ
هاگنآ.دنوشىمهتفرگرظنرد،دناهدرکتىوراراهنآهکىماخشا

ردودنوشىملوغشمصاخشانىاىازهتساورخسمتهبنارگىد
نىارباهنآ.دنرىگىملاوسرىزارنانآىنهذلداعتتاقوابلغا

ىرشبدوجومزارتهبورترب،ىتسهوتاىحزاىلکشچىههکدنرادنپ



للطنبشمهنوکهتازرفنىشنهتموکهنازوف٩رل

لطابهدىقعنىارباهنآ.دنتسهتاقولخ_فرشاهکنىاوتسىن
ىتسهوتاىحهمشچرساهنتنانآزىچانوکچوکىاىندهکدنته
ىنوکسمىاهاىندهکدننادبىتسردهبهکنآنودب،دورىمرامشهب
دننامهکدنتسهرامشىبوداىزىردقهبىتسهملاعرددوجوم
هکدننادىمناهنآ.دنتسهندرمشلباقرىغ،هسامونشىاههناد
.تساگرزبلکنىازىچانوزىرىاههنادزاىکىاهنتناشاىند

و،دنتهتقلخملاعقحبناداتساوناب1راهکدنروابنىارباهنآ
.دنناسربتکلههبلىلهىبارنىمزىورتاناوىحمامتدندازآهکنىا
مهربمشچکىهزادناهب،تادوجومنىاتاىحهرود،دوجونىااب
دنتسهىتارشحهىبشتسر٠اهنآ،امابهسىاقمرد.تىنرتشىبندز
،دنىاىباىندهبدىاب،تعاسدنچىطردودنرادرمعزورکىطقفهک
.دنرىمبمهدعبو،دننکلثمدىاجت،دنوشگرزب،دنسربغولبنسهب

طسوتمدحاما.تسالاسرازهجنپ،امرمعطسوتمدحهکنآلاح
،اهزىچنىامامتوتساهدشلىکشتههددنچزااهنت،نانآىگدنز
لىلدهبونانآطپرمانوبىجعتاداقتعالىلدهب،ناىاقآواهمناخ
،دوجونىااب.تساهدادخ>زىمآهعجافتامهافت،وسىرسکىزورب

ه نىا،رکىدنرقمىناتهکدناهدرکملعاامنادنمدرخ،رضاحلاحرد
امنآهجىتنرد.درکدنهاوخفشکاردمتا،رارسازاىضعب،ناىموب
نىبزاوهدرکرجفنمندزمهربمشچ~ثابارناشىاىنددنناوتىم
ودپششخپاضفردتسانکممىکانرطختاعشعشتهاگنآ.دنربب
.دوربرامشهباضفىگدولآىاربىاىدهت

هکدندرکملعاامنادرملقاعونادنمدرخ،دىنادىمهکروطنامه

ماجناامهکىراک.مىنکادىپىاهتسىاشوبسانمىموبتسامزل
ىىاهزىچمامتدناوتبواهکمىنکمىظنتىروطاروازغمهکنىاو.مىداد

-
وادىابام.درادهکنظوفحمرطاخرد،مىزوماىبواهبمىراددصقهکار
ارهدشهتخومآىاهزىچنىادناوتنهکمىنکىزىرهمانربىاهنوگهبار

-
هفىظوصخشنىا،انکلقتنمدحاوصخشکىرکم،سکچىههب

شىاهفرحندىنشهبرضاحهکىصاخشانآمامتهبتشاددهاوخ
هنوىعقاوىعىاقوزاتىاکحهکىىاهفرح.دوبدنهاوخ
تاىحنوگانوگلاکشازا.دنکىمىعقاورىغوىىاىورىىاهىزادرپلاىخ

ىسمشهموظنمنىاوناشکهکنىاىاروامهکدنکتبحصىتسهو
-

دىابهکدوبدهاوخىماىپهدنرادهکنوظفاحمدرمنىا.دراددوجو
~

دىابىموبنىاهکىراشف.دوشهدادلاقتنارکىدىصخشهباهدعب
دناوتنواهکتسهلامتحانىا.دوبدهاوخداىزراىسبدوشلمحتم
نامتسدزاهکىراکاهنتنىاربانب.درواىبماودودنکلثحتارنومزآنىا

هدنزوهدروآلثحتدناوتبوامىنکاعدهکتسانىاتساهتخاس
روبجمام،درىگبناىاپزىمنىاىورردىثتاىحهچنانچارىز،دنامب

هه
نىمهاب،ىرکىدصخشىوجتسجهب،رکىدىرابىاربدشمىهاوخ

،ه راکنىا،مىاهدرکهدهاثماماهمههکروطنامه.مىدرکبهژىوتاصخشم
~~

.دشابزىکناللمورواتلاسکراىبىتىرومامدناوتىم

وتساهدشرمانىاضرتعمتدشهبنامهورگىاضعازاىکى
ادىپرتهتفرشىپىنىمزرسزاارىصخشتسىابىمهکدىوگىمامهب

ردودشابشناىرهشمهنىسحتومارتحادرومهکىصخش.مىدرکىم
،راکنىاهکمىدقتعمام،لاحنىااب.درادروضحلابىماقموتمس



نىشهتوکتازرفالل

تردابمامهچنآعقاورد.دوبدهاوخهابتشاوکانرطخىمدق

هزاماواهبهچنانچو،مىدىزروىمىمخشنىنچندادشزومآهب

تعرسهبشناىفارطا،ددرگزابشناعونمهناىمهبهرامودهکمىدادىم
ناکمنىاردهکىىامش.دندمآىمربوانتخاسرابتعاىبماقمرد

ودىشابرضاح<،هتشذگ«رورمودىدجترددىتسهزاجم،دزمادروضح
.تساردانراىسبهثداحکىنىا.دىنىشنبشىامزآنىاىاشامتهب

،.دشدىهاوخدنمهرهبرىظنىبوهسىاقملباقرىغىفطلزانىاربانب

،دىشکتبحهزاتسدماقملاوتىصخشنآهکنآضحمهب
ا.ىىالمهچاما.دشدنلبىىادمسپس،دشدنلبىبىجعىاهادص

درمکىهبهکدزسدحدشىمىتخسهبودىسرىمىرشبرىغرظنهب

ساسحا،مدىنشارادصنآهکنآضحمهب.تشادقلعتنزکىاى
تسىژلوىبناونعهبه:داتفاهزرلهبمنتودشخىسمرسربوممدرک
ىورىنهبارمرادرکولامعامرادنهفىظوهکاجنآزاو،اجنىادشرا
مدعوضارتعاهکورادلىم،منکهىجوتشتراىتحاىوىىاىرد
٠.دىناسربتبثهبآمسر،ارجامنىالکدرومردارمتقفاوم

نىادوخبمچنوراجنهبانىتسارهبىادمبمنامهابصخسثنى:
داتسهبلماکىشرازگنمضرد٠:دوزفاوا.دوبهدرکناىبارتلمج

حقوتنىاربانب.شدهاوخهثارابسانمناکموتقوردلکىهدنامرف
«.دوشهدادشوگنمنانخسهبهکمراد

-ه راکنا.دشىمساسحاىکلموحىبتلاحىعون،تىعمجنىبرد
رظتنموهدشصخشنآىاههتفگمىلست،رابجازاىشانىهآابهمه
نامهسپس،دشامرفمکحىدىدشىمظنىب،ىتدمىارب.دنتسثن

دوخىاجزادوبهتفرگتسدهبارنخسهتشرلواهلهوردهکصخش
نىالارىمدآناونعهب،:درکملعاکشخىىادصابوتساخرب

،راکنىاومرادراىتخاردارتىرومامنىاتىلوثسمنم،هنىفس
تسىژولوىبىوسزاتسانکممهکى1دشىاهتفلاخممغرىلع
طومرمنمهبطقف،دوشداجىاامقلخدبوهلصوحمکودشرا
،.ىبودشابىم

بهار.دىشونبآىاهعرجودىشکتبحصزاتسدرىپبهار
هتسوىپعوقوهبشداتساىاربهکبىجعراقونآندىنشزاناوج
هکدوبنىادوببىجعىلىخهکىزىچ.دوبهداتفاتشحوهب،دوب

تسناوتىمنوا...دندوبانشآشىاربتافىصوتوتاحىضوتزاىضعب
تاراهظازاىخرباما،دهدبحىضوتارعوضومنىاىگنوگچوتلع
.دنکروطخشنهذهبىبىجعتارطاخاتدشىمثعاب،رىپبهار

ه ردتشادىعسىصخشهکنادننامتسرد،هدننکنارکنىتارطاخ
،رودىاهتشذگردىثىپاهتدمزاهکدنکهدنزارىتارطاخ،وادوجو
،رىپدهازىاهرظنراهظاهکدوبنىالثمتسرد.دندوبهدشنوفدم
و،ناوارفىتقدابسدقمدرمرىپ.دوبتارطاخهدننکدىدجتىعون
ردارهساک،دزىربنىمزربارىثبآهساکىوتحمزاىاهژذهکنآنودب
هلابندودرکلصومههبارشىاهتسد،داهننىمزىور،دوخرانک
...دادهماداارىثناتساد

اراههتفگمامتاهنتهننم.مدوبهدىشکزاردزىمنآىورنم٠٠

هنوگره،سرتهنوگره.مدىمهفىممهارزىچهمههکلب،مدىنشىم
کىهکمهدبناشنصاخشانىاهبمتشاددصق.تفگکرتارمدىدرت
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.درىمبو...دنکىگدنزحىحصىاهوىشهبدوبدلبهنوگچىتبتبهار

دىنادىمه:مىوگبدنلبىادصابهکتشادنآربارمماىعىبطتعاجش
،تسانمزارتندمتمکراىسبامشتسىژولوىبنىا،لارىمدآبانج

تسپتاناوىحناونعهبهکارىتادوجومزاهتسدنآمکتسدامارىز
.مىناسرىمنتکلههبومىنکىمنفذح،مىرادنپىمرظنردراوخو
<!مىتسهندمتمىمدرمهکمىتسمامنىا

رباربردسپس.دشفقوتمنامزهکدىسررظنهب،ىاهظحلىارب
ىرابىاربتسارتهبدوجونىاابتفگادص،مقىمعترىحوىتفگش
دىناوتىمامش.مىهدبشوگفلاخمبزحىاهللدتساهبرگىد
ه!تسىژولوىب،دىهدهماداناتتبحصهب

هملکنىرتکچوکنودب،راجنهبانورادشکوتخمزىادصنآ

تقوفلتانىاهبنم«:تفگبداتىاعرنودبو،زىمآرکشت
ارنامىاهرابومىنکنفلتهدوهىبارنامتقوتسارتهب.مرادضارتعا

ا.مىناسوبتکلههبلاحنىمهزاارنانآتسارتهب.مىزادنىنبقعهب

».دنزاسهدولآاراضفهکنآزاشىپ
،زىزعتسىژولوىبمنىببدىىوگبه:تفگودىرباروانخسلارىمهآ

امهب،ىاهنوگهبدناوتبهکدىرادراىتخاردىلوبقلباقللدتساامشاىآ

لولعموهداتفابقعزىچهچردتادوجومنىادهدحىضوت
هلب،>:دادخساپسوبعونشخىىادمابتسىژولوىب<«دنتسه
ىاربزاغآردهکىزىچنآابنانآناباتهلاه.مرادلوبقلباقىللدتسا
.درادنىگنهامهوتقباطم،دوبهدشىنىبشىپنانآ

مانابرضاحىموب٠٠:تفگوتفرگتسدهبارنخسهتشرلارىمدآ

ىدوجومهکدرکتباثنمهبوا.تساهدرکهثاراىىاهتبحص<،بهار٠
راذگاوواهبهکىتىرومامزادناوتىمىبوخهبوتساانادولقاع
دىىاتارواىصخشىامرظنراهظانم...هآآسضودىآرب،دشدهاوخ
رظنوعمسهباتمنکتبثتىصخشتاشرازگرداراهنآدىابومنکىم
وکشخىنحلابتسىژولوىب،،.مناسربنامنادرملقاعونادنمدرخ
صخرمودناسرمهاوخنروضحهمرجتنىاردنم٠>:دادخساپهدنژب
اىاش،نزاىدوبدرممنادىمن(فوحنىازاسپدوجومنآ،،!موشىم

ىادص.تفرنورىبىگنسرلاتنآزاداىزىادصورسابا...ودرهمه
لماک.دمآنورىبرلاتنآردناوف~مامتهنىسزاىدنسرخزاىهآ
ىبوبحموبوخهاىزتىصخش،اهتسىژولوىبدشراهکدپىهىدب
.رس،توکسهبتوعدىاربىاهناشناىروتسدزاسپارهاظ.دوبن

ىصخش.دشامرفمکحتوکسوتشگفقوتممدرمهمهمهوادص
ىادصسپس.دىسرشوگهبشىاهماگىادصو،تساخربشىاجزا

د.
ابهکدوبقىمعونىکنسىروطتوکس.́ذغاکىرادقمىثخىثخ
.اىردمهزاارنآدشىمىدراک

زاهکنونکا،ناىاقآ،اهمناخ٠٠:درکندزفرحهبعووشونزالارىمهآ
ىاهلمجدنچملىاممىدشغرافنوگانوگتلخاهمواهفاوتعاژش
نىاهبآوىخاودنتسهدراوهزاتهکمنکدارىاىصاخشازاهتسدنآىارب

ه ،اهىضعبتسانکمم.دناهدماىتسارحوىتظفاحمهاکتسد
چىهدىشابىمرضحتمهکهنپگنامهاما،دنشابهدىنشىتاعىاش
نونکانم.دنکدامتعا،٠ونشرمهکىاعىاشهبدىابن__ىدوجوم
حىفوتمراداصق.داتفادهاوخىتاقافتاهچهکتفگمهاپخامشهب
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دنچره.دنتسههىامهىاهروشکزاىنارجاهمودنتسىننىمزرسرتشىبورتهبدىناوتبهکنآاتتساىلىلدهچىاربهمهاهراکنىامهد
،دنکهولجبىجعامرظنهبنانآتعىوشنىىآوبهذمتسانکمم
نىناوقواهبولساقبطرباقىقدنىمزرسنىانامدرمهکتفگدىابنکىل
دوخناعونمههبىرازآچىهودننکىمىگهنزدوخىبهذم
اردوختاداقتعاودىاقعهکدنتسىننىاددصردزگرهودنناسرىمن ه~ دنتسهماراووجحلصراىسبىنامدوماهنا.دننلوبقبنارکىدهبروزهب
لمععونرههبباکترازالبقتسامزلهکدنتصىعونزاو ~ه اتدنوثبنىکمشخوکىرحتراىب،ىزىماتنوشخوهناىشحو
نىبردمىدرکرکفامهکدوبلىلدئىمههب.انزروتردابماهراکنىاهب
ىاهظفاحىارادهکمىدرگبىدرفلابندهبنىمزرسنىاىاهازاىکى

تاحلصانآردزىنامهکىاهظفاح.دشابرىظنىبوهداعلاقراخ
زغمونهذردمىناوتبامهکىدرف.دادمىهاوخماجناىرتهبورتثىب
زىنواهکمىنکىراکوههادىاجارمزلتاکنوتاعلطاعونا،وا

ه اهدعب،امدپخهکىرکىدصخشهبارتاعلطانىاشىوخهبونهب
.تخاسدهاپخلقتنم،دادمىهاوخىاجنىمزىوررد

نامههب،دراددوجوىنىمزلاسنوىلىمنىدنچهکهزادنانامههب
ىملعىثنادوتاعلطاکمکابناتسابنارودرشبتادوجومهزادنا

بتارمهبهکدننکتسردىىورىندندشقفوم،نام>هداعلارراخ
دندربراکهبارىشوراهنآبىترتنىاهب.تسارونتعرسزارتعىرس
وهمشچرسهباردپخامىقتسدناوتىمىصخشرهنآکمکابهک
.دزاسطبترمولصتمکىشاکآهدم،تبثدانسانامهاىىلصاحنم

د رارقصپمخمهاکتسدکىلخادردهکىصخش،شورنىاساسارب

،.دىرپبتذل،درکدىهاوختکرشنآردى.وژهپهکىعىاقوزا

هکدنتسهىژولوئکتىعوندوبشىپلاحردناهچژىانامدرم
،ىلامتحائىنچزوربماگنهرد~دوشناثىدوبانبجومدرادلامتحا
زاىاهجردنانچهبارفارطاىاضئمامتهکدراددوجوناکمائىا
اهنآىناشکهکهورگردآفداصتهکىئامجواىئدرههکدنناسربىگدولآ
وىفنمجىاتنوهدمثىگدولآئىاراچد،اهنآدننام،دنرادرارق
اهنتو...دئوشبناوارفتاراسخلمحتمودرکتناىردىناسربىسآ
داروناجوتاناوىحىاىندردىتح.مىشاپدانآراکغاممىناوتىمام

ولصاىبىتاناوىحمهروطنىمهولىماىتاناپحمىناوتىمامزىن
وشبتادوجومتساامرظندرومهکىىاىندرد.مىروآتسدهپبسن
هکمىدوبامنىا.دنتسهمودهورگزاىتادوجومهبندمنلثبملاحرد
هکتساامهفىظونىانونکاو،مىتشاکىرشبمختابارناهجنىا

هدئزرگىدتادوجومىاقبوتاىحهکمىئکىگدىسرع،فواهبىروط

تىعفوچىهردهکمىشابهئتادتقدومىنکنىمضتاىندئىاردار
.دئرىگئرارقىکانصح

ىرپثکزاوا.مىراداراىئدئىمهزاىموبىدوچوم،کاملباقمردام
دوجوتنوئخ،نىمژرسنىارد.درادمانتپتهکدىآىمکچوک
رمخشنآاب،ىرگىدکلماواهنىمزبحاصتىاربسکچىه.درادن
لتقهب>رتائاوىحىسک،نىمزرسنىارد.دزادرىىمناوعدوعزنهپ
ودنئزىمىراکنىنچهبتسدعوتچاتسپتاقبطاهئت.دناسرىمئ
نىمهدپحزانانآتىرثکاهکدنهدىمماجناتهجنىازاارنآ
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ه٠دهه
ز1،تساهداتفا~اافتاهتشذکردهکارهچنارهدوباهاوخرداق،درىکب
.دننکناهرهارهمىنردارواشىاهساوحهکنآطرشهب.دنىببکىدزن

خرهىاقووتاىرجتمامتدوبدهاوخرداقصخشنآبىترتنىاهب
صخشنىا.دنکهبرجتاصخشوهدرکهدهاشمىتسارهبارهدشهداد
اراهوگوتفگواهتبحصمامتواىددهاوخارىعقاوىاههنحصهمه

ه
نارودنامهردراکناهکدپدهاوخنىالثمتسردودىنشدهاوخ

ىتسارهبوا،دوشىمطومرمصخشنىاهبهکاجنآات.دنکىمىگانز
شزغمابمىقتمىلاصتاا.تشاددهاوخروضحنامزوناکمنامهرد
نىاردزىنام،واهطساوهباتداددهاوخامکىکىهبارهزاجانىا
و،صخثنىا.مىوشماگمهواابوهدرکتکرشرىظنىبهبرجت

هه
امىکمهمىوکباىابحماورد.زىزعنارضاحامشىمامتمهروطنىمه

اىاب،رتهبىجىاتنندروآتسدهبىاربو،شىامزآنىادربشىپىارب
ىگتسبامدوخهبطقف.دىراهربرضاحنامزنىاردىگدنززاتسد
نامىحورتلاحوىىاونشوىىانىبوفطاوعوتاساسحاهکدراد

زوربوىگدنزوتاىح.مىنکلقتنمهتشذگرودراىبنارودنآهباتار
کىکىىاربىروطدىابداتفادنهاوخ~افتااهنارودنآردهکىعىاقو

ه نامىاههنىفسنىمهردراکناهکدشابس~وسوملموىعقاو،ام

~تثگىاههنىفسردراکهبومىتسهىگدنزلوغشمومىرادروضح
.د،هرکنىاحطسرىزردىتاقىقحتىاهراکماجنااىوکچوک
.مىتسهلوغشم،نامىنىمزرىزىاهراپاربل

.متسهربخابوحطملماکاهراکنىالوصازامتسىنىعامنم
،هژىوثحبمنىاهرابردنمدوخزارتشىبتسا_ثممامشزاىراىسب

روضحاجنىاردزورماهکتسالىلهنىمههبو،دىنادبىىاهزىچ
واهراکهکدنراد.وضحاجنىاردىناسکزىنتبننامههب.دىراد
ومرگرستوافتمىاهفرحلاغتشاهبآساساودنرادىرگىدىوتىلاعف
.دنرادراىتخاردهنىمزنىاردتاعلطا،نمزارتمکودنتسهلوغشم

رطانهبامتحارنىادىاب.تساهورگنىاابنمتبحصفرطو
،ىتسهوتاىحسدقمتىهاموتىفىکهبتبسنزىنامهکمىراپسب
زىمزنکاسنىا،امشناىمزاىضعبتسانکمم.مىتسهلىاقمارتحا
،نکىل.دمرادنپرظنر۵ىعاگشىامزآهداسناوىحکىناونعهبار
ىتاساسحاوفطاوعىارادزىنوا،درکتباثامهبوادوخهکروطنامه
.وتساروعشورشوهىارادآنمضوا.دشابىمدوخهبصپمخم
وا،رفاحلاحرد،امىاوب.دىراپسبوطاخهببوخارهتکننىاافطل
ناىمزاىخرب.دورىمرامشهبدوجومنىرتاهبنارگونىرتدنمشزرا

هکدىا،دىسرپام.اودىدرکدىدرتوکشزاربا،ىمارگراضحامش

،دوجومنىازغمهبشنادوتاعلطارثکادحندرکهثاراهنوگچ

راىسبلاثسنىاهبخساپ...دوشناهجنىاتاجنثعابدناوتىم

«.درادندوجوىنىمضتچىه:تساهداسولهس
نثمطماما،مدوبنشئدىههبرداقنم.دشتکاسىاهظحللارىمدآ

راشفوناجىهتلاحىعونشوختسد،نمدننامزىننارگىدهکمدوب
ط....نامپجنىاد>:تفگو۵ادهماداشنانخسهبوا.دندوبهدشىحور

مىنادىمنارنآتلعاما،تسارامىبناهجنىاهکمىنادىمىبوخهب
امهفىظونىتسخن.مىمهغارعهئوانىاهزىگناوتلعمىرادىعسو
وهدرکلوبقارىتحارانوىرامىبتلاحىعوندوجوهکتسانىا
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رامىبىتسارهبهکمىزاسدعاقتماراهىنىمزاىابامهکنآمود.مىرىذپب
دىدپنانآردارنتفاىافشواوادمهبزاىنولىمدىابهکنآموس.دنتسه
مىمهفبرتمامتهچرهساوسووتقدابدىابامهکنآمراهچ.مىرواىب
مجنپ.تساهدشىشانزىچهچزاوتسىچنانآىرامىبتعىبطهک
ىاهناسنادىابهکنآمشش.مىنکعوتخاىقىقدىنامردهوىشدىابهکنآ
لحارمدربثىپىاربارىورضومزلراکىههکمىزاسدعاقتمارىنىمز
دنمدوسولىفمىتلاحزانانآىاوا~ات~اسربماجناهبىنامرد

زونهام.تسااهنآناباتهلاهابطابتراردنانآىرامىب.ددرگرادروخوب
هدهعهبارراکنىاهکدمآدهاوخىصخش.مىاهدرکنفشکارنآتلع

۵.تفرگ~اوخ
دمآضقانتممرظنهبارىز.مهجباجزادشثعاب،هدىقعراهظانىا

وهفىظونىاماجناىاربارملاحرههباما.لوبق،مدوبانىبانىدرفنم
عاضواارهاظ!هن...هناما.دندوبهدرکباختنا~اشتىرومامنىا ههه٠ رادهکنهکنارکممتشادنىاهفىظوچىهنمارهاظ.دوبنلکشنىاهب

ه ىرکىدصخشهبهکىشناد.مشابتاعلطاىرسکىظفاحمو
،هدشهدامآومىظنتلبقزاهشقنوحطکىقبطربدادىمهزاجا

:دادهماداىثنانخسهبلارىمدآ.~تىلاعفهبعورش
د ومىتخاسلقتنمواهبارمزلشنادوتاعلطاهکىماکنه.

ه ىاهطقنهبارىموبنىاام،دىسرمامتاهبواابنامراکهکىماکنه
.لهدهماداىگدنزهبشمارآوىتحارلامکرددناوتبهکدربمىهاوخ

دپدهاوخداىزراىب)ىنىمزىاهدرادناتساوبولساقبطرب(وانس
د ىمامتهکىنامزات،رکىدىوسزا.تشاددهاوخىزاردرمعو

١٩طنبستهمنوکهتازرف

ندرمهبرداق،دشابهتخاسنلقتنمرظندرومصخشهبارىثتاعلطا

ىىانىبانردهکىنلوطىاهلاسنىام~نارببىارب.دوبدهاوخن

وحلصىعونزاوا،دشاباوزناوىىاهنترددىابو،دشدهاوخىرپم

فرژوخسارداقتعاونامىانىاودوبدهاوخرادروخربىنطابشمارآ

مبناهبشفارطاناهجىاربىمهمراىسبراکهکتشاددهاوخار

زاقىقدىاهنىاعم،رابنىرخآىاربمىراددصقنونکا.تساهدناسر

سپسو،مىروآلمعهبىموبدرمىنامسجتىعضوولاح
ه.درکمىهاوخزاغآارنامشىامزآ

چىهاما.دشزاغآىبىجعىاغوغوادصورس،فوحنىازاىپ

هکمدرکىمساحا.دوبهداتفىنتىلاثفوراکهبلىلدىبسک

.دندوبهمآوتفرلاحردپچاىتسارتمسهبىتادوجوم

.دندوبولجهمودندرکدنلبارنآ،دنتفرگارمىحارجزىمىصاخشا

انشآراىسبمىاربنونکاهکدروخمشوگهبزلفابهشىشدروخربىادص

روطچتلاحه:تغگبفرىزودمثکىدزننمهبىمومعحاژج.دوب
--

نااىو.تساهنوکچملاحمىوکبواهبمدومرداقىتخسهب۵...)تسا

:مدادخساپىگداسلامکردنىاربانب.مرادروضحاجکردآساساهک

مزلمهزاباىآ.درکنماهىحورتىوقتردىکمکچىهمدىنشهکهچنآ۶
نىادهاشمناوتىمهنوگچ؟مرببرسهبىىانىبانتلاحنىاردتسا

زابنمهبارمىىانىبامشهکوگامشابهداعلاتراخورىظنىبحىاقو

۵؟دىنادرگن
نکىعسطقفه:تفگبلرىزهلنهدىگستومارآىنحلاموا

.تفردهاوخشىپىبوخهبزىچهمهتقونآىنکادىپرطاخط~ا



نبتمهنموکهتازرفم٥رع

~ ندىههبرداقنکممهپشنىرتهبهب،سربدوعومنامزهکىماکنه
،.دشىهاوختفارطازىچهمه

رظنراهظاىصخش،قىاقدنىالوطژد.درک~~ىاهظحئوا
دصقنونکا٠٠:تفگنمهبوتخادرپتبحصهبهرابودرتکدهکدرکىم
ىورمىهاوخىم~.داددهاوخخرىتاقافتاهچهکمهدحىضوتمراد
تساهدشهىهتىزلفمىسدنچزاهکمىهدرارثکهلکىعون،ترس
ىهاتکتدمزاسپهکنآاتدىسردهاپخدرسترظنهبکهلکنىا
تفجکىهبناوتىمهکىىاهزىچامسپس.درکىهاوختداعنآهب

نامهزاهکدرکمىها~تىاهاپرب،درکهىبشتىتحارنىلعناىلدنص
هکمىاههرکبصنتفارطاردىىاهمىسام.دوبدها~که_اکسنج
هکدکىماوخىبىج_کلغلغساح!،زاغآرد.ذنسرىمتناوزابات
دهاوخداجىاىتحارانساحاىعونتىاربهاىزراىبلامتحاهب

ه
ودورىمنىبزادوزتلاحز،ا.تسىنىنارکنىاجلاحنىااب.دوک --- ىهاوخنىنامسجدبتلاحشوختسههجوچىههبرکىدوتهاکنا
ىاهتبقارمىبوخهبوتزاامهکمزاسناشنرطاخوتهبتسامزل.دش
امىمامتىاربىمهمراىسبموهفم،شىامزآنىا.درکمىهاوخارمزل
ىب~هبشىامزآنىاهکمىلىامهمهام.درادرلاتنىاردنارضاح
نىاورگرداهزىچىلىخ.دوشورهبورلماکتىقفومابودپثماجنا
،،.دادارنآتسکثهزاجاناوتباتدنتهشىامزآ

ئمنىادوجونىااب...ىرآ...ىرآ٠:مدادباوجدنلورغابنم
ه

هکناهنرکم.مرادرارقرطخرد،ارجامنىاردهمهزارتشىبهکمتص
<،ا.؟داتفادهاپخرطخهبمناج

ل٩لنبستهنوکهتازرف

ىنحلابودشرودنمزاوتساخاپب،مرانکزاىمومعحارج
.مدرکهنىاعمارىموبنما.اقآه:تفگدنلبىادصابقىقدوىمسرراىسب
،،.منکعورشاراهراکمهاوخىمهزاجا.تساهدامآنونکاوا

زاغآا.دوشىمرداصهزاجاه:دىسرمشوگهبلارىمدآىدجىادم
ىد_رفودىس<شوگهبىاهمگدندشنشورىادص»ا.دىنکراکهب

.دندرکدنلبارمرسودنتفرنمندرگرىزىىاهتسد.دشدنلبهفخ
،دوبهدشتسردىزلفىاهمىسزاهکهسىکىعون،رگىدىىاهتسد

سپس.دندىشکنىىاپماهرهچىوراتارنآودنداهنموسىور
وکچوکهمرضهسراگنا.دنتخادرپماهناچرىزردىزىچىوجتسجهب

،مرسهزادناومجحقبطربمامتتقدابهسىکنآومدرکسحبىجع
ردامادندشرودمندبزااهتسدنآ.دشلصتممندوگهبوهتسبنآرود

اهنآ.دندوبمىاهاپابراکلوغشمىرگىدىاهتسدتدمزدالپط

ودمهدعب،دندرکهتشغآزىگناتفنوبرچىلولحمابارمىاهاپ
متشادنتداعلاحباتنم.دندرکووفمىاهاپردىزلفکچوکثىک
تحارانهزادناىبارمومنکسحىنادنزووىسانىنچنىاارمىاهاپ

ىعونردهممام.دوبنهتخاسمتسدزاىراکچىه،دوجونىااب.دوکىم
ورتىعمجىبصعراشفومىدربىمرسهبدىدشراظتناتلاح
«.تفرىمىئىازفاهب

،ىاهظحلىارب.دشنىمزربشقنناهگانرىپبهار،راغلخادرد

بوکخىم،ترىحوبجعتىعونردودنامىقابهتسشنناوجبهار
دوخساوحوشوه،عفواتماخوزاهکىلاحردسپس.دشنىمزرب

تشپارشتسدهلجعابوتساخاپب،تفاىىمزابتعوسهبار



نبتمهمنموکهتازرفل٩/

ىىوراد.دناروخبدرمرىپهبارهدنکتىومتىورادذآاتدربىا٠رخم
رد،شسدکىابوا.دوبهدشهفرگظنردىعتاومنىچىاربهک
همىنىاهبلذاىمارورادزاهرطتدچودمآردونازهب،درکزابارهشىث
زاىاهژذهکنآىاربو،ذاوارنتقدابذاوجبهار.دناکچدرمرىپزاب
ارذآوتبهرامودارهىشرد،دهدنردههبارتارطقذآ
ىىاهونازىوراردرمرىپرسهکىلاحردوا.تثاذگىاهشوگهب
.درواىبلاحرساروا،دهازدرمىاههقىقثذدىلامابدىسوک،داهنىم

وسوهتناوتمکمکوتگربجىردتهبدرمرىپهرهچگنر
ابودوکدلبارشسدماجنارسرىپدهاز.دباىزاباردوخساوح
.مرپىدادماجنابوخىىخارراکنىاا.هآ٠:تفگسمىىادم
،.مکتخارتساىمکدىابنم.بوخىىخ

ا.دىکتحارسااجنىمه،ىمارگداساىا،:تفگذاوجبهار

هرکورکشىمکمهزوه.مکتسردذاتىاربمرگىاچىمکمورىم
رسرىزارىاهدشاتىوپمامتىنارهمابوا>.تساهدنامىتابذامىارب
اربآزارپهمىنهساکهکىلاحردودشکبوداهندرمرىپ

«.مرواىبىثوجاربآمورىمذلا٠:تفگتسادىمرب
هداعلا~راخراقونىاهبذدرکرکن،ذورىبکخودازآىاوهرد

زاىراىبارىز،دوببىجعىلىخهکىتسارهب.دوببىجعىسارهب
تعرسهبوا.دوبنشورزوهشآ.دىسرىماشآ...ىثظنهباهزىچ
ودشکباوهردىبآهبلىامىدودمتخادناشآهبمزىهىرادقم
ذاسهوکهمادردهکذادرگرسىمىس.دىخرچ،رچىپرامترومهب
تمسهبمزىهدودىرادقمابارىىاوهذاىرج،دوبذدىزولاحرد

۵٩٩نبستهنوکهتازرف

رپىنامشچابونانزهفرسناوج۵وماتدشثعابودنارناوجبهار
.دوشروداجنآزاکشازا

شتآطسورداربآهملباقوا،ىعىبطتلاحنتفاىزامزاسپ
هرامودوا.دوبهدشروهلعشداشومرگىتلاحابنونکاشتآ.تشاذگ

ىتنارهبرىپدهازهکدوشنثمطماتتفرراغلخادهبوتشگ.

.تساهتفاىزاباردوخساوحوشوه

رد~ارواىدوبهبدشىموهلىباوخولهپهبدرمرىپ

مىهاوخوجىمکوىاچىمکه:تفگدرمرىپ.درکهدهاشمشاهرهچ

دىابارىز،تخادرپمىهاوختحارتساهبحبصادوفاتسپسدروخ

،مرادهاگنظوفحم،تساههنطىقابزونهمندبردهکارىمکىورىن

ناىاپهبارنآومهدهمادارخآاتارمتىرومامدوبمهاوخنرداقهنرگو

نآىاشامتهبودمآردونازهب،شداتسارانکردناوجبهار».مناسرب

ىدوبانتمسهبرتشىبهظحلهبهظحلهکتخادرپفىحنورغلندب

.تفاتشىم
طقفنم.ىمارگداتساتساامشهداراولىمهکروطرهه:تفگفا

ووجنونکا.هناىتسابوخناتل~موشنثمطماتمدمآراغلخاه

اپهبتعرسهبوا۵.منکىمهدامآاراذغلىاسوومرادىمربارىاچ
.درادربارناشىاذغزىچانراىسبهوىجاتتفرراغىاهتناهبوتساخ

ىقابناشىاربهکىمکراىسبرکشىاشامتهب،هدزمغىهاگنابوا
هدنامىقابهبسوىامورتهدزمغمهزابىهاگنابوتخادرپدوبهدنام

زونههکدوبىقابشوکشىاج،ىاچدرومرد.تخودمشچهوک
ارنآودنکىدنبهرىجارىاچدوبىفاک.تشاددوجوىفاکرادقم



نبننهسوکهتازوفمر~

هه دوجوىفاکردقهبزپنهمهوج.درادبهکنزىنهدنىاىاهزورىارب .دد ودرذکبدپخهرکورکشمهسزاتفرکمىمصتناوجبهاز.تشاد
.دنکمىدقتشىمارگورىپداتساهباراهىکاروخنآ

نوردارىاچناوجبهار.دوبهدمآىثوجبآ،نورىبىاوهرد
ورونلاحزا.دزمهتعرسهبارهملباقىوتحمتخىرشوجبآ
.دوببورغلاحردمهدىشروخو،ندشمکلاحردزورىىانشور

بآومزىهلابندتىابىم.دادىمماجنادىاباهراکىلىخزونه
وهدشنجراخراغزا،ورنآتدممامتردناوجدرم.تفرىمهزات
راغتمسهبباتشابودزىخرچوا.دوبهدرکنىشزروچىه
هتشندهازدرمرىپ.دوبهتفرگربرداراجهمهمکمکىکىرات.تشگرب
شاهساکردوجىمک،تعانقابوا.دوبىاچندشهدامآرظتنمو
نآاتدادناوجبهارهبارنآسپسودرکهفاضاهرکمهىمک،تخىر
وهافرهلزنمهباهىکارپخنىامامت٠٠:روآربداىرفوا.دنکدىاچزاار
کاروخردقنىالاستصشنىالطردنما.تساىداىزىتحار
مرگىزىچ،لاسهمهنىازاسپهکنىازامراودىماا.مدوبهدروخن
مدشنرداقزگرهنم.مرىحبراددنوادخشىاشخبدروم،مشونىم
ارىثىامزآنىارابکىطقفنم.منکنش٠ردوخىاربشتآىىاهنتهب ههههه هکارىکتخوسناراثامهزونهنم.تفرکىثتامىادرومدادماجنا
.متفاىدوبهباما.مرادمندبىوررب،اشداجىاشتآىاههلعشرثارب

ىادنهبهزادنازاشىبدهاوخبهکتساسکتبقاعنىا،رگىدبخ
هعرجهعرجارشىاچودىثکىقىمعهآوا،ا.دهدارفشپگشىنورد

لدا~نبتمهمنهوکهتازرف

زاىتماکىزامکتسدامشه:تفگنانکهدنخناوجبهار
ىاربىقرفچىهىىانشوروىکىرات.ماقملاوداتسادىتسهرادرنخرب

ارىىاجچىهاوىز،متخىرارمىاچثماکنمىکىراتنىارد.درادنامش

»ا.رىگبارمهساکاىب!اىبا.هآه:تفگدرمرىپ۵.منىبىمن

ا.هن،:دادخساپهقلعوتبحمزاهدنکآرسارسىنحلابناوجدرم
ىمکتساىفاکطقف.مىرادىاچىداىزرادقمهبام.راوگرزبداتساهن
دنتسثنمهرانکردىتدمىارباهنآ».مزىربماهساکرددوخىاربرگىد

هکنآاتلنتفرورفلماکىشمارآومهافترد،ىفرحنتفگنودبو

نىمززا،ذاوجبهارسپس.دشمامتىئتآىورىاچفرظىوتحم
هزاجااىآ.مرواىببآومزىهىمکمورىمنونکا٠:تفگوتساخرب

،،؟مىشبومرببهچاىردلحاسرانکارنآومرادربارناتهساکدىهدىم

زاودادراوقارناشىاذغهساکود،ىلاخبآفرظردناوجدوم
.دربىمرسهبراظتناتلاحردوهتسشنفاصرىپدهاز.دشجراخراغ
.دوبهتسثنرظتنمىلاوتمىاهلاسهکىلکشنامههبتسرد

ىرونردزونهاههوککوناهنت.دوبهدرکبورغنونکادىشروخ
ناوجبهار.دىىارگىمىشفنبهبمکمکهکىرون.تئادرارقنىژز

ناتسهوکىاههنمادرد،تسدرودرد.تخادرپرظانمنآىاشامتهب
ىاههگلدشىممهزونه،دندوبهتفرورفهنابشىکىراتردلاحزاهک
نآ.دندشىمنشورکىهبکىهکدرکهدهاشماررونزاىکچوک
ردهکدندوبتسدرودطاقنىاههدکاملىتسدىاهغارچ،اههگل
ىرگىدسپزاىکى،اساهلتشددرسراىسبوهفافشوفامىاوه
هرىتلکش.دندزىموسوسرو،زاودنداتفاىمششخردوولالتهب



نبستهمنوکهتازرفلهل

ه ىرهشداىهبارناسنا،تسدنىىاپرد،۵کنوپهرد،هدکامل
ناوجبهار،هوکهنمادرد،هطقننامهرد.تخادناىمىتاماکحتسا
وانىببارنوگانوگوددعتمىاههدکامل.دنکهدهاشماررهشدوبرداق
رد،رترودىمک.دزادرپبدنمتداعسدورشثخردىاشامتهبهرخلاب
مجحوهزادناشهاکمغرىلع،نىنهآناتسهوکو٠لاتوپ۵،وسنآ
هدشداجىادنتشادناکمنآزاهکىداىزهلصافلىلدهبهکناشىعقاو

.اشىمحماساهنآزاىصاختهباوراقومهزونه،دوب
ناوجدرما.تشادندوجوندادتسدزاىاربىتصرفرگىداما

ردباتشابودزبىهندوخوب،ىثشمارآوىدنکزاسوىامورىحتم
ابتعرسهبودشدر!ودشىمىهتنمهچاىردرانکاتهکىرىسمدادتما
تفاظنزىناربآفرظودرککاپوتسشارهساکوداجنآهبندىسر

ردمدقهرابودسپسوا.درکبآزارپىتقوفلتاچىهىبارنآودرک
دوخابگدرپىتخردزاىگرزبهخاش،شرستشپوداهنوىسمنآ

ىلىختخردهخاشارىزدوبراوشدراىسبشىاربراکنىا.درکلمح ---
ىاهندرکفوطهب،بقعتمسهبىهاکنوا.دوبتفلکونىکنس
رد.تفرىمناتسودنهنىمزرستمسهبهکتخادناىناتسهوک
زاىناوراکهکدوبنىاىانعمهبودشىمهدهاشمناشخردىرون،اجنآ
چىه.لندوبهدرک~ارتااجنآرد،بشتاعاسىارب،ناناگرزاب ده
شهارهبندادهماداهبرضاح،بشماکنهردىرفاسمچىه،ىناکرزاب
.درکىرتشىبتعرسابندىپتهبعورشهنىسردناوجدرمبلق.دوبن

رىسمنآهبمدقمامتىتخساب،رظندرومناناگرزاب،دعبزورحبص
رانکرد،دىدرتچىهنودبوتشاذگانهاوخکانرطخىناتسهوک

لهلنبستهمنوکتازرف

اساهلهب،نآزادعبزوراتدنروآدنهاوخحبصهباربشهچاىرد

.دنسرب

مهدعبودرکندىدنخهبعورشىىاهنتهبناوجبهارا.هرک!ىاچ
هارهبودرکدنلبنىمززاهزاتىىورىنوىژرناابارشاهلومحمهرامود

.داتفا
ا.صارگداتسا>:تفگدهازدرمرىپهب،راغلخادهبندمئدراوابوا

وهرکبحاصدىاشادرفام.مدرکهدهاشمىناناگرزاب،هندرکىدسرد

».منامباهنآبقارمتقدابمراددصق.مىوشبلىدجىاچ

،رضاحلاحردامابوخراىسب٠:تفگودرکهفخىاهدنخدرمرىپ

تسدودادىراىندشدنلبردواهبناوجدوم۵.مىباوخبتسارتهب

ولجهبوهتفاىارشهاردناوتبوااتتشاذگراغراوىدىوراردومرىپ

.تفرراغبقعتمسهبناروخولتولتلولعمدرمرىپ.دووبشىپ

رانکشندبرىزردهسامىمک،دىثکزاردنىمزىورناوجبهار

.لهدرارقنآردارشرمکىانحنادناوتباتدوکتسردىلادوگودز

ىىاهزىچنآىمامتهرامردهشىدناورگفتهب،دنچىتاظحلىارب

رکفدوخاموا.دوبهدىنشدهازدرمرىپناهدزازورنآهکدشلوغشم

دننکىمىعس،راوشدراىسبعفواوطىارشردامزاىضعب:درک

لثحتهکىتاقشمولامآواهىتخبدبو.دنشابهتئادارراتفرنىرتهب

تمسهبوتشىبمهزابارامهکدنرادننىارگمىفدهچىهمىروآص

هلپزارتلابىىاجهشىمهارىز،دنهد~وسندشتهبتمسهبوولج

ناومبهارا.تسااهتناىبوزابهثىمهىلاعتهارا.دراددوجوىلعف

.تفرورفقىمعىباوخرد،تبثمهشىدنانىازاسپ



منفهلصف

،دوبدولآباوخزونههکوا.دىخرچ،زرلابناوحببهار
ىاهگلاننامتسردراغلحندم.اشزىحنمىنودىلامارىثىاهمشچ
اوه.دومنىمصخشم،لخادىهاىسرباربردهکدومنىمىرتسکاحن
ارشسابلناوجبهار.تشا٠هارمههبىدنتزوس،امرستدشزا
.دوبدرسىتسارباوه،نورىبرد.تفرراغزانورىبهلجعابودىشوپ
اراهگربودرکىمروبعناتخردگربوخاشزانانکهلانودىزوىمداب
کىدزنردارناشىاههناىشآکحپوکىىاههدنرپ.تخادناىمادصهب
ردامرسودابشزپسزادندوبهدرکىعسوهدرکتسرداهتخردهنت
هکجاوما.دوبمطلترپوبهتلملماکهحپاىرهىورحطس.دننامبناما
هدروآموجه~اسهب،دندشىمهاناربقعوردجهبدابانتشزواب
شنزرسو~اراناتاندرکىمتسارومخار~اسىاهرانىنو
.دنزاسراکشآتعىبطىاهورىنهىلعرباردوحن هده~~ وکرنبىىاهربا.دوبهتفرکوکنرىرتسکاحن،هزاتهاکحبصنا
هکىناانفسگدنناموهدرکروبعاههوکىاههلقىلابزا،هاىس -ه، هدىثکفصردوىرواحمجىنامساونابهکنىىاهکسهلىسوهب



نبستهمنوکهتازرفلدل

.دندشىمرىزارسولجهب،ناتسهوکىاههنمادزا،دندشىم

.دندوبهدشهاىسىىاهربازاهدىشوپ،ىناتسهوککانرطخىاههندرگ
ودنهربنىبزاارفارطارظانم،دندمآنىىاپهبهوکىاههنمادزااهربا
حرسىرابگرناهگان.دندربورفرابغوهمزاىىاىردرداراساهلتشد
نانچنآرابغ.دمآدىدپناوجبهارفارطاردىىاهوباودشزاغآ

.دنکهدهاشمارراغىدورولخدمتسناوتىمنرگىدواهکدوبظىلغ

نآندىدهبرداقتفرگشاهرهچلباقمارشتسدهکمهىماگنهىتح
شتآىاههلعش،تشادراوقواهکىلحمپچتمسرد.تشگن
وتخىرىمهتخادگىاهلاغزىورنارابتبوطروهدمآردادصهب

.تشادنآنتخاسشوماخردىعس

اهلاغزىوراراهنآوتسکشمزىهىمکباتشابناوجبهار
همهاهبوچارىز.دربتقوىتدمراکنىا،دىمدنآهبسپس،تشاذگ

رضاحهکنآزاشىپوتساخىمرباهنآزادودوهدشىىخ
ودشلنلباوهرددابىاههلان.دنداتفاىمکقتهب،دنشابنتخوسهب
ناهگانىگگتودشهدوزفااهرباتظلغرب.دىسرهجضدحرسهب
شتآ.دشابدوخىاربىهانپرسلابندهبذاوجوندرماتدشثعاب
شتآهکنآزاشىپ،لاحنىااب.دششوماخهتسهآودمآردادصهب
،دشجراخراغزاتعرممهبناوجبهار،دوششوماخلماک
نااتدروآراغلخادهبارنآوتفرگتسدهبارلعتشمزونهىاهخاش
،رابدنچوا.دنامبنامارداوهوبآرىىغتنآوگمگتونارابتدش
لىمارىزىتبغرولىمچىهنودباما،دشجراخراغزاناودناود
.درواىبراغلخادهبکشخآتبسنمزىه،دوبرودقمهکاجنآاتتشاد

لهلنپثنهشوکهنازرف

.دوبهدشسىخلماک،اهزىچرىاسدننامرگىدهکىمزىه

،درکردىگتسخىمکناوجدرم،شلتوراکهمهنىازاسپ

ارنآىفاضابآاتدوثفمکحمارنآودروآردارشسابلسپس

درموهتفاىذوفنزىنراغلخادهبمکمک،نورىبرابغ.دوىگبناکملادح

راغىاههراوىدىورارشتسددوبراچاننتشادربماگىارب،ناوج

ابهکنآاتتفرشىپطاىتحاابوا.دنکندروخربىىاجهباتدراذگب

دباوخبنآومزتشادتداعلومعمهکدرکدروخربىگ،زبهوخص
»؟هدشوبخهچه:دىسرپىمهکدىسرشوگهبدهازدرمرىپىادص

سارهىزىچزا<:تفگرتمامتهچرهتمىلمابناوجبهار
امشتآودناهدمآنىىاپنامسآىاهربا.راوگرزبداتسادىشابهتشادن

».تساهدششوماخابىرقت

:دوزفاهنادنمثىدناىنحلابوا».درادنىبىعه:دادخساپدرمرىپ

تسارتهبنىاربانب.دوببآ،دشابهتشاددوجوىاچهکنآزاشىپه

ىاچزا،دادهزاجاامهبشتآهکىماگنه.مىنکتعانقبآندىشونهب

ه.درکمىهاوخهدافتسااپماستو

مورىمهفصونىاابا.زىزعداتسامشچا.هلبه:تفگناوجبهار

نىاىارب.منکنشورىرگىدشتآ،هوخصنآرىزردمناوتىماىآمنىبب
،.مدروآراغلخادهبدوخابارلعتشمزونههخاشکى،راک

ورفلاحردتشردىگرگت.تفرراغىدورولخدمتمسهبوا

ىوروب.دوبهدشتسردىبىجعبلىسو.دوبنامسآزانتخىر

زاشىب،اهرباودشىمهدهاشموسوهرد،خىگرزبىاههکت،نىمز
«ه-

ىاهناىزاتهمرضىصخشراکنا.دندوبهدماردهوىتىاهرقنکنرهبشىپ



نبننهنوکهتازرفلد٨

نانپنآ.دىسرشوگهبک~وىدعرىااصىپسودروآدراو

.اىچىپروانهپتسثدنآرساترسردنآساکعناهکدوباىاشوبىهم
شزىرزاتى~هکاىسرشوگهبشزغلى>دص،ىکىدزننامهرد

-ه نىمز،اىسرناتسهوکنىىاپهبنمهبهکىماکنه.درکىمهوکزاکنس
اىرىد،مهزاباىآهکلىسرپدوخزاناوجدرم.دمآ،دهزرلهبفارطا

.هناىدوبهدشبىرخت،اىاشنافوطنىاابنىثنهشوگىاهازهبلک

هکدىسرپدوخزاوانامىقابراىشوهوبقارموا،هاتوکىاهظحلىارب
،ماجنارس.هناىدىنشدهاونارىکمکىاهداىرفىااصىدوزهباىآ
هکرتىرااقم،دزونازهدشلعتثمهخاشرانکردوتشگربهرابود
ظىلغدودزاىربا.دشخبورىنارشتآهلعشدىشوکوتسکشکزان
.داد~وسنىىاپتشدتمسهبارنآنافوطوتسانرباوههب

هتفرگرارقتظفاحمدرومگرزبهرخصنآهلىسوهبهکشتآىاههلعش

.تفرگتش،دوب
،بوطرمودرسىاوهوهداتفاهزرلهب،راغلخادرد،رىپبهار

ىثنتتسوپهبوهدرکادىپذوفنواهدنژوهراپسابلناىمهبتلوهسهب
درکهدهاشمواىشکىتسهدوخىوتپهبناوجبهار.درکىمهلمح
ارواوتفرگاردرمرىپتسهوا.تساهاشسىنلماکزىننآهک
،رثتآرانکدرکتوعدوازاودرم~تىادهراغلخدمتمسهبهتسهآ

.۵هلعشناوارثتقدوط~اابناوجبهار.دنىشنبنىمزرب

هکن»تناسکىدزنشداتساتمسهبرتشىبارىثتآلعتشم

وا.دنکتذلس~اوهدربارهدافتسالامکاهنآترا~زادرمرىپ
،،.مىرادشتآىفاکردقهبلعف.منکىمتسردزىنارىاچنلا٠>:تفگ

۴ه٥~ىثمنهشلهن،زرف

وبآفرظاتتفاتشراغلخادهبتعرسهب،فرحنىازارسپوا

شتآرانکهبىپس،درادرباروجصوصخمهسىکمهروطنىمه

مزل.اىزاتمنکىلاخارفرظبآ~مهاوخىم،٠:تفگوتشگ،اب

امشتآ،ىفرطزا.دىاىبشوجرتدوزبآو،دشابنندىشکراظتناهب

رانکرداهنآ<٠.دنکذادارسمآزارپىاهملباقدناوتباتتسافىعفىلىخ

رارقراغلخدمرانکردهکىگرزبهرخصهلىسههبودنتفرگرارقمه

مهزونهاهوبا.دندنامناماردتعىبطت3امحنىرتدبزا،تشاد
~هن،ىاهدنرپچىعودندهبنىگمشخوتفلک،شىپقىاقددننط

.دادىم~رطاناهجهبدوخزاىربخهن،درکىمىىاوس

هنتنسثوخ.!تساىثىپرذىتخسراىسبناتسمزه:تفگرىپبهار

ارمتاعلطامامتهکىماگنه.منکلثحتارنآدربمهاوخنراچاننم

زىننمودوربنورىبمدبلاکزالناوتىمىگدنز،متخاسلقتنموتهب

رداقآددجموهتفتشىنامسآىاپمتمسهباتدوبمهاوخدازآ

ىلاحردهىشىدناهتکننىاهبىاهظحلىاربوا«.مهشبمفارئهاندىدهب

نتفرگلکشلاحردهکدوبلوغشمىراخبىشامتهبناوجبهارهک

ىتسارهب٠:تفگودمآفرحهبهراموددرمرىپ.دوببآحطسىوررب

ردمهنآ.منامبراظتناهب،زاردناىلاسنىامامتدوبراوشدىلىخهک

مانناوتبهکىناسناچىعدوجونودب،لماکوقلطمىکىراتوتملظ
قطمىرادنورقفردو،ىىاهنتواوزناىعونرد،داهنواربتسود

رظنردىتلمجتىزىچهلزنمهبىنمرگبآنتشادىتحهکىرهطهب

نمزاردرمعمامتودندشىرپسىدنکهب،اهلاسنىا...دشىمهتفرگ

هکىناکمزارترودزگرهنم...راغنىمهرد...دشىطناکمنىمهرد



نبتمهمنوکهتازرف٢ا.

ىگدنزىشوماخوتوکمردىراقهبنم.متفرنماهتسثنلعف
دنناممىادصدسرىممرظنهب،منکىمتبحصهکىماگنههکماهدرک
هن،متشادىشتآهننم،وتندمآزاىثىپات.تساراجنهبانىشرغ
نىالوطردىرثبومرگىروضحىتحهنو،ىىامرگوترارح ~~ ربودعرهکىماکنههژىوهب،بىممىاهنافوط

ارناتسهوکمامت۵ا
ىلابتاعافترازاتسثردوزىرىاههرخصوتخادناىمهزرلهب
هدنزارمدوبنکممهظحلرهودندرکىمشزىرنىىاپهبىناتسهوک
،،.دننکروگهب

ابارشداتساىناوختساورغلىاههناشودشدنلبناوجدرم
رپفرظهبسپس،دناشوپ،دوبهدرککشخشتآرانکردهکىزادناور
.تخاسىمداجىاداشىىاضفودزىمشوجبآ.درکهجوتبآزا
ىدرسهکنىالىلدهببآناىلغوتخىرىاچىرادقمناوجبهار
لپمعمىثشوجهطقنزارتنىىاپاربآترارحهجردىاچىاهگد
اوههبىراخبهرابود،دنچىتاظحلزاسپاما.دشفقوتم،دروآ
هتخىرفرظلخادهب،دوبهدنامىقابرکشزاهکهچنآوتساخرب

هدافتسانآزاقشاقناونعهبناوجبهارهکىکچوکتسدبوچ.اش
رارقهدافتسادرومدوبهدرکزىمتوهدىىاسارنآتقدابودرکىم
تافاضاوتفرگارىاچىورفک،نآفاصىاهتناکمکابوا.تفرگ
.درکبسانمندىشونىاربارهدشهدامآمرگىندىشونودرککاپارنآ

نازرا.دوشىمهىهتىنىچىاچىاهگرمزاهک.ىتبتىاچ
،نىهزرسنآمدرمو.تفاىملاعردناوتىمهکتساىاچنىرتتمىق
نىرتهبهلماعمزاسپ،نىمزىورزاهکىىاچىاههدرخابارنآ

تفگناوتىمرقاورد.دننکىمهىهت،دنامىماجرببوغرمىاهىاچ

ىاهدشردوپىاههدرخهکلب،دنتسىنىاچدوخگربىتسارهباهنىا
نتثادربابو،ناشرظندرومىاچعونباختنازاسپ،اهنزهکدنته
ودننکىمىروآعمجاراههدرخنىا.دنزىرىمنىمزرب،ىاچىاهگ.

دعبودنروآىمردفىرظىاهبعکموکچوکىاههبحتروصهب

ىاچهدرخکچوکىاهبعکمنىا.دنناسرىمتبتنىمزسنهبمه

اردوخاتدنوشىمدرىناتسهوکىاههندرگزا،هدشهدرشفمههب

تنادرپىىاناوتهکتبتىلاها.دنناسربنىمزرسنىانىنکاسهب

ىرادىرخاربهغرمانىاچعوننىا،دنرادنارتمىقنارگىاهزىچ

نامدرمنىاىاهجاتحىامنىرتمهمزاىکىهکىزىچىنعى.دننکىم

راوشدوتخسراىسبىىاوهوبآوطىارشردهکتساىتخبدب

تخمزوتشردىردقهبىاچنىا،رگىدىوسزا...دننکىمىگدنز

بنا،~ونبهنوگنامهارنآرگاهکتساىصلاخانزاهدنکآنانچو
نآهبزىنسکاروبىمکتسامزلنىاربانب،دنوشىمدردمکشراچد

ردهکتسانىانىمزرسنىاموسرمتاداعزاىکى.دومنهفاضا
ابارىاچىورحطستسخنتسامزل،ىاچنىا.ندرکهدامآماگنه
،تساهدوبىاچردهکىصلاخانودىازداوممامتوهدرککاپىقشاق

!دننککاپحىامىورفکاب

هچاىردرانکاتزگدهامشاىآ،راوگ>زب۵اتسا٠٠:دىسرپناوجبهار

تمسردهکدىاهتفرنگرزبگنسنىاکىدزنهبزگداىآ؟دىتفرن

۵؟درادرارقراغتسار

نىاهبارمبىجعتادوجپمنآهکىنامززا.رىخه:دادخساپدهاز



نبستسموکهتازرفللل

،ماهتشنرضاحل~ردهکىىابزارترودزگرهنم،دندروآراغ
مفارطاطىحمزازىحپچىهنم؟دوبراکنىاهبىزاىنهحپمحنآ.ماهتفرن
ارىزموربهحپاىردرانکاتمناوتىمنهحبوچىههبىفرطزا.منىبىمن ~~

همهنىاندرکىرپسزاسپ،رکىدىپمزا.متفىبباردمسرت~
ئتنوسثحابدىشروخوترپهکماهدوکفشک،راغ~~راتردلاس ه
ابولامروکژامروک،مدىسراجنىاهبهکىمام~دپثىمئمتسوپ
اتمىاهتسثننونکامههکموربىاهطقنهبمتشادتهاعمامتطاىتحا

اتهکتسااهلاسنونکااما.منکمرگدىمثروخرونابىمکاردوخ
ه >،؟تساهنکحپنورىبىاوهنونکا.ماهتفرنراغراحندم

لکشوشثآمرداقطقف.راوگرزبداتساتسماىدبراىبىاوم_
،ئىمه.درادرارقامزارترودىمکهکمنىببار~:هرخصراتوهرىت ه نافط.تساهتفرورفکنرىرتسکاخوظىلغىرابغرداهزىحپىقبام
ئىمزرسزانافروطنىا.تساهتفرگناحبىناتسموکىاعرباناىمرد
،٠.تساهدمآامتمسهب،ناتس.دنه

~ .تخاذرپىثتسذىامنخانواهتشکناىاشامتهبناوجبهار
ىعوبطمانساسحادشىمثعابنىاوهدشدنلبىلىخشىاهنخان هه
٠دشهتخوسوکچوکىکنس٠شفارطاهبندرک٠اکنابوا.دنکادىپ

٠ده
زا،ىناشفشتاراجفناکىزاسپ،هتشدکراصعاردهک~~.درکادىپ
ابارشىاهنخانوتشادربارنآوا.تسا٠دوبهداتفانىىاپهبهپکىلاب

~ هاتپکهبرپسوا.دنکلمعناهوسدنناماتدىشککنسىورتدش
~

.دشتفلکودنلبوتغسراىسبهکشىاپناتثکناىاهنخانن.رک
تمتوىدمناوجبعار.ذرکتناظننىناراهنآودىزروتردابمدن٠.

لل٧نبتمهسوکهتازرف

اباقىتلاحهبارشىاپوتسدىاهنخانمامتهدخلاباتدرکفرص
.دروآردبسانمولوبق

نآ_آ؟ىنىببارىناتسههکىاههندرگىناوتىماىآ۵:دىسرپدرم-

٨ه~امىهاظىلغرابغلىلدهبو،اههوکىلابرد،نادجات ١(۵

دىابآهاظ!تساهدشروطنىمههکنىالثمهلب>،:تفگناوجدره

نىطاىشسثزارودهکدننکاعدوانشابنتخادناحستلوغشم
رفاسمناناگرزابتاقلمهبرداق،بشماهن،زورماهنط.~امب

ىراک...دنامبىقابنانپجوهرابغهکىنامزاتلاحوههب،دوبمىهاوخن

خىوتشردىاهگرگتزاهدىشوپمهنىمزىفطزا.درکناوتىمن
هدىرابنىمزرب،تسدکىلماکىاهىلتمسقنىارد.تساهدشهدز

،،.تسما

نامىوگوتفگهىقبهبتسارتهبتروصنىارد٠:تفگدرمرىپ

،،؟تساهدنامىقابىاچىمکمهزونهاىآ.مىزادرپب
اما،منکىمىاپزارپارناتهساکنلا.تساهانامىقابزونههلب_

زاودشاهاوخ٠رستعرسهبهنرگو،دىشونبآعىرسارنآاىابامش
۵.مراذگىمىثتآىورمزىمىمکنونکاا.لىىامرفب.داتفااهاوخناهد

درمرىپهلمآشىپىاهتسدناىمردارىاحپهساکاتاشتکاسوا

هفاضاداششتآهبمىهىمکاتتساحنربشىابزاسپس.اهدرارق

رتدوز،راغکثحنىاوهرداتمرواىبمزىهىمکمورىم٠٠:تفگوا.انک
تعرسهبوتشاذگىلغرابغلحنادهبماقوا،.دوشکشخ

ردهکدوبهدروآدوحنابهکرتوهخاشىرااقمهکىل~ردتثگزاب
،شتآرانکردىراوجمهزاسپسىحنىاهبوپ.دادرارقشتآرانک



نبتمهمنموکهتازرفل۵ل

:تفگوتسشنسدقمدرمرىپرانکردوا.دشدنهاوخکشخمکمک
ومدناسرماجناهبارمفىاظوواهراکمامتنم!راگرزبداتسا!بخ،
،،.مهدارفشوگامشنانخسهبماهدامآنونکا

نآتشادىعسدىاش.دنامتکاس،دنچىقىاقدىاربدومرىپ
ىنحلابوا.دنکدىدجتىثنهذردونزااررودراىسبوبىجع-اقو
لحمنىارد،نونکاهکتسابجعتىاجهکىتسارهب٠٠:تفگروشرپ
وناىاونىبنىوتاونىبدننامو،ارقفنىرترىقفدنناموهتسئن
هکمشىدنىبىبىاجعهبومشاباجنىاردنادنمتسمنىرتدنمتسم
حاقوىراىسبزانم.ماههرکهدهاشمکىدزنزاوماهدى٠ىتسارهب
هدادهدعونمهباهزىچىراىسبومدىداهزىچىراىسبو،متشذگ

ه لمعهبلابقتسانمزاتساهداماابىرقتىنامساىارسنابهکن.دش
وتهکتسامزلو.متخومآمهمراىسبهتکنکىنم،دوجونىااب.دروآ
:هکتسانىانآو.ىراپبرطاخهبارنآ،تاىتآىاهلاسىاوبزىذ
ىعقاوىتسهوتاىحزاىاهىاساهنت،ىلعفىگدنزوتاىحنىا
،مىزادرپبنامفىلاکتوفىاظوماجناهبامىگدنزنىاردهچنانچ.تسا
.داهنمىهاوخماگىلماتاىحهبو،ىعقاوىاىندهبهکتساهاگنآ
ىمىلاعتشزومآهبرتهباما.مدىهنىعهبارنآاوىزمنادىمارنىانم
د؟...مىهوباجکام...بخ.منکلقتنموتهبتسامزلهکمزادرپب

تصرفنىازاناوجبهار.دششوماخودنامهدرمىاهظحلوا
عورشدهاز.هزادنىبشتآلخادردبوچىمکاتدرکهدافتساهاتوک دهده دشىمىبوخهب،ىکنسرلاتناردهکمتفک!ىرا٠٠:درکتبحصهب
نىوىاسزانمدوخهکهژىوب.درکسحارراضحىبصعراشفتلاح

٧لطنبستهمنوکهتازرف

ىىلدتا.مدوبضبقنملماکومدربىمرسهبىتلاحنىنچردرتشىب
هکدندوبنىاددصردارىز،تشاددوجونمىنارگنىاربمهىهجوم

راشفوراظتناهکىماگنم،ماجنارسا.دنهدرارقىعقاوىوطخردارم

،کشخىنحلابلارىمدآ،دىسردوخهجرددحرسهب،ىبصع
نموتخادرپراکهب،نمرسرانکردىنىسىنکت.درکرداصىر~د
،هظحلکىضرعرد.مدىنشارىزىچنشنشورىادصناهگان

نمندبردمنهجىاعهجنکشواهرجزمامتراگناهکدىسررظنهب
ناکماهظحلرههکماهدرکمروىروطمدرکىمساسحا.دوبهشدراو
ىاههقدحوزغم،رذگدوزىىاهقرب.تفرىمنمندىلرتوراجفنا

ىىاهلاغزراگناهکدندنازوسارمىروطوهدرکهراپهراپارمىلاخ
.دندوبهدادرارقاهنآردهتخااگ

همرجتىکاندردىگدىرد،مدرکساسحاىرىذپانلثحتىگراپ

وندىخرچهبعورشسپسودوبهدنربوزىتنکممدحرساتهکمدرک

ىلاحرد،تساتىدبادىسرىممرظنهبهکمدرکىزىچردندىخرچ
هارمههبىگدشهلوندشدرخساسحاىعونوبىهمىىاهراجفناهک

دندرکىمىهارمهارمراجنهانوکانتشحوىىاهادم

قلعمهلکومدىخرچىمومدوبطوقسلاحرد،شىپزاىثىبنم

هکمتسهکىراتوزارهىلنوتردمدرکساسحاسپس.مدشىم

ردهکىلاحرد،دوبهدشنىزمکسچوىمىشىاهدامزاشبوراب
،روننآگنر.دىباتىمناشخردوفافشىرون،لنوتاىهلولنىاىلاب

نونکاوهدىسرناىاپهبمکانتشحوىاهشخرچ.دوبنىنوخخدس

رظندرومرونتمسهبوهد5دوعمهلولنآزاىگتسهآبمتشادىعس



نىشنهشوکهنازرفلاک

هههه امامدرکىمفقوتهاکهک.مداتفاىمنىىاپهبومدىزغلىم،هاکهک.مورب
نتفرلابهبروبجمارمرىذپانبانتجاىراشف،کانتشحوىراشف
هک،ناشخردروننآهمشچرسهبندىسرزاسپ،ماجنارس.درکىم

~
وضعىون،تسوپىعون.مووبوتئىپمدشنرداقرکىد،دوبدنتخرس
!دشىمنمروبعحنامهکدوبىزىچىراب،تشاددوجومندبزا
تاعفدهبومتفرگراوقهاردسنىاوباربردمدرکساسحا،تاعفدهب
ىسرتودرد.مهدهمادامىورشىپومدوعصهبهکدشىمنىاحام
ىپردىپومجاهتمىلىستروصهب،درد.تفوگىمجوانمرددىدش
هاردسنىاتمسهبارمىرشبتوفامىىورىنودرکىمهلمحنمهب

مهزاىادصمعدعب،دىسرشوگهبىاهرعنناهگان.دادىمتوس
هاردسنىاناىمزا،داىزراىسبىتعرسابنموىزىچندشهدىرد د~~٠ه .تشکدىدپانووحم،نمروبعماکنهردهاردس.متشدک

شىبامکهکنآاتمدادهماداداىزراىسبتعرسابمدوعصهبنم
تسدزا،روآتشحوکوشتلاحنىازاىپاردوخساوحشوه

رتنىىاپونىىاپمهزابومتسهطوقسلاحردمدرکىمساسحا
رادىب،:دشرتمکورتمکمطوقسلوطردساسحانىالنچوه،متفرىم
نآمهزونهاما_آ۶دپمدوجوردعوهتتلاح،،ا.پشرا~ا.وش
:درکىمراوشدىراکهبراداوارمهکدىسرىممشوگهبهنارمآىادص
هدىسرىدىمونقممهبهکىلاحردماجناوس،،ا.وشرادىبا.وشرادىب٠٠
.مدشدنلبومدروخولتولت،منکزابارمىاهمشچمهرکششوک،مدوب ~ مدوبدازاىحورطقفنم!متشادنىدبلاکچىهرکىهنم...هن...هن...اما

لالنبننهمنوکهتازرف

؟ناهجنآ.موربناهجنآردمتساوخىمهکاجکرههبمتسناوتىمهک
هجوتمومتخادنامفارطاهبىلکىهاگن؟دوباجک،دوبهچناهجنآ
همه،مفارطاىاهگنر.تشادرارقمناگدىدرباوبردهکمدشىبىاجع

سکعربىىاهگنرىارادمفارطارظانمواىشاعماورد.دندوبسکعرب
لىامنامسآ.دندوبدرزاههرخموخپدس،اهفلع.دندوببىجعو
لىامىبآگرهباهنآزاىکىا.تشاددوجودىشروخودو،دوبزبسهب

--
ىىاههىاسهچانمضا.دوبىجنرانکنرهبلىامتمىرکىدودىفسهب
ودنآزاهکىىاههىاسفىصوتىاربىاهژاوچىه!تمثاددوجو
همهزاهکىزىچ،فعونىاابا.درادندوجو،دشىمعلاسدىشروخ

ارنامسآىاههراتسدوبرداقناسناهکدوبنىا،دىسرىمرظنهبرتدب
:دندوبکنرهمهزااههراتسنىا!زورطسوردمهنآ.دنکهدماشم

ىىاههراتسدنناماههراتسنىا.دىفسىتحوىىابوهک،زبس،ىبآ،خدس
وهتشادنهلصافمهزا،منىببمىکدوکنارودردمدوبهدرکتدامهک
ىنىمزداىهبارناسناهکدوبهراتسرپىردقهبنامسآ.دندوبنهدنکارپ
!تخادناىمگنسهولقزارپ

مغرىلع.بىجعىتاوصا...دمآىمىىادصتسدرودىاهطقنزا
نىااب.مدوبنىقىسومتاوصاصىخئتهبرداقمىنهذىاهششوک
ىقىسومىعون،تاوصانىاهکدوبنىدىدرتنىرتکچوکىاج...لاح
ناکت٠،:دمآفرحهبهنارمآودرسىتلاحابهرابودادمنآ.دندوب

هکمدىثىدنادوخاب«ا.وربىهاوخىمهکاجکرههبونکتبرحا.روخب

زابلاجوبىجعتاوصانىاهکموربىناکمهبمرادتسودىلىخ
.متفاىروضحناکمنآردهظحلنامهردو.دىسرىممشوگهباجنآ



نبتمهمنوکهتازرفلل/

ىجنرانوشفنبناتخردزاىاهىشاحابهکگنرخسىنمچىور
نانآزاىضعب.دندوبندىصقرلاحردناوجىدادعت،دشىمنىزم
ىلاحرد،دندوبسثلمبىجعوىندرکنروابىىاهگنرابىىاهسابلهب ه زامهىدبرظنراهظاچىهودنتشادننتربىثشوپچىهنارکىدهک دهه رد،ىىوسزا.دنتخىکناىمنربنارکىدىوس

~
،هىقبزارترودىاهشوک ه

هتسشنهىاپراهچابىىاهىلدنصىورهکانتشادروضحىرکىدناناوج
اهنآمناوتىمىتخسهبنمهکدندوبىتلآابىقىسپمنتخاونمرگرسو
قوفام،دندادىمنورىبتلآنىازااهنآهکىىادص.منکفىصوتار
ىحىحمىقىسوم،زاغآردهکدىسرىمرظنهبا.تساىفىصوتعونره
رهىساسحاونىنطنىرتکچوک،بىجعىاهاوننىاو،دنتخاونىمن ٠هه .«اهناتمسهبورب،:دادنامرفنمهبادصنا.دنتخىکناىمنربنمدوجو

نم.متسهزاورپلاحرد،اهنآرسىلابردهکمدربىپناهگان
زاهدىشوپهکنىمززاىاهعطقىورمتساوخومدرکزکرمتمارماهداژا

ر٠اردوخومىاىبدورف،دوبهدشنلاغشاسکچىههلىسوهبو،نمچ
غدنمچ.مدمآدورفهطقننامهىور.م٠رکروصتتحارتسالاح
هکمدروآداىهبهظحلنامهرداما،دزوسبمىاهاپدنکنمدىسرتودوب

-- کنردىبا.متسىنشىبىنامسجدبلاکدقافىحوررکمزىچچىهنم
عوشىنز،هظحلنامهردارىز،دشتباثنمربرمانىاومدمآدوخهب ه ىاهکنرهببىجعراىسبىسابلهکدرکىناوجرستشپردناىودهب
چىههکنآنودب،دنتشذگنم،،دبلاک٠٠طسوزااهنآ.دوبهدىشوپدنت
نآنتفرگهبقفومماجنارسناوجنز.دشابهدشىزىچهجوتمسک
ىىاهادمىثخپهبىقىسومناگدنزاوننآ.دنتفرىىوسهبودشدرم

ل١٩نبسمهمنوکهتازرف

ودشهمعهکدىسرىمرظنهبودندادهماداراجنهبانوگنهامهان
.دنتسهطاشنام

دنناممدرکساسحاومدشدنلباوههبماهتساوخمغرىلعنم

،دشابهدشهتشادهگنىکدوکهلىموهبشدنبهکىذغاکىکنکداب
ماجنارسهکنآاتمتفررتلابولاببىترتنىاهب.متسهتىادمتحت
.؟دوببآنآىتسارهباىآاثا.مدرکهدهاشمارىبآشثخردوترب
---ه رهببانا

.دوبجپماىورربنىژزىىوللتاب،کنرمکشفنبک~

تکلههبارم،ىشىامزآهبرجتنآهکمدىسرهجىتننىاهبماجنارس

شومارفىصاخشاهبهکىنىمزرسرد،خزربملاعردنونکاوهدناسر
دوجوىىاهگنرنىنچ،ىىاىندچىهره.مدوبهداهنمدقدرادقلعتهدش
اما!دشوراىورىبىجعوىاقوواههنحصنىنچابدشىمنوتشادن
نىنطمرسزغمردراگناهکىاهنوگهبوهنارمآىنحلابردتقمىادصنآ
نونکا.تساهدوبزىمآتىقفوملماکشىامزآنىاا.هن»:تفگدنکفاىم
وتهکنآات،مىنکوگ،ابتىارب،دتفاىمتافتاهکارهچنآوهمىراددصق
راىسب.ىرواىبتسدهبدىفمىهاگآوتاعلطاشىپزارتهبىناوتب
ىمهفب،دشدهاوخهدادناشنوتهبهکارهچنآمامتوتهکتساىتاىح
،ا.نکتقدىلىخىلىخ.نکتقدىلىخ.ىنککردو

تقدرگمىاهراچلاحرههبهکمدىشىدنادوخابىتحارانابنم

.متشادنندرک

رداردىدشو~اژبىىولالتششخره،رودزا.متفررتلابمهزابنم
رانکردنىطاىشدننامتسرد~٩انسرتوبىجعىلاکشا.مدىدنامسآ
صىخشتهبرداقمهبمىاهنوگهب.دندوبهداتسىا،منهجهزاورد



٢م نىشنهشوککنازرف٢

نىازاسپسودندىهجىملابهب،دنهاتفاىمهکمدپىنارونىىاههگل .د ىىاههداجفارئهارد.دندشىمبات،رکىد~کشتمسهبلکش
هطقنزاهکمىظعىىاهگربگدننامهکدشىمهدىدحسووضىرع
مامت.دنتفاىىمدادتماتمسرعهب،دنتفرىمپسرازههبلگىزکرم
.دندوبزاردننامودنتشادنمىارىموهفمچىهظانمنىا

ربخ،مدىدىمهکهچنآتعىبطوتىهامزامدوبنرهاقلصانم .- قلعمرکمىاهراچلىلدنىمههب.متشادننه́ذردىروصتچىهومباى
همادااشامتهبرا.هتفىشوبوذجمىتلاحاب.مدىدىمناوهر٠ندنام
م»>

لاحردزىمآتنوشخىتئاحاباردوخنمودشداجىاىناکت
نم.دشمکعفترازا.رتشىبىتعرسابمهنآ،مدرکهدهاشمتکرح
صىخشتهبرداقهکىروطهبم٠رکندمآدورفهبعوشهداراىب رارقلگرپژاههداجهىشاحرهمادکرههکمدشلقتسمىىاههناخ
ومهمىاهتىصخشهناخىگرزبهبىاهناخرهمرظنهب.دنتشاد
قاوحسوونهپراىسبىنىمزطسوردهناخره.دوباساهلهتسجرب ه رهاظهبىاهنىمزنىاردبىجعوىزلفىىاههاکتسد.٠وبهدش
ماجناارىىاهراکودندوبولجهبنتفرىثىپلوغثمىزرواشک
،د~ونىااب.تسااهنآحىضوتهبرداقزرواثک~ثاهنتهکدندادىم
کىابىعىسوراىسبکلم،مدمآ.ورفرتشىبىمکهکىماگنه
نىاقمع.مدرکهدهاثم،دوبهدشهدىشوپبآابامامتهکىگدرتگ
ردوهدپکبثمهک.رکهدهاشمىىاهتکمىندشىمودوبنداىزبآ
زامادکىههثىرهکتشادرارقابىزراىسبوبىجعىناهاىگ،خاروسرم

لللنبئننهمئوگهتمازرف

زاتگ،زببتارمهب،ناهاىگنىاهژادناوىىابىز.دوببآلخادرداهنآ
وترىحابناکامکنم.دوبندىمزهژىوناهاىگهصخشممى3اعمه
.مدوبراوغشماشامتهب،ىماخىگتفىش

ندىدهبرداقهرابو،هکنآاتمدرکادىپعفترا،رگىدىاهبترمىارب
هجردنادبات،رودزاهکىلاثتثا.مدش.وخلباقمردىتسدرودطاقن
زغماما،هدشرتکىدزننونکا،دندوبهتخادنابجعتوىواکجنثه.ارم
ىىاههنحصکردهبردات،دىسرىمرظنهبهدزتفگشلماکهکنم
ودوبزىگناباجعاراىسبهکىتسارهب.تشادهرشىپردهکدوبن
...ىندرکروابزىچرهتوفام

اونىبىبهار.مدوبنشىبىتبتتخبدبىموبثترگمزىچچىهنع

اب.دشىمهصلخ،<گنپمىلاکه~ثپپم٩رهشهبشرفساهنثهکرىقحو
بحاصىتسارهباىااما.مروابانناگدىدرباربر.،دوجونىا

ىرهش.تشا.رارقگزبراىسبىرهش_ا.؟مدوبهدشىىاهمشچ
رتمدمششآدودحهکمىظعىىاپناکىپا....ىاهناسثاوژىگنارااىخ
اهنآعقاورد_دوبهدرکملعدقنامسآتمسهب،دنتشادعفثرا
نحلابىعونىا.اد،اهناکىپنىازاکىره.دندوبدنلبىىاهجرب
.ددوخىدوخهبراگناهکفىرظوکىرابىىاعهداج..وبىچىپرام
اراهجربنداودندشىمزاغآاهسلئابنىازادندوبهداتسىاقلعماده

مهزابىاهکبشهکژاهنوگهب،دنتخاسىمطبرمولصتمرگىدکىهب
،اههداجنىارد.دنهرکىم۵اجىاتوبثذعراتزارتهدىچ_ورتراپثد
ىناگدنرپ،.دىاپولابرد.دشىم،دهاشمىنىثلسدمآهتنر

زاورپژاحرددندرکىملمحدپنلخا..دارىىاهناسناهکىکىناثث



نبسمهمنوکهتازرف٧ل٧

-< بجعتىتسارهبىتراهماب،هدنرپىاههاکتسدنىا.دندوباوهرد
---

ونىسحتزاارمودندرکىمىرىکولجرکىدمهابدروخربزازىکنارب
ه

،ىکىناکمىاههدنرپنىازاىکى.لنتخاسهدنکاىقىمعىکتفىش هه
هکمدرکهدهاشمىدرم،هاکتسدىولجردنم.دمانمتمسهب

زوربرکفزا.دنىببارمهکنآنودب،دوبهتخودمشچنمهبارهاظ
نىرتکچوکنمهکنآنودبودادهماداشرىمهببىرقنعىفداصت
رطاخهب...!هلبهآ.درکروبعنمندبناىمزامنکبىدردساسحا
ارىزدوبهتخاسهاگآرتدوزمدىدجتلاحنىازاارمىصخشمتشاد

هکمدرکىمهمرجتارىصخشتاساسحاوفطاوعمامتمهزونهنم
.دوبىنامسجىدبلاکىاراد

ىاههداجنىاىلابردومتخادرپشدرگهباهجربنىانىبردنم
ههها

.داتفاىرکىدرتبىجعىاهزىچهبمهاکنهکنااتمانامقلعم،ىىاوه
ابىزراىسبىاههچغاب،بىجعىاهانبنىاىناقوفتاقبطزاىضعبرد
دوجوىاىندرکنروابىزابىاهنىمز.دشىمهاهاشمىبىجعو
هتفرگرظنردهتسجربومرتحمصاخشاىاربطقفاوهاظهکتشاد

هه ىتج.دندوبىنىمزىاهکنرسکعرباهکنرمامتدوجونىااب.دوبهدش
ىىاهلوغ،نانآزاىضعب.دندوبىلومعممدرمفلخربمهمدرم

ه
نىرتکچوکنودبمهاهىضعب.دندوبهلوتوکرکىدىخربوىعقاو
زا...نوگانوگىاهداژنعونازاىقبامودندوبىرشبتادوجوم،دىدرت

ناسناناىمبىجعوبلاجهزىمآ،اىندنآتادوجومزاىضعب،ىفرط
رسنکىل،دوبىرشبىلکشىارادنانآندبدنچره.دندوبهدنرپو
نانآزاىضعب.دندوبناگدنرپداژنصخشمهفاىقولکشىارادنانآ

لللنىشنهشوکهتازرف

دندوبدحاوىگنرىاراداهنآ.دندوبزبساىزمرق،هاىسىضعب،دىفس
ده

مبوکبمناوتىمتثرجهبهکىىاهکنر.ىنشورهىاسچىهنودب
ههدد

وتثکناراهچنانازاىضعب.لندوبکنرفىطىلصاىاهکنر
ه٥~ ودوتشکناهنمهاهىضعب،دنتشادتسدرهردمهىتسشتشکم~ا
تادوجومزاىضعبهک~ددشهجوتمرگىدىهورگرد.دنتشادتسش
ناشىاههقىقمثىورزامهىىاهخاش:دنتشادنرتشىبتشگناهس

نمباصعالثحتوروصتدحزاشىباهزىچنىا.دوبهدمآنورىب
دىدشىاهداراابومدروآراشفدوخرب،هنحصنىاهدهاشمابودندوب
.مدشروانشاوهردومتفرلابهبتعرسهبهرابود

اتوداىزراىسبرهشنآتحاسمهکمدشهجوتم،نتفرلابزاسپ

ىاهشىب،تسدرهدرد،لاحنىااب.تشاددادتمانمدىددحرس
،ناکمنآرد.دوبىىانبونامتخاسهنوگدهدقافهکمدرکهدهاشم

مکتسدنىا_ناشخردىىاههطقن.دوبدىدشراىبىىاوهکىفارت
ردو،ىندرکنروابىتعرساب.دىسرىمنمرظنهبهکدوبىزىچ
لاحردهتصآهکمدربىپنم.دندرکىمدوعملابهبىقفاىتلاح

هجوتممدشىمکىهزناجنآهبهکىلاحرد.متسهتمسنآهبنتفر
ىىاههنىفس،ناحطسىورربودوبهشىشزااجنآىاضفمامتهکمدش
دوگلکشهب،اههنىفسنىازاىضعب.تشاددوجوىنهآوبىجع

دندوبهتفرگشىپهکىرىسمساساربدىسرىمرظنهبودندوب

ودهبهکرگىدىضعب.دندوبنتفرلاحرداىندنىاتادحرستمسهب
ودندوبهىبس،دنشابهدنابسچمههبارناشىاههبلهکىنهآثماک
هکدندوبمهرگىدىىاههنىفس.دنتشادىزرمنوربزاورپدمقاهاظ



نىتنهشوکتنازرنللل

ندرکادىپودوعصزاىپهکمدشهحبوتمنمودندوبهزىنهىبش
تکرحهبىقفاتروصهب،هدشهتفوگرظنردىثىپزاىعاغترا
ناحطسىورربلامتحاهکم~انىدصقمتمسهبوهنتنادپىم
ئمودوبام~بىجعىاغوغ.دندوکىمتمىئ،دوبهراىس
رددندربرداقمدومداىزتىعمحبناهکمنکروابمتسناوتىمىتخسهب
هکمتثرورفرکفنىاهبا.دنشابلوغشمىگدنز.هبوهشکىرد<مهرانک
امادندوبددمآمهدرگوهدرکحثجتاجنآرد،ناهبنآنانکاسمامت
ماکردارمدىدشىسرتمدوکساسحا؟متشادروضحاجکردئموخآ
.دوبووفدوحن

راىسبىاج،نىمزهوکهکىمهغدىابوت،:دادخساپنمهبادصنآ
ئشتارذنىرتکچوکزاىکىدننامتسرهامشهواىس.تساىکحرک

ه وکىهىاهاىند.تساامشدنمتداعسهناخدررلحاوسرد،هسامو
ىاههنادهزاهناهب،تسمانآوزجمهامشىنىمزهکهک،ىتسهملاع ه واههرخصواهکنسدننامتسرد.دنتهرامشىب،هسامهئش
اجنىااما...تسااهىتبتامشزىزعهناخدورلحاسرانکزرراههولق ~ شرامشهکدنراددوجوزىنىرکىدملاوع.تس:ملاعکىطقفمه
هکفلعىاههقاسدننامتسرد.تىنئکممهجوپىههباهنآهادعث
.تسىنشرامشراباقزگرهناشدادعت

ن:~زهاگآرىممترد،دراددوجوئىمزهوکردهکهنوگنآ،نامز
دقافىنىمزىاهتفاسم.تممارذگدوزوحىومثوبدننام،ىناهىکىدنب ه،٠ ماکنهردودنرادنىموفمنىت~~وکلصا..تسهتىمهاوشزرا ردپت.دنرادنىجراخدوجومپىه،ىىاضفىىاهتثاسماباهنآهسىاقم

للطنىشنهشوکهتازرف

زاتوافتمراىبىناثکهک~دهکىرا٠روضحىاىندردوضاحلاح
تردقزاىتحهکوودنانچناىملاع.تسااهناشکهکوملاوعوىاس

نادنمشنادهکدىسردهاوخاوفىنامز!تسارتشىبزىنوترکفتورصت

واعاىندهکهنرىذپبارتىعقاونىاهىابتىاىنددنمثىدناوگرزب
ه

هکروطنا.نىمزهکنىاودراددوجونىمزهرکزاوىغهبىرکىدمئاوع
وت.دورىمنرامشهبتقلخملاعزکوم.دناهدوکىمروصتلاحهبات
نآدادعتهکىرادروضحاهاىندزاىاهعومجدىلصاهراىسردنونکا

رگدنزىتادوجپم<اهاىندنىازاکىوهر.ا.تسااىندرازهادودح
نآودذونکادتهکىىاىندنىاسىثرتاروتسدزادىابودننکىم

.دننکتىعبتوىوپپ،ىتسهفسووىسلوغشم

امادراداردوخصوصخ_ىناگحوىتلودمتسىس،ىىاىندوم
طخ.دننکىمىگدنزدحاووصخشمىثمطخکىساس:ژبهمه

واهىتلادعىبندربنىبزاشفدهوهفىظونىوتمهمهکىقىقدىثم

ىگدنزنارد،مدومنىازاىواىسبهکتساىىاهتموکحر.ملظ
طىاوشهبندىشخبدوبهب،نآفدههکىاهژىوىشمطخ.دننکىم
.تساىگدنزلاحو-تاد~وممامتتاىحوىگدنز

ىگدنزتادوجومز~ىتوافتمىىاههورگوصاخشا،اىندرهرد
نامهدنتسههاتوم،ىتماقودقىاراد،اههورگنىازاىضعب.هننکىم

گر~وتماقدنلبزىنىخوب.ىدشندىدهبرداقتدوخهکهنوگ
.ىدشاهنآندىدهبقفوموگىدرابتدوخهکهنوگنامه.هنته

تسانکممت.دوجومنىاز:ىراىسب،ىنىمزىاهراىعمقبطوب

ىخوبهکىلاحرد،دنسوبهداعلارراخوبىج_وراجنهبانناترظهب



هتازرف
وک

لللنبستهمنم
نپشنهشوکهنازرفللل

-ه ىتسىابنزکپدهاما.دنسرىمىتپکلمىتحوابىزناترظنهبرکىد
نىاهمهتاىنوفااهاارىز،تشاددامتعااهزىچوع1فوارهاظهب
تحتدىابصاخشانىا.تساتبثموبوخىلکروطهب،تادوجوم
نآردرضاحلاحردوتهکدنشابىناهجىىثرزاتىعبتوتعاطا

،رضاحلاحردددعتموتوافتمىماساواهماننتفگ.ىرادروضح
-

هکنارکمدرکدهاوخنراکچىهودوبدهاوخهدوهىبراىسبوتىارب

چىهىماسانىا،ىفرطزا.درواىبدراوهدىافىبراشفوتشوهوزغمرب
چىهو،تشاددهاوخنتدوخنامزرد،وتىاربىموهفموانعم
رد.ىنککردوىمهفبرتهبارتفارطاع1فوااتدرکدهاوخنىکمک
،صاخشانىا.دوبدنهاوخوتندشمبگردرسثعابرتشىبحماو

هه٠ه لبقهکهنوکنامه
~
.دنشاباىندنىاکرزبسىثرتعاطاتحتدىابمتفک

ىزرمتافرصتنتشادىاربىاهقلعوىبلطهاجچىههکسىثر
وحلصىرادىاپوىرارقربىثىوزرآوفدهاهنتهکىىثر.درادن
هکىاهفاىقولکشرههبلاح،ىدوجومرههکىروطهب،تساشمارآ

افصوتبحملامکرددناوتب،ىتماقوگنررههبودشابدهاوخىم
ىاجبدمئوکبودنکىط،شىاىندرددىابهکدروآرسهبارىىاهزور
رد.دشابىبوخوتکربندىرفآتهجردطقف،ىتحارانوبىرخت

ده ىماظنناىوحکنجوانمورىنوکرزبىاهشترازاىربخچىه،اجنىا
ونابهارهتبلاونارجاتونادنمشناد،اىندنىارد.تسىنراوخنوخ

هه
دنتسهزىنىنادرکناهجرکىدىوسزا؟دراددوجوىداىزنوىناحور
دنوربهداتنارودراىسبىاهاىندىزرمتادحرسهبانرادتىرومامهک
،دناهتسوىپىرداربمىظعحمجتنىاهبهکىصاخشارامشربدنناوتبات

راداوراکنىاهبرابجاهبارىصخشچىهزگدهتبلا.دنىازفىبمهزاب

ىناسک،دندنوىپىمنوىساردفنىاعمجهبهکىناسک.دننکىمن

طنتودناهدرکارنمجنانىاهبدوروتساوخردتسخنهکدنتسه

قح،دنشابهدرکهوباناردوخبژخمئاهحلسمامتهکنآزاسپ

.تشاددنهاوخارنارگىدعمجهبنتسوىپوتىوضع

ملاعنىازکپه،ىرادروضحنآر۵وترضاحلاحردهکىىاىند

ىزکرم.تساىملعوىگنهرفزکپهىعوناجنىا.دورىمرامشهب

توفاسمىاربىدىدجهوىش،اجنىاردا.درادندوجواىندنىازارتگرزب

،مهدبحىىفوتوتهبارتام~نىامماوخ.رگااددجم.دناهدرکعوتخا

مامتندرکتسخثعاباهنتوهتسثاددهاوخاتىاربىدوسچ~

زونمهکدمثدماوخىنىمزنادنمثنادىنهذتاناکماواهتىلبات

اهزىچنىاهبدنناوتباتدناهدىسرنملعزاىاهلحوموهجردنىنچهب

دعبرداردوخىاهتفاىارفوراکفادنتىنرداقزونماهنآ.دنرببىپ

ن~ارىپردثحب.دنروآرد،ارجاهبوهدرکهداىپىتهمجنپومراهچ

لماکتىاىندنادنمشنادىاربهکلب،وتىارباهنتهنىثحبمنىنچ

ىمامتزااردوخهکىنامزاتهژىوهب.دوبدهاپخکردلباقرىغ

ىىاهر،سهاهنآراتفرگووىساتسااهتدمهکتسردانتاداقتعا

تافتا،مکاحىاىندنىاردىنکىمهدهاشمهکىىاه~

لىمام.دنتسهحوقوفرشردرضاحلاحردهکهنوگنامه؟دنتفاىم

نآرهتقمنهمتىناوتبهکنآاتىوشلوغشمنآرهرفسهبوتهثمىراد

راختفارپنانچنآ،هتفرشىپنانچنآىندمت.ىنکهدهاشمکىهزنزاار



نبستهمنوکتازرفکلط

هه ىىاهکنر.ىوثبلکشمراچد،نامىهافمکردىاربتسائکممهک ررف،ىرادتداعاهنآهبنىمزردهکىىاهگنراب،ىنىبىماجنىاردهک
لحموناکمناونعچىههبنىمزهرکهکىرببرطاخزادىابناما.دنراد ودننکىمرىىغت،اىنهرهرداهگنر.دورىمنرامشهبىندمترهىسدنه
ىگتسبملاعرهىساساوىلصاىاهىدنمزاىنوعافواوطىارشهب نمىادصوىزادرپباىندنىاىاهىندىدىاشامتهبدىابوت.دنراد ٠ه اشامتارناىفاکدحهبهکىماکنه.درکدهاوخىهارمهاروتزىن
وت،دشصخثوسوسحملماکوتربنآىگرزبوتمظعوىدرک ه.د اهاىندنىاهنپکچهکدىهرهاوخودرکىماپخرفسهتشذکنارودهب ه مىرادىعسامهنگچودناهدمااىندهبهنوکچ.اندشفشک کمک،دنناسربىراىو~ثمکرگىدمههبدناهتفرىذپهکىصاخشاهب
ارهتکنکىطقف.مىهدىمماجنانانآهرامردارمزلىناسردادماوهدرک
ىمقنىبولماکناونعچىههب،ىىاضفىاهنانا،ام:ربنداىزازگره
رسهبىدامتلاحوتىعضوردناسناهکىنامزات،لامکا،ز<مىتىن
)درببرسهبىتسهملاعرهزاتمسقرهرددهاوخىملاح(هربب
هتشادىجراخدوجودناوتىمنوتسىنرودقمورشىمهجوچىههب
نىاابا.دشابىمصقنزاىراعهکتساگرزبىادخطقفودشاب
هکمىنکىمششوکومىرادىعسام،دوجومطىارشمغرىلع،دوجو
ردهکىرادلپقزىنوتمتحروطهب.مىنکراتفرنکمملکشنىرتهبهب
رد،رگىدىوسزا.دناهتشاددوجوبپخىتسارهبىىاهناسنا،هتشذگ
وتنىطدبراىبزىنىخربهکمىنکىمهدهاشمفساتوهودنالامک
.مىرادنامشىاىندرىخستهبىاهقلعولىمچىهام.دناهدوبرورش

للهنپسنهسوکهتازرف

هولجاهبنارگورثزراابىاهنوگهبارناتهراىس،امشهکمىراهتسودام
نىا،لاحنىااب.دىزادرپبنآردىگانزهماداهبرادنپنىاابودىهد
ىگدولآثعاب،شبىاهتىلاعفواهراکمىنکتقدهکتساامهفىظو

ه رطخهباررکىدىاهاىندىتحارواقبناونعچىههبودوشناضف
-.

وتربمکاحىاىندنىاز́اىرکىدىاهزىچمىراددصقنونکا.دزادنىن
».مىزاسراکشآ

عجارتدشهبومتخادرپقمعتورکفتهبنمه:تفگرىپبهار
هثىدناهب،دوبهتفهنتاراهظانىاىپردهکىمغوىتخبابماىپهب
هراندابىزراتفگوتلمجنىاسپردهکدىسرىممرظنهبارىزمتفر

ه
.تساهدشناهنپىزىچ،ىناهجورىکملاعىقشعدوجو

نم؟دوشىمهچارجامنىاردنمتىعقومسپ:مدىشىانادوخاب
ىموبدندوبدقتعمنانآهکىسکا.نم.متشادىجراخدوجوزىن
ولصاحىبوکشخنىمزرسزاهکدوبىلهاجونادانوتخبدب
هتساوخفلخربوهدومرنانآهکىصخش.دمآىمىندمتمانوهنارىقف

هه
ىصخش.دندوبهتشادهکنراتفرکوسبحدوخناىمردروزهبشىلبق
مهدعبو،دوبهدشهتفرگرارقىحارجلمعدرومشلىممغرىلعهک ه
زاارشحور،بىجعوهدىچىپىىاههاکتسدابشىبلقتىاضرنودب
...مدوباجنآنم...ىرآ.دندوبهدرکباترپنورىبهبشىنامسجدبلاک
مرظنهبتىرشبحلصورىخهرامردبلاجنانخسنآمامت!؟اجکاما
...دندمآىمىلاخوتوچوپ

:تشگنمتارکفتمحازمودشلوغشمنتفگنخسهبادصنآ
ارتىاههشىدناوراکفامىناوتىمامنامىاههاگتسدکمکابا.بهار«



رف
للانبستهنموکهتاز

نبننهمنموگهتازرفللد

وبسانمهجوچىههبوتراکفاهکنآلاح.مىونشبپفاوىاهنوگهب
ىتسارهبهکدنتسهوتىاههشىدنانىاحماورد.دنتسىنهتسىاش
راتفرامتىنطابراکفاودىاقعقبطربا.1اىلاخوتوچبوپوهرخسم
راىسبىراختفازاوت،امتاداقتعاقبطرباما.مىاهتشادوتابىدبآتبسن

زاىدودعمراىسبصاخشاهبهکىراختفا.ىاهشدنمهرهبمىظع
شوماخىاهظحلادصنآد.دوشىمهدادىوىندنوگانوگىاهداژن
زابىثىپلاساهدراىلىمهبامهچخىراتوامناتساد٠٠:تفگسپسودنام
ىاهظحلىاربتساىفاکاماا.شىپلاسدراىلىماهدراىلىم.ددرگىم

-ه
ناربارنىمزمانامشهکىاهراىسىکدنزوتاىحهکمىرىکبضرف
وتاىحتروصنىارد.دشابساىقلباق،،لاتوپ،عهتراابدىاهداد

ه
کنرهىلکىاهنتهبناوتىمارنىمزىورربىرشبداژنتىدوجوم

نىاهبطقفا.درکهسىاقمگرزبخاکنىاىاهقاتازاىکىفقسىوررب
ه

هکهنوکنامه.دادماجنااراههسىاقمىرسکىناوتىمهکتسالکش
هکهداهننىمزهژاىسىورربماقىگزاتبنانچرشبىنکىمهظحلم

ولامعازاداقتناوتواضقهبهرادنهزاجاىتحىرشبدوجومچىه
.دوشلوغشمامرادرک

صوصخمنىناوقهکدرکانهاوخفشکامشنادنمشناد،اهدعب
.دنکىمىنىمز~وفامىتادوجپمدوجوزاتىاکححوضوهب،ىضاىر

ىکر~ندروآتسدهبىاوبهکدرکدهاوختباثنانآشنادوملع
ىوسارفهبنانآهکتسامزل،ىىاضفتادوجومتاىحزاسوملم
هاگندورىمرامشهبنانآىتسهملاعهکىاهرىزجنىاطاقننىرترود
ىاىندهکتساىملاعىاروامهکدنزادنىبرظنىملاوعهبوهتخادنا

نىنچزاغآتقوهننونکا،دوجونىااب.درادراوقنآردنانآکچوک

طبضهبتساىفاک.تساهرابنىاردتبحمىاجهن،تساىثحب

هکىراک:ىراپسبوطاخهبارنامىاهفرحوىنکافتکاامتاراهظاندرک

حلمورىختهجردىاهفىظو،ىتهنآندادماجنالاحردوت
وت.مىورىمرامشهبىضاقنىرتهب،درومنىاردامو،تساىناگمه

ردهکمهدىمخساپوتهبنم.ىرادروضحاجکردىسرپىمدنخزا

تىسفونىاتلا.هدشج،اختىنامسجدبلاکزاتحور،رفاحلاح

سپسوهدرکرفسناتدوخملاعدحرسهبوتحور.تساىتقوم

تمسهبعقاورد.تساهتفرشىپرگىدىملاعزىدمتمسهب

ناشنوتهبدىابهکتسهاهزىچىلىخ.مکاحهراىسنىارهشنىرتمهم

زاغآهزاتتشاددهاوخهارمههبهکىتاىمرجتمامتابترفسومىهدب

هکىشابتثادرطاخنانىمطاىناوتىموت،دوجونىااب.تساههش

ىلکسنامهوتساىعقاوىتسارهب،ىاهدوکهدهاشمهکهچنآره

تفاسمونامز،نهذورملقردارىز،دشابىمعوقوفرشردهکتسا

.درادنىموهفمنىرتکچوک
ابارتدوخاتىزادنىبتفارطاهبىهاگنوتهکمىرادلىمنونکا

هکىروطهب.ىزاسانشآىربىمرسهبنآردرفاحلاحردهکىىاىند

هژىوهب.ىرواىبروابوداقتعاتىاهساوحهبىناوتبىتشىبتلوهساب

ام،عقاورد.مىهدبتناشنىرتمهمىاهزىچمىهاوخبامهکىماگنه

دانساکمکابارراکنىاام.دربمىهاوخهتشذگنامزهبىدوزهباروت

رداقوت،دانسانىاکمکاب.دادمىهاوخماجناکىشاکآهدشتبث

٠.ىنکهدهاشمکىدزنزاارتاهراىسدلوتدمئىماوخ



همتوکهنازرفللل
نىتن

ىاهظحلزىنرىپبهاراجنىارد.دىشکنتفگئخسزاتسدادص
ارشا٠دشدرسىاچزاکچوکىاهعرجهکنآزاسپودرکثکم
ارشسابل،داهننىمزربهوخرانکارهساکرکفتمىاهفاىقاب،دىشونىم
،تساخربناوجبهار.درکلصومههبارىثىاهتمدودرکبترم
رتشىباردرمرىپىاههناشىورىوتپ،داهنىثتآىور٠زاتمزىهىمک :تفگلاسنهکونىشنهشوگدهاز.تسشن٠رابودودىچىپوارود
تلاحىعونردهکمتفگىممتشادا.هلب٠آ؟مدوبهدىسراجک...بخ٠٠
نآىلابردهکىلاحرد.مدربىمرسهبىعقاوىگچاپتسدوسرت
ملمآدوخهبناهگانمتفرىموسنآووسنىاهبنارکىبوحىسوهقطنم تاقبطزاروبعلاحرداردوخنم.متسهطوقسلاحردهکمدىمهفو
کىرابوزاردىاهلپاىاهلنوتنىاهکمدىدىمىفلتخمحوطسو
نداتفالاحرداردوخنم.دنتخاسىمطبترمولصتممههباراهجرب
هکدوبابىزورىذپلدراىبىغاباىکراپمرظنهبهکمدىدىمىىاجرد
نمنهذردهکدوبىزىچمکتسدنىا،تسثادرارقلابىىوکسىور
رد،ىتفگشلامکردنمودشىم٠دىدزمرقىنمچاجنآرد.دوب
<خ~نمچىوررب.مدومن٠دهاشمزبسنمچوفلمىاهشوگ هچاىرد،زبسنمچردودوبىبآشبآهکتشاددوجوىاهچاىرد هه نىافارطارد.دوبنشورىناوغراناکنرهکتشاددوجوىرکىد زانم.دنتشاددوجونوگانوگىاهلکشابصاخشاىهورگ،اههچاىرد مهدصىخشتومسانشباراىندنآنانکاسمدوبهتفرگداىمکمک،لاح نآهبىتقومناگدننکتاقلمونارفاسمناونعهب،صاخشامادک
راىسبىزىچ،٠راىسنآناىمپدروخربوراتفررد.دندوب٠دزرس٠راىس

لللنبننهمنوکهتازرف

زىامتمنارگىدزاارنانآهکتشاددوجوسوسحمانوفىرظ
ارهاظودنتشادقلعترتربىداژنهبهکدىسرىمرظنهب.تخاسىم

.دندوبهاگآورضحتسمناشحطسوتىعقومزاىبوخهب
ه تلاحىارادراکناهک-ددشىمىتادوجوم،اههچاىردرانکرد

هه
زاهکدندوبزىنىتادوجومرکىدىوسزا.دندوبىداىزراىسبىکنادرم
زاآرهاظهکدوبزىنىموسهورگ.دندوبرادروخربهنانزلماکىتلاح
بجعتابنم.دوبهدشلىکشت)هدامورن1هسنجودىتادوجوم
،دندوبهنهوبلماکدنتشادروضحاجنآهکىصاخشامدرکهدهثم

ىتخسهبنم.دنتشادناشناوسىگناىمردىزىچهکننزىانثتساهب
ىعونهبآرهاظاما،مهدصىخشترودزااررظندرومزىچنآمدوبرداق
رودناکمنآزاماهداراىورىنابنم.تشادتهابشىزلفنىثزت

.متشگ

نآرد.مدىسرنآهىشاحهبومدرکروبعرهشهىقبزاتعرسابنم
ىزرواشکىاهنىمزوحرازممامت.دندشىمهدىدىرتمکمدرم،تمسق
مدرکهدهاشموهتفرگرارقعرزوتثکدروم،هداعلاتراخىاهنوگهب

ىاهبآردناهاىگتشکىاوب،عسووگرزبکلماىداىزرادقمهک
،تاىثزجنىاىمامتلاحوههباما.دوبهدشهدادصاصتخاىزغم

دقاف،دنرادنىزرواشکملعزاىتخانشچىههکىماخشاىاوب
.تساتىمها

اتمتشگىمىلحمىوجتسجهبهکىلاحردومتفررتلابمهزابنم

.مدىدىنارفعزگنرهبابىزراىسبىسوناىقا،موربنآتمسهب

ىىاههرخم.دنتشاددوجوسپاىقالحاسرانکردىگ،زبىاههرخم



هشوکون٠زرفللل
ىشن

--ه- هىاسونوکانوکىاهکنرعوناهبهصلنوشفنب،درزکنرهب ~ نم.دوبىنارفعزصخشمکنرهباىرددوناما.فلتخمىاهنشور
مرظنهببآ،شىپىتدمارىزمدوکىمنکردعوضومنىازاىزىم هدد

ه ىهاکن:مدشبىجعتل~نىالىلدهموتمنم.دوبهدمارکىدکنر
هکىل~رددوبهدرکبورغاهدىشرومزاىکى.متخالنا۶امسآهب

دىشرونهساتاشىمثعابنىا.دوبعولطلاحردموددىشروخ
نازاىکىبورغودىشرومنىموسروهظوعولطابا.انوشب ه ىتم.اندوبهاشىبلاجتارىىغتشوختسداهکنر،ىلبقاىشرومود هدد~~ هدزترىمهاکن.دوبهدشىنوکرکدنىاشوختمدزىناوهوذامساکنر ،ه خسکنرزا.دوبئتفاىکنررىىغتل~ردهکهاشهرىنىنممهبنم ىتم.اىىارگىدرزهبشفنبزامه~ودىىارگىمشفنبهب،ىلبق ~
منىمزرسداىهبارمتىعضوئىا.دشضوعجىردتهبمهاىردکنر ه
رددىشرونئتفرئىىاپوبورغنسمرارفماکنهرد،تخااناىم
ابنامزنآاتهکاهتشد،تاقوانىارد.اىلامىهىاههوکهلقسپ ه دراوىشفنبهبلىامتمکنرهبمکمکهدوبهدشىنارونزورىىانشور
ورکبىدىفساههوکهلقرااىاپورضامهشىمهىاهفربودندشىم
ىلىنىبآاىىناوغرارظنهبودندادىمتسدزااردومکاپ ه رداقمکمکمتسىرکنىمبلامهدىاپنىاهبهکىلامرد.دن~رىم د هشىمههراىسناىاهکنرهکمدزسدم.مدشمفارطاطىحمکردهب .دنتسهىنوگرگدورىىغتلاحرد

،باىلابزامدوبنلىامهجوچىههبئم،لىصافتنىااب
اآهبىسوناىقا۶امزنآاتزگرهارىز،مهدهمادادونترفاسمهب

للطنپشنهشوکهتازرف

ومتشادبآزاىزىرغىسرت،ىفرطزا.مدوبهدرکنهدهاشمىروانهپ
نىاربانب.متفىبنآردودىاىبشىپمىاربىاهعجافادابمهکمدىسرتىم
زکىوتمتخسوتفسنىمزتمسهبولحاستمسهبارمراکفا

هب،ىخرچزاسپوتفاتشمىراىهبمنهذ،راکنىازاسپ.متخاس
دادتمارد،رتمولىکدنچتدمهبودمآلحاستمسهبتعوس
هلىسوهبهکتشذگىعارزقطانمزاوتفرشىپىاهرخصىلحاس
ىتىاضرابناهگان.دندشىمهرادالاحلاطسوتمنازرواشک
ىاهزادنااتهکمرادرارقىنىمزىلابردهکمدشهجوتمرىذپانفصو
منىمزرسىناتسهوکقطانمداىهبارمودومنىمانشآمىارب
ناهاىگندىدهبرداقکىدزنزاومىاىبدورفمدرکىعس.تخادناىم

نآحطسىوررد،نوگانوگىاههتوبتروصهبهکمدشىکچوک
لکشرهاظهباهنآ،دىشروخروننتفاىرىىغتاب.دندوبهدىىورهراىس
ىىاههقاسىارادهکدندوبهدرکادىپارهشغنبلگدننامکچوکىىاهلگ

-د
،رترودىمک.دنتخادناىمکنلخداىهبارناسناودندوبکنرىاهوهق

رىغتمىىانشورنآرباربردهکتشاددوجوتوافتمناهاىگزاىرتسب
ه

نىارد،دوجونىااب.درزکنرهبىىاهخود.انتشادتهابشخودهب
.تشاانخىتهاىگنىا،هراىس

هکمدادهزاجاوملشدنلباوههبومتفرگجوارتمدصدنچنم

موظنهبهکدوبىناکم،اجنآ.مزادرپبشدرگورىسهبهقطنمنىازارفرب د
ارهاظ،اجنانانکاسىارب.دوبهراىسناردىرکىدهطقنرهزارتابىز

شخبناونعهب،هقطنمنآهکتشادندوجوىدىدرتنىرتکچوک
ظاحلنىازاارنىا.تفرىمرامشهبزىخلصاحرىغوعزىمللماک



نبتمهمنموکهتازرفللل

واههاردوجوزاىربخاىواهنابناتنوکسزاىاهناشنارىزمىوگىم
رىذپلهراىسبىاهنوگهبهککچوکىاههژدرد.دوبننوگانوگىاههداج
فشککچوکىاهچاىرد،دوبنوگانوگىاهتخردىارادعبمو
،دشىمرىزارسنىىاپهبىهوکىلامزاهککچوکراىسبىبآرهن.مدرک دهه~ ومدرککنردىاهظحلئم.تشادىمهکنبارپهثىمهارنا
وناشخردىاهومملقابهکمتخادرپىکرحتمىاههىاسىاشامتهب .-ه-- رارهمرسىلابردهکارىناهاىکواهکرب،دوخکنراکنروىنارون
.دنتفاکشىموهدرکخاروس،دنتشاد

هماداهبهکدرکىمنىاهبراداوارمىمثادراشفىعون،لاحنىااب
هدماىناجنآهبحىرفتوشدرگىاربمدرکىمساسحا.مزادرپبمرىسم -هه رداقىرکىدصاذسثا،ئمهطساوهباتمدوبهدمااجناهبهکلب،مدوب هه دنلباوههبهرامودنم،رکىدىاهبترمىارب.دنشابقطانمناندىدهب
دىدشراىسبىتعرسهبهکمدشلابکبسنانچومتفرگجماوماش
ومهبمتلاحىعونابوتعرسهب،مندبرىززارظانم.مدىسر
ىدورسپس.مدىدىمىىاهنىمزهتسوىپنم.تشذگىمصخشمان هه .مدىداراىردهرامودزابورکىدىنىمزهعطقمهزابومددکرزب
اتمدمآرهزاورپهبجاوماىلابردواىردتمسهبماهتساوخمغرىلع ه-ه ،اجنارد.دوبرکىدىنىمزرسدوبراکشاهکمدىسرىىاجهبهکنا
نم.دندوبگرزبوحسومهزاب،هتکننىامغرىلعامارتکچوکاهرهش د~ نلىداب،مدوبهدرکت٠اعاهرهشکرزبتحاسموداعباهبرکىدهک
لاح.دنتسهکچوکردقچهکمدرکىمساسحادىدجىاهرهشنىا
هکدندوبىىاهرهشمامتزارتگرزببتارمهب،اهرهشنآزاکىرههکنآ

لللنىشنهشوکهتازرف

.دوبنىمزه~٩ىوررداهنآدوجوناکعا
ود~ىتلاحابناهگان،~ارىمولجهبارمهکىىورىن ~~

مدشدراودىدشىدابدرگلخادردراکناودشفقوتمزىماتنوشخ ~
،مندبرىزرد.متخادنانىىاپهبىهاکن.مدىخرچىچىپرامتروصهبو

ورىظنىبتفگناوتبدىاشحقاورد.تشادرارقابىزراىسبىکلم
دنکمسجمنهذردتسناوتىمناسناهکدپىنکمنىرتهداعلارقراخ

ه هدشحقاوىمىدقىاهعلقدننامىزىچ،تخردرپ~~ناىمرد
ىورابوجبربندرکاشامتابنمودوبىلاعىتىعضوردهعلقزا.دوب ه~ه رغنا

ارهاظىرامعمنىااربز،م~ىتفکشونىسحتردل~
رد.تشادنىاهتفرثىپندمتنىنچىاربىدوسوهدىافنىرتکحوک
اجنىا٠٠:تفگو~آمراکفاهبادصنآ،مدوبهشىدنارد~رغهکىتدم
زاىکىحقاوردهکىمىدقراىسبتساىناکم.تساداتساتماقالحم

،هه
مىدقىاىندنىافورعموبوبحمراىبىاهه́اکتراىزواههاکشتسرپ ه
حلصهبنادنمهقلعمامتهکتساىهاکتراىزاجنىا.دورىمرامشهب
انبنىاىاهراوىدنورىبرداهنآ.دنروآىمىورنآهب،شمارآو
اباردوخساپسوىسانشقحبتاومووکشتدنناوتباتدنتسىاىم
نىازىچهمههکىحلص.دننکناىبحلصدرومردقمعتوتدابع
هکىرون.دنرادرارقرونوىزر٠امامتهکىىاهزىچ.هتفرگربردارووملق
ارىز۵درگىمنشپاخودوشىمنفقوتمىکىراتن~،رارفابزگره
ارتملئموىکىراتىانعمسکچىهوتسهدىشروخبپنپاجنىارد

ىنىمزىاهناسناامشمسىلوباتمزااممسىلوباتمحقاورد.دناهىمن
مىناهتباتمىراانىکىراتتاعاسهبىزاىنام.تساتوافتمراىسب
،،.مىتسمد~هبصرهدعنچهىاهىگژىوىارادام.مىباوخىتحارهب



منشهلصف

٠کزانزادناوررىزوداددوخهبىناکت٠تحارانىتلاحابرىپدهاز

رد٠زادنانىااتمراانتداعنم.راغلخادمورىم٠،:تفگودىزرل

۵.منامبىقابنورىبىاوه

اهلاسهکبلاجىارجامنىابىاجع٠رابردرکفتابناوجبهار

ا.٠آ،:تفگودشوراىور٠رمزورتىعقاوابناهگاندوب٠داتفا~افتاشىپ

ارنامفارطا٠رابودمىناوتىمىدوزهب.دنوشىممکدنراداهربا

رانکزاارداتسا،تفرگهتصآاردهازدرمرىپتسدواد.مىنک٠دهاشم
رابغ.درکتىادهوىىامنهارراغنخادهبارواودرکرودىثتآ

:تفگناوجدرم.تفرىمنىبزامکمک،دوبهتفرلخادهبهکىظىلغ
تسردىاچ٠متشگربهکىماگنه.موربمزىهوبآلابندهبدىاب«

.منامبنورىبردلومعمزارتشىبىمکتسانکمماما.درکمهاوخ

مزىههچرهارىزمنکادىپمزىهاتموربىرترودطاقنهبتسامزل
جورخزالبقوا>،.مىا٠دنازوس٠دندوب٠داتفافارطانىمهردومىتشاد
.تشادرباربآفرظوتخادناشتآردارمزىه.دنامىقاب٠راغزا

رذودىزوىمکنخىداب.دشىمزابتعرسهبتشادنامسآ



نبتمهنوکهتمازرفلک-

ده دنتفرکجوامهزاباهرباتىرکنىمفارطاهبناوجبهارهکىتدم

ندىدهبمهزونهناوجبهار.دشراکشآىناتصوکهاگرذگو
ىترفاسمناوراکنآناناگرزابناونعهبتسىابىمهکىهاىسىاههکل

د~~ زاارناناهاکبودراشتادوددوبنرداقىتحوا.دوبنرداقدرىکبرظنرد
:دىثىدنادوخاب.دنىبب،دنتفرىمرتلابولابهظحلرههکاهرباناىم
اتدناهدرکهدافتسادبىاوهزاامتح.دنتسهتحارتسالوغشمامتح

د
دننکردىکتسخىمک

وظىلغىاوهرددناوتبهکدوبنىاهدنزدوجومچىهقاورد
وانکروبعحفترمىاههپککانرطخىاههندرگزا،ىناتسهوکهتفرگهم
ىفاک.درکىمنىمکشراظتناردىداىزتارطخ.درببردهبملاسناج

ه
هک،هاکترپرعقهبارهلومحموناوىحونان!،طلغمدقکىدوب

،رتعافترامکزىتىاههوکهلقىوراىو،تسارتنىىاپرتمرازهنىدنچ

ارىخانىمههکداتفاىرابفساتهثداحداىهبن٠وجدرم.دنکباترپ
ه

ىاههدکاملزاىکىندىدهبواهکىماکنه.دوبهتسوىپعوقوهب
هدکاملزارفرب.٠وبهتفر،تشادرارقهوکنىىاپردهکىرقحموکچوک

ناوجبهارو.دندپبهدرکحمجتىىازنارابوهرىتىاهربا،رظندروم
هد لاحنىعردوهفخىىادصمهدعبوکنسشزىرىااصناهکان

ازىدرم،اثحاو،اعماوهدرکدنلبارشرسوا.دوبهاىنشاوتحمرپ
زارتلابرتمهسادودحهکزىتىاهرخصرودهکدوبهدرکهدهاشم
درمهبزونه،ندبىاههشىرواهگرو،هدشهدىچىپ،دوبهدشقاو ده
ابماکنهناردوا.دندوبهدناملصتم،دوبههاتفانىمزربهکحبورجم

-.-
ىعسهکتخبنوکنىرفاماىنابرزابمهزاب:دپ،دىشىدنادوخ

للانبننهمنوکهتازرف

قتومواهابهمادادوحنهارهب،~وهتفرگهمىىاوهردتساهدرگ

.~.اتساهلتت

هکدومنهدهاشم،تفرىمهچاىردتمسهبناهجدرمهکىلاحره

ناتخردکونوتساظىلغىرابغزاهسثرپمهزونه،نآى~رحطس

هننام،ىرتسکاخوىاهرقنىىاهگنرردوکانسرتوفوخمىاهوىشهب

کىا.دوبههرکادىپىبهخزىچهچ!هآ.دوبناىامنن>درگسىحانبثا

هنتزا،نافوطلوط.دآرهاظهکدوبهدرکادىپلماکتخردهخاش

زاراوشدصاگنزاىپو<.دپه-رکطوقسنىمزربوهدشهدنکتخرد

هجىتننىاهب،تثرىمنىبزاتشادهتصآهکرابغوهمهدوتقتلهبل

هدررختخردنآهبىاهقعاص،شىپتعاسنافوطلوطردهکدىسر

هدشه~٩ارپدشخپنىمزىورىداىزىاههخاشفارطاردارىز،دوب

کى.زنردقچ٠:تفگدوخابوا.دوبهدشمىنودهبمههنتدهخو

هکارىاهخشنىرتتفلکىلاحشوخابواه!تساراغلخدم

،راغلخدماتناوارفتمحزابارنآوتفرگ،دنکلمحتسناوتىم

هکنآاتتشگ.وتفراررىسمنىارابنىدنچوا.دىشکنىمزىور
--

با،هلحرمنىرخاردهکىماکنه.تشادنند.وخناکتىاراىرکىد

ىورارنآگنردىم،درکتعجارمراغهبوتخىرفرظردهزات

ادىپلماکتخردکى٠،:تفگودمآردننسهبو۵اهنشتآىاهلعش

هکىماگنه.دىاىبشوجهباتمتشاذگممبآ!راوگرزبداتسامدرک

قرتشىبمزىهاتمورىمنورىبمهزاب،مىدروخاپماستوىاچ

مامتو~ربها.زارفاسمنارجاتتسا_~هنرگومنکىرهآعمج

<«ذننازوسبوهتشادرباراممزىممهس



نپشنهشوکهنازرف٧ک٧

دوبدهاوخناپماستزاىربخد:دادخساپهواناوفساتابرىپدهاز

وتىراىهبمدشلىامىفرطزا،متسىنىىاجندىدهبرداقهکنم
مامتمونکا.متخىرنىمزىوراروجمامتومدىزغلنىمزربامامباتشب
ناوجبهار».تساهدشطولخم،راغنىمزفکلگوکاخاب،وجنآ
تفاتشىناکمهبتعرسهبوتساخربشىاجزاىتحارانزاىهآاب
اپوتسدراهچوا.دوبننآزاىربخ.دوبهتشاذگنىمزىورارپجهک
وجتسجهبحطسموگرزبهرخصنآنىىاپردوداتفانىمزىور
وهدشهتخىرىاهوجوىکاخنىمزهکدربىپهنافساتموتخادرپ
چىه.دناهدمئطولخممهاب،رىذپانکىکفتىاهنوگهبهسامونش
درما.دوبىتخبدبىاجهکىتسارهب.دوبناهوجتاجنىاربىهار

ىرکفناهگان.تفربهارتمسهبوتساخربهتسهآناوج
تىانجعوقولحمنامههبهرابوداتدشثعابودرکروطخشنهذهب
زاىىاههگت؟دوبهدنامىقابناشىاربىاچلقادحاىآا.ىاچ.ددرگزاب
،ىثزجهگتدنچزارىغهبدندپهداتفاهدنکارپنىمزى،ر،ىاچ
مامتوهتفرهارنآىور،نىمزربىاچهسىکنتخادنازاىپرىپبهار
.دوبهدرکورفراغنىمزرب،اپ،اشفابارهدنامىقابهرىج

-ه-
ماکنىئنهشوکدرمرىپتمسهبنىکهودناىاهفاىقابناوجدرم

ىتح.ىمارگداتسامىرادنىکاروخچىه~گىدام،:تفگوتشادرب
اهنتامامىشونبىاچمىناوتىمرگىدرابکىىاربهتبلا.مىرادنزىنىاچ
هکمىئابرفاسمنارجاتندمآراظتنامشچهکتسانىانامدىماهار

~دوزهبهنرگودىسردنها~ىلاوحنىاهبزورماداىزلامتحاهب
هه ،.دئمىهاوخىکنسرکراچد

رف
٧ل٧نبستهمنوکهتاز

رتشىباىهتفهکىتدمهببلغانم؟ىگنسرگه:تفگدرمرىپ

غدبآتمعنزامىناوتىمزونهام.منامىمکاروخواذغنودب

چىهلاستصشزاىثىبتدمهبهکىصخسثىارب.مىشابدنمهرهب

هناهشىافکىهلزنمهبمرگبآ،تساهدىشونندوسبآرگمزىچ

هکتسالاحنىمهزاه:تفگسپسودنامتکاسىاهظحلوا»ا.تسا
-.ه

هکتسالاحنىمهزا.ىنکلمحتارىکنسرکهنوکچىزوماىبذىابوت

وتبثمىنهذىرىگبداىدىابلاحزا.ىزاسراکشآارتتعاجشدىاب

وىگنسرگاباهراب،تىگدنزلوطردارىز،ىشابهتشادبوخ

مرنهجنپوتسداهنآابدىابودشىهاپخوراىور،نآىاههجنکش

وهارمههشىمهناراى،نآزاىشانتلکشموىگنسرگعهاورد.ىنک

هتىتحارانورازآدصقمدرمزاىراىسب...دوبدنهاوخوتىندشنادج

لزنتنشدوخحطسهباروتدرکدهاوخىعسوتشاددنهاوخار

ىنمذراتفرمنکىمرارکت،تساتبثمىنهذراتفرکمکاباهنت.دنهد

وتلکشممامتابوىنامبرادىاپدشىهاوخقفوموتهکتساتبثم

ودنراددوجووتتشونرسردهک،ىراوشدىاهنومزآوتاقثم

زورىپاهنآربوىى~رانک،دوبدهاوخنرودقمتىارباهنآزاىىاهر

~،ىزوماىبلاحهکهچنآرعو،تساىرىگاوفتقونونکا.ىوش

هتشادنامىاهکىنامزات.تمثاذگىهاوخارجالحرمهب،سپنىازاو

وراىورزىچرهابدوبىهاوخرداقودوبدهاوختبثمتراتفر،ىشاب

هک~نىوتدبزاتسناوتىهاهخهاگنآ.ىنکهلباقموهدش

وىىاىبنورىب،ىزورىپلامکرد،درکلهاوخداجى٠اوتىاربنمشد

۵.ىنکادىپتاجن



نبستهمنوکهتازرفللل

.دووبشوهزاودنکىهتبلاقسرتزادپکىدزنناوجبهار
وحىاجفى~ونازاربحن،دشىمواهدنىاهر1ردهکىىاهىىوگرثىپهشىمه ههه ردهکرابفساتوزىکنامغىاهىىومشىپنامامث...دادىمت~
اىاا....دشىمنواهبهکىى́اهراطحناوامرادشههحپ...دندوبشزاظتنا
دهارخندزج..رثخبىنشوروداشهثداح،ربخپىه،واىگدلنزرد
ام٠٠...دوبهدرکتفدردهکداتفاىىسثزوماد،هبسپسوا...)تسثاد
ردت~ورتسهعزنره،.مىرادروضحلاىخىاىندردهمهاهنثنا ه نطاب،ىنىمزى:ىن.رد.تىنلاىخومهو_~زىچپىه،اىندنىا
ناوتباتدرکىممازعااردوحنددعتمونگانوگىاهکسورع،حىفر
قثاف،ىلاىختلکشمربوتخادرپتقىرطوتفرعمتخانشهب
زىنتاتشمواهنومزا،دشابرتدنمشزر:رظندرومهدامردقره.دما
رداقفىعضوبموىعمهدامزگ~ارىز،.وبدنها~رثتخسم
ردهمهام.۵وبدهاوخنىتصتامىلم:وتلکشمندرکبنولغمهب
زىچچ~زىندوخ،شبهکىىاحب.مىربىم_هبر~ومشر~اىذد هه هکتسىنحىفرئئهابزاىنهذىهادتماى~زىحپپىم.تسىنهىاسپث ه٠٠٠<٠٠٠٠٠..٠ا٠٠ ارثددى،همهاود

:تعهدپخاب~اراماابناوحببع~ر۵....ر،دروعح
...دشابرادروخربرتداشىتلاحزاتسناوتىمعاضوامامثلاحنىااب٠
وناوتزاشىب،ىناسناچدههبزگرههکتساهدشهتفگزىنئىااما
ناسناد~ئىاهکنىاو،.وشىمنهدادىزىحپ،شربصولمحتنازىم
~دىابهکاررتاقشمهکتسا

دهدماجنادىابهکارىفىاظو،دنکلمم
،دراد_ناىمزاىىابىکشوتمواقمابدىابهکارىىاهىتخسو
:مشابهناوىددىابىتسارهبنمسپ٠٠:تفگ.~ابوا.دنىزگىمرب

لککنبننهنوکهتازرف

دوخژارباراهزىچنىا،شىپزاهکماههوبنمدوخنىارگاهژىىهب

٠!ماهدرکباختنا

هارمهدوخابهکىتخردىاههخاشنىب،داىآ٠:دوکلاوسرىپدهاز

:؟تسهزىنىاهزاتهتسوپ،ىاهدروآ
وهدنزوملاسزورىدنىمهاتتخردنىاارىزا.راوگ.زبداتساىرآ.

۵.تساهدروخنآهبهقعاص،زورمانىمههزاتودوب،دروخنتسد
زااررىزدىفسهىلونکهراپارنآىنووىبهتسوپتروصنىارد.

هتسوپىلوزىربرودهبارهاىسهىل.نکادجتخردىنورىبهاىسهىل

اتدوشىمثعابنىا.زادنىبشوجبآردارتخرددىفس

ومعطدنچره،دىاىبتسدهبىوقموىذفمراىسبىاهدناشوج

اىسکاروباىکمنىمکزونهاىآ.دوبدهاوخنبوخلصاشاهزم

؟تساهدناحىثابنامىاوبرکشىتح
راىسبرادقمرگمتساهدنامنىقابنامىاربزىچچىه.نامرقرىخ.

۵.دشابدناوتىمامتبوننىاىاربطقفهکىاچىمک
فرظنوردهدنامىقابتىاربىاچزاهکهچنآرهترپمنىارد

تکلههبىگنسرگزاامارىزا.شاب~ا~وخاما.زىوبشوجبآ

ثعابن~ىىاذغىبوىگنسرگزورراهچاىهس.دىسرمىهاوخن

وگاتقونآ.دنوشکىرحتونشورتىنهذىاهتىلباقاتدشدهاوخ
وىوربرىدنىرتکىدزنهبىناهتىم،دشهدننکدىماانىتسارهبعفها
.ىنکاذغىمکتساوخرد

ندادماجناهبعورشىاهقلعوروشچىهىبناوجبهار
ادجارتخرد~ىاههتسوپودرکدعازدرمرىپتاررتسد



لللنبستهمنوکهتازرفنبستهمنموکهتازرفللل

ثعاب،دوبهاىسوتخمزهتسوپنامههکىنورىبهىل.تخامم هه لىامدىفسکنرهبهکىنوردهىل.دششتاىاههرارشندشروهلعث --- هدشهتفکواهبهکهنوکنامهسپسودشهکتهکت،دوبکنرمکزبمهب
،سوبعىاهفاىقابناوجبهار.تخادناشوجبآلخادرد،دوب
بقعهبناهگانوتخىرشوجبآفرظردارهدنامىقابىاچنىرخآ
هدنازوسارىثتسدچموهدىرپواتمسهبشوجبآىمک.دىهج
هدنکارنآىورتسوپهزاتهکتشادربىکچوکتسدبوچوا.دوب

ه ىنارکنابوا.درکبىجعنوجعهنىاندزمههبعوشودوب
نآزاىرادقمدىشکنورىبفرظلخادزااربوچنآىواکجنکو
اجهبىتسارهبشىنارگن.دوبهدىبسچبوچحطسىورربنوجعم
ىاچرطعابهکتشادنازوسودبراىسبىمعطنوجعمنآ.دوب
.دشىمهتخىمآمهردبوغرمان

مناوتىمىتحارهبنم٠٠:تفگودروآشىپارشاهساکرىپبهار
،ناکمنىاهبمندمآزاسپارىز،مهدبتداعىندىشوننىاهباردوخ
لاهنىاهتخرد،نارودنآرد.متشادنندروخىاربىرگىدزىچچىه
اراهنآهمهنماما.دندمآىمشىپراغلخدماتهکدندوبىکچوک
رثکاردودندربىپراغنىاردنمروضحهبمکمکماجنارسا.مدروخ ،-- نارکنزکرهنم،دوجونىااب.دندرکىمنىماتارمکاروختاقوا
نىاهبىصخشندماىنتروصردهکمورىمنرکفنىاهبوموشىمن

،دمآدهاوخمرسربىىلبهچرتشىبىتحاىهتفهکىتدمهبىلاوح
ىزىچهچناسناکىنىاربانب.دسثىمتفاىبآهشىمهاجنىاردارىز
٠٠...؟دنکتساوخرددناوتىمتمعننىازارتشىب

نتفرورفولاسنهکدهازىاپنىىاپر۵نتسشنزاسپناوجبهار
نورىبردهظحلره،زورىىانشورهکىلاحردو،راغىاضفىکىراتره

،نرقکىهبکىدزنهکتفرورفرکفنىاهب،دشىمرتدىدشودىدش

ابوادرادروضحتلاحنآردىهانتىلىتىدباتدمهبدىاشاى
ىثنهذردهکداتفااساهلىنغورىاهغارچداىهب،لدىافصوىگداس
دنچىاربدىابدوبنمولعملصا.دنتشادقلعترودراىسبىاهتشذگهب

هکدرکىمگنرداجنآردىنامزاتدىابدىاش.دنامىماجنآردتقو

.دشابهتشادنندرکوگزابىاربىف~چىهرگىدنىثنهشوگدرمرىپ

مىلستنىرفآناجهبناج،راوگرزبداتسانآهکىنامزاتمهدىاش
واندرگ.درمرىپنىفدتهبطومرمىتافىرشتىاهراکنىرخآودوکىم

ىشزرل،اهنآرکفزاهکىراوشدراىسبوتاشفىاظو...داتفاىم
ندرکهعطقهعطقهکداتفارکفنىاهبوا.داتفاىمناوجبهارمادنارب

رامشهبىموشوزىگناترفنراىسبراک،لکشنآهب،ناسناکى

راچان،راکنىازادعبتعاسکىآدودحزارتمکهکنىارکفزا.دورىم

هدروآنورىبوامکشلخادزاارهدشموحرمناسنا،اشحاو،اعمادوب

ىروطاردبلاکنآىاهناوختسامهدعبوانکاهروخشلکاروخو

ساسحا،ددرگنزابنىمزهبنآزاىزىچهکدنکشبمهردودنکدرخ
هدامآدرمرىپهناتخبشوخاما...درکىمىگدروخمههبلدوزازثمشا

ىاهعرج،درکفاصارشاهنىسدرمرىپ.دوبشنانخسهبندادهمادا
ارشىاهفرحهلابندودادهىکتبقعهب،ىتحارهبسپسودىشونبآ

،لاحنآرد.مدوبندازآواهرىحوررگمزىچچىهنمىراب»:تفرگ

هکىىاج.مدشهوکشابوگرزبثلقنآتمسهبنتفرنىىاپمرگرس



نىشنهشوکهتازرفللل

متشادهلجىىلىخ.تشادتماقانآرهلاوىاىندنآربعروداتسا
ومارتحانانچدوبهدشقفومهکىدرم.منىببکىدفزااردرهنآ
وهجوتبلاجراىسبىاهاىندزاىکىنانکاسلدردىقشع
تدشزا.دنکداجىا،دراددوجوىتسهملاعردهکىاهداعلا~راخ
.تساىنزاى.درمعونهچوامنادبمتشادلىم.متخوسىمىواکجذک
ىرپسابو،نامزهمهنىاىطردهاشرداقهنوگچمنادبمتشادلىم
ىرسمه،داتسانزا،لامتحا.انامبهدنززونهرامشىبىاهنرقندش
ىکنکدابدننامارم،هظحلنآرد.دوبنروطنىامهدىاشاما...تشادزىن
،دوشهدىشکوسنآوونىاهبىلاسدرخکرسپهلىسوهبهکىذغاک
.دناىشکبقعتمسهبمهدعبوان.ادناکتارمدندناخرچاوهرد
سدقمنکمنىا٠:تفگهدننکخىبوتودرسىنحلاب،انشآىادصنآ
ندىدهبدىابوت.تسىننادانولهاجتادپجومىارباجنىا.تسا

دهد رتمولىکدنچارممدرکساسحاماکنهنارد،،.ىوربرکىدىاهزىچ ه .دندادرارقرکىدىاهداجردارمسپس،دندىشکبقعهب
ودندوببلاجوعونتمشىپزارتمکاىندنآتاصخشم،نىىاپرد

،هسامونشىاههناددننامتسردنآىاهرهشهکاىسرىممرظنهب
زىنهراىسنآوجزاسپس،متساخرباوههبنم.دنتشادتهابشمههب

ردماجنارس.تشادنهوجوىىاوههکمدىسرىىاجهبومدشجبراخ
چىهردلاحهباتارنآهىبشهکتشگرهاظىنامتخاس،نمدىدنادىم
نىبردو،لخنآرد.هرکىمرارفمنهذزانآدرمراکومدوبهدىدناجک
منامبىقابهدنزمدشىمنرداقزگرمنمهکىىاجرد،نامسآناگراتس
اپهرد،نهآزاىرهش)مدوبمهىنامسجدبلاکدقافىحوررگاىتح(

للهنىشنهشوکهتازرف

ىىوپنابنىنهآرهشنىا.دوب.وانشبلاجىاهنوگهبوهدنامقلعم
رد!دوبقلعماوهرد،دوبنممهفوک.دىاهتىلباقىاروامهکزومرم
ىرتهبتلوهسابارنآتاىثزج،متشگىمکىدزنرهمئنآهبهکىلاح
رارقنىنهآىاهىاپىوررهشنآهکمدومنهدهاشم.ودرکهدهاشم
.دوبهشىشزارتفافشىاهدامزاهدىشوپشىناقوفتمسقوتشاد

رداقنم،فافشششوپنىارىزرد.دوبنهشىشهجوچىههبهکىاهدام

رتگرزببتارمهبهک،رهشنىاىاهناباىخ،دهکمدوبىصاخشاندىدهب
.دندوبشدرگودمآوتفرلوغشم،دوباساهلرهشزا

نمودندوبىبىجعلاکشاىارادنآىاهنامتخاسزاىضعب
رتمهم،هىقبزاارهاظهکىنامتخاس.مدشهدىشکاهنآزاىکىتمسهب

هتبلا.تساگرزبهناخدصرکىنىا۶:تفگنمهبانشآىادصنآ.دوب
ابهملب،هرىغوراتقمىاهنىبهژذدننامدصرصوصخملىاسوابهن
هوقزانآتىهامولصاهکصوخمىتاعشعشتتشوارتکمک

طوم~همعتىاىندنامدرم،رگىدلاسدنچات.دورىمرتارفوتکرد

ماجنااجنىاردامهکىىاهراک.درکدنهاهخفشکاروىداروجاوماهب
امشمهفوک.دنازىموحطسزارتلاببتارمهبمهزاب،مىمدىم

وتبقارمهبام.مىزادرپىمرارسافشکهبام،اجنىارد.دوبدهاوخ
ىتلوهسنىمهابارراکنىاومىزادرپىمتاراىسنىرترودزاتظفاحم
چىه.ىنکىماشامتارهراوهامنىاحطسنونکاوتهکمىهدىمماجنا
رامشهبامىا.ىهاردسچىه،دشابداىزهکمهردقره،ىتفاسم

لخاد،نوگانوگىاههاگمثتسرپودباعملخادمىناوتىمام.دورىمن
،،.مىنکهاگنمىعاوخبهکاراجىدهصلخواههناخ



نبننهمنوکهتازرفلط.

کىدننمىظعنامتحناسنآهبرتشىبهظحلرهنمهکىلاحرد ه نمنىمکردىرطخادابمهکمدشىنارکنوسرتراچدمکمک،ماشىم
،ئىرولبوفافشمىظعهاراسنآهبندشکىدزنابمدىسرتىم.اشاب
هکنآزاشىپ،دوبونىااب.مزاسحورجماردوحنوهدرکدروخربنآاب

هده حاهراىاىندهبهکمرواداىهب،دوشمرىکنابىرکمزل~زاشىبسرت
وامراوىدئىرتروطقزاروبع،ىحورچىهىاربومتشادقلعت

لثمتسردوتسثاانهارمههبىراوشدچىه،اهراصحنىرتتخس
جىراتهبنم.منکروبعسوملمانىاهىاسطسوزامها~هکدوبنىا ومدش٠وبهثىشهىبشهکىاهدامئىادراژومتساکدومحافترازا
دهراوهام٠ارمانااصنآهکناهبنآحطسىورربمشقفومماجنارس .ه هاىشکوسناووسنىاهب،انحپىقىاقدىارب.مرااکبماق،دوبهداهن
ىنمىارب.مشخببمظناردوحنضىقنواضناکفامتشادىعسوماش
زا٠٠،نانآلوقهبومتشاانانآىارب،،نادانولهاجىدرفهمانهک
،مدوبهدمآ»تشادقلعتندمتمانىىاىندهبهکهداتثابقعىنىمزپم
متساپخىمرگااصوصخ،اىسرىمضنهبىتخسنرمزآهکىتسارهب
.منکظفحملاسوهدروخنتسداردوخروعشوسا~وشوه

،حفترمىهوکىاههنمادزاهکقىقرىربادننامتسردوهتسهآنم
ردهکباتهمروناننامتسرد،دوشىمهداد٥وسنىىاپتمسهب

،دوشىملوغشمنآشزاونوىزابهبهحاىردجاوماابتوکس
اتهکىاهدوهىبىاهناکتوتاک~هبمدشراحپانوماىزغلىاهشوگهب
رد.مهدبناىاپ،مدوبهتخاساهراهنآهسوسورباربرداردوخهظحلنآ

زاهکبىجعىىاهراوىدناىمزامدرکساحا،شزغلنىالوط

لکلنبننهمنوکهتازرف

ىلع.مدرکادىپذوفنلخادهب،دوبهدشتسردهتخانشانىاهدام
ه

هجاوملکشموىتخسىمکابروبعماکنهردمهزاب،مندوبحبورمغر
،ىتدمىاوبومدرکهبرجتمدوجومامتردکلغلغىعون.مدش
ودولآلگهزادنازاشىبهکىقلتابنىمزىعونردهکمدرکساسحا

بىجعهدامنآزااردوخمدشقفوملاحنىااب.ماهتفرووف،دوبظىلغ
باتوچىپىعوندننامهکىبىجعتلرحابارراکنىانم.مشکبن~ووىب

-ه ،دىردىممهزاارمدوجوىاههشىروکرمامتراکناودوبىچىپرام
.مدادماجنا

ارانشآىادصمدرکىمساسحاحبوضوهبنم،تدمنىامامترد
:تفگىمرگىدصاخشااىصخشهبآوهاظهکمونشىممىاهشوگرد
راکنىاماجناهبقفومزگرعهکمدرکرکفىاهظحلىاربا.دشدر٠
،،...دوبدهاوخن

ه
وعسوىاهطوحملخادردوهدرکروبعراوىدنازارکىدنم

هرىخىتسارهبىتعسووتمظعزاهکمتشادروضحهدىشوپرس
رلاتاى~اتاارهطوحمنآمانناوتىمنلصا.دوبرادروخربهدننک
ورىظنىبىتسارهبىاهنىشامواههاگتسدعونااجنآرد.تشاذگ

.هه وفاماههاکتسدنا.دشىمهدىدبلاج
نمکردوروعشحطس~ا

نآنانکاسنامه،ناکمنآردزىچنىرتبىجع،دوجونىااب.دندوب

وزىروکچوکتىاهنىب،ىرشبرهاظهبتادوجومنآ.دندوب
هکدندوبىىاهزىچزاهدافتساوتىلاعفوراکلوغشمتدشهب

راکصوصخمىاههاگتسدولىاسو،مدرکىمسحمهبمىاهنوگهب
ه-- زاارکرزبونىکنسىلىاسو،بىهمىىاهلوغ،رکىدىوسزادنتسه



نىثنشوکون.<رف~له٢

ه، ارىندبوىتسدىاهراکمامتودندرکىملمحرکىد́هطقنهبىاهطقن
.دندادىمماجناکچوکوفىعضتادوجومنآىاجهبوىارب

وجرغبهزادن>ىبدنورکىزااجنىاردام٠٠:تفگمفمردانشآىادص
،ىنکىمهظحلمهککچوکصاخشانآ.مىنکىمهدافتساهدىچىپ
تادوجومهکىلاحرد،دنتسهساسحوفىرظىاهراکمامتلوثسم
وورىنابطابتراردهکدننکىمىگدىسرىروماواهراکمامتهبرتگرزب
،ا.وربولجهبنونکا.دشابىمنانآدنلبتماقودقوىنامسجتراق
ىهاردسابهکنآاتدنارولجهبمهزابارم،رىذپانبانتجاىورىننآ .هه٠٠د .مرذکبزىننازا،ددجمتىقفومابمدشروبجمومدشهجاومرکىد هاردسنآزارتراوشدمهزاب،نآزاروبعهکدوبىاهنوگهب،هاردسنىا
هدىمانگرمهاردس،راوىدنىاد:تفگنمهبادصنآ.دوبنىتخن
،دشابىداموىنامسجتلاحردهکىنامزاتىدوجپمچىه.دوشىم
.هوربنآزا-راخاىلخادهبوهدرکروبعنآزاتسىنرداق

د کنردىبومىزادرپىماهناهجمامتىسرربواشامتهبام،اجنىارد
وگنبجندىدکرادتلاحردنىمزرسمادکاىاىندمادکمىمهغبمىرداق هه ىتاظحلىارب.متخاانامفارئهاهبىلکىهاکننم،ا.نکهاکن.تساعزن ه~د وانعمهنوکچىه،داتفاىمهاافتامناکدىهرباربردهکىعىاقو،دنچ
دپخساوحوشوهربمدشقفپماجنارس.دنتشادنمىاربىموهفم
ره،دندرکىمهطاحاارم_~ىىاهراوىد.مىاىبدوخهبومنکهبلغ
ىدنبمىسقت،هاجنپورتمکىوازاردرتمودادودحىاهلىطتسم
هکدندوبهدنزىرىوصتىاراد،اهلىطتسمنىازاکىره.دندوبهدش
هتشونىعونمدرکىملاىخنمهکدشىمهدهاشمىطوطخ،اهنآره

لکلنىشنهمتوکلنازرف

ىىاىند،اهنآزاىکى.دندوبهداعلاتراخىتس́ژهبر.واصتنىا.دنتسه
اىندنآ.تسانآندىدلوغشماضفزاصخسثز́گناهثدادىمناشنار
لامکردنم.تمثاددىفسبىجعىاحهکلودوبپسهبلىامىبآ

نآر۵نمهکىىاىندهب،نىمزىاىندهبرىوصتنآهکمدربىپىتفگش

ىتارىىغت،ىىولهپوىوصترد.تش́،دقلعتمدوبهدوشگناهجهبمشچ
نآهبهکىلاحرد.تشا.دفپطعمدوخب.رمهجوتمامتودنثداجىا

ل~ردراگنا.مدرکهبرجتىعوبطمانساسحا،مدشىم،رىخرىوصت
ى~درىوصتندرکاشاوتلاحردهکمدشهجوتمومدوبطوقس
.منکطوقسنآحطسقوردوبرارقهکنآلثمتسرد.متسهم.وخ

ارتبتوناتسودنهنىمزرسراماکهشقننمودنتفرراذکهباهربا
روطهبارنآنماما.دوبهتفگنىنخساى~رحچىهسکچىه.مدى-
اساهلرهش.لمثگرزبشىپزاشىبرىهصتنآ.متسنادىمىزىرغ

نآ...ومدىدارىناشفشتآهوکهنامدوعفتومقطانم.مدرکهدهاشما.
ا.ىاهدماىناجنىاهباهزىچنىاندىدىاربوت»:.زداىوفناهگانادمم

دهه
ىاهنحصرباربردومتسىرکنفارطاهبنم،ا.نکهاکنرکىدىاجهب

اىرلاتکىىلخادىاضف،رىوصتنآرد.مداتفانىسحتهب،دىدج
مرگستهباابوىدجىاههفاىتابصاخىشا.دوبناىفاروشسلجم
ناکتارناثىاهتسدودنتفگىمنخسدنلبىادصاباهنآ.دندوبثحب

ظفحهبىتىمماهکنانودبدندرکىمت.ذغاکاجکرعرد.دندادىم
،خدسىاهرهچابىدرم،عفترمىىکسىلابزد.دنهدبرهف

قىشتىادص،وسرهزا.تفگىمنخسهتفشآوبهتلمىاهنوگهب
ودىسرىمشگهبتوتسهبتوعدمهرهطنىمهوندز~و



نبستهمئموکهتازرفلکک

هده ،هنحصنىامامت.دىسرىمنناکمهشوکهب،درمناىاهرظنراهظا
مدوخنىمزرسهبترىلاعنابهار،ىماوگنابانجىلاعحثجتداىهباوم
ا.تخالناىم

،اجکرهرد.مدىدىمهدنزىرىواصت،مدىخرچىمهکتمم~~
زاىضعبرد.دوبندادىورفرشردىبىجعثداوحواههنحص
ىتسارهباهنآفىصوتهکتشاههوجوىىاهگنرنانچ<اههنحص د .داهنرکىدىقاتاهبمدقوداتفاتکرحهبمندب.تسانکممرىغمىاوب
،اضفىکىراتردهکدوبىنهآوبىجعىىاىشازاىرىواصت،اجنآرد
،اجنآردارىزتسىنقىقدلماک،ىکىراتهژاو.دن٠وبلوغشمتکوحهب ---ه .دوبنوکانوکىاهکنرهبناثخردکچوکىاههطقنزاهدنکا،اضف
انشآىادصنآ.دندوبهتخانشانلماکمىارباهگنرنىازاىداىزدادعت
ام.دنتسهشدرگلاحردىىاضفىىاههنىفساهنآ٠:تفگنمهب

بظاوموبقارممامتتقداباراهنآىترفاسمرىسموتلرح
نآزاىکىردارىهرملکشناهگانبجعتلامکردنم،.مىتسه
وتبحصلوغشموادنچره.مدرکهدهاشمراوىدىورىاهبوچراچ ه. رح

.متشکنىثىاهتبحمىنعمندىمهفهبقفومنکىل،دوبندز~´
ردراگناهکدادىمماجنادوخزاىتاکرحودادىمناکتارشرسوا
ىتکى~ودومنىمبت،هرمنآ.تشادروضحىرگىدصخشلباقم
گنروتشگوحمسپس.تشادىظفاحادخدصقراگناهکدرک
.دشنآنى_ثاجىمىلمىرتسکاخ

---- ردىاهدنرپراکناهکدشنىزکىاجىاهرظنمابکنردىبلکشنا
طوبومرىومت.دشابىماشامتلاحردعفترمىاهطقنزازاورپلاح

لککنبتمهمنوکهتازرف

ورملقنآزکرمهکىىاىند.مدوبهتفگکرتارنآهزاتهکدشىمىىاىندهب

متشادمىظعرهشنآزاىلکولماکىدىدنم.دشىمبوسحممىظع
تعسوهبومدرکىمهدهاشمشتىدوجومتىعقاولامکردارنآو

ىروطهب،تفاىرىىغتتعرسهبرىوصتنآ.متخاهناىمرظننآنوانهپ
- هکمنىببارىاهقطنمىلکهرظنممتسناوتنمرکىدىاهبترمىاربهک

ىنکسنآردتمظعابوروانهپندمتنآراوگرزبسىثروداتسا
هکمدىدارنآرىظنىبوبىجعىاهغابودنلبىاهراوىدنم.تشاد
نامسآهبرسوهدرکملعدقناشرانکردىنوکسمىاهنامتخاس

زکرمردهکمدىدىىابىزراىسبهچاىردنىنچمهنم.دندوبهتشارفاوب
نآووسنىاهب،دروخىمناکترىوصتاما.تشاددوجوىاهرىزج،نآ

راکشىوجتسجردهکىاهدنوپزاورپدننامتسردوتفرىموس
،دشتباثرى~.تخاسىمراکشآارفارطارظانممامت،تسا

،ىشنآ.دشزکرمتمىبىجعىزلف،ىشىوروتفرگتدش هه
نا.دوبزاورپلاحردنىمزتمسهبارهاظودىخرچىمىکتسهاهب

ههده
،ىشنارکمزىچچىهماجنارسهکنااتدشرتکرزبوکرزبلکث

وندزفرحلپفشموا.دشرهاظىدرفلکش.دوبنمولعمىزلف
ه

ماجنالامعاىرسکىمهزاب.دوبهتخانشانىتلاوسهبىىوکخساپ
.دشوحمرىوصتسپسودوبدوردومارتحاىادادننامهکدش

زاناکامکهکىلاحر٠.مداتفاتکىدحهبماهتساوخمغرىلعهرابود
مدشجى>اخبىجع~اتانآزامتفرگىمرارقتىادهدرومىنهذقىرط
هحفمهنىور،اجنآرد.موشببىجعتبسننامههبىقاتادراوات
لماک،ىاهظحلىاربنم.درکهدماشمدشىماردرمرىپهنىرىوصت



نبتمهمنوگهتازرفلکل

شوختسدسپس،مدشلوغشمنان:ىاشامتهبوهدنامرىحتموتام
نآربندرکهبلغهبرداقناوارفتمحزهبهکمدشزىمآنونجىاهدنخ
رد.دنتشادىدجىوهاظواندوبمههبهىبشهمهدرمرىپهن.مدش
مشوگهبتملموخىبوتماهدنکآرسارسادصنآ،نمتخبدبزغم
ارىنادنمدرخندرکاشامتراختفاوتا.درخبانناناىا!تکاس٠٠:دىسر
:مدزبىهندوخربنمها.دنرادطلتوتتشونرسربلعفهکىاهتفاى
زاىبوخهبنانآدنچره«ا.هدبناشنارمزلمارتحاوا.شابتکاس٠<

تىعفونىاهبىتىمهاچىهاما،دنتشادىهاگآوعکطانمروضح
ارمرىوصتدشىمطقف،ىرىوصتتاحفصزاىکىىورارىز،دند.ان هه تروصهبىنعى.دننک،دهاشممتشادروضحنىمزردهکهنوکنا
ردارهائفهثهنوگنآونوگانوگىاهمىسواههلولعونازارپوشکزارد
رىوصت،لاحنىااب.مدشىمناىامنىنىمزنانکاسنآناگدىدربارب
ناکمنآردهکدوبنمزاىرىوصتا.دشىمرهاظاجنآردنمزا~رگىد
ا.دوبکانسرتىاهمرجتهکىتسارهبا.مدوبهتفاىروضح

ونادنمدرخ،اجنىارد٠<:تغگساسحازاىراعىنحلابادصنآ
نىرتلقاع،نانآ.دندوبوتندىدهباىامهکدنرادروضحىنادرملقاع
فقوارناشپع،ىدامتمنورقئطردهکدنتهىنادرمنىرتانادو

ه
مىقتمتىرىدمتح~نانا.دناهدرکنارکىدىبوخوحلصورىخ
:نشمنانآهمحزاهاتسا.دنتسهتىلاثفوراکهبلوغشممظعاداتسا
ارن:ذىابام.تساامشهراىستاجن،امفاه.تسارتهدروخلاسو
ا.تىنمهماما....ىاهتسهگنجکىزاسپهکىاىگدولآعونرهزا
ارىزدرکىهاوخاکردزىچچىهپ،مهدهماداارمفرحهلابندرگا

لطلنبستهنوکهتازرف

ردوتىاىند!مىرذگب.تساهدرکنعرتخااراههژاونىازونهوتىاىند
...مهماتبسنىتارىىفت.تسانتفاىرىىفتفسثرد،وضاحلاح

ىگنجىاهحلسودشکهاوخفشکىدىدجىاهزىچىدوزهب

مدقرشب،هدنىآلاسدصاتلاحزا.درکدنهاوخعرتخاىدىدج

مىقتسمهلخادمامهکتسانامزنآرد.تشاذگدهاوخاضثهب
».درکمىهاوخ

.دنتفاىرىىغترىواصتودادناکتارشىاهتسد،نادنمدرخزاىکى
ده

ناىورربهشىمنىزکىاجتعرسهبرکىدىاه_دابهکىى_د

رىوصتردهاتوکلصاوفهبسانشانىصاخشا.دشرهاظتاحفص
ه٠ه

.دنوسنىزکىاجىدعبرفنابکنردىباتدندشىمرهاظ

هکىااحرددندئىمنشورىاهشىشزومرمىاهىرطبىعون

واههاگتسد.دوبهدشىثزمىچىپرامىطوطخاباهنآىناىمتسق
نووىبدوخلدزاىذغاکزاردىاهراونوهدمآردادصهبىىاهنىشام

،دندوبهد!درارقاهه~دنآرانکردهکىىاهدبسردهکدندادىم

هدىدبىجعراىسبىطوطخولاکشا،اهراونىور.دشىمعمج

وکردنازىموحطممىاروامنانچنآ،اهارجامنىامامت.دشىم

رداقمهزونههشىدناورکفثاهلاسزاسپ،لاحىتحهکدوبنمروعش

نادنمدرخنآ.متسىن،مدوبهدىدهکارهچنآىانعمکردوصىخمثتهب.
رداىو~ادىمربگپوکىىاهذغاکىورىىائتشادداى،هدروخلاس٠<`

ناشناهدرانکرد~دندوکىمتبحص۵رگورو~ىلىاسو

دىسرىمشوگهبىصخسثرىغىىادص،خس٩ناونعهب.~اذگىم

نآ،اشنمولصاوتشادتهابشهنادرمىادصهبىاهزادنااتهک٠،



نىثنشوکون٠:رف~له۵

.دپنندىمهفلباقهجوچىههب

ودشهتخىرمههبىلکهبنمساوحمامتهکنآزاسپ،ماجنارس
،دادتسدزااردپخلداعتونزاوتبىرغوبىجعحىاقونىارباربرد
دصقنونکا.ىدىدىفاکردقهبوت٠٠:تفگمزغمردانشآىادصنا ه٠د وسرتراچدرکىدبىترتنىاهب.مىهدناشنوتهبارهتئدکمىراد
نىازارتهبادصنآشاکىاا.؟همهاووسرت۶.دشىهاوخنهمهاو
نآا.مدوب٠درکىهتبلاق،تشحووسرتتدشزانما.تسنادىم

ساسحاوتفرىهاوخورفىکىراتىعونردوتتسخن٠٠:تفگادص
هکدىدىهاوخىزىچسپس.ىخرچىمىرادهکدرکىهاوخ
۵اتانىمهمهىتسارهبحماورد.دىسردهاوخراتانىمهترظنهب

هتبلااهتشاددوجوىثىپلاساهنوىلىمهکهنوگنآاما،دوبدعاوخ
هنرگوىمهفباتمىنکىمتبحصوتىنامزىاهراىعمقبطربام
امشملاعهکدىدىهاوخوتسپس).درادقرفراىسبوتابامىاهراىعم هه نىمزهکناهبامشىاىندنازادعبهنوکچودشقلخهنوکچتسخن
زىننمودششوماخادصنآ،<ىتشاذگىتههصرعهباپدىىوگىم
.متفرشوهزاهظحلنامه

عوبطمانىلىخىبىجعساسحانىنچندرکهمرجتهکىتسارهب ده ساوحوروعشوشوهزاناهکانهبناسناهکىماکنه٠ژىوب،تسا
و٠دىداناردوختاىحنامززاىاههربوهدرگىممورحمدوخ
تدمدنچىاربهکنىازادنامىمربخىبوانکىمىط٠دىنشان
ناناربندش.دومروتقرسساسحاىعپ.تسا.دنامشوهىب
سحگنرىرتسکاخرابغىعونمکمک،لاحنىااب.دوشىمضراع

٧۵٩نبستهمنوکهتازرف

نمزغمونهذهبىچىپرامىاههىلتروصهبودىخرچىمهکمدرک

ردىعس،دوبهچمنادىمنهکىزىچزاىتارهاظت.درکىمادىپذوفن

ىتحارانوىگدروخرستلاحهبودنتشادنمهسوسواىونتخىگنارب

همدننامتسردو،جىردتهب.دوزفاىممدوبلتبمنآهبهکىلک
دد

زارکىدىحبمرددىشروخدىدجىىانشوررباربردهکىهاکحبم

اىند،مرباربرد.دشهدنادرگ٠<ابنمهبساوحوشوه،تفرىمنىب

نامههکلب،دوبهدشهنوگنىاهکدوبناىندنآ،رىخ.دوبهدشکبس

وندشروانشلاحردنآفقسوفکناىمهکىقاتانامه،دوبتاتا

نوگسمىىا~ردهکىبابحدننامتسردمدوباوهردندشقلعم

و۵وشىمدنلب۵وعزاهکىدوددننامتسرد.دورىمنىىاپولابهب

وسنىاهبزىننم،دورىملابهبىچىپرامتروصهب،دبعمىاضفرد

.مدرکىماشامت،دوبمناگدىدرب.پردهکارهچنآومتفرىمونآو

مهلبقهکدندوبىىاهدرمرىپنامهىتسارباىآ.مدىددرمرىپهن
ىاه~.سرىمتوافتممرظنهبقاتانآارىز!رىخ؟مدوبهدىد

ىارب.دنتشادترفزىنرىواصتومزاولواههاگتسدوىرىوصت

نىانمهبودشنهثاراىحىفوتچىه،دشنهتفگىنخسچىه،ىاهظحل
مناوتباتدنرادىىانعمهچاساسااهراکنىاممهفبهکدندادنارناکما
ودوبشىپارشتسدىدرمرىپماجنارس.منزبسدحارمفارطاعفوا

نمولمثنشورىرىوصتىاههحفصزاىکى.دناخرچارىاهمگد

اهنآىکلفوىموجنتىعقومهکمنىببوىوصتردىىامهراتسمتسناوت

.دىسرىمانمثآانمرظنهب

.دادلاغتشادوخهبارمدىدنادىممامتاتدشگرزبردقنآرىوصت



نبننهمنموکهتازرفللم

اضفىوسهبورقاهبنپراگناهکدادتسدنمهبساسحانىا
روصتنمهکدوبقىقدولماکنانچتلاحنىا.تساهدشهدوشگ
نآاباردوخروضحىحىنعى،مرادروضح~ردىتسارهبمد-ل
ناگراتس~ربوىثشخردهبنم!ماىدىمنهدشدودحمزىنهوجنپ
ششخردزا٠~ودنتشادتکرحىبودرسىتلاحاهنآ.مدشهس-
.مدنامروحسماهنآتغسوتخسوهنامصخ

رابنوىلىمکىارحىاقونىاهکتسامزل٠٠:تفگنمهبادصنآ
.دشىه.وخنىزىچکردهبرداقوتهنرگ.مىشخببتعرسرتشىب

زاب،ىنکىرپماجنىارد،لاحنىاردارترمعهىقباشابرارقوگاىتح
راچداههراتسهکدىسررظنهبناهگان،:.دىمهفىهاوخنىزىچمه
ابهطبارردهکىتکرح.دندشتخاونکىونوزومتکوحىعون ،ه نااشتىعقومابهطبارردسپس،-وبرکىدمههبتبسنناشىاهتىعقوم
ىاههشوگزاىکىزا.دندرکتکرحىثرمانوىزکرمىاهطقنهب

ىمدىارادهکمدوکهدهاشمگرزبراىسبىباهشنم،رىپمتىجراخ
کىراتوىثومانىزکى_هطقننآفرطهبدىهشىتعرسابودوبنىشتآ ه٠ه هارمه!رىرکىهىاهاىندوتشذکرىوصتزاباهش.دوبتلرحرد
ناهىکىزکرمهطقنهکىدرسوهدرمىاىندابماجاارس.دروآدوخ

-. ىاهبذاجىورىنابهکرکىدىىاهاىند.درکدروخرب،درکىمژاغشاار
هبعورش،دندشىمباترپنورىبهبناشىاهرادمزا،شىازفاهبور
آمىقتسماراهنآهکدندربموجهىرىسمهبودندرکنتفرگتعرس
نآوباهشهکىاهظحلرد.دادىم~وسوىذپانبانتجاىفداصتهب
ىراجفناشوختمدرظنهبملاعلک،دندرکدروخربمهابهدرمىاىند

لرعمنپشهشوکهمازرف

وشوجردوقرتحمىاهدامزاىمىظعىاهنارپف.دشبىهم
ىنرواجمىاهاىنه.دندرکاضفردندروخباتوچىپهبحورششورخ
ارنآدشىمهکروطنآ،ملاعمامت.دنتفرورف~دتشمىاهزاگنآرد

وژزامگدىدشوبىهمهدوتىعرنهب،دىدىرىوصتهحفصىوررب
.دوبرىذپانلثحتىششخردوتربىارادهکتفاىلکشرىىغت

،دوبهدشروهطوغنآرداضفمامتهکررىهمودىدششثخرد

ردهکدنامىقابىزکرمىاهدوتطقف،رخآرد.تفرنىبزاجىردتهب
دننامهکىرتکچوکىاههدوتزاودوبشورخوشوجوتارتحالاح

لعتشمداومزاىجوم.دشىمهطاحا،دندوبنىشتآىاههلولگ
وبىهمىاهراجفناوتاعشعشثراتفرگورىساودىهجىموسرههب
رد.دوبهتسوىپعوقوهبدىدجراجفنانىااب_)دشىمىکانتشحو
ادصنآ،مدشىمهتخىرمههبومظنمانىراکفاردترغهکىلاح
ىدشىعىاقودهاش،هقىقددنچضرعردوته:دىسرمشوگهبهرابود
.ددنوىپبعوقوهبجىردتهباتدىثکلوطلاساهنوىلىمزاشىبهک
نمدىدنادىم«.مىهدبوىىغتارتلباقمرىوصتمىهاوخىمنونکا
ساسحاهظحلنآرد.دشىرىوصتهحفصنامههبدودحمهرابود
ارهنحصنىامناوتباتدشداجىانمدوخردىنىشنبقعىعونمدرک

مهزونهدنچره،تفاىشهاکىزکرمدىشروخششخرد.منىببوتهب
باتوپپ،ههىىارگىخرسهبرواجمىاهاىند.دوبدىدشهزادناىب
هکىتعرساب.دندوبهداتفاشدرگهبناشدىدجرادمردودندروخىم
ملاعهکدىسرىمرظنهب،دنداهىمشىامننمهباراهزىچنىا
مودعمومدهنملماکنمساوحوهدشىنارودىتىدحشوختسد



لللنپشنهشوکهنازرفنبننهمنوکهتازرفللل

.دوبهدش
حىسوىتشدمناگلىدرباربرد.تفاىىمرىىغترىوصتنآنونکا

زاىضعبىاهتنازا.دوبمىظعىاهانبواهنامتخاسزارپهکدشرهاظ
هشراکزلفىعونلىسرىمرظنب.دزىمنورىببىجعىىاهزىچ،اهنآ
نمىنهذىاهتىلباقتوفاماهنآدوجوتلعودوبنوگانوگلاکشاهب
ىاهتماقولکشابنوگانوگىصاخشازاىرامشىبدادعت.دوب
نىاطسوردهکدنتفرىمهداعلا~راخراىنبىزىچتمسهبتوافتم
ىاهزادناابىزلفهلولىعون،بىجعزىچنآ.دوبهتفرگرارقتشد
تبسنىرتمکتىمهازاهلولنآىاهتنا.دوبدنلبراىبراىسب
ردبلاجىاهنوگهبهلولنآ.دوبرادروخربشاىناىمتمسقهب
ىىاهتناتمسقردوتشادىزىتکونوهدشکىراب،لابتمسق ----
رد.تشادىدرکورودمىکتسجربراکناهکدوبىاهنوکهب،نىىاپ

--.،،
هلولنىاىلصااهندبزاىرکىدىاهىکتسجرب،مظنملصاوف

ا
کرزب
ه ،اهىکتسجربنىاهکتفاىرددشىمتقدىمکابودزىمنورىب

نىالخادردىکچوکىاههطقنهکمدشهجوتمنم.دنتهفافش
دشثعاب،نمتقدودىدهوقودندوبىثبنجوتکرحرد،ىش

ه~ هلنزىتادوجومرکمزىچچىهاههطقنناهکمسربهجىتننىاهب

مدشهجوتم،بىجعىانبنآعافتراوهزادنانىمختزاسپنم.دندوبن
.تشاهازاردرتشىبمهدىاشاىىنىمزمىنورتمولىککىدودحردهک
ىاراددىابىىانبنىنچکىلىلدهچهبمامىهفىمنلصالاحنىااب
.دشابىبىجعلکشنىنچ

نآهعقاوچىهزااتمدوبهنحصنىابقارمتقدابهکىلاحرد

.دشرهاظرىوصتردهداعلاقراخراىسبىاهىلقنهلىسو<منامنمورحم
هبعجلماحىاهوکسىرامشىبهادعت،دوخرستشپردهلىسونىا

نآهدهاشمابهکدوبىروصتنىامکتسد.دىشکىمددعتمىاهرابو
«ده.ه

اربهلومحمناراکنا.دمامنهاذهباههاکتسهولىاسو
ا

مامتى
هوحنکردهبرداقتمحزهبنما.دوبىفاکزىنناتسودنهىاهرازاب

ه تکرحاوهرد،اهزىچنىامامتحماورد.مدوبهاکتسدنىادرکراک
~

انشلوغشماىردىاهباردهکدندوبىىاهىهامراکناودندرکىم
ه

مىظعولکشىاهلولىانبنادادتماردبىجعهاکتسدنىا.دندوب
ىاجمىظعهلولنآلخادهباههتسبواههبعجمامتودرکفقوت
هراموددشرداق،اههبعجلماحبىجعنىشامنآهکىروطهبدنتفرگ

اراههبعجزاىلاخىاهوگس،دوختشپردودتفىبهارهبآعىرس

جىردتهب،دنتفرىمهلولنآلخادهبهکرضاحتىعمجهوبنا.دشکب
چىهودناشهتسبهلولنآىاهرد.دشفقوتملماکسپسودشمک
ا.تساابعمکىاجنىاا.هلبهآ«:مدرکرکفدوخاب.دنامنزابىرد
نىىآوبهذمىارادهکدنهدبناشننمهبدنهاوخىمامتحاهنآ
حىضوتنىاابهکنآزاسپ...دنتسههژىودباعمنىنچمهوصوصخب
-.متفرگربهلولنآزاارمهجوت،مدرکتىاضرساسحا،ىنورد

هکىماکنهتسىننمساسحافىصوتوناىبهبرداقىاهژاوچىه
-- ىانبنا:مناخرچبرىوصتناهبناهکانهرامودارمهاکنمدشراچان

ىرطقوتشادعفترارتمدصششورازهآدودحهکىاهلولرکىپلوغ
نامسآردزاورپهبعورشناهگانتشادارمقرنىامششکىلداعم

،دىسرتثتنىمزرسهوکنىرتحفترمعفتراهبآدودحهکنآزاسپ!درک



نپشنهشوکهنازوفللل

ده اجن1ردشىپىاهظحلاتا.تشکدىدپانسپسودرککنرهىاهظحل
ناشخردىاهوترپ،دشابقلعماوهردهکىاهرقنخىتهبلدننامودوب
زاىقربىتحهکنآنوهسپسوهتخاسسکعنماردىشروخهساىود

هد
ارمهاکن،مفارطاهبهاکنابا.دوبهدشدىدپاناههدىدزا،دهدناشندوخ
.مهىدارهلولنآومتخاسزکرمتمرواجمىرىوصتىاههحفصهب
ىىاههراتس،تشادازاردرتمجنپ۵اشهکزاردىاهحفصىوررب
ىىاهراوناننامتسردودندوبدوخرودهبندىخرچلوغشم ،ده ناهجناهزاتهکىاهلنرپهلول.انلىسرىمرظنهبکنراکنرىىانشورزا

وتباثىرىوصتهحفصنىاطسوردارهاظ،دوبهتفگکرتاربىجع
دنتشذگىمشرانکزااضفىاههراتسهکىتعرس.دوبهدنامتکرحىب

ه~ ونازرلىرىوصترکمزىچچىهرکىدهکدىسرىىلابهجردنانچهب
ارمرسراچانهبنمودندرکىمنهثاراىچاشامتهبهاننکهرىخابىرقت

.مدناخرچ
رىزگانهرابودودرکبلجهوخهبارمهجوتىنارپىثئخرد

ىنورىبهىشاحرد.ماشلىوطوزاردىرىوصتهحفصنآىاشامتهب
تساوخىمهکهوبنىادننامتسرد.دشرهاظناشخردىاهگل،نآ
تسرد.دوبرادروخربىرتشىبتشزاهکدهدناشنارىششخرد
لاسرااهناتسهوکهلقىلابزااردوخوترپوراوناهکىدىشروخدننام
ودىدشتعرسهبىىانشورنآ.دهدربخاردوخندمآاتدنکىم
وتفرولجهبىتسد.تفرگرىذپانلمحتىقربهکنآاتدشرتاىدش
زاىزىچهکنآنواب،لشهتساکروننآتدشزا.دناخرچارىاهمگد
ردکچوکوزىچانىاهگل.زاردهلولنآ.دوشهتساکرىوصتحوضو

للطنبننهسوکهتازرف

نآفارطارد،دشکىدونىنارپنادىمنآهب.اضفروانهپتعسو

ىارب.دندادلهرگىدىرىصتهحفملباقمهبارمسپماما،دىخرچ
وچوپىتلاحاب.مذادتسدزااردوخىباىتهجهوق،ىاهظحل

رىوصتنىا.تشادرارقمرباربردهکمتسىرگنىرىوصتهبىلاخوت

ودنتشادروضحنآر۵ىنانزونادرمهکدوبگرزبىقاتاهبطومرم

صوصخممروفىئاىعونمتسنادىمنمهکدندوبهدىشوپىىاهسل
اىاههمگدىورارناشتسدودندوبهتسشننانآزاىضعب.تسا

ىطهحفصهب،نم~امزىنىخربوهتشادهگنصوصخمىىاهنامرف

.دندوبهدشهرىخىددعتمىوىوصت

نتربهوکشابوللجمسابلشناهارمهزاىثىبهکاهنآزاىکى
هدزهرگشرمکتشپارشىاهتسدودوبندزمدقلوغثم،تشاد

هناشىلابزااتتشادىمربرثىوخندزمدقزاتسدبلغاوا.دوب

بقارموهتخادناىهاگنىرىوصتىاههحفمهب،رگىدىمخش
هاگندوخىمخشىاهتشادداىهبمهمودصخشنآ.دشابحفوا

ىجاوموىنحنمطوطختلاحىسرربوهعلاطمهباىوتخادناىم

؟دندشىمهدىدىاهشىشىاههرىادىوسکىتشپهکتخادرپىم

دنسرخوىضارىاهنوگهبارشرسهکنآزاسپ،هداتسىادرمنآ

ىپنم.دادىمهماداشىوخدمآوتفرهبهرابود،دنابنجىم
زاىکىهبىهاگنووازادىلقتهبومدرکتراسج،ىدنچزا

سابلهکىصخشنآدننامتسرد.متخادناىرىوصتىاههحمنم
وشوجلاحردىىاهاىندتاحغصنآرد.تشادنتربهوکشاب

.دشىمهدىدراجفناوتارتحاوشهوخ



نبتمهمنوکهتازرفللل

ىشاندىدشرونارىزمتسىنعوضومنىانتفگهبرداق؟دادعتدنچ
،نآىلومعمرىغتکرحوهتخاسهرىخارمنامشچتاراجفنانىازا
سلحطقفمنکىمرارکت.مدزسدحنم.دوبهتخادناهجىگرسهبارم
ىزکرممىظعهدوتنآفارطاردشتآجومهدزناپمکتسدهک.مدز
.دوبهداددلوتوتاىحاهنآهبهکتشاددوجو

ىىاضفهنىفساىکشومىعونماىمهفىمنونکاهکهدنرپهلولنآ
دادعت،هنىفسىاهتنازا.دشدىاشىتىلاعفزکرمودرکفقوت،تسا
وسنآووسنىاهباهنآ.دندمآنورىبکچوکهىلقنلىاسوىرامشىب
هرامود،هدنرپرهشنآردىگدنز،اهنآتمىزعزاسپودنتفاتش
نآمامتسپسوتشذگنامز.دمآردقباسمظنمومارآتىعضوهب
ىلصاهنىفسهبدندوبباقشبلکشهبهککچوکهىلقنلىاسو
دنمورىنىناوىحدننامودىخرچهتسهآ،رکىپلوغهلولنآ.دنتثگزاب
ىاهنوگهبودمآردزاورپهبنامسآهنهپردوتفرگتعرس،ىوقو
.تشگروداجنآزاهدننکهرىخ

؟دشتقودنچ(دوبمزلراکنىاىاربهکىنامزتدمزاسپ
ساساربزىچهمهارىزمتسىنزىنهتکننىانتفگهبرداقهنافساتم هه هاکىاپهبىزلفهلولنا)دشىمهدادناشننمهبهدشحرستىدنور
ودندشهداىپنآزا،هلوللخادنانزونادرم.تشگزاب
ىزاورپهطوحمهدودحمنامهردهکدندشدراوىىاهنامتخاسهب

- .دشکنرىرتسکاخىرىوصتهحفص،نملباقمرد.دوبهدشحماو
ىاههحفصىرسکىوتشاددوجومىلمىروننآردهکىقاتا

ىصاختىباذج،دشىمهدهاشمشىاهراوىدرورکژحتمىرىوصت

لللنبستهمنوکهتازرف

هکمدوبهدومنافتکانىاهبطقفنم،نآزاشىپ.درکىملامعانمرب

زکپتمىرىوصتتاحفصنآزاددعوداتىاهناى،ىکىاهنتهبارمنهذ
ه~»شوماخهراگناوتکرحىبتاحفمنآهکلاحاما.مزاس

.مزادنىبشىوخفارطاهبىهاگناتدادىمتصوفنمهبنىا،دندوب
لاحزا(دندوبنمدقمهبرقتهکدنتشادروضحىنادرماجنآرد

ولکشابهطباررد.منکهدافتساهىرشب»هژاوزامتساوخرگا.کعبهب
مدونتماقودقدننامابىرقتهکتساىتماقمروظنم.تماقودق
زبس،تسوپهاىس،تسوپ~:دندوبىداژنوکنررهزااهنآ)دشاب

رددىاش.تسوپىاهوهقوتسوپدرزىتحوتسوپخپس،تسوپ
،دندوبهتفوگىاجبىجعىىاهىلدنصردنانآزانتدصدودح

ورفاهىل~نآرداقىقد،نانآمادناىانحناولکشهکىروطهب

مخولجاىبقعهبناشنابحاصتکرحقبطرباهىلدنصنىا.تفرىم
اههاگتسدلباقم،فصهبصاخشانىا.دنلىزغلىموسرههبوهدش

نآ.دنتشادرارقتاتاراوىدنىرترودرانکردهکدندوبهتسثنىلىاسوو

تاتانآزکپ~ر۵،صوصخمىزىمتشپردزىندنمدرخدرمرىپهن
ولىاسونآامامتسىرگنمفاوطاهبىواکجنکابنم.دندوبهتسشن
ودندرکىمنرادىبنمنهذردارىرکفاىهرطاخچىهاههاگتسد

تسدهبهکىتاىمرجتدوجوابىتح.دنراهىهرمراکهچمدىمهفىمن
ىرسکى.متسىنوتىارباهنآفىصوتهبرداقمهزابمدوبهدروآ

.دندوبىباتهموزبسىرونىارادهکتشاددوجوناشخردىاههلول

ىىاهراوىد.دوبتکپدهلاحردىگنرىىامرهکىىانشور،اههلولنىارد

ىىانشورورونهباشمىرونامابندوبراوىدىتسارهبهکدندوبمه



نبستهمنوکهتازرف٢ل٨

زىنىاهشىشىاهه_.ادىرسکى.دندرکىمحلاسدوخزانورىب
هتفشآومظنمانىاهنوگهبىىاههمرتعاهنآتشپردهکتشاددوجو
تکرحىب،ىاهطقنلباقمردناهگاناىولندوبتکرحلاحرد

وتىاربىصاخموهفموانعمىاراد،اهزىچنىااىآ.اندنامىم
...؟دنتسه

زاىندرکنرهابىرادقموتفربقعهب~اتاراوىدزاىشخبناهگان

،لىاسونىالخادرد.دشناىامنزارد~اهراونوهلولومىس
دقرتمىتناسجنپولهچآدودحهکاىددشىمهلوتوکىىاهناسنا
لوغشماهنآ.دنتشادقاربرازباولىاسوزارپىىاهدنمرمکودنتشاد
ىلوغناهگان.دندوبمىسزارپىاعورهارنىاندمآنىىاپاىنتفرلاب

--
.درکىملمحنىکنسوکرزبىاهبعجهکدشدراو

- ىاهناسناناهکىلاحردتشادهکنارهبعج،ىاهظحلىاربوا
اددجمراوىد.دننکلصوراوىدنآتشپارنآدنتشادىعنمهلوتوک
نورىباهلوغنآابنامزمهرتممىنزارتمکتادوجومنآوشهتسب
کىتىادصاهنت،دوبامرفمکحناکمنىاردقلطمىتپکس.دن~آ
هکدمآىمنورىبىذغاکراوننآزاهکدىسرىمشوگهبىمظنمکىت

ه
رارقهاکتسدکىردهکىکچوکفاکشزاودوبراکلوغشمهفقوىب
.۵وشهتخىرىصوصخمدننامزبسهبعجرداتدمآىمنورىبتشاد

بىجعىتسارهبىزىچناهگان،ىرىوصتهحفصىور،اجنآرد
هه هداتفاىاهرخصىورربمهاکنمدرکروصتنم،لواهاکنرد.دشرهاظ

ىرشبلکشاتدوبهاشتسردراجنهانوتخمزىاهنوگهبهکتسا
~د

لوغشمزىچناهکمدرکهدهاشمىتفکشجواردناهکاناما.دنکا~

للهنىتنتنوکهتازرف

۵وزاب٠مانناوتبدىاشهکصخشمنىلکش!دوبندىبنجوتکرح

،بىجعتسدنآردهکمدىدنمودشدنلباوهرد،درکقلطانآهب

ىلاکشانآىورهکدرادرارقهتخانشانىسنجزاگرزبذغاکگربکى
نىاهبناوتىمنهتبلا.دوبهتشونوطخىعوناوهاظهکدشىمهدىد
نآ.دادهلصىفاجنىمهردارارجاموتفگنخس۵طخ»زاهکد5افتکا

امىىلقعوىنهذبوچراچزاجى>اخىردقهب،کاکشا.اههتشون

نمهاگن.د_~عتخااهنآفىموتىاربهژىوىنامزتسامزلهکدندوب
زممهفوکردنازىمزااماداتفابىجع<،ىاههتشون٠نىاىوررب
ساسحااهنآزانتفاىعلطاهبىئىمچىه،کدوبرتارفى.دتهب
دوخزدعوفومنىاهبمهىاهق3اعچىهلاحرههبومدرکىمن
هکمدىدىملکشنآهبىدوجومهکنىازاطقف.مدرکىمنهدهاشم
دسارس،درىگبرارقىرثبتادوجومفىدرردتسىابىمآرهاظ
.مدوبهدشترفنوىتفگشزاهدنکآ

وىحتموتامناهگان،متخادناىم~ارطاهبارمهاگنهکىلاحرد
نانچنما.رادلابىحاهرا.مدىدىمدوخرباربردىحاورا.ودناماجوب

کىدزن،اهنآندىدرتهبىاربباتشجواردهکمهشعوضومنىاهتفىش

ىغاب،رىوصتنآرد!منکدروخربىرىپمتهحمنمنآابمکحمدوب
،رادلابىتادوجوماجنآرد.دوبهدشرهاظزىگنالدو:بزىتسارهب

هجوچىههب،نزاىدندوبدرماهنآهکنىا.دندشىمهدىدروفوهب

نىا.دپىرشب،دىدوتچىهىباهنآلکشلاحرههباما،دوبنصخشم
لاحردغىلابرد،ثرىىلطىنامسآردواوهردتادوجوم

.دندرکىملابندارراوشدراىسبوىىاوهىرىسمآرماظودندوبزاورپ



نىشنهشوکهتازرفلله

ىندىدهکىتسارهب،>:تفگودمانمتارثفتناىمهب،انشاىادصنا
هکدرکرکذىمانهظحلنىاردوا(...اهنا...؟هن،تساهدننکروحسمو

زاورپدنرداقطقفاهنآ)تسانکممرىغور!وشهىتسارهبنانتش:
فىعفهزادناىبهبذاجىورىنهکدنرادروضحىىاىندردارىزدننک
وفىرظهزادناىبارىزدنتسىنناشهراىسندرککرتهبرداقاهنا.تسا

داىزراىسبىتواکذوشومقاراددا~نىااب،دنتههدننکش

ىرىوصتتاحفصهبمهىهاگنتسارتهب.درادنپظنهکدنشابىم
ژاىندهچخىراتهرابردىتوافتمىاهزىچىدوزهبوت.ىزادنىبرگىد
۵.درکىهاوخهدهاشمتىنىمز

وىدنکذانچابرىوصتنا.تفاىرىىغتهنحص،مناگدىدرباربرد
ىاوب~پنآرهدندوبلىاماهنامدزسدحهکتفاىرىىغتىگتصا

شفنبآقىمعىگنر،تسخن.مراپسبرطاخردومنىبب،دوبدىفم٠ه
و~ن_~ىبا7اماکىىاىندسپس.دهباضفهناشنهبهکدشرهاظ
ل~ااراضفنآزکرمماجنارسهکنااتتخادرپتکپدحوىثبنجهب

هحفصمامتآبىتتهکنااتدشگرزبىثىپزاشىبرىوصت.درک

ردقنآدوخندشگرزبهبرىوصتنا.دادلاغتشادوخهبارىرىوصت
اضفلخادهبرسابهکمدرکسامحانىنچماجذارسنمهکدادهمادا

ى:هموجتهکىتسا_هب.مدرکىعوبطمانساسحاو.ماهدشباترپ
~دزىمخىدپىبآىجاوما،مندبرىزرد.دوبهدننکسوىام_اىب

بااجهمه.بآمهزابا.بآ.دشنپگ.اواىند.دندشىمدنلباوههب
،اىندنىارد.دمآىمنووىبىدباجاومانىاىلابزاىاهگلاما.دوب
رمبآزا،دوباساهلتشدداعباوتحاسمىارادآدودحهکىتشد

انبننهمنوکهتازرف
ل

ل

لحاسرانکرذهکدشىم.دىدىبىجعىاهن،نآىورو.ذروآنووىب
هفاىقولکشهکىصاخشا،لحاسرانکرذ.۵وب٠دشهتخاساهبآ
و٠ذرکانشوىنتبآتاحرفتمگوسارذوخدنتشاداراهناسنا
.هنذوکىمىوپسارىذاشتاظحلو.ذاهناهبآرذارناشىاهاپ ه هنحصنىا.دندوبتمشناه٠وخصىور،نانارانکرذرکىذىصاخشا
ادصنآ.تشادننمىاربىموهفمچىهوذوبزىمآرارساوزومومراىب
<،.ذورىمرامشهبامهناخلگاجنىا٠٠:تفگنمهب



ده.د~ ررمىدنکهبزورنا
ىپزاىتخسابوىکتهاهباهتعاس.تشاذک~

لوغشمىىاههوکهللسىاشامتهبناوجبهار.دنتفرىمرگىدکى

ن~هاروتشاهرارقنآردکانوطخىناتسهپکهندوگنآهکدوب
مشچ،زورتدممامتوا.تخاسىملصتممههبارتبتوناتسودنه
هلجعدودىشکىداشزاىداىوفناهگانوا.دوبهتشادنوبهندوگنآزا
رىسمزادنراداهنآ!ىمارگهاتسا<:تفگوتفاتشراغلخاههب
مىهاوخىکاروخواذغىدوزهبام.دنىآىمنىىاپهبىناتهوک
تعرسهبهرابود،دنامبدومرىپخساپوظتنمهکنآنودبوا<«تشاد

تلوهسهب،تبتکاپودوسىاوهرد.دىودراغنورىبهبودزىخرچ

ودرکهدهاشم،رودلصاوفزاارىکچوکوزىرراىسبتاىثزجدوشىم

هجىتنردوتىنههولآهجوچىههبىحاوننىاىاوه.دادصىخشت

ىاههطقندشىمىتحاوهب.۵رادندوجوندىهىاوبىهاردسچىه
--

هارنازاندمادووفمرکوسهک۵رکهدهاشمىکنرهاىسکچک

!ىکاروخ!اذغ،دزتىاضرزاىدنلبلناوجدرم.دندوبىناتسهوک

!تشاددنهاوخهدشهدىبوکبمهوىاچمهىدوزهب



٧٧طنبننهمنوکهتازرفنپشنهشوکثنازرفللل

وا.لنکرپهزاتبآزاارفرظاتاىودهچاىردفرطهبتعرسهبوا
~~

ردهکىروطهبدرواراغلحدماتارنامامتتقدوىکتسهاهب
~ با،ندروخىاربىىاذغ،هجىتنردونارفاسمناشکىدزنماکنه

اتاىودنىىاپهوکرادبىشهنماهزاوا.دشابهتشادسرتسدردمزل
.دنکحمجئىمززاارهدزهقعاصتخردهدنامىقابىاههخاشنىرخآ
درم.دوبهدشرابنا،لعتئمومرگىشتآرانکردمزىهملاعکىمونکا

ىنورىبهراوىدزا،دوبهدشىربصىبوناجىهزاراشرسهکناوجون
زا،دوبهاشلىکشتتاناوىحزاهکىاىنلوطفص.تفرلابراغ
اهنآاشىمواگهن،دندوببساتاناوىح~آ.۵شىمرودهچاىردرانک
شىاجرب،هدشخرکوتسمىندپابناوجدرما.ىتبتهن،دندوبىدنه
.دىشىدناکانتشحوتىعضونىاهبودنامبوکخىم

هه ودمانىىاپ،دوبهداتسىاهکىىاجزامامتىنىکئسابوهتسهاوا
هده ،راوکرزبداتسا٠٠:تفکنىکهودناىىادصابودشراغلخادهبهرابود

دنىآىمنامتمسزااهئآ.دنتسهناتسودنهنىمزرسزا،اهدرمنآ
۶.تشادمىهاوخنندروخىاربىزىچامنىاربانمو

هلعمکى.وشنتحاران٠٠:تفگشخبنىکستىنحلابرىپ~از
زابام.دوشىمىمدآزغمندشوتقىقدونشرتنشورثعاب،ىلاخ

،.مىشاپهتشادهلموحورپمدىاپام.مىنکربصمىناوتىممه
تسدهبارپآفرظوا.دشاىدچىرکفراچدناهگانناوجدرم

نپمزرب،نآرائکردوجهکدىودىاهرخصتمسهبهلجعابوتفرگ
ىنشنىمزن~هبمامتتفارظابودزونازتقدابوا.دوپهدشهتخىر
.هسامونشمهروطنىمه~..دشىمتفاىوجلحمنآرد.اشلوغئم

باردارهدشکولخمداومنآمامتهچن~هکدىثىدنادوخابوا

ىقاببآحطسىورردمهوجوتفردهاوخفرظهتهبنش،دزىرب

ىورزاهسامونشىتشمتقدوتفارظنامهابوا.دنامدهاوخ

.داد~اداراکنىاهبمهزابوا.تنمرهملباقلخادوتشادربنىمز

ىتاژذمهروطنىمه.دنامبآحطسىوروجوتفرهملباقفکهبنش
.ىاچىاهگوبزا

بآحطسىورزاارىاچهدشردوپىاهگ.ووجتاعفدهبوا

ىفاکهزادناهبوا،دعبىمک.تخىرشاهساکلخادردودرکعمج

هکصاگنهماجنارسودنکرپاردرموىپهساکدناوتباتدوبهدرکعمج

تتسم،فارطاناتسهوکوتشدرد،رگىدىرابىاربهنابشىاههىاس
ابناوجدرم.۵وبهدشرپاذغزانانآرفنودرهىاههساک،دندش
زارپنونکاهکاربآفرظ،دشدنلبشىوخىاجزاهتسخىاهفاىقا

کىابوا.لمثجراخراغزاوتشادربدوبهدشهسامونش

فرطهبوتخىرنىمزىورارهملباقروخندرههبىوتحم،تکرح

.داتفاهارهبهچاىرد

،لاحزا،هاملماکصرقودنوشىمرادىبباوخزابش،ناگدنرپ

ناوجبهار.درکىمىىامندوخوهتشارفاربرساههوککونىلابزا

ارنآماجنارسوا.دوببآفرظندرکتفاظنونتسشلپغشمتخس

ىاهىنبوناوتچىهرگىههکىل~ردودرکرپاراوگوهزاتبآزا

هکاروجىاههنادىتحوهسامونشاتتسشارشىاهوناز،تشادن

وا.دوشراپسهرراغفرطهبمهدعبوهدرککاپدندوبهدىبسچاهنآهب

وداهنىثتآىوراربآزارپفرظ،دىشکىمهنىسزاهکقىمعىسفناب



نبننهمنوکهتازرفللل

.۵اىبشوجبآاتانامرظتنمهناربصىبوتسشناههلعشرانک
بهار.تشگطولخممزىهدودابودشدنلبهملباقزاىراخبماجنارس
مهىمک...وىاچووجىوتحمهکاراذغهساکودوتساخربناوج
ابواا.تشادربنىمززا،دنابسچببوخمههبارداومهمهاتدوبکاخ
.تخىربآرداربىجعطولخمنآناوارفتقد

ضرعردودشانلبهملباقحطسىورزاىرتدىدشراخبىهوزهب
ىبوچکمکاب،ناوجبهار.دمآشوجهبتدشهببآهظحلدنچ
هکوا.درادرباربآحطسىورفىثکفکدرکىعس،فاصوزىمت

.د~~~ ارناوتشا́دکبافرظرىزىبوچ،دوبهاىسررخاهبشتقاطرکىد
درکاذغفرظلخاداردرمرىپثماکتسخنوا.تشادربشتآىورزا
ناوجبهار.تخىرشداتساهساکر٠ارطولخمنآزاىهاىزرادقمو

د تفرراغلخادهلجعابودرککاپشسابلابارشفىثکاتبسنناتشکنا
فراعتشىمارگهاتساهب،دوبتىباذجدقافهک>رهرظتنمرىغماشنآات
ىزىچاهنت.دزىربهساکرداردوخمهساتتشگربهلجعابسپس،دنک
...دوبندروخلباقکاروخنآهکتسانىاتفگناوتىمهک

ىاهمکشىاهداىرفودادنتخاسمارآهبقفومتمحزهبهکاهنآ
زاردنىمزىور،هنابشتحارتساىارب،دندوبهدشناشهنسرگ
رد.دوبشمرنوىتحارزاىراعوتخسوتفسنىمز.دندىثک
هللسىلابر٠وهدىسرهوخىناشفاوترپجواهطقنهبهام،تسهروه
.دوبشدرگرهرقوموهوکشابىاهفاىقاب،فارطاىاههوک

ه وىکشىمهىاهراکماجناهبلومعمقبط،هنابشتادوجوم
ىاههخاشنىبر٠هتسهآمههنابشدابودندشلوغشمدوخىنوناق

لل/نىشنهشوگهتازرف

،تسدرودىاههدکاملرد.تخادرپندىزوهبناتخردگ.ىب
ردهفقوىب،دنتشادىنابهگنوىرادساپهفىظوهک،بشىاههغوراد
،رهشىاهراصحناىمردهکىلاحرد،دندوبدوخهفىظوواجنالاح
ى،ابىارب،دندوبندنمهرهبىبوخداىزىوربآومانزاهکىصاخشا
رسناشدىدجىاههشقنابدنناوتباتدندوبىنىچهثطوتلوغشمرگىد
.دننکهداغتبا،وسنانآىگداسزاوهتشاذگهلکاردوخىاهمرهشمم

نآوهدشرىمخوجنآهدنامىقاب.دوبنىگمغاوه،دعبزورحبم
ىزىچانوهداسىىاتشانناونعهبطقف،ىاچهدشردوپىاهگ.
مزل،دوبرضاحلاحردنانآىاذغاهنتهکاجنآزا.دنتفرىمرامشهب
ىىانشورهکىلاحرد.دندرکىمنآندروخهبراچاناردوخهکدوب
ىىاههرارشمهىاهزاتودىدجىثتآوتفوگىمتدشهظحلره،زور
،تخوسىمىبوخهبکشخبوچودرکىمباترپوسرههبناوج
نىاهبدىاش.مهدبهمادامتاعلطالاقتناهبتسارتهب»:تفگرىپدهاز
مهابوىپدهازوناوجدرم۶.مىنکشومارفاردوخىگنسرگمىناوتبراک
.دننىشنبدندوبهدرکتداعهکدنتسشنىىاجردودنتفرراغلخاد

هدادتوسوسنآووسنىاهبىتدمىاربنمد:تفگدعاز

ارشتقوهکىدرمىاههشىدناوراکفادننامتسرد.مدشىم

ابو،صخشمىوىسموفدهچىهىبىنعى.دنکىمىرپستلاطبهب
و،رگىدىاهحفمهب،ىرىوصتهحفص~هتىزانم؟ددرمونازرلىتلاح
.مدرکىمهاگن،ماىنآلىمهبانب

:تشگنمتمحازمثعابودىسرمشپگهبهرابودادصنآسپس
نمابادصنآهکىتدمرد۵.مىزوماىبوتهبىرگىدىاهزىچدىابام»



نبشهمنموکهتازرف٧ل٨

نآتمسهبوهدناخرچهرابودارمهکمدرکفشک،تفگىم~
راکهبهرابوداههحفصنآ.دندوبهدرکتىادهىرىوصتتاحفص
شىامنضرعمهبىملاع،اهنآزاىکىىور.دندوبهدشنشوروهد~ا

.درادمانىسمشهموظنممىنادىمنونکاامهکدوبهاشهتثاگ
راىسبىتظفاحموتبقارم،نرق~ت~هب٠:تفگا~نآ

ىرىگولجکانرطختاعشعثتههوگدهناکمازااتدشلامعااىدش
لاحردهکدىدجهموظنمنىازادوبنکممهکىتاعشعشت.درک
نىااب.اشىرپسلاساهنوىلىم.دوش~اسفارطاهب،دوبىرىگلکش
نامزچىه،لاساهنوىلىم،ملاعکىىگدنزوتاىحهرودرد،دوجو
کىىگدنزردهقىقددنچاهنتهلزنمهبودورىمنرامشهبىزارد
نامهزا.دنداتفاهارهبىمازعاىهورگ،ماجنارس.تساىرشبدوجوم
_تسانامىتموکحورملقبلقزامروظنم.مىرادروضحامهکىىاج

ه٠ واههاکتسدنىرتهتفرثىپونىرتدىدجهبزهجمىمازعاهورکنىا
رىواصتىاشامتهبهرابودنموششوماخادصنآلندوبلىاسو
.متخادرپملباقم

هلصاف.دنتشادتسدرودودوسىتلاحولندىشخردىماههراتس
هکىتسارهبىهانتىلواتمهىبىاضفنآرد،هراتسرهنىبدوجوم

هه ىىاهکنرودنهزىم~ربهدنژبوتخسىششخرداباهنا.دوبکانسرت ه- زاشىبرىوصت.دندرکىم~اسدوخزانامکنىکنرىاهکنرزارتبلاج
هه-

زاطقفراکناهکمنکهدهاشمىىاىندماشقفومهکنااتدشکرزبشىپ
ومکارتمومجحرپىىاهربا.دوبهلشتسردمکارتمرباىاهدوت

~
ردرواتشحوىتسارهبىىاهدمر.دندوبدعرابهارمههکنىکنس

لل٩نبستهمنموکهتازرف

:تفگادصنآ.دندشىمدىدپانورهاظىرىوصتهحفصرانکوهشوگ

نآ،تسدرودىىاىندزا،دىفموىعقاولىلحتوهىزجتهنوگ_ماجنا٠٠

رودهارزاسثجتوتاقىقحتىرسکىماجناهبندرکافتکاابمه

رکفعوضومنىافلخوبام،ىتدمىاوب.تسانکممرىغىتسارهب

م~~ىرىسمردامهکدادناشنهمرجتاما،مىدرکىم
ىاربارىنارومامدىابهکمىدىسرهجىتننىاهبماجناوس.مىتشادىمرب
لاساهنوىلىمنونکاومىنکمازعااهاىندنآهبرتشىبتاقىقحتماجنا
ها.نکهاگن.مىلوغشمراکنىاهبهکتسا

ارىاهدرپهکهنوگنامهتسرد.دشوحماراکشآرظندرومملاع

ىهانتىلرظنهبهکمهدهدرتسگىتشدهرابودنم.مىشکىمبقعهب

وزاردنونکا.دندوبهتفاىلکشرىىغتاهنامتخاسواهانب.دىسرىم

ودشىمهدىداجنآردهکمهىگ،زبهنىفس.دندوبحفترامکولىوط
ودهبهنىفسنىا.تشادترفىلبقىاههنىفسابدوبتمىزعهدامآ

ردهساککىدننامتسردنآىنىىاپتمق.تسنامىمگرزبثماک

نىىاپهساکسکعتهجردنآىناقوفتمسقو،ىعىبطتىعضو

دننامتسردودزىمترب،تسدکىىششخردزاروبزمهنىفس.دوب

ىاههرجنپدننامهکدرگهرفحوخاروساهدص.دوبهاملماکصرق

نىرتعفترمرد.دندشىمهدهاشمهنىفسنىاروداتروددندوبکچوک
هکتشاددوجودبنگلکشهبفافشىقاتا،هنىفستمسق

.دشابهتشادانهپرتمهدزناپآدودحتناوتىم
راىسبشىرموانوتىادهتمسقهک،هنىفسنآابهسىاقمرد

وتفرلوغشمهنىفسنىىاپردهکىىاهنىشام،دوبمىظعورىگمشچ



ل٨انبسثهمنوکهتازرفنبستهمئوکهتازرفلله

،دننکدراوهنىفسلخادهبارنوگانوگمزاولولىاسواتدندوب~آ
د .دندوبهناکچبهداسىاهىزاببابسادننامتسرد

همهاهنآ.دندوبدمآوتفرلوغشمفارطاردنزودرمىهورگ
نىىاپردهبعجىرادقمودنتشادنتربىبىجعولکشکىىاهسابل
وداشىىاضفدىسرىمرظنهب.تشادرارقنىمزىور،ناثىاهاپ هه سابلنارکىدزارتهبهکىصاخشا.دوبامرفمکحنانانىبردهناتسود
ىىادصناهگان.دندوبامآوتفرلوغشم،ىاهشوگرد،دندوبهدىشوپ
،زجىماخشاوىلومعمنادنمراک.دشهدادىتملعودىسرشوگهب
ودنتشادربنىمززااردوخىاهرابولىاسووهدشمختعرسهب
ىاهىسدعدننامتسردهکىزلفىىاهرد.دنتفاتشهنىفستمسهب
.دندشهتبناشرستثپهلصافلبوزابدندوبىمدآمشچ

دههه عاغتراردودشدنلباوههبىکتسهاهب،ىزلفمىظعهاکتسدنا
سپس،دنامتبرحىبىاهظحلىارب.تفرگرارقنىمززاىرتمنس
ادصنآ.دشدىدپان،دوخزاىاهناشننىرتکچوکنداهناجربنودب
ابهسىاقمردهکدنکىمتکرحىتعرسابهنىفنمنىا۶:تفگنمهب

رباربردرونتعرس.تسارتتىمهاابورتلابراىسب،رونتعرس
هتسبىىاىنددننامىىاههنىفسنىنچ.تسازىچان،هنىفسنىاتعرس

ه ىگدنزىىاههنىفسنىنچلخاداهناناهکىماکنه.دنتسهروصحمو
تظفاحمتحتوتىنمارداتبسن،ىنورىبتارىثاترباربرد،دننکىم
ىدنلبزاطوقساىتعرسساسحاچىه،هنىفسلخادرد.دنتسه
شوختسه،دىدشىاهنوگهبندىچىپوندىخرچماگنهردىتح ده ،دننکىمروصتتىاىندمدرمهکهنوکنا،اضف.دپثىمننارفاسم

هتفاىىثهاکمکارتزاىاهقطنماضف.تسىنقلطم،لخهجوچىههب

.دشابىم
.دراددوجونژوردىهىاهلوکلومزالگشتمىوج،اضفرد

رارقرگىدکىزارودوهدنکارپراىسباهلوکلومنىاهکمرادلوبقدنچره
.دنرادهلصافمهزاوتمولىکاهدصزاشىبهکدىآىمشىپهاگودنراد

نآ~ابدنرداقامىاههنىفسهکىتعرسلىلدهب،لاحنىااب

مکاوتم،اىرددننامتسردوجنىا،دننکمادقاىنلوطىاهرفسهب
نىاىگدىىاسوندشهدىشارخىادصعقاومىضعبرد.تسا
راچانامودسرىمشوگهبدىفسىاههراوىدرباربرداهلوکلوم

وىگدىىاسنىاهلىسوهبهکىىامرگلکشمندوبنىمزاىاربمىوشىم
ىاهطاىتحاومىشىدنىبىاهراچهار،دىآىمدوجوهبکاکطصا

»!نکاشامتنونکااما.مىرىگبرظنردىاهژىو
ابدوبباقمثبلکشهبهکىىاضفهنىفسنآ،رواجمهحفصرد

ىاجربدوخزاىرثاچىهابىوقتوتفرولجهبهدننکجىگىتعرس
هلىسونآتعوس.دنامىقابسوسحمانىبآگنرهبىدودطقف.داهنن
دنکتکپ-تعرسهبدوبراچانىرىوصتهحفصهکدوبداىزنانچ
تاژبراونىتشمهباههراتس.دنکظفحدوخزکومردارهنىفسرىوصتات

هدوىبندادناثنزاام۶:تفگادصنآ.دندوبهدشلىدبتزاردو

مزلهجوت،رتمهمتاکنهباتمىنکىمرظنفوصرفسنىاىدعبلحارم
تعاطانم٠.نکاشامتاررواجمىوىوصتهحفص.مىهدبناشنار

ابودوبتکوحردىرتمکتعرسابنونکاهکمدىدارهنىفسنآ.مدرک
نامهدىشروخنآ.دىخرچىمدىشروخرودهبىرتشىبىگتسهآ



نبستهمنوکهتازرفل/٧

،مىمانشىمنلاهکىزىپنآزااما،دوبامىسمشهموظنماىشروم
دوبرتناشحنردورتگرزبراىسبنارودنآدىشروحن.تشادتوافتراىسب
.تفرىمرتارفزىنشعاعشهدودحمزارظنهبنآشتآىاههنامزو
صوصخبىىاىندرادمدراو،دىحنرحپدىشرنخرودىىاضفهنىفس ه~ .اشلقتنمرکىدراامهب،رادمنازاسپس،دش

ىبونهب،هتفگانىاهنوگهبنمهکاىسرىىاىندهبماجنارسهنىفس
،هنىفسوىزردنىمزهرک.تسانامدونىنىمزهرکنامههکمتسنادىم
حطسوهوبدوخرودهبمهروطنىمهودىشرونرودهبشدرگلاحرد
،راامئىدنحپزاسپ.دوبىربامکارتمتلىکشتزاهاىشوپلماکنآ

ودشضوعرىوصت.تساکدوحنتمرسزامهزابىىاضفهنىفس
ردنزودرمزالکشتمىهورگ.دندادناشننمهبارهنىفسلخاد
اهنآ،ورهارىاهتنارد.دندوبتکب~ل~ردىزلفىىورهار
نامههبتسردامارتکحپوکىىاههنىفسهکدندىسرىاهطوحمهب

و۵درکروبعىلپزاىنانزونادرم.دنتشادرارق،ردامهنىفسلکش
نآردهکىصاخسثامامت.دندشکپوکىاههنىفسنىازاىکىلحناد
زاورپتاکرادتبقارمىدرم.دندشدىهان،انتشادر~هطوحم
ىورارشىاهتسد.دوبهتسشنىاهشىشاىفافشىراوىدتسثپودوب

ه~٠هد ىىاهغارچواندوبىکنرامامتهکدوبهتشادکىبىجعىاههمکد ه ندىشنردهبعورشزبسکنرهبىغارحپ.دندزىمکمشپکحوک
.دروآراشفهمگدنىانحىور،نامزمهدرموتفرگ

هطوحموتفربقمهب،بىجهىلکشهب،وکسىاهتمسقزاىکى
کلپناشهتسبوزابلثمتسرد.دشىلاحنکحپوکهنىفسنىرىز

٧/لنبستهمنوکهتازرف

رتنىىاپونىىاپنانچمههنىفس.دشاضف۵راوهنىفس.دوبناسنا
دشدىدپاننمناگدىدربارمزاهکنآاتدوبقلعماوعردزونهوتفرىم

.دوبهدناشوپارنىمزهرکحطسهکداهنمدقىىاهربامکارتمهىلهبو

رىىفترگىدىرابىارب،تشادرارقنمرباربردهکىرىوصتسپس
هنىفسنآلخادردزىننمدوخراگناهکمدىدىوىوصتنموتفاى

وشوجلاحردودنتفرىموسوههبهکىىاهربا.متشادروضح
ىهاردسدننامتسردلواهاگنرد،هندوبشخرچوشورن
ىنسوباوبرداهنآهکمدشهجوتمامادندىسرىمرظنهبذوفنلباقرىغ
رتنىىاپومىدرکمکعفترامهزابام.دندشىمبآنغوردننامىىاضف
ىحبمىىانشورزاماجنارسهکنآاتمىتشذگوبااهرتمولىکزاومىتفر
ىرتسکاخىىاىرد.مىدشوجدراوومىدروآنورىبرسهتفرگونىگمغ
هکدرکىمروصتناسنا،رودزاودوبوپاکتولقتلاحردنىگمثخو

هکىىاهوبا.دوبهدشهتخىمآمهردقفاهتفرگوىرتسکاخىاهربااب

رد،دوبمولعماننآ>اثنمولماهکخرسهبلىامىرون،اهنآىور
.دوبندىشخردلاح

وطرباناىمزاووپهبعورشوتفاىزاباردوخلداعتىىاضفهنىفس
.طتناىبومطلتمىىاىرداهرتمولىکدشىطهاراهرتمولىک.درکاىرد

ر~اهککىراتوهرىتىاهدوت.لشمولعمقفاردهوىتىاهدوت
وشوجلاحردوترتحمىىاههلولگباترپاب،مظنملصاوفهب

دوخرىمهبهنىفس.دشىمهدىردمهزاوخاروسخاروس،شورخ
ىىاهنىمززاىگمشچىاهدوت،هنىفسرىز،ىدوزهب.دادهمادا

ىاههزوپ،مىظعوىناشفشتآىىاههوک.دشرهاظعفترموىناتسهوک



لرلطنبتمهمنوگهتازرف

ومىظعىىاههلعش.دندوبهدوشگاهرباتمسهباردوخىاممآلوغ
رىزارساههوکهنمادزاباذمداومودزىمنورىباههناهدزاکانسرت

وهدناسراىردهباردوخ،ىرىزارسىرىسمندرکىطزاىپو٠دش
ىىاهادصواهشژغابارراکنىاوتفرىمناشورخجا~اىنادهب
رودزااهنىمزنآدنچره.دادىمماجناکانسرتوبىهمىتسارهب
هرىتخسمگنرهبکىدزنزااما،دندىسرىممهبمىرتسکاخرظنهب

:دادهماداىثنانخسهبوا<>.دوشىمزىننارضاحامشلاحلماش
زگهنمهکدنارنامزربىمانوا(.تثگرب...هبىمازعاهورگنىمود٠> -- ناىاربىنىزکىاجمهدىمحىجرتودپمهاوخنناظفلتهبرداق
گنردىبامنادنمشناد).ممانب،،گرزبىروتارپما٠٠ارنآوهتفاى
ىمازعاهورگنآىوسزاهکدنتخادرپىتاشرازگىسرربوهعلاطمهب
نىمختارىىاهنرقىلامتحامقراهنآ.دوبهدشهدادلىوحتنانآهب
ىىارىذپهدامآماجنارساىنداتدشىمىرپستسىابىمهکدندز
زىچرهزالبقتسامزلهکمىدىمهفام.دشابهدنزتادنجوم
خاشىارادهکىتاتابنوناهاىگومىجحونزونىگنسراىسبىتاناوىح ه- اهکنسزا،ىىاىندنىنچنىمز.دنىاىبدىدپ،دنشابناوارفوداىزکربو
وهدشباذمداپمدرگابهکهدش~ثثترادهکاخىىاههرخصو
رصانعىرااقمىارادهکتساهدشهىهتىناثفثتآىاههزادگ
رداقطقف)تىفىکوتىصاخنىااب(ىنىمزنىنچ.تسهزىنىىاىمىش
ناهاىگنىاسپس.دشابارىذپدوخردارهىلواوهداسىناهاىگتسا

ودرمدنهاوخمهتاناوىح،درکدنهاوخندىسوپهبعورش
د.

هبونهباتدنمپکحم
ا

.دنوشطولخماهکنسکاخابودنسوپبشىوخ
ولعفلاسنارازهزاسپهکدوشىملىکشتهىنىمز٠،بىترتنىاهب

ه- تعىبطهکىماکنه.دىاىمردلوبقلباقىلکشهبفلمهمتلاعفنا
،دوشىمرودشاهداسوهىلواتلاحزاکاخنآونىمزنآتىهامو --- زاسپ.تشاکىرتفىرظناهاىکناوتىمهکتساماکنهناردهزات
ردواىندرهردلاح.نىمزنىاوکاخنىا،ىتدمندشىرپس
ناهاىگوتاناسح~اهلولسزامکمک.دشابدهاوخىمهک~اهراىسره

.دندوب
کىطقفاما.دزرودرابدنچودادهماداشرىسمهبىىاضفهنىفس

هرصاحماىردناشورخجاوماابهکتشاددوجومىظعىکشخهقطنم

اشامتنىىاپىعافترازااررظانمنآهکىماگنه.دشىمهطاحاو

جواهنىفسماجناوس.مدشىمراخبىعونروضحهجوتم،مدرکىم
تفرنىمزارىوصت.تشگ،ابردامهنىفسهبودشاضفدراو،تفرگ

-- ىاىندناهب،ىلصاهاکىاپهبرکىدىرابىاربىلصاهنىفسهکىلاحرد

.تشگىمزابهتفرثىپومىظع
نمابآمىقتسم،منهذقىرطزادوبهدرکتداعرگىدهکىىادص

ا.منکىمنتبحمآرصحنموتابطقفنما.هن،:تفگدوشوگوتفگدراو

نخسدناهدرکتکرشهموجتنىاردهکىناسکمامتابنىنچمهنم
ىگدنرىگزاوساسحراىسبوتتعىبطوحىهرهکاجنآزا.مىوگىم
اومىاهرظنراهظاونانخسمامتىرداق،تسارادروخربىداىزراىسب
،مىاهتشاذگهکىتسوکآىارهقهقلمعدارنآمانامهکىدنورقىرطزا

حىاقونىاهمرجتلاحردهکىناسکزاهتسدنآتسارتهب.ىونشب
تاحىضوتنىاارىزدنشابهتشادلماکهجوتتاکننىاهب،دنتسه



نبتمهمنوکهتازرفل۵ل

نىاتادىازوعوفدموتافاثکزانىنچمهوهتفرنىبزاوهدشهدىسوپ
وهدوبرودراىسبىاهنامززاتىعضونىا.درىگىملکشنارادناج
<>.تسهمهزونه

اتدوبهدنامشوماخىاهظحلادصنآبحاصمدرکساسحا
ىاوهووجه:تفگودادهماداسپسوا.دنىببارىثناگدنونششنکاو
سفنتلباقاهناسناىاربهجوچىههب،هدشدلوتمهزاتهراىسکى
ىاههوکزاهدشهتخىرنورىبداومزاهکىىاهزاگوتاراخب.تسىن
مهروطنىمه،تسادرگوگىداىزىرداقمىارادهدمآدىدپىناشفشتآ
ىارب.رشبىاربدسافآساسااىوکلهموىمسىاهزاگىدادعت
نتشاکنآودراددوجوىاهداسراىبرىبدتلکشمنىاندرکفرطرب
ردارىثسداومنآدوبدنهاوخرداقهکىناهاىگ.تسابسانمناهاىگ
نىمزهب،ررضىبىندعمىاههخولکتروصهباراهنآوهدىعلبدوخ
بذجهوخرداردسافورضمداوممامتدىدجناهاىگ.دننادرگزاب
وداقىقدىنعى.تخاسدنهاوخلدبمتزاونژىسکاهباراهنآوهدرک
.ىرشبتادوجومىاقبىاربىتاىحومهمزاگ

اهرزاردىنامزتدمهب«اهراىسدىدجمتىس،بىترتنىاهب
ىىلبرهاتدنتشاذگدازآلماکاراىندنآ.دنامبىقابدوخلاحهباتدش
ىجاومااتهتفرگاىدشىاهدابزا:درواىبدوخرسربتساوخىمهک
دندرکىمدروخربتدشهبىلحاسىاههرخصابهکناىغطرپوکلهم
نوىلىمدنچتدمهب.دندوبشورخوشوجتلاحردهشىمهو

- وتفاىهماداىاهرخصنىمزناردنىکمهسومىظعىىاهنافوط،لاس
- وکنس،هدنربوزىتىاههلقزا،حفترمودنلبىاههرخصزا.درکدادىب

ل٨لنبستهسوکهتازرف

.هد رکىپلهغونىکنسىاهکنس.دشهتخىراهنىمزربهدشردوپکان
´
لع

،ىثىپزارتثىبمهزامودندشهتفاتشوسرههباهنافوطردودندروخ
--

ونىکمهسىجاوما.دندرکرىمخودرخارزىرىاهکنسوکاخردوپ
ههه

ىکنسىاهرکنسمامتودندرواموجهىکشخهبمىظع
~

اراهناتسهوک
کچوکىتاژذهبارىزىچرهودندزهبرضزىچهمههبودندربنىبزا
وىزارسنىىاپهبنانچمههکناشوجىاههزادگ.دنتخاسلدبمدرخو
ناىلغهبسپس.دندشىمکشخمدردوهتفرورف،اهبآرد،دندشىم
مههبسپسودنداتسرفىماوههبمىظعوکانلوهىىاهدودوهدمآرد
اراىردىاههسامودندشىملىدبتکچوکهژذاهنوىلىمهبوهدىبسچ

ودروآىمىکشختمسهباراههسامنىاجاوما.دندىشخبىملکش
.دشاههوکىگدىىاسثعابهفقوىبوىمثادکاکطصاودروخوبنىا
دشهتشادرباهنآتماقزارتمولىکنىدنچودشهتساکاههوکعفترازا

.دنامنىقاباهنآنىرتدنلبزازىچانرتمرازهدنچطقفهکىروطهب

وترارحزاودنتشذگرگىدکىىپزاىنىمزرىذپانناىاپىىاهنرق
نآهبرگىدشتآىاههنامز.دشهتساکىاهزادنااتدىشروخششخرد
زا،دوبناشهاررسربهکارهچنآرهاتدنتفرىمنولجهب،ىطارفارادقم
مظنموبترمىلکشهبنونکا،دىشروخ.دننازوسبودنرببنىب
مکمک.دندشىمدرس،هزادناکىهبزىنرواجمىاهاىندوتخوسىم
ىکچوکىاههدوت،هاگهگ.دروآتسههبارمزلمظنزىناهنآرادم
نآتمسهباهنآثهو.درکىمدروخربىنامسآمارجاابگنسزا

تدشىتقومىثىازفاثعابنىا.دندربىمموجهدىشروخ
ىىاىند.تفرگمظنهموظنمنآسپس.دشىمىدىشروختاعشعشت



٨ نبننهمنموکهتازرفل٨

دوخىتاىحلاکشانىتسخنزاىىارىذپهدامآ،دشنمهدىماننىمزهک
دش

ىاربىاهلجعىکارىز.ىنلوطاتبننامزندشىرپسزاىپ
۵.اشتمىزعهدامآمهىمازعاهورگئىموس.تسثادنرفسنىاماجنا

ودرکروبعىروتارپمانآملاعزاهکمتحنادرپهنىفسىاشامتهبنم
هه٠د

هکشىملاعدراو،رکىدىناثکهکاى،رکىدىملاعزائتشدکزاسپ
دوخردارنىمزمانهبدىاجىىاىند،دوختسدرودىاههدودحمره
ردلعتشمدىشروخئىافارطاردىرامشىبىاهاىند.دوبهدادىاج
.دادناهاىندئىاهبىتىمهاىکاما.دندوبىثحنرحپوشدرگلاح

هنىفس.دوبهاشزکرمتموفوطعمهراىسکىهبطقفىمومعهحبوت
ردهکىروطهبدرکىراامدراواردوخوتساکدونتعرسزاردام
هنىفسرد.دشتکرحىب،نىمزهرکىورردرقتسمىاهطقنابهطبار
نآدراونزودرمشش.دشتکرحههامآکپوکىاهنىفس،ىلصا

ه ىوررد،تساهنىفسرددوبمولعمهکىفاکش،رکىدىرابودندش
لحنادزاىشسجت_ىتاقىقحتهنىفس.اشرهاظردامهنىغسفک
همانربنىاىاشامتوحمهرابودنم.داهناضفهبم~وتشذگفاکش
رتمرازهدنچودرکروبعظىلغومکارتمىىاهرباناىمزاهنىفس.ماش
سساربهکهنىفس.دمآنورىب،بآجاوماىلابتسردو،رتنىىاپ
۵دئىسرىاهطقنهبىدوزهب،دوبلوغشمتک~هبىقفا~رط

ه
ا~طلستباجاوماربوتشادرارقاىردرانکردناىکنسنىمز

ه.ههه.درکىم زارکىد،مدوبهدرکهاهاشملبقهکهنوکنا،ىناثفشتاتاراجفنا

٩/٧نبستهمنوکهتازرف

زارتمک،تشردوزىرىاهگنسناراب.دوبنرادروخربقباستدشنآ

ىتقدوطاىتحاولمآرتنىىاپمهزابکچوکهنىفس.دوبقباس

قىقدونىمزىتىىاهمشچ.دادناشندوخزاداىزهزادناىب

وهدناشننىمزربارهنىفسدنناوتباتدندوبىبسانمحطسىوجتسجهب

دورفارهنىفس،هاوخلدوبسانمىناکمنتفاىزاىپ.دنىاىبدورف

ىىاهراکهبنآهمدخوهتفرگرارقمکحمحطسىورهنىفس.دندروآ

ناشىربوانرازباولىاسوقىقدىسرربىعونارهاظهکدندشلوفشم

هورگىاضعازانتراهچ،دندشغافهفىفونىازاهکنآزاسپ.دوب

نانآىاپاتندرگزااهسابلنىا.دندرکنتربىبىجعىاهسابل،ىفاشتکا

هکدنداهنرسربفافشىوگکى،نطآزاکىره.دناشوپىمار

.دشىملصتمبىجعمىوفىنوانآهقىهب،ىاهنوگهب

کچوکىقاتادراووتفرگتسدهبىاهچقوانص،اضعازاکىره

ىورهکىغارچ.ذشلفقوهتسبناشرستشپتقداب،نآردهکدش

نشور،دوبهدشحقاولواردلباقمتسردو،دوبنشوررگىدىرد

ىورهکگنرهاىسىاهمرقع.درکعهاسفارطاهبخرسىرونودش

ردوداد~گنررىىغتزبسهبخىدسرون،تثگفقوتم،۵ددننامىلکش

بحاصراگناهکىزلفوبىجعىنابدرن.دشزابدوخهبدوخىنورىب

دعبودشنهپراىسبىادصوسابودمآردتکى-هبدوبناوروناج

شىپ،دوبرتنىىاپرتمجنپآدودحهکنىمزىوراتوتفرنىىاپهبمه

ودمآنىىاپنابدرنزامامتطاىتحااب،درمىاضعازاىکى.تفر

.دوکفلتخمطاقنردندىرپهبعورش،داهننىمزرباپهکنآضحمهب

ودروآنورىبىزلفزاردلىمکى،د5ىملمحهکىاهچقودنصزاوا



نبننهنوکتازرفلهر

وتقداب،اشمخئىمزىورهکنآزاسپ.٠رکورفنىمزىورارنآ
راکشآهلولنىا~ىورهکىىاههناشنومىلعهبمامتطاىتحا ه
زا،اشىمفاصهر~ودهکىلاحردسپس،،رگهاکنانشىم
.دنوشقحلمواهبدرکتوعدىثناهارمه

هانتشگىمفدهىبا~ا~ودنتثرفارطاهبکحپوثهورگنآ
هچنانچ.تش!دنىىانعمچىهنمىاربهکدندزىمىىاهراکهبتسد
،دنتهلاگرزبوخلابىدارفا،صاخشانىاهکمتسنادىمنىثىپزا<
هىبشتهناکدوکتقوفلتاوىزابىعونهبازناثىاهراکمتحروطهب
اراهنآوهتشادربنىمززاىکچوکىاهگنس،نانآزاىضعب.مدرکىم
ابارنىمزىنىخرب.دنداد~ىاجصوصخمىىاههسىکنورد
خارپس«زلفوزاردىىاههلىماباىودندزىمهب_ذىىاهىثکچ -ه رانکوهث<پکهب،دپنزمدشهجوتمنمهکرم~،ىصخش.دندرکىم
ناکتارفانبچهشىشزاىکزانوکچوکىههقروودزىممدق
چىهاهراکنىا.دادىمىاجىىاهىرطبنورداراهنآهلجعابود:دىم هوخهنىفسهبناققحمنآ،ماجنارس.دنتشادننمىارىموهفموانعم
تاناوىحدنناماهنآ.دندشىلواهطنحمدراوودندرکتعجارم
هکىااحره،دندوبههاتىاتکرحىب،رهشهژاکمرازابر.اپراهچ
ودشىمهدىباتنانآمادناحطسىوررببىجعراىسبژىگنرىىاهرون
ودشنشورزبسىغارچماجنارس.تخاسىمنشورارنانآمادنا

دوخظفاحمىاهسابل،هورگىاضعا.دندششوماخرگىهىاهغارچ
.دندشلخادهنىفسىلصاتمسقهبودندرو،ردندبزاار

نآهکىنز.تفرگرهدىدشىتىلاعفوبىج-ىىاىبوربناهگان

لهلنپشنهشوکهنازرف

تهرىتمسهبتعرسهب،درثىمىئمحدهخاب٠رهمثىشىاهر،ون

شاهرهچهکىلاحردوا.دههرارقىزلفىالىسورداراهنآزاکىرهات

هلولودهبارشىاهمشچدوبردات،تخاسىمثددزنهلىسهنىاهبار

ىاربىىاهرظنراهفاواناخرچىمارىىاههمگدو،.دهدرارقهاتوک

ارنىمزحطسىاههزىرگنسنآهکىدرم.دادىمهثار۶شناهارمه

هارهبدىدشىىادصورسوتخادن،ىنىشامنهرداراهنآدپهتشادرب

لدبمهدشردوپوفىرظىدوگهبنونکاهکاراهگنسنآوتخادنا

تاشىامزآوتاىبرجتبىترتنىاهب.درکترپنورىبهب،دوبهدش

،ىلماهنىفسردرفاحىاضعارىاسابوتفرگتروصىرامشىب

.دندرکرارقربىداىزىاهوگوتفگ

،درکتعجارمىلماهنىفسهبهرابودکچوکهنىفسهکنآزاسپ

دنتفرگمىمصتزىناهنآودندشرهاظعوننامهزاىرگىدىاههنىفس

ارىىاىشا،دندرکىمروبعهکىاهطقنرهزاودننزبروداردىدجىاىند

مامت،راکنىاماجنازاسپارهاظ.دنزادنىباهاىردىاهبآراخادهب

سپساهنآ.دنلمآردفصهبوهدشعمجمفرانککچوکىامهنىفس

کىىفاشتکاىاههنىفس.دندشجراخنىمزوجزاودندشدنلباوههب

،تاىلمعنىاناىاپزاسپ.دندرکتعجارمىلصاىفسهبکىهب

ردهکتثرىرگىدىطاىندهبوتفوگتمرسىىاضفگ<زبهنىفس

لاسنىدنچ،اهراکزىمه،بىترتنىاهب.دنتشادر.دثهموظنمنامه

.ىنىمزساىقمساساربهتبلا.دىم́بنالوطهب

ردنامزساىقمساسارب.دنتشذگرگىدمهىپزانرقنىدنچ

طقفارجامنىا،تساترفاسملاحردهکىىاضفهنىفسکىلخاد



نبتمسوکهتازرفل٩ل

،نامزهبساحمهوىشودرهارىز،دىماجناىملوطهبهتفهدنچ
زا.دنتسهندىمهفلباقىتخسهبودنرادناوارفراىسبىىاهتوافت
دوجوتابساحمنىاودرههکدرکشومارفدىابنمهارنىاىفرط
تشذگنرقدنچبىترتنىاهب.دنتسهراکنالباقرىغوهتشادىجراخ
واهبآرىزردتفارظوىگدننکشزاىراعورمزوتخمزىناهاىگو
ومىظعىىاهىخرس.دندرکندىىورهبعورشىکشخىور
ونهپراىبىىاهگربىارادهکىلاحرددندىشککلفهبرسرکىپلوغ
دوخرداردسافورضمىاهزاگمامتودندوبهدشتفلکوگرزب
نورىبدوخزاتزابشلوطردونژىسکا،زورلوطردوهدرکبذج
ىوروتشذگاهرباناىمزا،اضفزاىاهنىفس،دعباهتدم.دندادىم
هنىفسنآزاودندشزابمىظعىىاهرد.دمآدورفىنشىلحاس
ازاردرتمولىکمىنوکىمکتسدتسىابىمهک.گرزبىتسارهب ه ىتادوجوم.دندمانورىبنزونىکنسىتسارهبىتادوجوم.تشاد
ناشىاپرىزردنىمزهکنىگنسوگرزبنانچوبىهموهنوگسوباک

ه عورشدندوبکانتشحوزىنناناهکرکىدىتادوجوم.داتفاىمهزرلهب
،اهنآىنجهکبىهموادصرپىىاهلابزاودندرکاهنامسآردزاورپهب
.دندرکهدافتسا،تخادناىممرچداىهبارنانا

ىمامتنىبردعوننىازاهنىفسنىتسخن.رکىپلوغهنىفس
هرامود.دندمآىمنىمزهبراصعاىطردتسىابىمهکىىاههنىفس
،تکرحىب،اىردجاوماىلابردمىلموهتصآودشدنلباوههب
ىلابردهنىفس،هدشنىىعتشىپزاطاقنزاضعبرد.دنامقلعم
،اهسوناىقاوامعارداربىجعىتادوجومودنامىمتباثمباوما

لهلنبتمهمنوکهتازرف

~امعاردوتفرگجواهرامودمىظعهنىفسسپس.دنتخادناىم
ىتادوجوم،نىمزهرکىوررد.دشدىدپان،اضفرىذپانناىاپوصانتىل

هه
لثمدىدجت،اندرکىمعزنوکنج،دندرکىمىک~دنزبىجع
گربوخاش.تفاىرىىغتوج.اندشىمدىاپانهرابودودندرکىم

اهنوىلىم.دنتفاىلماکترادناجتادوجوموتفاىلکشرىىغتناهاىگ
نارازهاب،هدروخلاسنادنمدرخنآتراظنلحمزاودشىرپسلاس

.دندوبعاضوابقارمهلصافابرامشىبلماوع

ردلزلزتزاىکانرطخهجردودوبناسونرددوخرادمردنىمزهرک
تمسهب،ىروتارپمازکرمزاصوصخمىاهنىفس.دشىمهدهاشمنآ

ىاهدوتروضحهکدناىسرهجىتننىاهبنادنمشناد.دشمازعانىمز
بآموجهندشعمامىاربودوبنىفاکنىمزهرکرد،ىکثخزادحاو
ىاهنىفسناهگان.درکىمنتىافک،نآنتخاسلداعتمانووسرههب
زارتلابرتمولىکنىدنچودشجبراخردامهنىفسزاىنارونوکچوک

وندىزرلهبعورشىنىمزهراق.دنامقلعمنامسآرد،هراىس~
رتتىمهامکوددعتمىاههدوتهبودرکنتشادربکرتوندروخکاچ
ابوتسوىپعوقوهبدىدشىىاههزرلنىمز.دشلدبمهزادناظاحلزا

ه
اسواهرکنسوهدرکتکرحهبعورشىکشخىاههدوت،نامزرورم

اهاىردجاوماموجهرباربرددندوبرداقهکدندادلىکثتىىاههار
ددعتمىاىرددنچهب،هىلواحسوومىظعىاىرد.دننکتمواقم

.درکادىپتابثوتفاىاردوخراامنىمز.دشمىسقت
ه

ىارب.نىمزهبساحمقبطربهتبلا.دشىرپسرکىدلاساهنوىلىم
هده

ودنداتفاهارهب،کرزبىروتارپما٠٠زاىمازعاىهورک،رکىدىاهبترم



٧ک نبشمهمنوکهتمازرف٩

.اندش~ثدزنئىمزهژاىسهب
وتشگلاحردامثادگرزبىروتارپماىاههنىفس،~رمنىارد

ىاهنىفس.دوشىمتفاىنآردىسمشهمروظنمهکدندوبىناشکهک
.امآدورفنآردودشمازعانىمزتصسهبىتشگ

ده ناناهنىاعمهب،دنهومرارنانکاسکنرشفنبناىمومزااهنا

نىمزىورردکلهمىرامىبىعونهکاندىسرهجىتنئىاهمودنتحنادرپ
وشاعتراوهزرلردمهزونه،نىمزهراىسلاحنىااب.درکادىپعوىش
نورىبهزااگوشتآاهناشفشتآهناه٠زامهزونه.دوبمطلتوشژغ

اهاىردبآ.دشىمرىزارسنىىاپهباههوکىاههنمادزاوتخىرىم

،دوبلماکتواشرلاحرداهبآلخادردهکىت~ودندشىمدرس
شدىدحبىطىحمطىارشهباردوخاتدادىملکشرىىغتجىراتهب

ه
درساهبا،ىبونحبوىلامشبطقودرد.هزاسکنهامهوهدادقفو

.اناشرهاظئىمزهراىسحطسىوررداهخىنىتسخنودندوب
وطوبرماندشر.تفاىهرابودرىىغتنىمزوب.دشىرپسنامز

شىورهباردوخىاج،اهسخرسدننام،ناتخردهرىتىطارفا
ادىپتابثىتسهوت~نوگانوگلاکشا.دادىلومعمىناتحنرد

هنىفسنارفاسم.درکىىافوکشهبعورشدنمتراقىنامت.دندرک

ونوگانوگىاهرهشزاو،دنزادرپباىندرودهبشدرگهبدنتفرگمىمصت
ارىنزدشقفوم،ىنىمزدسافنانکاسزاىکى.اندرکناىدفلتخم
رىسادوخقشعورگردارامىمازعانارومامزاىکىهکدزاساعاقتم
ارموتکمومممراىبرارساىرسکىهکتحناسراداوارواودزاس

هکدشاهحلسىرسکى~اصىدوزهبنزنآ.دزاسشافىودزن

ل٩طنبننهمنوکهتازرف

ىلپطاما.تشادهدهعرباراهنآزاىرادهگن.ىنابهگنى<اضفدرمذآ
.دزاسدوخنآزااراهحلسنآدشقفوم،ىنىمزنزنآهکدىشکن

ىمتابىاهحلسنتخاسهبمىمصت،هعماجنىاىاضعازاىضعب

هدافتساىىاهح7اسزاىکىلدموحپ_زاهکىلاحرد.لنتثرگ

هدىچىاهثطوت.دندوبهدربتقرسهبىىاضفدومنآزاهکدندرکىم

رداتدنىاىبىدبعمهبدشتوعدىىاضفنارفاسمزاىخربزاودش

،سدقمىنىمزرد،ناکمنآرد.دنىوجتکرشنانآىرازگرکشمس.ه

ودندومرارنانآمزاولولىاسو،دندرکمومسمارصاخشانىااهنا
-ه٠

،کنجلوطرد.دندادماجناهنامحرىبىاهلمح،رکىدناناهىلعرب

ىاههنىفسزاىکىىمتابمبراجفناثعاب،ىنىمزىاضعازاىکى
مىظعهراقنآودمآردهزرلهباىندلک.دشنىمزىورردوقتسمىىاضف
ناشورخجاوماناىمرد،دوباهىنىمزامشسىتنلتآنامههک،وانهپو

،تسدرودر~ىاهروشکرد.دشترغوتفرورثنىىاپهب،اهبآ

ودندشاههوکىگدروخکدتوندشمىنودثعابىىاهدابدرگ
نىگمهسىجاوما.دندناسرتکلههبارقطانمنآردنکاسىاهناسنا

زاامامتآبىرقتىرشبتاىحودندروآموجهاههراقلحاوسهبمىظعو

تادوجومزاىزىچرگىد.تثگدىدپانووماىندهحفصىور

ونانکهلانهکهدزتشحوناسنادنچىانثتساهب،دوبهدنامنىقابىرشب

.دندادهانپ،ىوزنموهداتفارودىاهراغت~اهباردوخناسرت
و،دادهمادادوخىپردىپىاههزرلهبنىمز،زاردناىلاسلوطرد

وشوجوشاعتراهب،ىاهتسهراجفنازاىشانتارىثاترباربرد

امىاىندزاىدوجومچىم،زاردناىلاسىطرد.دادهماداشورخ



نىشنهشوکتازرفل٩ک

زاىشانتاعشعشت.دىزرونتردابم،اىندنىازادىسرربوىسرزابهب
نانچنآهدزتشحوناگدنامزابودنهوبدىدشىراقهبراجفنا
زانانآىدعبلسنهکدندوبهدشبارطضاوسرتشوختسد
لگ.دن٠وبهدشىلکىتاپىغتشوختسدهکدشلىکشتىىاههچب
.دمآنىىاپنىمزوجوتفرگرارقتارىىغتنىارىثاتتحتزىنهاىگو ه .دنهرکنامسانتخاسهرىتهبعورشعهترامکوخسکنرهبىىاهربا
دندرکبىوصتىنوناقنادنمدرخ،زىمآهعجافحىاقونىازادعباهت~ هد~ اهنا.دشىمملعااصخشم،نىمزهبرکىدىهورکمازعاموزلناردهک

،.دوبهدشهتفرگرارقاهىنىمزىتمرحىبدرومنىمزهرکهکدندوبدقتعم
بهار.داتفانىمزربهرابودودىشکىهآهظحلنىاردرىپبهار

درمرىپتمسهبهلجعابودىهجاجزاتىعضونىاهدهاشمابناوج
هثىشتعرسهبوا.دىود،دوبهداتفازاردهبزاردنىمزربهکىسدقم
ردارنآىوتحمزاىاهرطقانچوتشادربارهدننکتىوقتىوراد
ابسفنتهبعورشهرامودرىپدهاز،دعبىمکوتخىردرمرىپناهد
دىنکلىمىزىچدىابامش،:تفگناوجدرم.درکىداعىتىعضو
مهدعب،مهدرارقناترانکردبآىمکمورىما.راوگرزبداتسا
تساوخردنانآزاومورىم،،ىدجتدابع٠هعموصهبتمرسهب
،،.مدرگىمزابدوزومورىمهلجعاب.۵رکمهاوخوجوىاچ

سپس،دنابنجارشرسفىعضوناوتانىتىعضوابرىپدهاز ه ىتحارساسحا،داهنشرانکردباىاهنماکناوجبهارهکىماکنه
اتتفرمهاوخاجنآهبهوکهنمادزانم٠<:دوزفاناوجدرم.درکىرتشىب

.دشجراخراغزاباتشابوتفگارنىاوا،،.مىاىبوموربرتعىرس

لهلهنبننهمنموکهتازرف

طتنادنالابهبىهاگنودىودهوکهنمادتمسهبناوجبهار

تاعافتراردودناسرىمىلصاهارهروکهبارواهکىرىمدمهفب

،اجنآزارتمولىکهددودحرد.دوبهدشعماواجکردتشادرارقرتلاب
اىندکراتىدادعتهکتشاددوجوىرىد،ىرتمدصتفهتاعافترارد
طنآاتدرکىماذغتساوخردنانآزادوبىفاک.دنتشادتماقانآرد
وراوشدهداج،ىلمالکشمامادنهدبارشزاىندرومداومىوهب

زا،ىفوطزا.دناسرىمهعموصنآهتصممهبارواهکدوبىتخس
ابناوجبهار.دىىارگىمىکىراتهبمکمکتشادزىنزور،دبتخب
ولجهبشىاهماگهبندىشخبحىرستابتحارانونارگنىاهفاىق

هه
هکنااتتسىرکنىمشرانکىکنسهراوىدهبمامتتقدابوا.تفرىم

تفرگمىمصتودرکادىپصخشماتبسنىاههناشنىرسکىماجنارس

تمسهبوا،هوبناىاهشىبرانکرد.دنکاههرخمزا٠وعصهبعورش
هه

درکهدنربوزىتىىاهکنسهبهلمحهبعورشکنردىبودىچىپتسار
هکدوبکانرطخوراوشدىردقهبرىسمنآ.دندوبغىتهبلدننامهک
ثعابوتخاسىمدىمااندوخزاارهارنارفاسمزاىرامشىبدادعت

رباربهسهکوگىدىرىسمزادنهدبحىجرتنانآزاىلىخاتدشىم
.دنهدهمادادوخهارهبودنورب،دوبىچىپرامهارنىارىسم

هکىلاحرد.دومنهوکهنمادزادوعصهبعورشىگتسهآهبوا

ابوهدادرارقاهنآردارشىاهاپدناوتبهکتشگىمىىاهفاکشلابندهب
تفاىىتخسهبىىاهفاکشنىنچاما.دوربلابهوکزاىرتشىبتلوهس

.دشىم
ىاههوکهلسلستشپرددىشروخ.تفرىملابهژذهبهژذوا



٩ نىشنهشوگهتازرفل٨

تح!تماىاربهکناوجبهارتدمنىالطرد.درکبوئ،لباقم
هه

ىاشامتهب،دپهتسشنکرزبىاهرخصىورىکتسخندربنىبزاو
- کنردىبهامنىمىسوهىلواوترپ.تخاد>تعىبطردتارىىغتنىا

ه-ه ىکنسهراوىد.تشکراکش:اههوکىامهرخصژلابردودشناىامن
نشورباتهمرونابى٠وزهب،دنکدوعصنآزاو!دوبرارقهکرثلباقم
وتسدکمکابوا.دهدهماداشرىسمهبتسناوتواوتشگ
شىورشىپنازىمربهژذهبهژذوتفرولجهبهر_ود،شىاهاپ
کانرعخىراکهکىتسارهبتمسقنآردىدرونهوک.دوزفاىم

هتفرورفقلطمىکىراتردروانهپتشد،نىىاپرد.تفرىمرامشهب

شرظندرومهوکهلقهبدشقفومماجنارس،ىگدوسآزاصآابوا.دوب
نآهبهکتشاذگىکىرابهارهروکهبمدقناروخولتولتودسرب

معزابدوجونىااب٠وبهداتفاسفنزاهکوا.دشىمىهتنمهعموص
خکو~~اندردىندبىاضعاابودهدهماداندىودهبتشادىثشوک
.درکىطارهدنامىقابرتمولىکدنچودهدهماداشهارهب،هدش

رفاسمنآىارب.دوبنتخوسلاحردىنغورىغارچ،تسدرودرد
وحقمىفنابناوجدرم.دوبدىمازاىغارچدننامتسرد،هنابش
هدشفىعضوهتفرلىلحتهبىثىورىن،اذغندروخنزاهکىلاحرد

رازهاب،هعمرصىدوروردهبندىسراتو،رخارتمدنچرد،دوب
ىادص،هعموصلخا٠رد.دادهماهادوخنتفرهارهبىتخسوتقثس
ىاهنوگهبارهاظهکدىسرىمشوگهبىدرمرىپىثعترمومارآدووس
:دىشىدنادوخابناوجبهار.دپندناوخاعدمرگرس،راکدوخلماک

هه راىسبناسناکىتمحازمثعاب،دوخماکنهبانندماابمکتسد

۶٥٥~ىثنهشوقونزرف

ا.ىاهآه:تفگ~ىىادصابسپسوا.دشمهاوخنراگزىهرپوىقتم

زاهکدرمرىپىادم۵ا.مرادجاىتحاکمکهبنم،راوگ.زبنابهارذابهگن

ىادصناوجبهار.دشفقوتم،دوبرادروخربتحاونکىىتلاح

ردسپس،دىنشارنابهگنهدوسرفورىپىاهناوختساچرقچىد

دوبهدوسرفراىسبىذرمرىپهکنابهگنبهار.دشز،هتسهآهعموص

دشثعابنورىبىاوهناىرجودشرهاظىننورىغاوچرونرباربرد

.دشابشندششوماخناکماهظحلرهوهداتفاهزرلهبىنغورغرچ

تقورىدتعاسنىارد؟ىتسمىک>:دىسرپفىعضىىادصابدرمرىپ

ىکدناتسهآناهجبهار»؟دبوکىمهعموصردهبهدمآىسکهچ

ىادره~اشمابنبگن.ددرگشندىدهبرداقدرمرىپاتدمآولجهب

مدقلخادهبدرکتوعدوازاودرکنانىمطاساسحا،واخس

٠!وشلخاداىب!اىب۶:دراذگب

زاىشانوادىدرتتلاح.دشلخادددرمىتلاحابناوجدرم

تسود>»تفگوا.درکىمساسحاهارىگتسخزاهکدوبىشنکاو

رامىب،منکىمىگدنزناشىاابنمهکىراوگ.زبومظعمبهار،زىزع

زورىدهنوزورماهنام.مىرادنندروخىاربمهىىاذغچىهوتسا

.تساهدماىنامندىدهبمهىرفاسماىرجاتچىه.مىاهدروخنىزىچ

ىاربىزىچتسانکمماىآ.مىنکىمهدافتساهچاىردبآزاطقفام

۵؟هىهلبطهبندروخ

تفگودرکىاههنختقفاوموىراکمههناشنهبهعموصنابهگن

وجوتهب...مهدبىکاروخوتهبمناوتىمهکهتبلا!هتبلا؟ىکاروخ<»

!ىرآمهدىمممرکشوهرکومهدىممهىاچ،مهدىمهاشهدىبپک



نبننهمنموکهتازرفلهه

تتورىدتعاسنىاردىناوتىمنوت.ىنامباجنىمهدىاببشمااما
،<...ىوربنىىاپهبىناتسهپککانرطخرىسمنآزا

تسودمدرگ.بشمانىمهتسامزلاما«دزداىرفناوجبهار

ادوبترضح.درىمىمىگنسرگزادرادمراوگ>زبداتساا.نمىناحور
،»دوبدعاوخنمظفاحم

ىاچىمکوروخباذغىمکونامبامشىپىمکترومنىارد_
مزلهکهچنآرهنم.تساهدامآامبشىاذغلاحرههب.شونب
.تشاذگمماوختراىتخارددشاب

رابنىدنچودمآرد،رفولىنتىسفوهبناوجبهاربىترتنىاهب
ىىارىذپنآزااردوخىسانثقحوساپسبتارماتدرکمخارشوس
زاودروخنابهگندرماپماستزاوتسشنوا.دنکزارباهناقداصمرگ
مامتزارىپنابهگنتدمنىالوطرد.دىشوندرمرىپهرىتوبوخىاچ
ارهعمرصهبطومرمرابخاوتفگنخبس،دوبهدادخرارىخاهکىعىاقو

رفسرد،دنمدرخوکاپتاذ،املىلاد.د5اقنناوجدرمىا.
ىدىاقعراهئفا،<گنوپهرد»بهار:مظعمنابانجىلاعودندربىمرسهب
عمجم.دندوبهدرکزارباناشناراکمهزاىکىابهطباررددنىاشوخان
فشکهبرداقهکنابهگنىاهبرگهبتبسن،ظابضناىاروشىاضعا

ىسانشقحزاربا،دوبهدشناگرزابورجاتىدادعتنىبردهدبزىقراس
هداتفامادردوهدمآکانرطخىاهطقنهبهکىنىچىدرم.دوبهدرک

.دپثىمهرصاحىهناهگانهکتشادروضحىىامىپهارکىردوا.دوب

وا.دنتفگىممدرمهکدوبىزىچمکتس-نىا_رارفهبلىامتزاسپ
باترپنىىاپهبىرتمدصتغععفت.ازاوهدىفلىثىاب،هاکرپرانکرد

لهانىشنهشوکهتازرف

ىاربوهدشهراپهراپوهدشدوخلماکاونىبدرمدبلاک(دوبهدش
ىزاىننىرتکچوکهکنآنودب،دوبهتشگندووخهدامآاهووخشل
نىفدتمسارمىاوبارهزانجوهدزتسدنآهبهکدشابمدرمىارب
.)دننکهدامآ

زاناوارففساتابماجنارسناپجبمار.تشذگىمنامزاما
وا.تفوگ،دندرکىمفراعتواهبهکارىاهسىکوتساخوبشىاج
ىسانشقحزاوبا.مرگرکشترابدنچزاسپودشجراخهعمپحزا
.دوککىرابهارهرپکنآزانتفرنىىاپهبعووشوداتسرفدوردناوارف

ارهارشنىمىسودىدشىىانشوروتشادد~وزونهباتهم

ىاههىاساما،دىدارهارهووکدشىمتلوهسهب.تخاسىمنشور
رداقناتهوکنانکاساهنتهکدندپهاىسوظىلغنانچنآتملظ
ىاهوخصهوکرانکهبىدوزهبناوجبهار.دنشابىمنآکردهب

ادجهارهروکزاتمىابىمهکىىاجهبتسردىنعى.هىسرکانرطخ

ابوهتهآوا.دمآىمنىىاپکانرطخىاهوخصهراوىدزاودشىم
ه داهنتشادواوقهاکتوپهبلردتسردهکىهوکهبمدقناواوفطاىتحا

.ه~
وسنىىاپهبىکنسهراوىدداهتمارداردوخ،داىزهزاهناىبىتمادابو

را
ىتحارانساسحاتشاداههناشىورهکىاهسىکنزوزادنچرهوداد
.دوربنىىاپ،هژذهبهژذووتمىتناسهبوتمىتناسدشقفپمنکىل،دوکىم
هرخصرهىىاهفاکشىوجتسجهبشىاهاپکونابهکىتدمرد

٠~~~
دوخنزوىنىکنس،دهدراوقاهنانوردارشىاپناتثکنااتتشکىم

ه-
تدشزاهکىماکنهماجناوس.تشادىمهکنىثىاهتسدابار

هرىتتش،هبو،هکنىىاپهبتسناوتوا،دشهتساکهامىناشفاوترپ



نبننهنوکهتازرفله٢

ابهکىلاحرددرکىورشىپهبعورشىگتسهآهبوا.دسربکىراته

ولجهبلامروکلامروکوتفاىىماردوخهار،فارطاىاهرخصرصل

راغ~اخدمرانکشتآىخرسهدهاشمهبقفومماجنارسوا.تفرىم

دزادنىبشتآردمزىهىمکاتدرکگنردىاهظحلطقفوا.دشرىپدهاز

وا.داتفانىمزربدرمرىپىاپرانک،دودشلخادناوارفىگتسخابو
رد،دمآىمهزىهشتآزاهکىرونکمکابارفىحنورىپدهازدشرداق

.دنکهدهاشمىاهشوگ
مهدلصف

وهرکىمکومرگىاچندىشونزاىپبهاردرمرىپتىعضو
وج.تفاىدوبهبىسسحمزرئههب،رکشىاهنادنمتواخسرادقم
هداددوبىباسحوهدىبوکوباىسآىلئىزرطهب،هععوصنابهگن

ىتلاحاب،راغىدورولخدمرانکر٠شتآىههلعش.دوبهدش
~ دوبشىم.گرگزونهاوه،لاحنىااب.دندىشخردىمزىکناطاشن

چهودندوبباوخرد،اههحناشناىمردزونهاه،انرپهکهوبىنامزو ه
،هام.هنابشتادوجومزکمزىپچىه.دروخىمنناکتىاهدنبنج

رداردوختشاهمکمکوهدادماجنااردوخىنامسآوهنابئشهگ
ىداب،هاگهبهاگ.تخاسىمناهنپ،تسدرودىاههوکهئسلسسپ
شتآراه،رارشزاورپواهگربندماردادصهبثعاب،دمجنمودرس
وتساخرباجزاناوارفتقشمابدهازدرمرىپ.دشىموسرههب
ناروحنولتولتودروآراشفشندبهدشخکو~-ىاضعارب

زاشىپوتثگربمهناوجبهار.تفرراغىنوردناکقاتافرطهب
،دنکادىپ!رراغىکاخئىمزابندرکادىپسامتتعرفشرسهکنا

ىثىببسث.دمآىمنفارطازاىىادصچىه.تفرررفقىمعىباوحنهب



نىشنهشوکهتازرفلهک

ه ندشکىدزنزاربخهکدماردىکنرهبودشکىراتوهاىسشىپزا
ه

نىىاپهب،تاعافتراىلابزا،هراواواهنتىکنس.دادىممدهدىپسنامز
~

نىىاپر٠هدشهتخىرورفىاهکنسرانکردودىتلغودرکطوقس ---
ىتوکسردزىچهمه،رکىدىرابىاربىپس.تفرکرارق،هاکترپ

.~ ´قىمع
،دشرادىبباپخزاناوجدرمهکىماکنه.تفرىمو~

هتفوکوکاندردلماکوانتىاضعاوهدرکعولطلماکدىشروخ
ه

ردقچ.دنهوبهدشهلاچمراکناوکشخشىاههچىهاممامتو،دندوب
--

ا.درکىمىکنسرکساسحامه
تمحزهب،تفگىمدوخهبىىاهزىچبلرىزهکىپااحرد

زىچ.دشجبراخراغزاناروخولتوتشادرباربآفرظ،تساخرب -ه هککنرخسرتکاخولاغزىمکطقف،دپهدنامنىثتازاىداىز
تعرسهببهار.دندىشخردىمرىذپلدو٠اشىاهنوگهبمهزونه

ابوتخادناشوماخهمىنىثتآلخادهبمزىهوکاشاخوراخىمک
شنازىمزاجىردتهبهکىمزىههدنامىقابهبنىبابوسوبعىاهفاىق
شىبدىابهکهاتفاعبطمانرکفنىاهبوتخودمشچ،دشىمهتساک
ناشهنازورزپوتخپىاربمزىهاتتفرىمتسدرودطاقنهبشىپزا

->.
ابوتخالناهوکىاهرخصهراوىدهبارکوهاتوکىهاکنوا.~مهارف
نآزاهتشذگبشردشرابتقشموتخسدوعصىروآداى

رانکهب،بآلابندهبسپس.داتفاهزرلهبهداراىب،کانرطخىاههرخص
.تفرهچاىرد

ه ،دناناسرمامتاهباردوخهنارىقحوهداسهناحبصاهناهکىماکنه
د٠ه مىىوکبنخسىنلوطىتدمىاربدىابزورماام٠٠:تفکدهازدرمرىپ

لهکنىشنهتوکتنازرف

ارمىتشىبتدشورارصاا.،ىن~آىارسهکمنکىمساسحا.اوىز

ودراددوجهىمدآنتوتشوگىاربژدح.دناوخىمارفدرخدزن

ىگدنزکىزاندشدنمهرهبىارب،لحنىازاهکتسااهثدمنم

«.مرادندوخىاقبهبىدىهارگىدوماهتفررتارف،ىرشبىعىبط

،شلدرد.تفرگدوخهبهدرسفاونىگمودناىرهاظناوجبهار

دوبهتشگرادىدپفىحنورغلدرمرىپنآىاربقىمعىتبحموهقلع

دحزاىتسارهب،درمرىپتاقشمولامآودردهکدوبرادنپنى..و

:تضگوا.تساهدوبهدىشکرجزىلىخوهتفررتارفزىنىرثبتاروصت

اما.راوگ.زبداتسامتسعهدامآزىننم،دىشابهدامآامشهکنامزرهه

زاوا.۶منکوپللزبآزاارامشبآهساک،ر5رهزالبق،دىهدبهزاجا

نآرداراوگوللزىبآوتسشاردفازهساک،تسانربشىاج

،ىرىپمتهحفصنآردد،:دادهماداارشناتسادهلابندرىپدهاز

.شناىامنمناگدىدرباربردرىگاپوتسهىتسارهبومىظعىاهنىفس

ىتحارهباساهلرهشمامتىتحو»لاتوپ٠مامتدىاشهکىاهنىفس

هرد٠و`>ارس»ىاههدکاملىتح.دن~گبىاجنآرددنتناوتىم

ىتحهکمىظعذانچنآىاهنىفس.دادىاجنآرددشىممهار«گنوپ
ىىاههچروملکشتسرد،دندمآىمنورىبنآلخادزاهکىىاهناسنا

ىنادوم.دنتسهتىلاثفوراکهبلوفشم،هسامونشردهکدنتشادار
لهغشمزاورپهبفاطا،د،دنتشاددوخشودرببىجعىاهلىسوهک

.هدنرپدننامتسرد.دندوب



همنوکهنازرفل.ل
نبنن

هطقننىدنچردودمآردزاورپهباىندفارطارهىىاضفهنىفس
هاىسزىنىخرب،تسوپدىفسىرثبتادوجومنآزاىخرب.دمآدورف
هاتوکىضعب،تماقدنلبنانآزاىضعب.دندپتسوپهرزمهىخوبو ىاهپمىارادمهىدادعتوهاىسىاهپمىارادىدادعتوتماق
.دوبىطخطخوهارهارناشتسوپهکدندوبمهىتاناوىح.هندوبدىفس
.دنهوبندرگنودبىضعبوزارهىىاهندرگتاناپىحزاىضعب

نىنچکىهکمدوبهدربنىپبلاجتىعتاونى>هبنامزنآاتزگره
ئىمه.درادهوجوملاعوداهگنرعونازاىرامشىبوهد~گفىط
ردفلتخ_لاکشاواهداژننوگانوگعوناواههزادناوداعبانآمهروط
هاعبانانچىاراهىىاىردىاههاژنزاىضعب.رادناجتادوجومنآنىب
اهنآمدىمهفهرخلابنماتدىشکلطىتاظحلهکدندوبىروآتبىه
دمآىمرظنهب،دوجونىااب.دنزادرپبتکرحهبدنتمناوتىمهنوگچ
تسردودندوبتکرحهبرداقىتمحزچىهىب،~اىردبآردهک
دندوبکباچوکلاچ.نامىاههچاىردىاهىهامدننام

آمثادهکدنتشاددوجوىرامشىبوددعتمىاههنىفس،نامسآرد
نشورهبرداقناکامکنانا.دندشىرپساهنرق.دن٠وبزاورپلاحرد
هىلواوتخمزرازباولىاسوعوناهبندادلکشاىوىثتآندرک
.درس~.رگنس ~>.~

رازبانتخاسهبرداقهکهوکتفوشىپىاهلحومهبجىردتهبتىوشب ~٠ واههناخ،جىردتهب.دشىثتان،رکنش.رىتحوىکنملىاسوو
تادپجومنىبرهامثاد،امنارفاسم.دشهتخاسرىاهوپشسپس
دننامارنانآ،اهنامناماج_اوسودندپدمآوتفرلپغشمىرثب

ل.لنىشنهشوکهت1زرف

،،.دنثشادنپرظنرد،دناهدمآدوفاهنامسازاهکىتادوجوم

ابهارمههقىقدىسررپ٠<:تفگودادن́_٩.-تبحمهبادص
دپدجعثجثنىبردودوبنوگانوگىاهرسدرهوتلثثثمعونا

هدپافىبوهدوهىبلماکهلحرمنىارد،داثفاىمتافتابلغا،اهىنىمز

هثداحدنچزاهکمنکىمانتکانىاهبطقف،امشعلطاىارب.تسا

رداممث،درکمهاوختبحصهکىثلمرد.مىوگبنخسمهمراىسب
کردردهکدرکدىماوخهدهاشمىرىواصت،بسانمومزلثظحل

.د5دنهاوخ~~)امشهب،نارودنآردمکاحطپاوشوعافوا

،رگىدىملاعزا،دوجونىااب.دوبدنمتردقرسگ،زبىروتاوپما

دنثشادىعسذانآ.دندوبپحرىبونشخراپسبهکدندمآىتادوجوم

نىا.دنتشادزىنمدانممفاهنا.دنرىکب،وزهبارامتابحاصتوکلما

وىمحرىبردودندوبوجگنجوراوخنوخىعبطىارادتاهوجوم
و،دسىشزروهلزنمهب~گنج،نانآىاربدنتشادناتمهتواقش

مدقمااعئىاردنانآ،اىسىاههنىفس.دوبهفرحىع:مهروطنپمه
رىامدپن.دنثخاد.اهاىندبحاصتوتراغهب،امربربنىاودن.امن
لماکاهاىندزاىضعب.دنتسوىپعوقوهب-گدمهىپزازىمآهعجاف

وتاراجفناحونارداهاىندزاىضعب.دندنامىثابکورتموهدشنارىو
هدش۵-تاعطتاثدشثعابنپا.دندشمدهنمودوبان،اهىزوسشتآ

.نودنوشهدنکا.وشخپ>ىىاضثىاهپسمواه.اجمامترداهنآ

«امهراتسوىنامسآمارجادنبرمک>»رنآهثىلکشهب،زووماهباثمع

نىا،اشىباتهثىىاعاىنه.تساهدنامىثابهدراددهجو،مىم:ىم
تاراجپذالىلدهب،دندوبتکربرپوزىنلماحىاهنىمزىاراد،عابعى_



هشوکهتازرفلول
نىتن

ىمىگدنزاهنار۵هکىتاه~وممامتودندشوجدقافىپودىپ ه ودشهدا،رقوسوکدىىاىندهبمهىىاىنش.دندىسرتمکلههب،دندرث
زىمزهدکات~ثما«ژاس<ذنا.د٠د~اهنىمزهب،تمسهبارذئآ د~ده ىرکىدرادمردوهذماذئژوىبد~رادمزاىدتفىبهزرلهب

ا
ودرىکبرارم

دشىنىمزىنا~ز.رندشىنلوطثعاب
تاراجفنامهر~نىضوتاعشعثم،دى.اشمداصتنىال~رد

تروصناهجودرهردهتىسىرتکلادىدثرابهىلختوىکىرتکئا .٠هه، اپنروسشتاتدشزارکىدىرابىاربنامسا.تفرک
´

تاراجفناى
ردىدىدشىاحلىس.دندىسرتکلههبىهاىزى́ونىمز.دشزشور
زاهدنکآرمناوسهکادمنارومامودندمادىهز_زهرکحطسمامت دپتخىاههنىفسربراوستعسنهب،دندوبتقفشومحرساحا
نآمکتسهودنهرباونىبىاهرذابرقنىاژراىوکمکهباتذندش
ىطاقنتمسهنب،دندوبهدنامهدنزهکاررىاهناناوتاناوىحزاهادعث راىسبىاهتدم.دنربب،دندوبىناتصوکولابتاعافتراردهکپنما
حوناندشداجىاثعابتاقافت٠نىا،ثندا~نىازادعبىن٩ونه ىاهورىن.دندشناثجهشوگراهچردطلغوتسزدانىاههناسفا <ه دادعتىتحودن.اهتکشاررهرشولدهاىسنارکلاغش:،ژروتارپما«
.دند5رىسازىنارنانازاىرامشىب

لمح_هکىىاه_زوتاقشمزاتخبدبناىموب،ئىمزىوررد
تلاحر.وهدشهدتثحولماک،دندوبهدشوراىورامذآابوهدرک
اهدمعاب،اهسوناىقاواهاىر.ىپمزااهنآ.دندپىمنوسهىعىبط
.ىزپمشتاورربودعراهدحابنامسآزاودىدشىاهنارابولىس

له٥نىشنهشکهنازرف

ىلکهبنىمزتىعضونونکا.دندوبهدشورهبوربىهمىاههلعش
- توافتملاکشاهبزىناهاىردووث~دلاکشاهب́~نىمز.دوبهتفاىوىىغت

نآنتفرگ<اوقونىمزراماکتىعفووىىغتزاسپ.دندوبهدمآردلبقرا
رعوننونکا.سثىتارىىغترش~.ىنارهوبآ،دىدجىرادمرد
ودزدهکىلاحو،دوبهدمآدوج.هبمگىىاوتسادنبرمکاىراون
ندش~اىکشتلاحرهامرسوذپى،ىبئعققطانمرد،نىمزهوکىاهتنا
عورشود:دشهدنکرلصاىاهه٠وتزا،ذىىاههگت.دوبرفودحهب
~~لوغتاناوىحناهگان.دندوکاهاىردىاهبآردتکوحهب

ه
ىاههثىبواه~اکنج.دندىسوتکلههب،اموستشزاىرامشىب
ىهارفاىاهنومگهبناهگاناهنآىتاىحطىارشاوىزدنتفرئىبزاىعىبم
.دوبهدشلوحتووىىغتشوختسد

دشقف~رشب.دندوکادىپتابث،ىدنکهب~ىگدنزطىارش

زاشىبزىنتبسننامههباما.دنکعتخا٠وخىاوبندمتىعون
.د رازاورتىاذاهبعووشاهناسنا.دوبهدشبکنجووخدنتهزادنا

لماکت،دندوبتفىعفنانآزاهکىناسکهژىوب.دندرکدوخناعپمه
نتفوگرکشهبعهرشهتصآ،وشبزا~رتفىف~ونوتمفاىهمادارشب
نىاهبد~ىاعهداوناخهارمه،امىمازعا،نارپامنىادپمزل.دوث
نکاماواههکهلقزاام،هافر.رتحارلىلدهبانب.دنىاىب،ىنىمزىاىن٠

ه
راوسىنزودرم.مىدرکهدافتسانامىاههاکىاپرارقتساىاربحفتوم
زاىکىردهکدندمآدورفابىزىهوکهلقىوودوخىىاضفهنىفسپ
.تسثادرارقىثوشىاهنىمز

دندشژدبمىنپاژ.اژنناراذگهىاپوناىماحهبىمانازىاوىگانازىا



نىشنهشوکهنازرفل~>

ىاهزادنااتىتحوهتفرگوتحارانىنح1هرابودادص،اجنىارد( ه~ ىاههناسفاماسقاوعپارکى٠ىرابىاوب...و)٠وکادىپنىکمشخ
هکاجنآزا.دشهتخادرپوهتخاساهىنىمزطسوت،نکمموىغوبىجع
هکدندوبهدمآىوىسمنامهزاتسردودندوبلهاتمجبوزکىاهنآ

تاروصتونهذرد،ىمانازىاوىگانازىا،درکىمع~دىشروخ
.دنتفاىلکشرىىغت،دىشرپخههلاوعونلابرهبهراىسنىاناىموب

ردنتسىزىاوبدوجوموهنىاهکدندوبرادنپنىاربهقطنمنآنانکاس
ودوبنىزىچنىنچهکنآلاح.دندوبهدمآدورفنامسآزا،نانآوانک
،<.دنهوبملاعدنوادختاقپلخمزازىننانآ

ه> نىنوخخسکنرهبىدىشروخنم،ملباقم،ىرىوصتهحفصرد
،تمسنامهزا.دپنامسآردىگدنباتلوغشمتدشهبهکمدىد

٠~ رىثاتتحتهکدشناىامنخدسکنرهبلىامتموراژبىاهنىغس
زاهدىشوپىهککونرد،بورغلاحرهدىشروخمافخسىاهوتوپ
فقپىهوکهنمادردودمآدورفنىمزوبهنىفس،دندشىکعنمفرب
هنىفسنوردزاهکار٠رمونزنآىاههرهچدىشروخپرپنىوخآ.درک ~~~ ودنتخادنافارطاهبىهاکناهنا.تخاسنشور،دندماىمنورىب
درزىتسوپهکىناىموب.دنتشگربهنىفسلخادهبهرابودسنپم
قىمعىتشحووسوتردقرغو،دندزندمزوبهدجس،دنتشاد
،دوبهدادخبرناشىورشىپردهکىتهباابشىامنرباربرداهنآ.دندش
حضاوتومارتحازاهتخىمآوساوسىتپکسرهوهدنامتوهبموتام
.دنتفرورفبشىکىراترهمکمکودنداتسىارظتنم

- ردارهاظهکمدىدىرکىدناتسهوکزدوتفاىرىىغترىوص

لللنىشنهشوکهتازرف

نآنتفگهبرداق؟دوباجکن~تنآ.تشادرارقتسدرودىنىمزرس

ناىبنمىهاگآتهجر۵ىتاحىضوتىدوزهبارهاظاما.متسىن

ربعىطاقنىلابزا،دندشرهاظنامسآردىىاههنىفس.دشىم
رد،دندمآر٠اوهردىماظنفصهبهکنآزاسپماجنارسودندوک
ووخسمتزاهدنکآوسارسىنح~اب،ادصنآ.دندمآدو~ىهوکهنماد
واهعپنلابرنامه:پملاهوکناىادخمهنىا٠٠:درکملعازنط
اپونناهجنىاىاربرامشىبىتاقشموواوشدىىاهناحتماهکىىاهههلا
ا.دنروآرمناغمراهب

،وگىدىراىسبوسومداکناوتخد،تىدورفآ،هزت،نولوپآسوثز
مانووکدممهنانآروآماىپ.دنتش:دروضحىمازعاهورگنىممرد ه اتدزىموساىنهنىارساترسهبوتفوىموکىدىاهنىفسزاهکتشاد

ىرصعهکدوبلىلهنىمههب...دناسوبرگىدکىهباوهورگىاضعاماىپ
نىناهىمامتهکىوصع.دىسرهارزاىهابتوىىاپسرزاهدنکآاپاوس
لامىاپتواهموتفعوبجحظغحىا٠مزلتارژقممامتوىهلا

.دندوکزواجتمزل٠ودحزاودش
دىسردوخنکممدحرسهبىشکمدآولتقدادعتهکدمآىاهرود

گرزبىروتارپمازکرماتىتحاهىىاوسرنىا،تىاهنردهکىروطهب

ىتسارهبهکهنگنآهناو~اقوناىموبزاىضعب.دوکادىپساکعنازىن
دوخذوفنوتردقوبدنناوتبهکىاهنگهبهکلب،دوبهداتفا~افتا

ودنتش~اراههصق،دوربوتلابناشتىمهاوتهباودنىازفىب
زاىمىنهزادناهبىتح،اههنامفارثکا.دندا.ماجناطلغىواگنخىرات
،،.دنتشادنتحصوهدپبتسردىعقاوىاهدادىوووحىاقو



نپشنهشوگهنازرفل٩ل

ه~~ هدهاشمىهورک.دندادرارقرکىدىاهحغصلباقمارم،هظحلنارد ٠<- رکىدىراىسبوىىرناوسىبونا،سىرىزا،سوروه،نانانىبر٠.مدوک
نابمار،زىناجنآرد.دنتشادروضحذاتسابنارودىاهههلاناىادخزا ه ىخىر_تبثونزتثونلوغشمهکدنتشادروضحىرکىدنانماکاى
تسردانورىذپانناىاپىىاههناسفاساساربهکىخىرات.دندوبطلغ
و.امتعادندشقفپمىنىمزناىموبزاىضعب.دپهدشمهاوفوهىهت
ىشنادوتاعلطاهبودننکبلجارامىمازعانارومامنانىمطا
نىا)هتبلا(.هوبع~ناىموبىارباهنآنثمنادهکدننکادىپتسد ه ،ناىمپبنىا).رکىدىفدهىاربهنودپباهىنىمزدپخحلمهب
وشنادهبىسرتسدنآفادعاهکدندادلىکشتهنامرحمىنمجنا ه،۶ هنامرحمتاع_اطا

لىامنانا.دپامنارپمامتسدردهکدپبىرکىدا
رارقتموکحساروب،دوخوهتفوگامتسدزاارتردقدنذوب ه
زاىضعبابهژى.هبمىدشوراىهرىداىزراىسبتلکثمابام.دنرىکب
بوکرستهجردهکمىنفىلامعاهبتسدمىدشراچانوناىموب
ىمازعانارومامزاهک(ىمپنانهاکونابهارزاىضعب.دوبنانآندرک
لرتنکهبرهاق)دندوبهدپرهتثرشىپتازىهجتولىاسوىرادقمام
ىوررب~اجفواهىتخبدبىرس~~ودندشنلىاسونىاىاهوپن
ودندىسرتکلههب،مدرمزاىداىزرامش.دشرىزارسنىمز

.دندشدپانىزرواشکتل~
ىتختىاپىاهدازهاشتىرىدموتراظنتحت،اهىنىمززاىضعب

کىنلامعازاىرودورفکىاههىاپربنآساساهکدندوبهداهنناىنب
هکىىاهرهش.دنتشادمان،،اروموگدو،،مودپس>»ظندروموهشود.٠وب

لللنبننهمنوکهتازرف

دافزاهدنکآلامعامامت،هانگابماوتوهنارورش.دىلپىاهراکىمامت

وهتسجربىتافصناونعهب،روصتلباقتافارحنامامتوىگدولآو
ودنموربآنانکاسزاىخربزا.دندشىمهتفرگرظنردنىسحتناىاش
تقوعرساردهکدشتساوخرد<ارومگوموهوسىاهرهشفىش
،دوبهدشنىىعتشىپزاهکىتعاسردسپس.دننککرتاراهرهشنآ

ردودندشوحمراگزورهحفصزاگنردىبرظندرومىاهوهش
مىظعورکىپلوغىىاهربا.دنتفرزدبزا،دودوشتآىاههلعش
رد،دندرکدوعممطلتموشعترمىنامسآهبچبراقکهلکلکشهب

وىهابتمادهناوىنارىورگمزىچچىمنىمزىورردهکىلاح
ه

زىچچىه.تشادندوجوهدروخک،ىاف~هرخصواههبارخىاثکنس

ىلاغشآطقفو،هدنامنىقاباهناسناتنوکسلحمواههناخزامه
نآ.دروخىممشچهبپسنآووسنىاردرامشىبىىاهراوآومىظع

-ه--
ودشنشورىدرکوککنرشفنبوپىعونابهقطنمنامامت،بش
.دندربردهبملاسناج،ىنامسآىلبنىازاىدودعمراىسبنانکاس

ىتادوجومدننام،نىمزىورىاهناسناابدشهتفرگمىمصتماجنارس
.دناهدمآتسدرودىناشکهکزاراگناهکدوشراتفر

رسپ،تسافورعمناتسودنمماناب،هزورماهکىنىمزرسره
وتردقلىلههب،رسپنىا،تشاددوجورهتقمراىسبىاهدازهاش
راداوارناىموبدشدهاوخزداقىثىگداوناختىمهاوللجوهپکش
هک.دنسربطابضناومظنىعونهبودننکتىعبتوىورىپوازاهکدنک
نىا.دپنانآىسموىناحورتىعفوهبندىثخبدوبهبتهجرد
هرابنىاردىصخشىدىاقعوراکفاىارا.وتشادماناماثوگ.ناوج



لل۵نبننهمنوکهتازرفنبننهنوگتازرفل۵ل

.دوب
~ ناىنبىدىدجىبهذمىاههقرفهکدندمامهىرکىدنادرم

داىزراىسبنانآدادعتهکاجنآزا.سوىسوفنکدننامىنادرم.دنداهن
هکدوبنىااهنآدصق.تسىننانآکىکىندربمانىاربىلاجم،تسا
ونىدتمصاخشاهکاتدنزاسرارقربارىنامجداقتعاوروابىعون
وىناحورناربهرىاهىىامنهاروتىادهتحتدنناوتبراگزىهرپ
.دنهدرارقوکىنوتسردىرىسمردارنانآوهتفرگرارقدوخىونعم
ردهکتشگرارقربىمومعورىگملاعىگنهامهتلاحىعون
ادىپتهابشنآهبتسناوتىموتشاددوجوزىنامدوخىروتارپما

وىهاوخدوخاتدوبنهتفرشىپردقنآدىدجتىرشبنىااما.دنک
وراکهعماجحلصورىخىاربوهتشاذگرانکاردوخىدنپدوخ
.دنکشلت

ىاهداوناخزاودشابهتسىاش،امفدهىاربهکىنزماجنارس
.دشهدازعوتجانىىاپرشقزاهزىکاپوبسانم

هه ىکىرکتعنصنىا.دوبهدوکجاودزادنمرنهىرکتعنمابناوجنز
.دوبراجاىدرمودادىمماجناارنىمزىورىاههفرحنىرتىمىدقزا
هبقرتمرىغحىاقوزاىکىناهگاناما،دشرادرابدوعومنامزرد،نزنآ
عوقوهبناهجزاتمسقنىاردبلغاهکدادخرىلوادتمراىباما
رارفدوخهناشاکوهناخزادندشراچانشرهوشونزنآ؟تسوىپىم
.دننامبناماردشزراىبوىلحمىهاشداپىاهتىذاورازآزااتدننک

هناىمرواخردىرهشهبهکنآاتدنتخاهرپرفنمهبىگتسهآهباهنآ
.دروآدماوخاىندهبارشلفطى.وزهبهکدرکفشکنزنآودندىسر

هلى~ردراچانهبودنتفاىنتحارتساىاربىناکمچىهرفاسمجوز
.دمآاىندهبرظندروملفط،ناکمنآرد.دندشرقتسمارسناوراککى

اشامترودهارزاارجوزنىاىاهىراوشدوتاقشممامتام

اىنآدادهبوهدرکهلخادمموزلماگنهردمىدوبرظتنمومىدرکىم
نىمزىلابردىاهنىفسردامىمازعاهورگىاضمازانتهس.مىسرب
.دندوبلوغشمعافوازاتسارحوتراظنهب

مىلاعتکمکابمدشلىدبتنامرهمىکرسپهبلاسدرخلفط،ىراب
راىسبىاهتىلباقوتاناکمازارظنهب،درکىمتفاىردهکىم~

لاسگرزبصاخشاابدوبناوجونهکىماگنه.دوبدنمهرهبىبوخ
وتموصخاتدشثعابهناتخبدبوتخادرپىمىظفلعزنهب
هکنآضحمهب.دنکبلجدوخهبتبسنارىلحمنوىناحورىنمشد

وناتسودزا،دمثلدبمىناوج۵رمهبودىسرىلقعغولبنسهب
ىاهرپثکواهرهشزاوتخادرپترفاسمهبودشادجىثناهارمه
واام.درکندىد،دوبهدشعقاورودرواخوهناىمرواخردهکىددعتم
نىاعفتومىاههوکهلسلسزاوا.مىدرکتىادهتبتنىمزرساتار
نآرد.درکتماقااساهلگ.زبدبعمردىتدمىاربوتشذگهىحان
نآرد.دنتشادهگنظفحمارشىاهتسدزثاتسازونمهکزونه،ناکم
اتدندرککمکواهبودشهدادمزلىاهزردناوحىامنواهبناکم
.دراذگبناىنبنىمزبرغمنامدرمىارب~اپقلباقىبهذم

رارقىموصخمىاوادمتحتوا،اساهلردشتماقالوطرد
لىاسمهنىمزردىناوارفتاع~اوتاىبرجتبحاممو.تفرگ
ردهکدىسرىىلابنازىمنانچهبواتاىمرجت.کشىناحوروىونعم



نىشنهشوگهنازرفللل

،_طوهبتعجارمزاسپ.تسثادندپجوررنىمزىاهناسنازاکىپه
دوخفارهارهارلضافوهاگاىماخشاىرامشدشقفوموا

تفرعموتقىوط_~اصىدوزهبهکىناسک.دنکىرواحمج
واهب،دىدجنىىآوبهذمنىابورترهدنتسناوتىمودندشىم
.دنناسربىراى

ودپهدرکداجىاناىناحورابىقىمعتموصخوىنمشههناتخبدب
تعج!رمابنونکا.دوبهدادشرووپوهتشاکارتوادعوهنىکنىامخت
رىوزتوتقهابودنتشادوطاخهبارزىچهمهناىناحورنآ،هلىزگژب ~ درم،نائطردهکدندرکاپوبىزىم~اتوفنىزاسهنحص،ناوارف ~ه لامعالاحردناناهکاجنازا.دشىمفىثوتورىمتسددىابهدى5وب
ىتحارهبجىاتن،~دپارجامنىاهبىگدىسرلشسىضاقهبروز
.دندپىنىبشىپلباق

ناراد>پاتدشثعاب،ىونعم.اىناحورطابضنا۵دجلکشنىا
~ دندىسرهارزاىصاخشا،رکىدىرابىاوب.دنکادىپدوخىاربىداىز

.دنسربدوخىصخسثحماذمهباتدندادرىىغتاوهدىزگربدرممىلاعتهک
راىسبحمجم،سدردبهذمنىارارقتسازاسپلاستصشابىوقت
.دشاپ_هىنطنعسقمانهبهناىمرواخىاهوهشزاىم~ردىگرزب
رىساهکىنادرم.دندناسرممهبرپضححمجمنىاردىداىزناىناحور
ودرمناىمىىوشانزهطبارهنوگوهنانآزاىراىسب.دندوبسفنىاوه
ژارآرىثاتتح~.هندرکىمدادملقتساج_اپاوسوسجنارنز
۵~1فوااتدنتثاىلکشرىىغتىعقاوىاهشزپمآ.مىلاعت،ذانآتىوثکا
زاهدنکآوفىثکىتادوجپمناپعهباهنزهکدنکهولجىاهنوگهب

لللنىشنهشوگهتازرف

ودننکرشتنمىبتکدنتفرگمىمص،سپساهنآ.دنهش>ىف~همتساجن
.دننکلقننآآرد!رشى:ژ<استصشتاقافتاژعىات~

~.
تساوخر٠ىداىزن́اخرثمزا.هنىمزنىاردىىاهباتکرشرک:ژارب

هنىسهکىىاههصقوامهناسفامثاپازاهکدوبنىا،راوث.سثىر́کمه
.دپث>هافتس!،هوبهدشراقتنمرمپهبردپزاوهنىسه<

مامتودن٠ا.راثتناوبمرههب_وبرمذوتسر،ذىىاعهناسئااهنآ
،،.دند؟دمدرمناشنهراهىباررىاقو

راباقمرد،تسسموخکىندبابنم.دشرشپاخوتکاس:دمنآ
وىىغتلاحرد~ادرىواصت.هدوبروانشاوهرد،ىرىوصتىاههحفص
دندشىمرهاظمناگدىهرباربردهکهنگنآاراونآنم.دندربئتف1ز
،دپهداهخبرنىمزى~رر۵،رثىپاوتدمهکىعىاقوزاومدرکىماشامت
ىاهدنىارددوبرارقهکارىعىاقورتمثىبنىنچمهنم.مدشىمهاگآ
اره~آناوتىمارىز،مدىد~دزنزا،دنه.-رىلامتحاوکى.زن

---ه
اىندکىهرابردهکىماکنههژىوب،درکىىوکثىپقىقهاتبسنىاهنوکهب
ىاهىنىچ~وتهکمدىدارمزىزعنىمزرسند.دشابرپثک~ثاى

-٠ه،
وروهظدهاشنم.تشثبوکستدشهبودشلاغشا<زىکناترفن

ىمساآرهاضهکمدشنمىدبوموشراىسبوسماىسىمىژر-وقس
ردمىاربىموهغمچ~هژاونىادنچره_تسثاد«مم.~~«دننام
ناهتانىهتسخدزادناىبمهرکساسحانم،رخآرد_تشادنرب

ارواهکرىاهراکزاىننمى.امممدبل_٩رتحهکمدربىپ.ماهتشم

زا.تساىتحارانوبنررد،دندپب>هرکاهنآماج_اهبروبجم
نوپبعتمورىذپلهژ،هامتواپئت_رهضح1نآاتهکىىاههحىهص



ىستنهشوکتنازرفل۵٨

هدهه
وىوتسکاخىکنررکمدوبنراکشازىچچىهرکىد،دىهجىم

د
ودشمهبموتاممرباربردزىچهمهوداتفاهزرلهبمهاکن.تخاپنکى
ه.متفرشوهزاهرخلاب نازااوممىوکبتسارتهباى.درکرادىبباوخزاارمدىدشىناکت

~ه ىمشچرکىداما...مدوشکارمنامثچ.ىتقومىشوهىبتلاح
ىاهزادناات،مدوبنندروخناکتهبرداقمهزونهدنچرها.متشادن
هدرکتعجارممىنامسجدبلاکهبهرابودهکمدوبتىعقاونىاهبراىشه

زاردنآىورهکدوبىزىمهلىسوهب،مدرکىمساسحاهکىناکت.مدوب
ىىاضفهنىفسنآىورهاردادتماردارمدنتشادارهاظ.مدوبهدىشک
شوههب٠:تفگىکشخهب،ساسحادقافىىادص.دندنارىمولجهب ههد~ رکمزىچچىهرکىدودىسرشوکهبشخبتىاضرىشژغىادص۵!دما

،ههد ابمکوحتمتختاهشوکهاکهک.مدىنشنارمناىفارطاىاهمدقىادص
مشوگهباهنآدروخربزاىزلفىىادصودرکىمدروخربراوىد
.دىسرىم

زىماىتخت،اهدرمنآ.مدشىماهنتمنىنهآ~اتاردهرابودنم
توکسردوهدادرارقاجنآردمهپهدىثکزاردنآىورهکار.ىکىراب
مشخوىتحارانىعونشوختسد،لاحنىااب.دندوبهتفگکرتار~اتا
زا،نمتبغرولىمفلخربدندوبهدشقفومهکنىازااهنآ.مدپ
تىاضروىدونشخساسحا،دننکهدافتساوهتفرگکمکنمتامدخ
رىخاعماقورورمهبومدپبهدىشکزارداجنآردنمات.دندرکىم
مدىمهفومدىنشارىنهآراوىدنآشزغلىا~ناهگان.مدربلوغشم
.دشهتسبشرستشپردودشهراوى٠رم.تساهدشزابراتارد

لا٩نىشنهشوکهتازرف

بمار!بخه:تفگدنلبىادصابهکاىسرمشوگهبرتکدىادص
ىلىخوتهبام.ىدناسرماجناهبىبوخهباراهراکنىامامتوتا.زىزع
زغمهنىاعمهبهرابودام،ىدوبشوهىبوتهکىنامزرد.مىنکىمراختفا

ه
تاع7اطانىامامتهک1درکقىدصتنامىاههاکتسدومىتخادرپترس
اب.دناهدشطبضتىزغمىاهلولسردبسانمىزرطهب،ىهاگآو
وتام.دنتخومآودندىداهزىچىلىخزىنامنىمزرسناناپج،وتکمک
لاحشوخربخنىاندىنشزااىآ.درکمىهاوخدازآىدوزهبار
،؟ىتسه

هدنامىقابمىارباىندنىاردزىچهچ؟نم؟لاحشوخ٠٠:مدادخساپ
مهدعب،دىدومرارمامش؟رتکدىاقآمشابلاحشوخنآتبابزاات

مىنامسجدبلاکزاروزهبارمنهذودىدرکمىنودهبارمرسهمجمج
ىوضعناونعهبنمتىعقوموماقمهبمهدعب،دىدادزاورپنورىبهب
زاندرکهدافتسا،وسزاسپنونکاودىنکىمنىهوتتىناحورهقرفزا
هظحلردهکىسکدننامتسرد.دىزاانىبرودهبارمدىراددصق،نم

زادىاباىندنىاردنم؟لاحشوخدنکىماهرارشىنامسجدبلاک،گرم
؟دىندارگزابنمهبارمىىانىبدىناوتىماىآ؟مشابلاحشوخىزىچهچ
ارراکنىارگا؟منامبهدنزاتدرکدىهاوخنىماتارمکاروخودروخاىآ

>ه اباررخاهلمجنم٠؟مهدهماداىکدنزهبمناوتىمهنوکچنمدىنکن
ا.مهپهدرکناىبقلخدبوسوبعراىسبىنحل

؟تسىچىنادىم><:دادخساپکانشىدناىنحلابهنىفسکشزپ

وارگىفنمامشرثکاهکتسانىاامشىاىندىساساتلکشمزاىکى
ه ،پتهکدىوکبدناپىمنىدوجومچىه،لاحنىااب.اىتسهنىبلب



نىتنهشوکهتازرفکله

هچنآرهرثپموتبثمراىسبىاهوىشهبارىز،ىتسهارگىفنمىدوجوم
تبثمقاهوىشهباهناسناهچنانچ.ىنکىمناىب،ىرادنتفگىاربهک

ه
مهرمهنافساتم.دوبدها~اىندنىاردىلکشمچىهرکىد،دنشىدنىب
وشلتهىابدنچوه،دنشابارگىفنمآتعىبطهکدنرادلىامت،پىاىند
راکنىاارىزدنوشبارگىفنماتدنهدنورىبدوخزامهىوتشىبششوک
۶...تسارتراوشدبتارمهب،نآفلاخمعونزا

زدابدىر:ددصقمدىسرپامشزانما.رتکدىاقآاما٠٠:مدزداىرفنم
هتخاسمتسدزاىراکه-؟منکىگانزدىابهنوگچنم؟اىنکراکچ

ماهظفاحردارىهاگآوىثنادنىانمتساىفاکطقفاىآ:دوبدهاوخ ه
دىاىبمغارسهبىصخشهکنااتمهدنماجناىراکچىهوکىدومراپسب
ا.؟منکلقتنمواهبارمتاعلطادىابهکتساىاهدىزگربدرمهکدىگبو
ىاهراگمرازابرد،هدروخلاسورىپىنزدننامتسامزلطقفاىآ

رکفاجکزاهزات!؟منکلقنواىاربباتوبآابارمىارجامومنىشنب
اجکزا؟دىزرومهاوختردابمماهفىظوماجناهبنمهکدىنکىم
؟داهمهاپخماجنااراهراکنىانمدىناهىم

مىنکرقتسمتحارىراغرداروتمىراددصقام!بهار٠٠:تفگرتکد
زىنکچکىبآرهنآنمض.تسابترموزىمتىگنسفککىزهجمهک
هىلواىاهزاىنهبمکتسدهکىرطهبهرکمىهاپخىزادناهارتىارب
واذغدرومر..ىنامنمورحمتکىدزنردبآنتشادزاوىسربتا

،ه
اهر~5اهىقب،بهارناونعهبوتتىعقوموهفرحمىپکبدىابمهکارپخ

مدرم.دشدهاوخنىماتهارز>ازاوتىزوروداددهاوخماجناار
ىتثتنابهار.منکىمرارکتمعزاب.دروآدنماوخکاروخواذغتىارب

۴۴١~ىشنهشوکهنزف

فىرشوتداممولداعىنادرملومعم،دنتسهوتىاهتىلممهزاهک

~تملاحهباتاىآ.مىاهدشرىگردنانآابتردنهبامودنته

نمزاوت؟مىاهتفرگکمکاهراکنىاردىتبتنابهارزاردقچهکىاهدشن

هتکننىا.ىنکلقتنمىسکهچهبدىابارتىهاگآوشنادهکىسرپىم

تدوخوت،دسربهارزاصخشنآهکىماگنه.نکنشوماوفزگدار

،واهبمهطقفوصخمثنىاهبارتتاعلطادىابوت.هىمهفىهاوخ

<،.ىنکلقتنم

نىااب.مدنامىقابنانآلماکطلتر۵مهزابنمبىترتنىاهب

نمهبوتشگزابمقاتاهبرتکد،تعاسدنچندشىرپسزاىسفمو

وتهبارتکپدحونتفرهارتىلباقمىهاوخىمنونکاام«:تفگ

دىدجىادرتسدنث:مىرادوتىاربىىاىادهتخناما.مىنادرگ.

،.درکىماوخهدافتسانآزاتىاذغىاربهکمهىاهساکو

زاارىبىجعمزاولو،اىشا.دندرکراکهبعورشمفارطاردىىاهتسد

ىىادر.دندرکمنتارونىادرودنتخاسهنمربارم.دندروآنورىبمندب

~اصمرمعردلاحهباتهکىاهزاتوونکاشوپنىتسخن.زىمتوون

ارىثموز.دوبدرم~٩ىراىتسد.مدشتکرحهبرداقسپسا.مدشىم

ىارب.دروآنىىاپىحارجزىمىورزاارموهتخادنانمىاههناشرود

اراهنآقىقدرامشهکزورهنابشنىدنچزاسپرابنىتخن

.مداتسىاىمنىمزىور،مدوخىاپابهر1زمدنم،متسنادىمن

رداردوخومتفرورفمارآوتحارراىسبىباوخرد،~نآ

ل~،رسنشکىدزنابسپس.دندوبهدادنمهبهکمدىچىپىىوتپ

رتتممراغنى:ردهدندرکىاهنىفسراوسارم،متفگلبقتىاربهکهنوگ



مهدزاىلمم

نبستهمنوکهتازرفللل

رسهبراغنىاردهکتسالاستصشزاشىبنونکاوسناس
ىاحپىمکتسارتهب،مىنک~ارتساهکنآزاشىپنونکا.مربىم ه
،.اىسرناىاپهبرکىدنمهفىظوارىزمىشونب

زىخمىن،دوب٠دشخىسشىاهومهکىنابابناهگانناوحببهار
.دوب٠درکسملارواىزىحپ.تشگ~وزا٠دنکآرسارسوش

ه~
.دوبهتفرکرارقشىناشىپىور،درسودمجنمىناتثکنادننامىزىچ
دوبفاصلماکشتشپ.دنامهتشننانچمهوا،ىنلوطىتاظحلىارب
.دونشبارىىادصنىرتکچوکاتدوبهدرکزىتلماکمهارشىاهشوگو
باجحدرکىمىعسهدوهىب،شاهشزابراىسبىاهىسلعابوا

،
ناکتزىچچىه.دنکهاکنفارطاهبوهدىردارىکىراتوتملظمىخض

لخلم.درکىمندروخربىثسثوگهدرپابىىا~چىه.دروخىمن
ردمهبمىلکشهب،دوبرادروخربىرتمکىکىراتزاهکراغىدورو
هلمآردهولجهب،دوبامرفمکحلحمنآردهکرونلماکنادقفرباوب

.دوب
اتدرکزىتارشىاهشوگ،درکسبحهنىسردارشسفنناوسبهار

ىالصمهروطنىمهوىثبلقنابرضىادصاشقفومهکنآ
ىىالصچىه.دىنشارشنابىلخادىاضعارددوبومسوسحمان
شوگهباهگربىثخشخىادص.دنک~اراروالاىخهکدوبن



۴۶۵~ىشنثلتازف

رکفهبسپس.درکنهدهاشملومعمرىغزىچچىهاما،دشابهدىبسچ

ماگنهنآزارتدوزهکنىازادرکشنزرساردوخوداتفادهازدرمرىپ

اىآ!راوگرزبداتسا٠:دىسرپناسارهىنحلابوا.دوبهداتفىنواداىهب

د؟تسابوخناتلاح

ىخساپچىه.دنامرظتنمتقدابودرکپىتهرامودارشىاهشوگوا

ىتلاحابوا.دىسرنششوگهبمهمىلموهتسهآئىاوجنىتح.سثن

ىنارگنوسرتىعونراچد.تفرولجهبهتسهآ،هدنموشوىتلاجن

نسراب.دوشنشورشهاراتتفرگدوخىولجارلعشمودوا.دوب

۵طزذآاتزگههکىلحمرد.~تسارتسهب،راغىاهتناهب

ارمزشکلاىخىگدوسآزاىهآسپسدوبهتشاذگناجنآهبارشىاپ

.درکهلهثمنىمزىورربهتسشن،سوتولتىعضورداردهازدرمرىپ

.تشادروضحىلاخراغنآىاهتنارددرمرىپ

تسقهبودخرچبهتسهآدرکدصقناوجدرمهکىمگنه

ببارىثهجوت،ىرارکتوبىجعىىولالت،ددرگزابراغىىولج

ىبآ،هرخصردىفاکشزاهکدرکهدهاشم،قىقدىهاگنزاسپوا.درک

ىدرسنوخوشمارآناوجدرمنونکا.دىکچىمنورىبهرطقهرطق

ىمدراوهکنىازامبلطىمشزوپه:تفگوا.دوبهتفاىزاباردوخ

ادبممهىسرتىا~ىارباما،راوگ.زبداتسامدش~تحارتسا

ىخساپچىهمهزاباما،.مراذگىمناتىاهنت،نونکا.دىشابهدشرامىب

ذ~~ازدرموىپ.تفرگىمنترر-ىتکپ-چ~.درگتف_رد

ىم~ىاهمسجسداىهبارناناوهتثنمىقتمو~امع

ىاربوتشادربولجهبىمدقدنچىنارگنابناوجدرم.تخا٨اىم

نبننهمنموکهتازرفللل

ىرادهدنزبشناوىحچىهزامهىغىجوداىرفچىه.دىسرىمن
...ادصقلطمنادقف.سبودوبامرفمکحتوکس.دىسرىمنشوگهب

ىانشآنآابوتخانئنآزاى٠ودعمراىسبىاهناسناهکىزىچ
ىارب.دنتشا1علطانآزاهجوچىههبنانىثنرهشهکىزىچ؟دنتشاد

ه
ردىکچوکوزىرىاهزىچهکدرکساسحاناوجبهار،رکىدىراب
تشحوزاىداىرفواىرپاوههبوا.دنداتفاتکرحهبشرسزغم
.دندرکادىپسامتئىمزابهرابودودندشدنلباوهردشىاهاپ.دىشک

ىاهىلزاشنتمامتهکىلاحرددشجبراخراغزاتعرسهبوا
ردواشمختعرسهبشتآىوروا.دشىمهاىشوپ،درسررع
دنامبىقابنشوراتدوبهتخىرشىورهکارىاهساموکاخهکىلاح
ىاهخاشهلجعابودرکادىپارنىرىزهىلهتخاگىاهلاغز،دزىمرانک
ساسحاهکنآاتدىمداهلاغزىورواىپس.تخادنااهنآىورکشخ
لعتشمهرخلابمزىه.دنتسهراجفنالاحردشندبىاهگرمامتدرک

هد ردوتشادربمزىهىرکىدهکتوتفرکتسدکىابارهخاشوا.دش
.دوشروهلعشزىننآاتتسثنرظتنممهزابوتخادناشتآ

دراوهتهآتسثادلعشمکى،ىثىوختسدرهردهکىلاحردوا
صقرهبشتاکرحزاکىرهاباهلعشمنازرلىاههلعش.دشراغ
هىاس،وسرهزا.دشىمىثخپفارطاردىثخشخىادصوهتخادرپ
.دشىمناىامنراغىاههراوىدىورربراجنهبانومىظعىىاه

هه
فارطاهبىهاکن،نارکنوبرطضمتلاحابناوجبهار

ىاهراتهنابرطضمىوجتسجهبدىمازازىربلرسارسوا.تخادنا
واهب،شباوخلوطرددوبنکممهکدشلوغشمىلامتحاىتوبکنع



ل٢ل~نبسهمنوکهتازرفنبننهمنوکهتازرفللل

رسارسماجنارس.تخادوپتکرحىبلکشنآىاشامتهبىاهظحل ،ه~ .درکسملاردرمرىپاهناشودربشىپارشتسدىنارکنوسرتزاهدنکا
هکناوجبهار.دوبهتفگکرتارشرغلوفىحندبلاک،درمرىپحبور
هلاههب،دوبهدرکنهدهاشمىزىچ،اههلعشصقروشزرللىلدهبلبق
چىههکدشىمهجوتمنونکااما؟دوبهدىشىدنىنراوگرزبدهازنابات
هلاهنآودوبندرمرىپدبلاکفارطاردناباتهلاهزاىرثاوهناشن
.دوبهتفرنىبزاسدقم

ه وتسشنناجىبدبلاکلباقمردنىکهواناىتلاحابناوجدرم
ىاعدصوصخمىمىدقراىسبدورسودزهرگمههبارشىاهاپ
حوررفسىاربقىقدوبجاوىتاروتسد،اعدنىارد.دناوخارتاوما
تارطخزا،اعدنىارد.تشاددوجوىنامسآىارستمسهب
مادواهنىمکزاو،دوشرهاظحورهاررسربدوبنکممهکىلامتحا
اشىمهدرتسگىفنموژشىاهورىنهلىسوهب،هارلوطردهکىىاه
نىمززاهتسهآ،شىبهذمفىاظوماجنازاسپدىرم.دادىمربخ
لامروکلامروکودرکمىظعتدرمرىپناجىبدسجرباربرد،تساخرب
هدششوماخشىپاهتدمزاشتآىاههلعشارىز،اشجراخراغزا
...دندوب

ندىزومدهاىپسزاشىپلومعمروطهبوهشىمههکىداب
اهتخردناىمردموشىتلاحابوهدرکتىلاعفهبزاغآهتسهآ،تفرگىم
هکاههرخصردىفاکشزاموشوىشحوىىااص.تخادرپىمهلانهب
.دشلىدبتدتممىاهلانهبودمآنورىبدوبهدرکذپفننآلخادهبداب

د رکىدودندشناىامنمدهدىپسسوسحمانوفىرظراونانىتسخن

ردناوجبهار.درکهدهاشمارفارطاىاههوکهلفنبرنروددمنىم
رددبسربىمدوخزا.~رگراب~رىاهفابفودزهمنابمجنننارانک
ردهکىمونوفانهفبظوهبودادىمماجنادبابراکهجىلعبنبافد
زاورب،نامزراگناهکلبسرىمرظنهب.~ادربرگفنهب،دوبىنراظننا

هزادناهبهکىنامززاسبماجنارس.دوبهنخاسففونماردوخحبرس
هزانىزورودوکعولطذبمنروخ،دبماجنالوطهبىهاننبلىنبدبا
ارىنخردهخامف،~رننناردمزبهىرادفمناوجبهار.دنزاغا

رظننمهلصوحلامکردودومنروهلعنان~ادهگناههلسنىور
و~ادربارلعننمهخانىنامبنبوفسانىعونابسببم.دنام

.~ردرمرببىنوردناکفانا~هبودمنراغدراونا:رل
هکدوبنبادننام~رد،دوبهنسنن~احهبناکامکدرمرببدبلاک

ىنارگناباررببوفبحندبلاکودسمخناوجبهار.~اهدنززونه
ىنمحزنبرنکجوکنولبودرک٠دنلبسنببمهزابارناوا.درکدنلب
،دروخىمولنولنىدودحانهکىلاحردو~ادناشباههنامنىور
و~ذ~هبودمنج.اخراغزا
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.دندشرتکىدزنهنامداشىىاهشهجاب،اهروخشل.دشاهروخىشل

ىلخادىاضعاه~نورىبوهزانجندوکهعطقهعطقزاسپ
سزغمىورمکحمارنآوتمثادربىگ>زبگنسناوجدرم،ندب

.تخىرنورىبزغمودشهتفاکشمهزاهمجمجناوختسا.دىبوکدبلاک

روطنىمهوىثزىزعداتساىاهرکشا:ارپىنامشچاب،ناوجدىرم

اهروخشلهبهکىلاحردتفرراغلخ!دهبوتشادربارواثماکمه

دها:ناجىبدبل~٩ىاهتشوگوهتخا-.عزنوگنجهباتدادىمهزاجا

تخادناشتآنوردارهنهکهساکوادروا.دنروخباررىپونىشنهشوگ

.دش.اىشانآنتخوسدهاشو
دشىمىراجشناگدى.زاکشاتارطقهکىلاحردو،هودناابوا

هتخربآهب~نىمزىوزربشىاعهنوگىورربن~زاسپو

تفرنىىاپىرىسمزاناوارفتمحزوتقشمابودزىخ-،دشىم

.درکىمتىادهشىگفززاىدىدجوگىدلصفتمسهبارواهک

ناىاپ


