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ییانشآ ایلیخ دیاش مدب یتاحیضوت هی متساوخ ناتساد ژرنا بجار

بیجعزیچ هی نوتارب ناتساد لوط وت داوخیمن ملد و دیشاب هتشادن

. هشاب

سرو اگما _ ماشآ نوخ یزتناف ژرنا

غارس میرب . دیسانشیم همه ور یماشآ نوخ ال وکاردرنا ژ بخ

. سرواگما

سرواگما ❄ژرنا

. تسه مدآ ژن پیات هس یاراد هک ییایند

همه وکالزا نیرت دنم تورث ، نیرت دنم تردق ، نیرت شوهاب "_ ❄افلآ

". نربیم رس هب عامتجا هافر باالورد هقبط ظاحل

". نرگراک و امرفراک ، اهافلآ هب نوش تبسن ، نراد یتحار یگدنز ❄اتب_"

. هنکیم ارجا ،اتب هدیم روتسد ")افلآ

و... دراگیداب و یسکات یگدننار لثم ، نراد و مود هدر یاه لغش

".) نراد مهم . نفخ یاه لغش ک اه افلآ سکعرب

. نتسه یکدنا دادعت ، هیصاخ یلیخ _"ژن اگما ❄

» نتسه رسپ » نوشمه ، فیرظ ، فیعض

رب رد ور هعماج رشق نیرت ریقف . ارثکا دنولب یاهوم وم، مک ندب

." نریگیم

@romane_sahnedar



هب نوشتبسن ! نراد باالوواالیی هبتر اهاگما هب تبسن اهواتب »افلآ

.» تسا هدرب و سیئر تبسن واتب، افلآ

. یدعب دروم ❄حاال

اه_ افلآ جاودزا

نایم ایند هب هدنامرف و سیئر اتاذ « رکذم مه ثنوم اه«مه افلآ نوچ "

تسا هدشن فیرعت نوشارب ...کال ندوب عیطم

مهم هجیتن هکنیارگم دننکیمن تلصو نوشدوخ نژدا مهاب دایز سپ

." نریگب هدهع هب ناوخب ور یسایس یعامتجا

. نوش یعامتجا هقبط و یفرعم نیا بخ اتب

هنک، جاودزا اتب نز اب هنوتیم افلآ درم ،هی نتسه یلومعم یاه _"ژن

" هشیمن شسکعرب

. لماک نتسه درم "_ اگما

. ندشرادراب تیلباق ، نراد محر و

یتح هشیم لا عف سکس زا دعب هلا! عف ریغ سکس نیلوا زا لبق ات

. نشبراد هچب هعفد نیلوا اب هنکمم

. نشیم هلماح افلآ زاژن طقف هتبلا

هکانتشحو ، هیسنج کرحم روج ،هی تیه هرود نومورف

هن ای هشاب هرکاب اگما هنکیمن قرف

هنوتیمن مه یچیه و نراد یسنج دیدش زاین تیه هرود هام،وت ره

. امتح نشاب نوشدوخ تفج اب دیاب هنک. نوشاضرا

تیه هرود . هشیم نوشگرم هب برجنم نباخب یا هگید یافلآ اب هگا

نوچ . دننک هلمح شهب هنکمم اه افلآ هشیم دازآ یرتشیب نومورف



ننکیم سح وشوب

نرادن یشزرا نوشساو ، اهاگما ،کال اهافلآ

ننک. ادف ونوا نوشدوخ تذل هساو نرضاح

هلماح هدرم زا هک افلآ جوز هی اب نریم یلوپ یب رس الزا ومعم ، اهاگمٱ

... سا هیضق دعب هی نیا بخ یلو نش،

منونمم نتشاذگ مرایتخارد ور تاع ال طا نیا هک مبوخ یاتسود زا

رناژی نوتتارظن واب دینک لا بند ور تااه ناتساد نیا مشیم نونمم

نیدب

@HangoutsReadings❄

#sky

یت_ یب یج لا یزاجم هناخباتک نیرت عونتم نمجنا

. قباس یندناوخ یاه ناتساد قوتاپ
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یمرگ راخب مدیم هلصاف مهزا ور مابل ، ندش هایس دوبک امرس زا ماتسد

مزرلیم ، منکیمن سح ماتشگنا یور هگید ور هشیم جراخ انوا نیب زا هک

هب ور ماتسد ، منوخرچیم ومهاگن هنوخراک گرزب طایح فارطا وهب



، مربیم هرتگرزب مزا زیاس راهچ هک ینشپاک داشگ بیج یوت یتخس

! مدینش ییادص منئمطم

رابنا زا نراد هدید ورفن دنچ هک دوب هتفگ مهب کلا شیپ تقودنچ

ور شدوخ تسنوت طقف هک دوب هدیسرت ردقنوا نوا . دننکیم یدزد

. مرازن نویمرد یسک اب ور عوضوم نیا تساوخ هنک،مزا یفخم ییاج

امتح و هشیم کچ دوب هدموا هتفه نوا هک یراب تسیل هرخ باال اما

بشما . دایب منم رس بال نیا داوخیمن ملد . هریگیم رارق هذخاعم دروم

یاهراب لقن و لمح یورین هک مدید متسپ رس مدموا یتقو هنم، تفیش

مدش راک هب تسد . هدرک اهر طایح هشوگ ورانوا و هدروآ ور یشرافس

مدیشک ور روطق ینهآ یاه هلیم نوا مامت ، مدرک زاب ور گرزب رابنا رد

ردقنوا منودیم اما تسین نم هفیظو هکنیا ،اب مدرک یزاساج رابنا یوت

. هنکشیم مرس اهزوک هساک مامت هک مسناش دب

هطوحم رود مدق دنچ . هتحار ملا یخ یلو مدرک نوغاد وماتسد

ات هک مزودیم مشچ ماه نیتوپ ...هب مدینش یادص منئمطم ، مدرگیم

بصن ما هنوشرس یور هک ییا هوق غارچ . هریم ورف اه فرب یوت چم

. هتشاد هگن نشور ور مهارولج مدرک

! هسریم مشوگ هب اه هلیم ندش هدییاس یادص

یمشپ نشپاک بیج وت یمک متشگنا یاهدنب ، مدرگیمرب رد تمس هب

اهرد . مرازیم منیبیم مشچ هب هک یگرزب لفق یور وماتسد . ندش مرگ

. نتسه لفق

؟ ادص نیا سپ

و مرایم رد وراه دیلک ، هنکیم تسس ور ماهاپ اه هلیم ندش اج هباج

. منکیم شزاب ، منوخرچیم لفق یوت بارطضا اب

ور هوق غارچ ، مشیم لخاد مدق دنچ ، هتکاس و کیرات ال ماک گرزب رابنا

اه، هبعج اه، هسفق رانک .زا مرگیم متسد یوت منکیم ادج منوش رس زا

هسفق تشپ هک یاه هلیم هب ممشچ ... مشیم در یبوچ یاه یدنب هتسب
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. نشاب ات هد دیاب نوشمرامش ،یم هتفیم متشاذگ رازبا گرزب یاه

در اه هسفق رانک زا ییا هیاس مرب یم رت کیدزن مدق هی هک نیمه

. هشیم

یادص هک ندرامش هب منکیم عورش مدش یخاالیت مدیم لا متحا

مروخیم هک یتشم اب مدرگیمرب نوزرل نت ،اب مونشیم یرازبا نداتفا

هشیمریزارس نوخ منهد ...زا متفیم هدش هدیچ مهور یاه هلیم یور

. منکیم زاب ومامشچ

ریخ هتخادنا رون هک ییاج .هب هداتفا ییا هگید تمس ما هوق غارچ

! یفخم رد هی مشیم

. هزاب ،االمن هرابنا هراوید هیبش هک یرد

ییا !نهلا مندرگ ، مرمک هچیپیم مدوجو یوت یدب درد نوکت نیلوا اب

هنکیم مترپ هریگیم ور ما هقی ! هشیم کیدزن مهب یگرزب تسد منک یم

... هنزیم یتوس درم ، منکیم زاب و مدنبیم مکحم ومامشچ . یفرط هب

. نرادرب وراه هلیم نوا هگیدمه کمک اتاب نشیم رابنا دراو هگید رفنود

مهاگن دننکیم دنلب هک ییا هلیم هب همهارمه مندبدرد زا هک ییا ابنهلا

ور مکیدزن گرزب هسفق هیاپ هدشن مک نوشزا یزیچ زونه منک. یم

منکیمدنلب ور مدوخ و مریگیم

" دینک هراچیب ونم مدیمن هزاجا ": مگیم دایرف اب

. هنکیم لمح ور گرزب هلیم رفنود نوا هارمه و هدنخیم دنلب درم

درم یاپ چم ، نیمز مروخیم تروص اب هک مرب هار منوتیم مدق ود،هس،

. منزیم زاگ دوجو مامت واب مریگیم ور

شحف هنک. ادج ماتسد نیب زا وشاپ هنکیم یعس و اهر ور هلیم نوا

هچیهام یور مانودند رتشیب هشیم ثعاب هک هدیم مهب یکیکر یاه

. مدبراشف شاپ

مدنلب درم ، هشکیم بقع وشاپ منوا ؛ منزیم داد هروخیم مولهپ هب یدگل

. منزیم سفن ، سفن نریگیم ور ماتسد هگید رفنود نوا هنکیم



شولا مشپ سوبع هرهچ نوا ما، هرهچ ندید اب هریگیم ورباال ما هناچ

یشدنچ نحل اب هنکیم زابور مینتفاب دنلب ندرگ .شلا هنک یم ریغت

شزا هک ینابهگن . دینیبب یه، ": هگیم هرادرب مشچ مزا هکنیا نودب

". هباذج یاگمٱ هچب هی مدیسرتیم

زا وماتسد نشیم هریخ مخر مین هب نتفرگ وماتسد هک رفنود نوا

... یتنعل وش هفخ ": منکیم نوشاگن تینابصع اب منکیم دازآ نوشتسدریز

!" متسین اگمٱ نم

وت ور هوق غارچ رون ، هدنخیم شیکمرک یاه نودند اب

. هشیم کیدزن مهب هگید رفنود نوا هارمه ... هنزیم ممشچ

. تااه دنولب یاگما ...هی مووا _

یدیسر تیگزره نس هب یتقو هک، میشاب تاهاب مکی مینوتیم مهام _

. هشمومت رت نوسآ تساو

؟! هشاب مرگ هنوتیم ردقچ هدروخن تسد ندب نوا نوترظنب اه، هچب _

مرس تشپ یاه هقبط یور وماتسد . مزرلیم مدیم هیکت ییا هسفق هب

شمرایم یتقو هشیم مرگ ملد اه رازبا زا یکی نتشادرب ،اب مشکیم

! هعوسود یتشوگ چیپ هک منیبیم ممشچ ولج

. شمرگیم متسد وت مکحم مشکیم هآ

! هچب ینک عافد تدوخ زا یاوخیم نوا _اب

محلسم تسد منم هنکیم زارد متمس هب وشتسد فرح نیا نتفگ زادعب

رانک زا انوا زا یکی هک مرایب شدورف شقاس یوت ات منک یمدنلب ور

سرت اب نرایم موجه متمس هب فرط ودره زا هشیم کیدزن مهب

مدوخ تمس هب ونوا شا هقبط هی نتفرگ واب هسفق تمس مدرگیمرب
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... مشکیم

یزیچ هگید . مزادنیم دزد ات هس نوا مدوخ رس یور ینهآ میظع هسفق

. ممهفیمن

تسدب ههام هی هک هیتباث لغش اهنت نتشاد هگن یارب طقفاراکنیا همه

فلت تقو ای ندوب دزم تسد نودب یهاگ تقوراپ یاه لغش ، مدروآ

هنک. بارخ ور متیعقوم یسک مرازیمن . ندرک

**

مدوخ هب ونم متروص یور نوخ یسیخ منک یم مخ ور متسار یاپ

. هرایم

هسفق ریز زا ور مدوخ زیخ هنیس و مدرگیمرب ، شیم زاب منوزرل یاکلپ

رفن هس نوا ، مدیم هیکت هدش یدنب هتسب یاه هبعج .هب مرایم نوریب

هبعج هبل مرازیم منکیم دنلب وماتسد . نریسا هسفق ریز شوهیب ال ماک

مندب مامت هریم رد منوبز ریز زا یرادیشک هآ درد .زا متسیأب ماپ یور ات

نوخ ندید اب مشکیم متروص یور ور منشپاک نیتسآ ، سا هتفوک

. رابنا نوریب مربدیاب اما هشیم دب حملا

، مدق مدق ور رابنا لوط . مدنبیم ،ور یلصا رد مریم ، یمخز نوگنل

. شمرازیم مه یور مسریم هدش تسرد هک یفخم رد هب منکیم یط

پملپ هاگتسد هی اترپ و ترخ نوا وت همدای ینابهگن قاتا هب مدرگیمرب

وت کشا درد ...زا کقاتا لخاد منکیم ترپ ور مدوخ ، مدوب هدید

. هشیم عمج مامشچ

، مریگب مورآ یمک مرگ یاضف نیا وت داوخیم .ملد همرگ قاتا وت ردقچ

مدوبک یاه هجنپ اب ور راوید کیچوک دمک رد منک فلت تقو دیابن اما

هکنیا ات مدرگیم اه ترپ و ترخ الی ما هگید تسد واب منکیم زاب

و منکیم پملپ ور یفخم رد مشیماپ . شمریگیم گنچ وهب شمنیبیم

باوج زادعب هیق ال خا دب درم هک مریگیم سامت ینابهگن لوئسم اب



لیلد هکنیا ،ات مباسیم مهب ور مانودند ... هنکیم رغرغ یلک نفلت نداد

منوا . مگیم شهب وزیچ همه نم و داوخیم ور منتفرگ سامت عقوم یب

؛هک هگیم و هشیم ضوع شنحل شدشاب هتفرگ قرب راگنا

زاب شارب ورد یتقو هشکیم لوط یتعاس عبر . هنوسریم  وشدوخ

تشحو متخیر ورس ندید ،اب مدیم لیوحت شهب ورادیلک هتسد منکیم

هنک. یگدیسر اراک هب .ات منوسرب هنوخ هب ور مدوخ داوخیم مزا هنکیم

**

ور هام رون یولج نراداهربا هکیرات تولخ ، متسیا یم نابایخ وت

یتح مسفن هک هدش نیگنس منت ردقنوا مرادیمرب مدق هتسهآ ، نریگیم

ور هدروخ مرس هب هک ییا هبرض هریم یهایس مامشچ . دایم دنب

یبوخ رکف دیاش . هرخیم ور ما هجوت ینیشام رون هنکیم یروآدای

هگن یارب منک یمادقا هکنیا زا لبق . هنوسرب ییاجات ونم هک هشاب

زا ملداعت هشیم هدایپ عیرس و هرادیم هگن هدننار ، نیشام نتشاد

هرهچ هب هرادیم هگن ونم نیمز متفیب ماوخیم هک نیمه مدیم تسد

. مراپسیم شهب ور مدوخ منکیم هاگن شانشآ ، یدج

؟ هدموا ترس ،هچبالیی لئوگین _

یم شا هنیس هب مرس مزادنیم شندرگ رود ور مقمر یب یاتسد

." پیلیف ... مریمیم درد زا مراد ": هونشیم ور ما هتفرگ یادص منوبسچ

مدنلب . هنوشنیم مبل یور یدنخبل ، تذل ساسحا ، هریگیم شوغآ وت ونم

مدز خی تروص یور شمرگ یاتسد ، مرازیم ولج یلدنص یور و هنکیم

یم شا هریت تشرد ییولا بلآ یامشچ . هنزیم لوز مامشچ هب هشکیم

هنیشیم و هدنبیم مارب ینمیا دنبرمک ، یهاتوک شزاون زادعب نشخرد

. نومرف تشپ

مشیم هریخ ششارت شوخ هنودرم تروص وهب منودرگیمرب ور مرس
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راولش و تک هدز، باال لومعم قبط ور شبترم هاتوک هایس یاهوم ،

. هشنت یتمیق نورگ کیش

تدم همه نیا زادعب ": هگیم یدج یلیخ هزادنیم مهب یمشچ هشوگ

؟" منک ادیپ یروطنیا وروت دیاب

. تعاس هدجیه و زور وهی هتفهود _

بقع یلدنص یور یزیچ ندش اج هباج ، یعرف نابایخ وت ندیچیپ عقوم

وداک تکاپ ندیداب ؛ مدیم بقع یلدنص هب ومهاگن ، هنکیم مواکجنک

. مشکیم تلا جخ . گنراگنر

یلک و هنیبب ونم ات دایم شیراک رفس زا نتشگرب زادعب هشیمه نوا

یشورف تسد یزابرهش یوت یتقو . هرایم مارب یتاغوس و هیده

ونم داوخیم طقف مدرکیم رکف شلوا ... دش.موا انشآ ماهاب مدرکیم

وعالهق مارتحا و میتشاذیم مهاب هک یاهرارق یلو هزادنب تسد

یب مدایز هک درک دعاقتم ونم ، دادیم نوشن مهب تبسن هک یبیجع

،اما متسه و مدوب یضاران هشیمه مدوجو زاژن هکنیا .اب متسین شزرا

ونم هکنیا زادعب . هنزیم رانک ور فرخزم راکفا نیا مامت ندوب نوا رانک

زور نوا دش،زا اپرب ییا همهمه درک انشآ شدوخ نژدا مه یاتسود اب

هب یتمیق نورگ یایاده فلتخم یاه مدآ فرط زا سمسیرک لا سره

هداتسرف منکیم یگدنز نوشاهاب مه نم الانک،هک هداوناخ هناخ، سردآ

طقف مدیدن مشچ هب ور ایاده نوا زا مودکچیه هک .نم دشیم

مدیمن تیمها اه هیشاح هب هکنیا زا پیلیف و مدینشیم نوشبجار

. دموا یم ششوخ

. هرادیم هگن ور نیشام هنوخ رد یولج

تمس هرجنپ هدرپ ، ادص نیرتکیچوک ندینش ،اب نوش رتخد ، یلیام

نوا ندید .اب ندرک یلوضوف هب هنکیم عورش و هنزیم رانک ور نابایخ

ضوع حملا هنزیم بوچ ونم ههایس غاز هراد یکدزد هک یامشچ

. مدوب شوت هک یمنهج هب مدرگیمرب زاب هشیم



ور مدوبک یاتشگنا رس هنکیم مکمک پیلیف منک، زاب ور دنبرمک ماوخیم

تحار هیضق نیا زا منوتیمن ": هرادیم هگن شتسد یور یمارآ هب

." مرذگب

.زا منکیم زاب ور نیشامرد و مشکیم ور متسد ، هسوب یم ور متشگنارس

": هگیم هک مونشیم ندش هدایپ عقوم ، منوبسچیم مهب مانودند درد

." منومب تشیپ ماوخیم بشما نک، زاب ور تقاتا هرجنپ

،رد هشیم .مخ مدیم ور شباوج متام هریخ هاگن ،اب منودرگیمرب ور مرس

ور نیشام ات هریم و هدنبیم ور مدرک اهر زاب هک ور هدننار کمک تمس

هنک. کراپ

. ینیچ ربخ هتفر امتح ، تسین هرجنپ تشپ هگید یلیام

هجنپ اب متسیا یم رد تشپ و مریم ،باال یدورو یاه هلپ اتراهچ هس زا

هاگن رمک هب تسد تلا ابح هنک یم زاب ورد . مبوکیم رد هب منیتوپ یاه

؟" هدش نوتاوعد مهاب ": هزادنیم مهب وشزیمآ ریقحت

لخاد رانک شمنزیم ! هدرگیم پیلیف لا بند هنک یم هاگن مرس تشپ هب

دنلب دنلب یلیام رتدب نوا ردوزا ندش هتسب مکحم یادص مشیم هنوخ

تساوح ... یشفک اج وت رازب وتفیثک یاه نیتوپ هک هدیم روتسد ،

! ینکن فیثک ور ییاج هشاب

تمس هریم باال هقبط ،هب هرادرب مرس زا تسد ات مدیم نوشماجنا

یاه قاتا و ییاریزپ باالسنلا هقبط هک هقبطود هنوخ . ییاریزپ

یارب کیچوک قاتا هی هنوخزپشآ نییاپ نیا و هنوشدوخ صوصخم

نم.

نوریب هنوخزپشآ زا هشتسد هک یغاد پوس گرزب هساک اب الانک موناخ

؟" یشاب راکرس االن دیابن هگم هنک:" یم یمخا نم ندید ،اب دایم

@romane_sahnedar



. هریم اهباال هلپ زا

وشباوج درس . مایب شلا بند داوخیم مزا مریم شهب ییا هرغ مشچ

. منوتیمن ;هک مدیم

. هنکیم شرهوش نیولا هب"ب هراد هک دایم باال هقبط زا شتیاکش یادص

!ایبباال". لئوگین ": مونشیم زاباال درم یادص

و نت یتخس هب مریگیم ور هلپ هار رانک یاهدرن ، یگدنز نیا هب تنعل

رود ور انوا مسریم هک ییاریذپ سنلا .هب مشکیم ورباال منوغاد ندب

دنلب یاهوم ، یلیام . نشیم ندروخ اذغ هدامآ هک ، منیبیم ماش زیم

یپوس باقشب هب وشثیبخ هاگن هتسرفیم شا هنوش تشپ وشیتروص

. هزودیم هنکیم رپ شارب ، شردام هک

هب وشرس هرازیم شامشچ یور شندرگ زا نوزیوآ کنیع الانک، نیولا ب

بقع وشیلدنص . مشیم مشچ وت مشچ ، نسم درم ،اب هنودرگیمرب متمس

تسرد رسدرد زاب دایم رظنب هک روطنیا ": هشیم دنلب زیم تشپ زا هدیم

!" یدرک

بیج وت ور شتسد ، هنوراخ یم ور ششوگ رانک ، هتسیا یم مور هبور

ییاراک تسیل نیا ": شرایم نوریب یذغاک اب هارمه و هربیم شراولش

." یدب ماجنا دیاب ادرف هک

ور شدرم الانک موناخ . مدیم نوکت ور مرس ، مریگیم ور مور ولج ذغاک

. هنزیم ادص

ادخ. ،هآ هشیم درس هراد تماش _ایب



هاگن مهب بیجع نیولا ب هتقو دنچ هک هنودیم مه الانک موناخ یتح

اب درم . هشاب کانسرت یافلآ هی هنکمم نوا منکیم رکف یهاگ ، هنکیم

پوس ": هبوکیم مهب ور شاتسد اتود و هدرگیمرب ، شنز ضارتعا یادص

." هبسچیم ینوتسمز ، هدرس بش نیا یوت ، مزیزع وت صوصخم ! غاد

اه هلپ وزا منوپچیم مبیج وت ونوا منک هاگن تسیل هب هکنیا نودب

قاتا لخاد . منکیم زاب مناوت نیرخآ اب ور مقاتا رد هتسد . مریم نییاپ

تشپ واب مدیم هیکت رد هب ور مرمک . مشیم مدرس ، کیرات کیچوک

تمس هب پیلیف هرابود ندید دیما .اب منزیم ور غارچ دیلک تسد

. هشیم هدایپ نیشام زا هرجنپ تشپ ... مندید ،اب مربیم موجه هرجنپ

وشدوخ هتفرگ وراه وداک هک روطنیمه . مدیم ورباال ییوشک هرجنپ

تکاپ و هنکیم در هرجنپ باق زا ور شتسد منزیم دنخبل ، هنوسریم مهب

هرجنپ ، هشیم در مشدوخ دعب . هرازیم هرجنپ رانک تخت یور وراه وداک

. هنکیم هاگن ور مقاتا لخاد بجعت .اب هدنبیم ور

هرفن هی تخت ،زج هشیم مقاتا دراو نومییانشآ زادعب هک هراب نیلوا نیا

. هنیبیمن یزیچ یراوید یبوچ دمک وهی

. هنیشیم متخت هبل هدیم باال وشاهوربا

! دننکیمن یرادهگن تزا بوخ انوا _

. مریگب شود هی مرب ات مرایمرد ، سابلدمک یوت ،زا مزادنیم باال هنوش

و هدرک عمج انوبایخ وت زا ونم الانک، نیولا .ب دننک یرادهگن دوبن رارق _

داد. هیارک ور قاتا نیا مهب

؟" هیارک ": هسرپیم بجعت اب پیلیف

یم لش ور شتاورک ، هرازیم متخت یور تشلا ب رانک هرایم رد ور شتک

زاب. ور شا هقی یاه همکد زا اتود هنک،



راک شارب هرآ، ": مرازیم پیلیف رانک تخت یور مرایم رد هک یاسابل

." منکیم

هروخیم رس یمک . شمشکیم نییاپ و مرازیم مپیز یور مراشا تشگنا

. هنکیم ریگ وهی

منشپاک پیز هنودرگیمرب شدوخ تمس ونم ، هریگیم ور مولهپ ، پیلیف

غولب هب هک هگید هامدنچ ات مدرکیم رکف نیا هب متشاد ": هنکیم زاب ور

." مراد هگن مدوخ شیپ وروت یسریم

رد ور وشاه نیتسآ ات هریگیم ور متسد و هشیم دنلب ، منزیم یدنخبل

منشپاک ندروآ رد زادعب ، مزگیم ور مبل و منکیم مخا درد .زا مرایب

تزا ماوخیم بشما ": هسوب یم ور مینوشیپ هدیم بقع وماهوم

منک". یرادهگن

نیلوا ": هراد شیدج هاگن اب یبیجع صقانت هک هنزیم ینابرهم دنخبل

!" همراب

سمل زا طقف ، مدیشچن ور شا هزم حاتاال ،هک منکیم هاگن شاه بل هب

هرهب مندیشک شوغآ رد عقوم شمکحم ندب و شمرگ یاتسد

درد زا هرایم رد مرس زاباالی ور مرویلپ ،و هرازیم رانک ور نشپاک . مدرب

یاه .دنب مینکیم هاگن ما هتفوک دوبک نت هب ودره ... مگیم یدنلب خآ

مه رد مفایق هنیبیم یتقو ، هشکیم منشور تسوپ یور شتشگنارس

اب هنکیم زاب ور مقاتا یوت سیورس ،رد هشکیم ور شتسد . هشیم

متساوخیم ؟ یرادن ناو هی یتح ": هگیم شمورآ نحل هارمه تینابصع

منک." تایدوبک یارب یراک هی خی سرپمک اب

،زا متمس هدرگیمرب نارگن مشیم کیدزن شهب مرادیمرب ور ملوح



". تسین دب منیا ": منکیمزاب ور درس بآ شود مشیم در شرانک

، مرایم رد ور مریز سابل و مراولش . هدنبیم ور مومح رد تینابصعاب

یسک نیلوا مراد تسود ور پیلیف تینابصعا درس، بآ شود ریز مریم

تسد . هریگیمربرد ور ما هنهرب ندب درس هنم،بآ یتم سال نارگن هک

منوتب ات مدیم هیکت راوید هب ور متسد هی ماه مخز یور مشکیم

راوید یور کیچوک هنییآ هب یهاگن ، مروشیم ور ماهوم . متسیأب

. هدوبک شارخ ما هنوگ یور هدش؛ یمخز مینوشیپ رانک ... مزادنیم

*

رود ، منکیم کشخ ور مدوخ هلوح ابو مدنبیم وریش

مومح راوید رانک پیلیف . منکیم زاب ور مومحرد . مچیپیم مدوخ

ورهک هرجنپ ، هنزیم یدنخبل مندید اب هریگیم ماک شراگیس زا هداتسیا

. هزادنیم نوریب ور راگیس هدنوم ،هت هریم شتمس هب هتشاذگ زاب یمک

. شمشوپیم منکیم زاب ور هلوح مرادیمرب ور یگنر دیفس ریز، سابل

و هدیزرو ندب هب ور ما هیکت هشیم هقلح مرمک رود پیلیف یاتسد

منت یور شا هگید تسد و هرازیم ما هنوش یور وشرس . مدیم شیوق

؟" ینک زاب یاوخیمن مدروآ تارب هک یاه هیده ": هشکیم

،ور هسریم متسدب هک یتکاپ نیلوا و مایم نوریب ششوغآ وت زا مورآ

هتقو یلیخ ، مشیم هدز قوذ گنر هایس نیج راولش ندید اب منکیم زاب

ماگن هریخ شندیشوپ عقوم پیلیف ... مدرکن منت ون سابل

": مشکیم ماپ یور متسد ، منیشیم تخت یور منزیم یدنخبل . هنکیم

..." هنوبسچ

. هدیم نوشن بوخ وتلگشوخ هدیشک یاپ قاس _

! دنلب نیتسآ یکسا هقی دیفس تکا ژ، ندید اب منکیم زاب ور یدعب تکاپ

. مشکیم شمرن سنج یور یتسد ... هنزیم قرب مامشچ

تسود یلیخ ": منکیم شهاگن و مریگیم ملغب وت تکا ژ، هنیشیم مرانک



". مراد

هکیت هی ندید :"اب هشکیم مسیخ یاهوم یور یتسد یباذج دنخبل اب

؟!" یلا حشوخ ردقنیا سابل

. منکیم کیدزن شهب مدوخ مچیپیم متسد رود ور شنوزیوآ تاورک

. تمسوبب هدب هزاجا _

مزارد همرس تشپ شتسد هک روطنیمه ، هرازیم مابل یور شبل

. منکیم زاب مه زا ور مابل . هنکیم

یفصو لباق ریغ سح نوما هنیس هب هنیس ینیگنس ، مسوبیم قیمع

ور ممخز یاج و ما هنوگ ، هشاپیم متروص یور شمرگ سفن . هدیم مهب

هشیم زاب هرابود ممخز راگنا هکمیم ور مینوشیپ رانک مخز . هنزیم بل

. هنزیم نوبز ور هشیم هزات هک ینوخ

ناجیه ... هنزیم دنتدنت مبلق ، مرازیم ما هنیس یور متسد ، مزرلیم

هاگن مامشچ هب ینوخ یابل ،اب هنکیم رپ ور مدوجو مامت ییا هداعلقوف

. هدیم وش

ور وشتروص ، هسوب یم ومینیب کون هدش لبق زا رت نشور شامشچ گنر

... مشکیم یهآ دنخبل اب هنزیم سیل ور متروص یور شارخ هدیمرس

ال الهب ور ماتشگنا ، مشیم هنحص نیا قشاع نم و هدنخیم منودنخ یابل یور

: هگیم تلا ح نومه وت .هک مرازیم شاهوم ی

." یراد ینیریش ، نوخ "

؟" یماشآ نوخ هگم،وت ": مسرپیم بجعت اب

. هدوبن وت نوخ یگزمشوخ هب مودکچیه اال حاتو ... لئوگین ، هیدایز تدم _

هدنوم نوخ و هکمیم ور شابل اما هدشن مرواب منک، یم شزاون ور شاهوم

یدنخشین ،اب ننزیم یخرس هب نشیم رت قارب شامشچ ، هروخیم ور نوشور

؟" یدرک هزم تباوخ تخت یوتور همه ": مگیم ، منوشکیم مابل تمس وشهاگن



دعب هب ییاج هی زا .اما مدرکیم تمواقم زاین زرم .ات ندوب ، راکش انوا همه _

ردقنیا ، باوخ تخت یوت مودکچیه شاب نئمطم ! هشیم لمع دراو هزیرغ

. نشیمن هزم هناقشاع

. منکیم در شاهوم زاالی ور ماتسد ، مسرت یم

نوخ در هشکیم متروص یور شتشگنا رس ، هزودیم مشچ مشنکاو هب یدج

." شاب هتشاد دامتعا مهب ": هگیم هنکیم عمج ور هدنوم اج هب شابل زا هک

تریح .اب منکیمن شسح هگید یلو مرازیم مینوشیپ مخز یور متسد

؟" ممخز ": مگیم

هسوبیم ور هدرک عمج ور نوخ در هک یتشگنا و هنیشیم مرانک ، هشیم دنلب

میمرت ور تمخز نوخ ندروخ عقوم ، منهد قازب ": هزادنیم مهب شخرس هاگن

." هداد

! منکیمن سح ور یتخمز نوا هگید و مشکیم تسد ما هنوگ شارخ یور

داوخیم تلد ینزیم کنوخان یزیچ هب یتقو ": مشیم دنلب ماه جنرآ یور

. ینک هزم وشمه

؟" هرادن ور ششزرا نم نوخ ینیریش

شرس و رمک هتسشن تخت یور هک روطنیمه ، هنوخرچیم هقدح وت وشامشچ

. هدیم هیکتراوید هب ور

،ملد منیشیم شاهاپ یور مشیم دنلب ماجرس زا تنطیش اب هدنبیم وشامشچ

ما هنهرب ندب ،هب مزادنیم شندرگ رود ور ماتسد ، منک شناحتما هک داوخیم



حهلا یور منوبز کون ، مربیم شپچ تمس شوگ کیدزن ور مابل . هشیم هریخ

ملا ...نم پیلیف ": منکیم شا هسوسو ناجیه زا یدنخبل اب مشکیم شا

..." میشاب مهاب شرخآ ات هرارق ،ام مهوت

." ههوت مهلا ماه گر یوت مرگ نوخ ": مدیم هیکت شرس هب ور مرس

"! یمهفیمن نک.وت شمومت ": هگیم درس یلیخ

؟"! ممهفیمن ویچ ": منکیم شزاون شندرگ مربیم بقع ور مرس

ور مسح مامت و هنکیم منارگن شزمرق یامشچ اب هریگیم ور ما کف

. هنورپیم

نوخ . یدب سیورس مهب هشیمه یشیم روبجم منک، شناحتما هرابود _هگا

وت یاه گر وت مرگ نوخ یلو ، ندش یدنب هتسب هشیمه منکیم هیذغت هک یاه

. ینکیمن هیذغت تسرد ... یفیعض !وت ندوب نیریش ، نتشاد نایرج

شیپ یروجنیا یاوخب هگا ، یرایب ایندب ونم هچب هرارق !هک ینم عالهق وت

ونم. یاهوزرآ مه یربیم نیبزا ور تدوخ مه یرب

دیاش . مشیم دنلب شاپ یور ،زا هتسرفیم بقع ور مرس کیچوک لوه هی اب

. مشاب ماشآ نوخ هی همعط داوخیم ملد یلیخ یلو ، هشاب نوا اب قح

ور ماه گر یوت شین یانودند ندش ورف زیگنا ناجیه ندرک سح سوه

. ماوخیم

. مباوخب مریگب عیرس هک هدیم روتسد مهب هنکیم بترم ور مباوخ تخر

ترش یت زا یکی بیج وت منک،زا یم زاب وشرد دمک، تمس مریم مشیم دنلب

منیبیم مدرگیمرب مرایم رد ور یبیج یوقاچ منوزیوآ یسابل بوچ زا یاه

! همرس تشپ پیلیف هک



وراکنیا :"وت، هگیم همزمز ،اب هنکیم هاگن متسد یوت یوقاچ هب تینابصعا اب

." ینکیمن

مشکیم متسد چم یور وزیت یوقاچ و منزیم یثیبخ دنخبل

. هنکیم فعض مندب هشیم ریزارس هک ینوخ ندید ،اب هربیمم ییا هظحل مسفن

ترپ ... هبوکیم ما هنیس هب شتسد فک اب پیلیف ، هشیم لو متسد زا وقاچ

. یراوید دمک لخاد مشیم

منهد یور شتسد مور! هبور هنیشیم عیرس هک، منزب داد ماوخیم درد زا

،وت هشکیم ریت مرمک یگتفوک . هنوبسچیم شابل هب ور متسد چم و هرازیم

... منزیم گنچ شاهوم

. هنکیمرت زاب ونوا و هشیم ممخز دراو ، شدنلب شین یاه نودند

نشیم رامخ مامشچ . مدیم نوریب ور مدرک سبح هک یسفن ، منوخ ندز کم اب

. مریم حلا زا مراد

،اب هدنبیم مکحم وشامشچ هنک یم ور،اهر متسد منک. یم همزمز ور شمسا

." قشاع ... قمحا وت، هب تنعل ": هنزیمداد هبوکیم رد یوت تینابصع

." هبوخ :"حملا منکیم شلغب مریگیم ور شا هقی

تخت یور ونم . هنکیم مدنلب متسشن هک روطنیمه ، هشکیم تسد ور ماهوم

لفق مندب رود هک مرازیم شتسد یور متسد هشکیمزارد مرس تشپ ، هرازیم

هدش.

. نریم نراد مامشچ

"! یدرکور تدوخراک رخآ ": هنکیم ناراب هسوب ور ما هنوشرس

نم هب طقف هک منکیم یراکره ": منزیم یجک هدنخبل درد اب هشکیمریت مرمک

". ینک رکف



نم! شیپ خاک وت یگدنز ؟ ینکیم لوبق ور مداهنشیپ _

. مدرک اضما دادرارق شاهاب . هدیمن هزاجا الانک،مهب نیولا ...ب ممموا _

هدیم نوریب مندرگ یور وشمرگ سفن

؟" یداد رارق "هچ هسوبیم وشاج قیمع

. مگیمن یزیچ

. منکربص هام،مه دنچ نیا دیاب سپ _

. ممهفیمن یزیچ هگید مشیم شوهیب

***

! مرپیم اج زا متخت نروخ نوکت اب

. منکیم دنلب تشلا ورب زا ور مرس ، هنزیم متخت هیاپ هب ییا هگید دگل نیولا ب

... یشاب هتفر دیاب .االن لبنترسپ ... هرید وشاپ _

رانک یاه تکاپ هب شهاگن ، مجیگ زونه منکیم زاب ور ممشچ هی

هب هکنیا نودب ؟ نیچ :"انیا مفرط هنکیم ترپ هرادیمرب وشیکی . هتفیم متخت

؟" یراد هطبار یکاب یگب نم

. منوخرچیم هرجنپ تمس هب ور مرس

. مدیمهفن ال ؟صا تفر پیلیف یک

؟" مگیم یچ تسه تساوح :"یه، هریگیم وموزاب

... مشیم هدامآ ، شاب رظتنم نوریب _



؟" هییا هگید روتسد اباب :"هه،هن هدیم باوج هنعط اب هنکیم لو وموزاب

هب ور متسد ماوخیم متسیأب منوتیمن ، هنکیم مهاگن یمشچ ریز . مشیم دنلب

یتنعل نوا ؟ یدرک یتلغ :"هچ هریگیم اوه وت ور مچم نیولا هکب مریگب راوید

؟" هدروآ ترس بالور نیا

؟ هشیم مک متمیق ؟زا هیچ ": مشکب شتسد ریز زا ور مچم منکیم یعس

؟" ینک تلا خد زیچ همهوتدیاب

. میراد داد رارق !ام ینکیم یگدنز نم هنوخ وت یراد نوچ _هرآ،

. مرایم ترس هچبالیی یشابن دنبیاپ هگا ؟ هتفرن هک تدای

میمصت قح دوب هتفر مدای . مرادیمرب تمواقم زا تسد ، شامشچ وت هریخ

. مرادن ور میگدنز یارب یریگ

گنر دیفس رویلپ . هبوکیم مهب ورد هریم نوریب مقاتا ،زا هریگیم هلصاف مزا

متمس هب هک یتکاپ ، هتحارو مرگ مشکیم تسد مانیتسآ یور منکیم منت ور

هدز قوذ زاب دیفس مرچ یاه نیتوپ ندید اب مزادنیم هاگن ور هدرک ترپ

موناز ریز ات هک ، مراولش یور منکیم ماپ ور دنلب قاس یاه نیتوپ . مشیم

دنلب یوتلا پ !!!هی هتفیم شهب یقافتا ممشچ هک یدعب تکاپ . هسریم

، شمشوپیم مرویلپ یور مرایمرد وروتلا پ منزیم هدارا یب یدنخبل . هزمرق

ودره یذغاک و مرچ هچراپ ندرک سح اب مرب یم شاه بیج یوت ور ماتسد

. مرایمرد مبیج زا ور

نیا .هب مترظتنم هدزاود تعاس زورما رهظ ": منوخیم ور شتشاددای

..." سردآ

دای مارب ذغاک نیا ندید .اب منکیم متسد ور زمرق مرچ یاه شک تسد

تخت رانک زا ور منشپاک داد...! مهب بشید نیولا هکب یتسیل هشیم یروآ

. مرادیمرب ور ملیابوم و تسیل مبیج وت ،وزا منکیم دنلب

شراگیس ، منیبیم ور نیولا ب منزیم نوریب هک هنوخ رد ،زا نوریب مایم قاتا زا



تشگنا . شاپ رانک هتفیم هنومیمزاب بجعت زا هک شنهد اب هشاه بل یور هک

پیتشوخ یدایز ارهاظ هنک، یم رت کیدزن شامشچ هب ور شکنیع شا هراشا

مدش.

..." مریم مراد الانک، یاقآ ": مدیم شنوشن ور تسیل

نیشام تمس هب هدیم نوکت وشرس تسیل ندید اب هنک یم زیر وشامشچ

منم مزادنیم شهب یهاگن همتسد وت ذغاک هک روطنیمه . هریم شا هدش کراپ ،

مریم مشکیم ومهار .

هب ممشچ مهاررس ، همرگ ال ماک مندب منک یمن سح هگید ور امرس و فرب

هشیش مدش.رد یلکش هچ منیبب داوخیم ملد یلیخ . هتفیم یسابل هاگشورف

و هراک همرگ شرس هدنشورف ... مشیم هاگشورف دراو منک یم زاب ور شیا

لخاد مریم مراد یمرب یکلا سابل هی منک یم هدافتسا تصرف نیا زا منم 

ورپ قاتا .

قح الانک ،هب هنزیم مکشخ بجعت زا منیبیم هک یدق هنیآ یوت ور مدوخ

ریس مدوخ ندید زا هکنیا زادعب منک. یم بترم تسد اب ور ماهوم . مدیم

هی هزاغم ،وت مراذیم شاجرس ور متشادرب هک یسابل و نوریب مایم مشیم

، هغولش یلیخ مدب. ماجنا وشیرتفد یاراک ،ات تسپ مریم مروخیم یخرچ

دیدج کچ هتسد ، مریم کناب هب نوا زادعب . مشاب فص یوت دایز مشیم روبجم

مومت مه ور هدرک تشاددای مارب هک ییاه تخادرپ زا یرس وهی مریگیم ور

مارب پیلیف هک یسردآ نومه هب مریم هک هشیم رهظ ابیرقت منک. یم

ملیابوم مشب دراو هکنیا زا لبق . هکیش و گرزب ناروتسر ،هی هدرک تشاددای

مشیم ناروتسر سنلا دراو نانز مدق مدیم باوج یلیم یب اب هروخیم گنز

ینابصع الانک طخ تشپ . مدرگیم مباذج درم لا بند ندرک ، مشچ مشچ اب

!" لته االنایب نیمه ": هنزیمداد

؟" هدشیچ ": مسرپ یم بجعت اب متسیا یم



یم شتیریدم هک یلته وت ور ماپ نم هک تساوخیمن شلد تقوچیه نوا

! مرازب هنک

االن". نیمه ... اجنیا :"ایب هدیم رتدنلب ور مباوج

باوج داوخب هک همهم ملا وس ال صا هگم ، مدرک رکف یچ مدوخ شیپ هآ

. مدیم راشف متسد وت ور مایکون هداس لیابوم هندب ... هدرک عطق هدب.

مرب. نوریب ناروتسر اتزا مدرگیمرب

! لئوگین _

و هداتسیا ییا هرفنود زیم رانک شتمس مدرگیمرب . هپیلیف یادص ! متسیا یم

مدق هک روطنیمه ... مدیم تروق ور مولگ .بآ دایم متمس هب دنخبل اب

." یدموا شوخ ": هگیم هرادیمرب

." هدموا شیپ مارب یراک مرب، دیاب ": مریگیم نییاپور مرس

یرب یتساوخ اجره میروخب مهاب راهان ": هرازیم ما هنوش یور شتسد هی

." تمنوسریم

! دروآ ور راهان مسا

نیا قوش و قوذ شمه ، مراد فعض ، مدروخن یزیچ هتقو یلیخ موه...

ونم و هریگیم ور متسد . هتشاد ما هگن اپرس هک پیلیف ونوعالهق یاه سابل

وت اذغ شیپ ورسد هارمه عونتم درس و مرگ یاهاذغ هرب. یم زیم تمس

مارب ور یلدنص . هزادنیم بآ ور منهد یباسح هدش یدنب هقبط یاه فرظ

مور هبور . مرایمرد ور ماه شک تسد ، منیشیم . هشکیم بقع

." یدرک لوبق ور متوعد هک ملا حشوخ ": هنیشیم

. مشکیم تلا جخ هرازیم مهب هک یمارتحا زا

نک. عورش _



مباقشب یوت یمک نوشمومت منک،زا هزم ماوخیم ونوشمه گنراگنر یاهاذغ

. مروخیم مزیریم

یاذغ شیپ و هدیم شوگ هشخپ هلا حرد هک ییا هدنز کیزوم هب راگنا پیلیف

. هرازیم شولج ور یکبس

. منیبیم هن مونشیم یزیچ ،هن همنسرگ ردقنوا هکنم ماه...

. دایم تهب یلیخ اسابل ،نیا مدرک روصت هک روطنومه _

مهب وشدنخبل منک. یم شاگن ندیوج لا حرد ، اذغ زا هدرک داب یاه پل اب

؟" هشاب ... یروخب اذغ بوخ دیاب هشیمه ": هگیم شفرح همادا رد هدیم هیده

منوا ، مرایب ریگ چیودناس هی منوتب .هگا هسریمن ملوپ ...": مدیم تروق وراذغ

ما". هدعو هی ارب

اب ماوخیم ": هدیم نوکت شاذغ شیپ پوس یوت ور شقشاق . هشیم یدج

منک". تبحص الانک

؟" هسرب مهب ؟ یگب یاوخیم یچ منک:" یم رپ ور مباقشب مزاب

:"و... هروخیم شزا یمک هرادیمرب وشیندیشون ناویل ، هنکیم اهر قشاق

رت". مهم یازیچ

یچ؟ هشورفب تهب داوخب ونم _هگا

؟ هراد یلکشم _

. منکیم ادیپ نوما هطبار و مدوخ هب یدب سح _هرآ،

. منکیمن تکرد _

ور مناویل و مشکیم رس مناویل وت یندیشون ، مراذیم رانک ور هدش رپ باقشب



. مبوکیم زیم رس

یرادن یسرت ، یتسین رهش نیا یاگمٱ اهنت وت نوچ ! ینکیمن کرد هک همولعم _

. یچیه زا

؟ یسرتیم _وت

هی هب هدب ونم هتفیب جلر س تاهاب الانک هکنیا .زا مسرت یم اه هلماعم _هرآ،زا

تناما هب تارب هک یزیچ هب منزبدنگ یرکف یب اب هکنیازا ... هگید رفن

. متشاذگ

. هدیم باال وشاهربا

جل ماهاب ینکیم رکف ارچ ": هسرپیم هریگب بل شناویلزا هرابود هکنیا زا لبق

؟" هنکیم

شتلغ سس لخادو یراخوس یوگیم ندب وت منک یم ورف مرادیمرب لا گنچ

رطاخب ... ههوت راک همهفب هگا دید. ور دوب مقاتا یوت هک ییاهوداک ": مدیم

." هنکیم جل هیناهنپ نومطبار و یتفرگن هزاجا شزا هکنیا

یم هل موجیم ور وگیم مانودند نیب شندیشک اب مراذیم منهد وت لا گنچ

منک.

بظاوم طقف . نکن ازیچنیا نارگن ور تدوخ :"وت هنزیم یمی مال دنخبل

." شاب تیتم سال

مدیم تروق روزب ور مرپ نهد . هنک یم ترپ ور مساوح ملیابوم گنز یادص

زادعب ، مشکیمرس ... متسد هدیم بآ ناویل هی پیلیف . متفیم هسکس هب وهی

. مدیم باوج ور لیابوم هزات یسفن

منوسرب ور مدوخ دیاب هک هگیم مورآ یلیخ طخ! تشپ ، ینابهگن لوئسم

. دننک تبحص ماهاب ناوخیم و ندموا اه سیلپ ، هنوخراک

تشپ .زا هرتمهم راگنا یکی ،نیا مسرب مراک مودک .هب مرازیم مه یور مامشچ



شهب یهاتوک هاگن هنک، یم هاگن لا وس اب پیلیف . مشیم دنلب زیم

." تمنیبیم ادعب ": مزادنیم

." مریم مدوخ ": شا هنوشور مرازیم ور متسد ،هک هشب دنلب داوخیم

راک هب یتقو .ات منوسریم ناروتسر یجورخ هب ور مدوخ دنلب یاه مدق اب

تسین رادرب تسد مهانک .ال منکیم رورم ور بشید تاقافتا مامت مسرب هنوخ

. منکیم شوماخ ور ملیابوم . هریگیم سامت ... مهرس تشپ

زادعب هلصاف بال ینابهگن لوئسم . نتسهزاب هنوخ راک یدورو یاه هزاورد

هایس یوتلا هکپ یناوج درم تمس هشکیمونم و هریگیم ور موزاب مندید

. هراد نت هب یدنلب

نم ! هشنت هک ینورگ یاه سابل ،نیا سرزاب بانج دینیبب ": هگیم تینابصع اب

فارتعا هک مهاهدزد هدوخ . منیبیم عضوورس نیا وت ونوا هک هراب نیلوا

." هدرک زاب نوشارب ورد و هدوب نوشراکمه لئوگین هک ندرک

نم راک :"هگا مشکیم ور متسد ، هنزیم مکشخ لوئسم یاه هتفگزا بجعتم

... متفرگ سامت وت اب ارچ دوب

." مدوب هتخادنا ریگ رابنا وت ورانوا ،نم تسا هرخسم

نم یگتفشآ هب یهاگن رورغ واب هرب یم شبیج وت وشاتسد سرزاب

یشکرس ندموا یتقو هک دننکیم ادعا اقآ ،نیا هیلا خ ابیرقت رابنا ": هزادنیم

ادیپ ور نوتقوتاپ سردآ اقآ نیا کمک اب میتسنوت ،وام دیدوبن تسپ رس امش

مه انوا میدرک ریگتسد ونوتاه تسدمه هلعمام عقوم اجنوا . مینک

... هدوب امش ملا هشقن هک نداد ورامش تاصخشم

شمه انیا :"هن...هن... مشیم هریخ شمورآ یامشچ هب مرپیم شفرحرس

". سا هسیسد



ابان هتفرگ شدوخ هب مولظم هفایق هک ینابهگن لوئسم تمس مدرگیمرب

"! هنوخ مرب یتفگ ...وت تتسد مداد ورادیلک :"نم مگیم یرواب

." دایمن مدای یزیچ هک :"نم هگیم بلر یز هنودرگیمرب مزا وشور نسم درم

و هنوخراک سیئر ": هنزیم دنبسد ماتسد وهب دایم متمس هب اه سیلپ زا یکی

زا هدافتسا وس و یدزد مرج هب ندرک تیاکش امشزا ینابهگن لوئسم

." نوشدامتعا

نم! ریصقت نتخادنا وزیچ همه تحار ردقنیا روطچ ! هدشن مرواب زونه

، مریگیم نییاپ مرس منیشیم یلدنص یور ... هربیم نیشام تمس ونم سیلپ

هدیشک تازاجم و یرتن کال هب ماپ مدوبن سناش ودب تخبدب ردقنیا هگا

کلا هدای . هشاب تسدمه نوشاهاب درم نوا مدرک یمن وش رکف ال .صا دشیمن

هنرگو مینک شومارف ور مینیب یم هک ور یزیچره هرتهب تفگ یم هک متفیم

. میتفیم رسرد یوت

میسر یم یرتن هبکال یتقو هنک. یم تکرح یتعاس مین زادعب سیلپ نیشام

. نریگیم مزا ور ملوپ فیک لیابوم

تشپ ور لولس هنک،رد یم زاب ور دنبتسد یزابرس ، هاگتشادزاب نربیم ونم

." نتسه تاه تسدمه نومه ، تایلولس :"مه هگیم هدنبیم مرس

ریجا ورفن دنچ اه یتنعل . نتسین انوا !هن منک یم هاگن ، توترفدرم هس هب

ماتسد یور مرس . منکیم عمج ملغب وت ور ماهاپ ، منیشیم لولس هشوگ !! ندرک

. مرازیم

**

هب زادعب زابرس . دننک یم زاب ور لولس رد هک هرذگیم تدم هچ منودیمن

. سرپزاب قاتا هب مایب شهارمه هک داوخیم مزا ممسا ندروآ نوبز

میشیم در هک ورهار منک.زا یم شیهارمه . هنزیم دنبتسد ماتسد هب هرابود



مک تارب یچ ! قمحا هرسپ هنک:" یم بلج ور ما هجوت الانک دایرف یادص

..." یدز یدزد هب تسد هک متشاذگ

یاه رغرغ اب هراد زونه . تشکیم اجنیمه ونم هنرگو نتفرگ  وشولج ازابرس

مرود اترود راگنا . مشیم سرپزاب قاتا دراو ، هنکیم مراثن هاریب ودب شدنلب

و هشیم قاتا دراو ینشخ دنلب دق درم . رظتنم منیشیم یلدنص یور سا هنیآ

". یدیدزد هک یلا وما تسیل ": هزادنیم یور ییا هدنورپ

. میدزدن یزیچ _نم

. هنزیم همیخ مدید یولج هرازیم زیم هبل وشاتسد ، هنزیم یدنخ شین درم

." مدیم شوگ بخ... ": مینک یم هاگن هگید مه یامشچ هب

تراک ، مدوب متسپ رس بشید ": مرازیم زیم یور وماتس ، دنزرلیم مابل

ور راب... لقن، و لمح یارگراک هک مدید ! هصخشم شتعاس و خیرات مدز.

اهدزد .اب رابنا متشاذگ ور همه امرس نوا یوت اهنت تسد .نم نتشاذگ نوریب

." هشن مک ندرپس متسد هک یتناما زا یزیچ ات مدش ریگرد

؟ یگب یراد یچ یدز مهب هک یعضورس نیا بجار _

. همدزمان فرط زا هیده انیا ممه... _

_ دوب هتخاسن تارب یپیت نیچمه بقال ارچ یراد دزمان هگا سپ .

دینوتیم روطچ ممهفیمن ور نوتروظنم ال صا مشدعب . نیصخش لئاسم نیا _

سامت ماهاب یتقو و مرخیم یاسابل نیچمه یدزد یاه لوپ اب نم دینک رکف

یریگتسد ثعاب و مایب هیضق نتفر ول زا رارف یاجب ! هنوخراک مایب دیریگیم

مش! مدوخ

منک. رواب منوتیمن ور یگیم هک یازیچ ... ههوت هیلعرب دهاوش ، مامت _

دیدوبن بسانم لغش هی نتشاد رد هب رد نم لثم تقوچیه هکنیا رطاخب _

. دینزب یراکره هب تسد شنتشاد هگن یارب هک

. زاسرسدرد رشق _هااآ...



دراو زابرس . هریم نوریب قاتا وزا هنزیم قرو هلصوح یب وزیم یور هدنورپ

. نوریب هربیم ونم و هشیم قاتا

ونم ، هنک یم زاب ور یقاتا رد میدرگرب لولس هب هک ییاجب

. هدنبیم ورد مورآ هداتسیا رد تشپ هک روطنیمه . لخاد هتسرفیم

هدیشک وتا راولش تک الیغ، کرپ یاهوم اب یناوج رسپ ، بترم راک رتفد یوت

هب ور شرس نم دورو هنک...اب یم هاگن ور نوریب هرجنپ زا هراد هک منیبیم

ور ماپاترس ؛زا شیلا غذ یامشچ ، هشیم کیدزن راک زیم هب هنودرگیمرب متمس

! ههوت راک لا وما یدزد نگیم همه هنک:" یم کچ

هب ور مدرکن یراک مراد رواب مدوخ هب هک یزیچره ات منک زاب بل ماوخیم

هنومنیب هک ییا هلصاف نومه زا توکس هنوشن هب ور شتسد هک مرایب نوبز

نوچ ، هراپسب نم هب ور عوضوم نیا متساوخ مردپ :"زا هریگیم متروص ولج

، همهفب یزیچ داوخیم وهن هدیم شوگ تافرح هب ...هن سرپزاب لثم منوا

." هریگب تزا ور تراسخ مامت هنک تمهتم داوخیم طقف

." نیشب افطل هنک:" یم هراشا راک زیم کیدزن یاه یلدنص زا یکی هب

؟" یاوخیم یچ :"وت مزادنیم شهب ومهاگن درس

هبور ییا هشیش زیم یور هرادیمرب راکزیم یور زا ور یسیون دوخ و ذغاک

و ینودیم هک یزیچره ماوخیم تزا ": هراذیم هدرک فراعت مهب هک یلبم یور

." یسیونب مارب منک ادیپ یکردم شزا منوتیم ینکیمرکف

؟" ینک مکمک یاوخیم ارچ ": منکیم هاگن ماتسد یوت دنبتسد هب

یفیعض رشق زا هک منک رکف یحطس هیقب لثم داوخیمن ،ملد متقیقح لا _بند

. یدز یراک نیچمه هب تسد یتسه



ما. هراچیب یاگمٱ هی هک هشاب هدیمهف منوا هک مسرتیم ییا هظحل یارب

! یتسه یزاسرسدرد راکتمدخ ،هک نتفگ مهب الانک یاقآ ": هشیم کیدزن مهب

تارب نادنز هب نتفر هنرگ و یشکب نوریب الب جنم نیا زا ور تدوخ هرتهب

". هشیم مومت نورگ

رانک رد یولج زا ونم هرازیم مرمک یور هک یتسد تشپ اب هشیم در مرانکزا

نک". تارکف بوخ ... مشاب رظتنم رد تشپ منوتیم هیناث دنچ طقف ": هربیم

! منکیم مگ ور مدوخ هدنبیم هک ورد

شولج مریم زیم تمس ...هب هیتلا دع یب جوا مدرکن هک یراک یارب نادنز

هب منکیم عورش مشکیم مدوخ تمس هب ور ذغاک و راکدوخ منزیم وناز

. هداتفا قافتا منودیم هک یزیچره ... نتشون

دیاب ، تسب دیما شهب هشب ینزوسرس هک یزیچره هب یلو مرادن دامتعا شهب

یقوتاپ چیه نم هکنیا و متشون ور اهدزد نوا تاصخشم یتح . درپس لد

. هنوشدوخ یایزاس ناتساد شا همه مرادن

، هنکیم تبحص راد هنوخراک رسپ اب هراد هک یزابرس دایم رد ندیبوک یادص

زابرس عقوم نومه رد تمس مریم مشیم دنلب ! ملولس هب هنودرگرب ونم دیاب

کشا ، هشیم هریخ مهب زابرس رس رانک زا یلا غذ یامشچ نوا هنکیم زاب ورد

شدوخ تمس هب ور مدوخ دنبسد چم زابرس یتقو هشیم عمج مامشچ وت

؟" هیچ تمسا ": مگیم ضغب اب هلفق شهب مهاگن هشکیم

وشهاگن هک نیمه راد هنوخ راک رسپ ، هربیم هنوشکیم شدوخ اب ونم زابرس

:"کإالایو" هگیم مهب ور شمسا بلر یز هشب قاتا دراو داوخیم هریگیم مزا

شهب هک هیدامتعا سرت رطاخب ما هدش تنعل یاه کشا مریم زابرس هارمه

"... مریگب یروف سامت هی نیدب هزاجا ": مریگیم وزابرس تسد ! مدرک



هب منودرگ ترب دیاب دوز :"هن... هگیم کشخ یلیخ هدیم باال ییوربا زابرس

." تلولس

." هشکیمن لوط دایز ، منکیم شهاوخ ": مشکیم وشسابل نیتسآ

مدیم موتلا :"پ منوخیم وشرکف ، هزادنیم متمیق نورگ یوتلا هبپ یهاگنزابرس

نک". لوبق وت... هساو

ردقنوا یزتن .کال هربیم شدوخ اب ونم ییا هگید یورهار ،زا هریگیم ور متسد

سیورس رانک رابنا کقاتا ، هشیمن بلج ام هب شا هجوت یسک هک هغولش

شلیابوم هرازیم مه یور ورد شلخاد هدیم لوه ونم هنکیم زاب ور یتشادهب

شین اب مامشچ ولج شرگیم ، هرایمرد شمرفینوی یفخم بیج وت زا ور

؟" هگید یتساوخیم ونیا ": هگیم یدنخ

یم... تهب مرایم رد موتلا پ ینک زاب ور ماتسد هگا ": مدیم نوکت ومرس

وشتسد ! مشب سرپ راوید یور داوخیم راگنا ، مابل یور هنوبسچیم ور وشابل

شاتسد یاج هب تشحو اب هدیم له متروص یور وشنوبز هشکیم ماپ یور

رارق هک ردقچره ... هنیمه تاضوا دعب هب نیب :"زا هگیم ، منکیم هاگن منت یور

." یشکب سبح هشاب

هب ور شتسد ! راوید تمس هنودرگرب ونم ات هریگیم گنچ وت مسابل هشوگ

ور هداد هیکت راوید هب هک یط بوچ ... هربیم شمرفینوی نهپ دنبرمک تمس

در شرانک زا هریم بقع هک یمک ، شا هنیس هب مبوکیم وشرس مریگیم

دایرف زابرس ؛ مشیم در یغولش نیب .زا نوریب منزیم سیورس وزا مشیم

مندب . یرتن کال هطوحم زا نوریب ، مود یم . هنکیم رارف هراد مهتم هک هنزیم

ندیم رادشه مهب ننزیم توس سیلپ هدع ،هی منکیم هاگن ور مفارطا هزرلیم

ممشچ یتقو یلو نتسیاب ندیود زا ماهاپ هک منک هدارا ماوخیم ، متسیأب هک

ور هچوک اتدنچ مشیم در نابایخ وت ...زا هتفیم یضوع زابرس نوا هب



. منورذگیم

. هدایز نوشلصاف اما نملا بند زونه

! پیلیف یراجت تکرش

یا هراچ یلو متشازن اجنوا ور ماپ اتحاال هشیم رهاظ مولج بارس هی لثم

اتدنچ ، مریم لخاد . نشیم زاب راکدوخ اهرد ، متسیا یم رد یولج . هدومن مارب

ییاه نز و درم ؟ مرب اجک !زا هیدورو سنلا فارطا هلپ هار و هراد روسناسآ

هریخ مهب مرادیمرب هک یدعب مدق اب ننکیم یگدیسر نوشاراک هب نراد هک

! نشیم

مزا ینوبرهم اب مریگیم هلصاف شزا ... هتسیا یم مرانک ینسم موناخ

"! هدنومن تتروص هب گنر ؟ هدشیچ ": هسرپیم

! پیلیف منک: یم هاگن مشب تکرش دراو ات مدش در شزا هک یرد هب مدرگیمرب

. منیبب ،ور کیمآ _ پیلیف ماوخیم

8 هقبط . ننوشقاتا یوت ! سیئر :"هوا، هگیم بجعت اب نز

اه. هلپ تمس مود، یم منک هدافتسا روسناسآ زا منوتیمن

اه سیلپ . مشکیم ورباال مدوخ اپ وتسدراهچ متفیم مه هلپ دنچ زا یتح

ات هگیم انوا هب هنیبیم اه هلپ هار یوت ونم زابرس ! نشیم تکرش دراو

ننک. شلا بند

، تشه دحاو یشنم ... مرازیم رارف هب اپ مزاب هرازیم اه هلپ یور وشاپ ات

شزیم یور نفلت اب هراد هشانوخان ندیشک ناهوس لا حرد هک یموناخ

، هتفیم شتسد زا ناهوس ، مدروخ دبتسد یاهتسد ندید اب هنزیم فرح

. هرایمرد ورتخد غیج ندیم تسیا روتسد هک اه سیلپ دایرف یادص

":... منزیمرد ! هلفق مدیم نوکت ور شریگتسد مریم یبوچ قاتا رد تمس هب

"... پیلیف



شزیم ،هب هدز شکشخ شیلدنص یور سرت اب هک هتفیم رتخد هب ممشچ

! ساجک .. تسییر ": مشیم کیدزن

!!! تساجک پیلیف ": منزیمداد ، هگیمن یزیچ

...هب ننوسریم ونوشدوخ اسیلپ ، هنکیم هراشا ییا هگید قاتا هب شتسد اب

عقوم نومه یسیلپ ، نیمز مروخیم هشیم زاب مرب. یم موجه رد تمس

. هنزیم مهب یکیرتکلا کوش

... هشیم دنلب شزیم تشپ زا هک منیبیم ور پیلیف مدید ولج یهایس وت

! هربخچ اجنیا هک نسرپ یم نعمج هسلج زیم رود هک یامدآ همه

ریزارس ماکشا . هنزب تسد مهب هک نرازیمن اسیلپ یلو هشیم کیدزن مهب

هقلح پیلیف یاپ رود ور متسد ... منیبیم مرس ورباالی زابرس یتقو ، نشیم

هنک." متیذا یسک هدن هزاجا ": منوبسچیم شهب ور متروص منکیم

ور متروص ماکشا هدش، نیگنس مندب ، هریگیم شوغآ وت ونم هشیم مخ

. مراذیم شا هنوش یور مرس مدنب یم ور مامشچ . دننک یم سیخ

یولج زا ور ماهوم . مرادن یرطخ هک هدیم نانیمطا اه سیلپ هب ، پیلیف

هنک. یم مدنلب شدوخ اب هارمه هنزیم رانک متروص

. یرتن هبکال دایب نوماهاب داوخ یم

ریز زا هکدننک یم مهتم ونم اه سیلپ و مگب منوت یمن یزیچ هدش لفق مکف

. مشن یهاگداد ات متفر رد نوشتسد

*

میسر یم یتقو

یوت هک ندیم هزاجا شهب مه انوا و هنک یم هدافتسا شذوفن ،زا پیلیف

. دایب شاجرس اتحملا هنومب مرانک هاگتشادزاب خیلا یاه قاتا زا یکی

یمک ، هشیم رتهب حملا هک هدیم لا قتنا مهب یریظنیب تینما سح و همرانک

زا ور مرس ، همرمک رود شتسد و هتسشن مکیدزن مدب. نوکت ور مندب منوتیم



هاگن ملا، میم ور مسیخ یامشچ تسد تشپ ،اب منک یم دنلب شا هنوش یور

؟" هرتهب تلا :"ح هزود یم مهب وشدرس

مرود رتشیب ، همرمک رود هک شتسد . مدیم نوکت مورآ ور مرس ، مزرلیم یمک

تسوپ و هربیم مندرگ کیدزن وشرس ، مشیم رت کیدزن شهب هشیم هقلح

شا هنوش یور وماتسد منک یم جک ور مرس ، هریگیم نودند هب ور مندرگ

ور نوخ هک شدرس یابل نوا و هشیم سح مندرگ یور هک یشارخ . مراذیم

یم شمومت . نشیم لش ماتسد ... هربیم یهایس هب یمک ور مامشچ هکمیم

..." لئوگین ": هریگیم شاتسد نیب ور متروص هنک

". مبوخ منک:" یم شاگن لا حیب

. مدیم راوید هب ور ما هیکت منیشنیم رانک مدب، نوشن ومدوخ بوخ دیاب

، شابن عوضوم نیا نارگن : هربیم شبیج وت ور شتسد هی هشیم دنلب ، پیلیف

؟ یدرک رارف ارچ وگب طقف منک... یم شلح

. مریگب سامت تاهاب متساوخیم _

؟ بخ _

یلو... ... متفگ درک یم اجباج ونم هک یزابرس _هب

تسد مهب تساوخ نوا منک:" یم شاگن یمشچ ریز مریگیم نییاپ ور مرس

." مدرک رارف ، مدیسرت منم ... دیسوب ونم روزب یتح ، هنزب

کیدزن رد هب ات شلا بند مرب ماوخیم هنک! یم کرت ور قاتا یفرح چیه نودب

! هشیم زبس مور ولج یزابرس ، مشیم

مدرگیم مشچ اب ور فارطا . هربیم شدوخ اب ونم و هنزیم دنبتسد ماتسد هب

یزابرس نوا وزا هنک یم تبحص انابهگن رسفا اب منک یم ش ادیپ هکنیا ات

منزیم یدنخبل . هراد ور شتازاجم تساوخرد هدش یکاش مدز، فرح شزا هک

شوگ وفلا هدروخ اج مه الانک، یتح . همرگ نوا لثم یدرم هب متشپ هک

. هنزیم دید ور انوا یکدزد و هداسیاو

...اما ندوب شوت مه هگید درم ات هس هک مشیم ما لبق لولس دراو هرابود

هنک. یم لح وزیچ همه پیلیف منودیم منک، یمن یاهنت ساسحا هعفدنیا



یاهدنب ،ریز مراذیم ششین نودند در یور متسد ، منیشنیم قاتا هشوگ

. هشیم سح یگتفر ورف زا یزیچان یلیخ یاج متشگنا

پیلیف وهب مدنبیم ور مامشچ مراذیم مرس ریز ور متسد مشکیم زارد

.*** منک یم رکف مزیزع

زابرس موس زور حبص . منارگن و ینادنز ، هاگتشادزاب یوت هک هرذگیم زور رود

ینعی منک یم بترم ور معضورس هرب. یم تاق مال قاتا هب ونم یا هگید

. هدروخ دنبتسد یاتسد اب منیشنیم زیم تشپ یلدنص یور ؟ هپیلیف

هراد هک هتفیم مهاگن کإالایو هب ملیم الف خرب هنک، یم زاب ور قاتا رد

سدح منوتیم هگیم شهب یازیچ هی هراد سامتلا اب والانک هشیم قاتادراو

نم نتشاد اب نوچ ، هسرتیم یباسح نادنز نزادنب ور نم هکنیا زا منوا منزب

افلآ دنمتورث یاه هداوناخ شیپ یبوخ هاگیاج و دمآ رد هنوتیم شدوخ رانک

... هشاب هتشاد

, هروطچ تلا :"ح هتسیا یم زیم تشپ هدنبیم شتروص وت ور کاالایو،رد

"؟ لئوگین

": مدیم نوکت ومرس هدش. نیگنس منوبز ، مدزن فرح یسک اب هزور رود

؟" دینک یراک مارب نیتسنوت

تقو دنچ هی هنکمم ": هشکیم بقع ور یلدنص هراذیم زیم یور ور ما هدنورپ

". میرادن یهجوت لباق کردم و هکیدزن هاگداد زور ، نادنز یتفیب

؟" تدم :"هچ مسرپ یم سرت اب مدیم تروق منهد بآ

هام". نیدنچ ": هشیم هریخ مهب شهایس یامشچ نوا اب کإالایو

هام دنچ . هتفیب قافتا نیا دیابن هن... مدیم بقع ور یلدنص ، هشیم دب حملا

!!! نادنز یوت

!؟! مهاگمٱ هی هک نمهفب همه هگا ، هشیم کیدزن مغولب نس هب هراد ابیرقت

زا هک نشیم نایب دنلب دنلب ردقنا مراکفا راگنا ، مراذیم متروص یور ماتسد

یوت هک ینافوط زا ور هبور ناوج درم ماوخ یمن ، نریزارس منوبز و مامشچ

. هشب راد ربخ هتخادنا هار هب مدوجو



نیا یوت ندش راد هقباس و هتخس منودیم ": مونش یم ور شادص

... یلیخ نس

. ینکیم وتدوخ یعس یداد لوق مهب :"اقآ،وت مشیم دنلب مراد یمرب وماتسد

." اسیاو تفرح رس

راکیچ یتشاد تدم نیا یوت سپ ": مسرپیم هناراکبلط ، مبوکیم زیم یور

؟" یدرک یم

ات هنک یم متیاده مورآ و هراذیم ماهوزاب یور وشاتسد ، هشیم دنلب کإالایو،

. منیشنب میلدنص یور

م لئاسم هرابرد ، ندرک تبحص نماب کیمآ یاقآ ": هنیشیم شاجرس مشدوخ

یلو . نزادرپب ور تراسخ یمامت نرضاح و دننک یم تروپاس ور امش یلا

." یشکب ور سبح رادقم هی دیاب هک هگیم نوناق

یاه چمرود هک یگنر ییا هرقندنبتسد هب هشیم عمج مامشچ یوت کشا

هرهچ وهب هراذیم شا هناچ ریز ور شتسد منک.کإالایو، یم هاگن همفیرظ

یعس مزاب هدنوم یقاب تصرف نیا ،وت هکنیا رگم هنک:" یم هاگن ما هتفشآ

منک". ومدوخ

. مشکیم مامشچ یور متسد تشپ

! هروخیماج کإالایو، منز یم رود هک وزیم مرب. نوریب قاتا اتزا مشیم دنلب

هبور منت هک یبارطضا اب مرادیمرب رد تمس هبوماه مدق هک روطنیمه

تباث یارب طقف ایلیخ لثم مه :"وت مگیم هتشاد هگن ماهاپ یور یتخس

." ینکیم یراک نیچمه یراد ، تدوخ ندرک

منک، یم شساسحا مرس تشپ منک ادص وزابرس و مبوکب رد هب هکنیازا لبق

. هنودرگیمرب شدوخ تمس هب ونم

و تسرد مدق چیه ، مروخیم مسق ": منزیم لوز شامشچ وت ترفناب

. یتشادنرب میهانگ یب تابثا یارب یباسح



..." ینکیم محرت نم لثم یتخبدب هی هب یراد طقف تدوخ لوق هب نوچ

." تسین روطنیا ": هرایم متروص کیدزن وشرس ، هشیم مخ یمک

"... هروطنیمه ": منزیم داد شرس

رد ییا هفیظو ،وت تسین یلکشم هتبلا ": منودرگیمربرد تمس هب ور مرس

راد". هنوخراک رسپ ... یرادن نم لباقم

یم زاب ورد زابرس ، مبوکیم رد هب اباپ منک یم دازآ شتسد ریز زا ومدوخ

هنک.

فرط زا متساوخرد دییأت .واب ملولس هب هنودرگرب ونم هک ماوخ یم شزا

ه ربیم ونم زابرس کإالایو



_________ کإالایو

دیابن ، دیدزد یم مزا ور ندشیم کشا سیخ هک وشیا هزوریف یامشچ ، کرسپ

. مرفتتم مه یسک هب یکلا نداد دیمازا ،اما مدرک یم شدیما ان ردقنوا

هلمج ...زاب مزابب مه هدنورپ نیا وت داوخ یمن الملد ،صا مشکیم یقیمع سفن

رشق یاهدنورپ هشیمه هکنیا رطاخب ؛ هخرچ یم مرس یوت مردپ طالیی

یارب نم یزوریپ مدع و هنک یم هذخاعم ونم منک یم باختنا ور فیعض

تقایل انوا هدز، یم سدح تسرد هک هنک یم تباث شهب ما لکوم تاجن

دیاب ، سا هدوهیب انوا راک یریگیپ یارب نتشاذگ تقو و نرادن ور یچیه

. هنوشنب نوشاجرس ورانوا تلا دعات تشاذگ

مردام هکنیا اب هنودیم شزرا اب ور افلآ نژدا طقف و هرفنتم اهاتب زا نوا هآ،

انوا هایز الف ،خا تسین انستسم مردپ هنارکفت هدعاق زا تساتب نژدا زا مه

لد شرانکرد یگدنز زا ور منابرهم ردام یپ، رد یپ یاهریقحتو

نوا دوجو ابدوب بلط هاج ناوج هی یتقو هک هرایمن رطاخبراگنا . هدرک هدز

. هسرب هراد هکاالن یهوکش جالل هب تسنوت

ال صا ساتب افلآ، دصرد ، هاجنپ مرهاوخ ،و متسه افلآ ال ماک ممدوخ هکنیاب

منک. شکرد منوتیمن

راهان تقوات زونه مزادنیم متعاس هب یهاگن ، مسریم عالمق دروم هفاک هب

... منک یم زابور هفاک یبوچ ،رد منوسرب هنوخ هب ور مدوخات مراد تقو

امرس سح مامت و هدرک رپ وراضف مامت ، اجنیا صوصخم هوهق یوبشوخرطع

مشیم هک در ناوج نوسراگرانکزا دنخبل اب هنز یم رانک دورو ضحم هب ور

." رایب ور یگشیمه نومه ؛" مگیم

هعلا طم لوغشم و هتسشن ییا هرفنود زیم تشپ هک منیب یم ،ور کیردرف

یور مراذیم ومیتسد فیک . هریگیم بل شا هوهق دیفس نوجنف وزا سا



زیم.

،اب هدیم اج یتسد شیپ یوت ور نوجنف ، هنک یم مهاگن هتفر باال یاهوربا اب

واو،کإالایو!... هنک: یم لا بقتسا مزا دنخبل

؟" یتشگربرفس زا یک ": منیشیم زیم تشپ منک یم زیر ومامشچ

دنخبل نوا اب هراذیم مه یور شدلج ، هنک یم ات یمک ور باتک هشوگ

شود هنوخ متفر عیرس ، هشیم یتعاس دنچ ": هگیم قایتشا اب شیگشیمه

". تمنیبب متساوخ .یم اجنیا مدنوسر مدوخ ، متفرگ

مدش. زیارپوس _

باتک نیا رطاخب شمه ... مدرکن تزیارپوس متساوخ هک روطنوا _هن،

! زیگنا ناجیه

هوهق هنک:" یم زاب مه زا ور شخرس یابل ، یبسا مد یاهوم اب ناوج رتخد

." رتسم نوتق عال دروم

هراذیم زیم رس ور هوهق نوجنف و یتسد شیپ

هنک. یگدیسر هگید یازیم هب ات هخرچ منک،یم یم رکشت شزا بلر یز

ووت هپاقیم ور باتک ،هک مرادرب کیردرف تسد رانک زا ماوخ یم ور باتک

؟ یدش واکجنک هنک: یم مهاگن ناجیه ،اب هریگیم شلغب

: هراذیم زیم رس هرابود ور باتک قایتشا اب منک یم شا هلا وح یدنخ شین

. ههاگمٱ هی یگدنز بجار "

نژ زا ییافلآ چیه مدینشن هک تساهلا ؟س اگمٱ منک:" یم شهاگن زاب نهد اب

." هنزب یفرح اگمٱ دا،

لئون هدش، هراشا مه عوضوم نیا هب باتک نیا یوت شتسار بخ موه، _

نوچ یلو ... هشیم رادراب محر یب یافلآ هی زا شیگدنز تاجن و لوپ رطاخب

لوپ واب هریمن هچب تیلوئسمراب ریز درم نوا هشیمن افلآ نژدا زا شا هچب



شا هچب رسپ اب لئون هنک، یم کرت هشیمه یارب ونوا هدیم شهب هک یزیچان

اتدنچ راتفرگ تیه هرود وت زور هی هکنیا ...ات هنورذگیم ور یتخس یگدنز

تسد زا هکنیا ات ننک یم زواجت شهب ردقنیا مه انوا هتفیم یشحو یافلآ

. هریم

یم یمک مغاد هوهق ،زا هشیم هریخ شنوجنف هت هب هنک یم ضغب ، کیردرف

؟" دشیچ اگمٱ ، هچب نوا سپ ": مسرپ یم مروخ

... هنودیمن سکچیه _

هگید زیچ تیعقاو ": منزیم یدنخبل مرایبرد حلا نیا زا ونوا هکنیا یارب

." ییا

ناوتان هظحل نوا ردقچ لئون نک وشرکف هرت، خلت هنک:"هرآ، یم مهاگن

هب تبسن ور یشنکاو نیچمه مینوتب ام هک منک رواب منوتیمن ! هدوب

." میدب نوشنانوا

یلدنص هب هنیس هب تسد ، مراذیم یتسد شیپ یوت و مشکیم رس ور هوهق

." هزیرب مهب ردقنیا وروت دیابن ناتساد ،هی قیفر :"یه مدیم هیکت

الایو،نیا نکن رکف هابتشا ": هنزیم قرو ور شتاحفص هنک یم زاب ور باتک

دوب هدرک ادیپ وراگمٱ نوا دسج هک یراگنربخ ... ناتساد هن سا همان یگدنز

ور باتک نیا هتسنوت ات هدرک ادیپ ور ناتسود و یگدنز لحم و هدش ریگیپ

هنک". لیمکت

سکع ،هب هریگیم متروص ولج ور باتک و هنک یمادیپ وشرظن دروم هحفص

یدوبک هب شموصعم هرهچ منک، یم هاگن طالیی دنلب یاهوم اب ناوجرسپ

یم متحاران شا هنهرب همین ندب و تسد یور یاه شارخ و مخز یاج هدز,

نوجنف ات هنزیم ادص نوسراگ ، کیردرف . مدنب یم و مریگیم ور باتک هنک.



. هنکرپ ور شا هوهق

ام نژدا دوجو وت یشحو هزیرغ نیا ... شکن تلا جخ تندش رثاتم _الایو،زا

. هدوب هدننک دوبان هشیمه

ور شرافس اه نوجنف تس شوج هوهق واب هشیم کیدزن زیم ،هب نوسراگ

شرپ مارب ات مرب یم شتسد کیدزن ور ما نوجنف منم . هدیم ماجنا

هاگیاج سپ ": مگیم تدیدج اب کیردرف باوجرد هشیم رود زیم زا یتقو هنک.

!" هزیرغ ندرگ میزادنب دیابن وزیچ همه ؟ هریم اجک تیناسنا

لر تنکور تدوخ ینوتیم هسرب تماشم هب اگمٱ بوخ رطع هگا ؟ باختنا _

؟ ینک

. منکیم ور تالمش مامت ، هشابن ملا _هگا

، هزودیم مشچ هشیم دنلب شزا هک یراخب وهب هریگیم ور شنوجنف هتسد

اگمٱ هی ندید یعامتجا بادآ ینک، رشتنم باتک هی هرتهب ": هگیم بل ریز

ساهلا". زادعب

تعاس یور هخرچ یم ممشچ منک. یم یهاتوک هاگن ور باتک دلج ، مدنخیم

. مشیم دنلب منکیماهر زیم یور باتک ؛ هتشذگ هک یتقو ندید ،اب میچم

... مشکیم رس ور هوهق غاد نوجنف هشیم هارمه ماهاب کیردرف واکجنک هاگن

. مراد یمرب ور مفیک . متفیم هفرس هب شندروخ ییوهی و شیخلت و یغاد زا

دیاب ": مریگب مورآ ات مراذیم ما هنیس یور متسد هنک یم مهاگن لا وس اب

." مشاب هنوخ راهان یارب امتح تشادرارصا یلیخ امام مرب،

." تمنیبیم ، بش سپ یکوا ": هدیم نوکت وشرس

مدنخبل باتک یوت سکع ندروآ دای هب اب یلو ، مریم نوریب هفاکزا دنخبل اب

یاه راصح هب هک ینهآ ،رد مسریم یوالیی گرزب هنوخ هب هدایپ . هشیم وحم

هدز رانک بترم یلیخ هچغاب و طایح یاه فرب منک، یم زاب ور هلصو یزلف



یوتلا هنک،پ یم زاب ورد نیلوراک مرهاوخ منزب دیلک هکنیا زا لبق . هدش

اجک رهظ تقو :"نیا مسرپیم ، مروخیم اج شندید اب هک هشنت وشرادزخ

؟" یرب یاوخیم

شنشپاک پیز نتسب زادعب هخرچ یم متمس ،هب هشیم در مرانک زا ینابصع

". مراد رارق پیلیف :"اب هنوسر یم شدنلب قاس همکچ پیز هب وشتسد

! یدادن نوشن مهب ور هرسپ نیا رخآ _

ماوخ یمن :"عفال هگیم مهب مخا اب هرایم فرط هی وش یلسع دنلب یاهوم

." هنیبب ونوا یسک

؟ یتسه ینابصعا ردقنیا ارچ _حاال

و هرادیمرب یعیرس یاه مدق و هنک یم مهب ور شتشپ نیشام قوب یادص اب

مدش." هتسخ امام یاه هشقنزا ": هگیم دنلب دنلب

یارب هراد هک هیچ تمیق نورگ نیشام نوا لدم هشاب مهم مارب هکنیا نودب

. مدنب یم ورد و مشیم هنوخ دراو هنز یم قوب مینابصعا رهاوخ

، هدرک شنت دالیر زبس نماد و تک باالو هتسب رف وشهاتوک یاهوم امام،

هراد هک مونش یم هتشادرب ور ییاریذپ سنلا مامت شاه شفک قت قت یادص

راد،رپ جات ناملبم . مشیم ییاریذپ دراو یواکجنک هنز،اب یم فرح رفن هی اب

هدش، هدیچ ییابیز هب سنلا رانک یروخراهان زیم !و ندش اجباج قرب و قرز

، هنز یم فرح زیر هی هراد هک روطنیمه منوا منیبیمن امام زج ور یسک

. هشکیم بقع یروخ راهان زیم تشپ زا شدوخ یارب یلدنص

منک. یم سالم بجعت اب

مکیدزن هرفن کت لبم یور مفیک هنز یم یدنخبل و هدرگیمرب متمس هب

؟" ینزیم فرح یک اب یراد امام، ": مزادنیم



، لشار ندیداب و مدرگیمرب کش هنک،اب یم هراشا مرس تشپ هب وربا اب

هنز! یم مکشخ

هنک: یم لش ور متاورک یدنول اب هنک یم رامخ وشقارب یامشچ لشار

!؟" ییامش الس سکإ وناب پیتشوخرسپ ... سپ "

هنم، وسلا نسمه هکنیا اب همردام یمیمص تسود ، مدوب هدید بقال وشسکع

هک هدیسر ییاجب شراک نم،هک یاهنت ردام هب هدنوبسچ وشدوخ بیجع اما

یارب ییاه باوخ رتخد دایم شوب هک روطنیا . هدرک شتوعد مراهان یارب

نوشهب هک ژیل قرب و تفات یوب زا ،هک هراد ینشف هاتوک یاهوم . هدید منم

هدز ییوما پیت ، هدرک فرص تقو یلک شنداد تلا ح یارب سادیپ ال ماک دز

یهایس گنرپ مشچ طخ اب هایس یامشچ ، هکبس نومه هب مشامشچ شیارآو

هنوگ یور و نادنکارپ شاکلپ تشپ هایس ، هیاس و هدیشک نوشرود هک

ور شکزان یابل ییا هریت شفنب ،رژبل هدنوبسچ هایس نیگن شاهوربا

هی اب هشکشیم متاورک یور شا هدز الک راد حرط یاه نخان . هدنوشوپ

شزاون تلا ح هب شتسد یور و هرایم شرد مندرگ رود زا تکرح

." هدنمشزرا یلیخ رظنب موه، ": شریگیم

ماه سابل ات مراد یمرب مدق مقاتا تمس ،هب هتفرگ هک یتلا ح هب یدنخزوپ اب

رطاخب طقف ": مگیم عقوم نومه . مشب هدامآ راهان فرص یارب و منک ضوع

". هشتمیق

اب هدوب وت ندرگ رود نوچ منک یمرکف نم یلو هنک:" یم میهارمه رتخد

." هشزرا

ندید اب منک یم زاب ور قاتا رد هراد مندز لوگرد یعس هکنیا هب تیمها یب

بوچراهچ وت لشار ، مشیم لخاد مخا اب مراک زیم و هناخباتک بترمان هسفق

هلصوح مکی :"مآ، هگیم هنک یم یزاب تاورک اب هک روطنیمهو هتسیا یم رد

مدز". خرچ تقاتا یوت ... دوب هتفر رس ما



زیم ور هدنکارپ هک ماه هلجم ندید منک،اب یم بترم ور ما هنوخباتک

هب ییا هرغ مشچ منک یم نوشا هتسد هک روطنیمه ، ندش هتخادنا

؟" یشن یسک یصخش قاتا دراو هدادندای تهب یسک ": مریمرتخد

، تقاتا یوت مایب دایم تدب تفگ مهب الس، سکإ ": هتسیا یم رمک هب تسد

درک." مرتواکجنک یروطنیا بخ

ور منهریپ یاه همکد ، هشیم تحار مبوبحم هنوخباتک زا ملا یخ هکنیا زادعب

رد... یولج مایم ، منک یم زاب

؟" منک تکمک یاوخیم ": هنیشیم رتخد بل هشوگ یزومرم دنخبل

. مداد یم داهنشیپ تهب مدوخ ، یدوب رسپ هگا دیاش _

!؟" یراد تسود رتشیب ور ارسپ ، ندب ": هگیم هنعط اب

." هشابن هدامآ هگا اصوصخم منک:" یم رت ور مبل

وت زا یتحار سابل . مدنب یم شتروصوت ورد ، هزودیم مهب وشهاگن صرح اب

لوغشم ودره ، مایم نوریب قاتا وزا مشکیم ماهوم هب یتسد ، مرایمرد مدمک

. نتسه اذغ ندروخ

. میدرک عورش هگید :ام هزیریم مناویل یوت یندیشون امام

." نوتنوج شون ؛" مگیم دنخبل اب مریگیم تشگنا ود اب ور ناویل هیاپ

یم زاب ور تبحص رس امام . هروخ یم وشاذغ دنت دنت و هدیمن یتیمها لشار

؟" هیچ کإالایو بجار ترظن ، لشار بخ هنک:"

لشار منک، یم هاگن امام و لشار هب رظتنم مشکیم اذغ زا یمک مباقشب یوت

بادآ دش. مولعم ال ،ماک شرهاظ الف خرب ": هگیم مخا اب هدیم تروق وشاذغ

." تسین دلب وراه موناخ اب ترشاعم

." لشار ، منکیمن رواب ": هدنخ یم امام



باتک فصن ": هشیم هریخ مهب و هروخیم ور نت یهام زا ییا هکیت ، لشار

." هراد شویشرآ وت ورانوا یسنج یاه هلجم یگ، یاه هدنسیون زا شاه

موج... یم ور ماذغ دنخبل اب

هک هراذیم لشار ، تسد یور شتسد هشب ضوع شتلا ح هکنیا نودب امام

؟" نتشاد مهب یطبر هچ انیا ، مزیزع زیم:" یور هدش تشم

نوچ ... هشاب هتشاد طابترا یرتخد اب هنوت یمن نوا ، هراد طبر مه یلیخ _

شبدا یب و درس الق خا نیا زا رتشیب منوت یمن منم و تسین باذج شارب

منک. لمحت ور

هنک یم مهاگن بجعت اب امام . هروخیم ور شاذغ همادا شفرح نتفگ زادعب

نارگن ! ینک یم هلجع ردقنیا ارچ ": مگیم امام هبور مزادنیم باال ییا هنوش

منک". یمن ضرقنم نوتلسن شابن

هب هنزیم یخلا ورکف هک یلا یخیب ردقنیا وت هخآ ؛" هشکیم یتحار سفن امام

مرس".

شور مفیک هک یلبم یور . مشیم دنلب زیم تشپزا ، مشکیم بقع ور یلدنص

ارچ ممهفیم ،حاال مونش یم لشار و امام چپ چپ یادص منیشیم متخادنا

و هدید مقاتا وت ور لوضوف رتخد امتح . دوب هتخیر مهب ردقنیا نیلوراک

هدش. شثحب شاهاب

ییا هشیش زیم یور ور اهذغاک یرس هی هدنورپو منک یم زاب ور فیک رد

وراه ذغاک زا یکی . هچرتفد سیون دوخ هی هارمه ،هب مراذیم مور یولج

... هلئوگین هدنورپ هب طوبرم هک مراد یمرب

و تسین یربخ ما ییاسانش تراک همانسانش االزا متحا هرادن یلیماف چیه

؟ ندرک شمادختسا روطچ هنک! یم تخس وراک عوضوم نیا

و مظنمان مجالتور نتشون یوت هلجع رطاخب هک هراد یبوخ طخ تسد

شاج ور مدوخ و مشیم قرغ شاه هتشون یوت . هداد رارق مه رانک هتسکش

و دیسر و مدیسرپ انابهگن لوئسم زا لا وس اتدنچ طقف لبق هعفد ، مراذیم



. تفریم هرفط دایز مه کلا ، مدرک کچ وراه راب تسیل

رهش یوت هرارق عالمق دروم هدنناوخ هک یترسنک ندینش ربخ رطاخب ، خآ

. مدرکن یراک ال صا عقاورد ، مدرک یراک مک اعقاو هنک اپرب

دش؟ شزرا یب مارب

ور مدوخ ماوخن هچ ماوخب هچ ... تسه منم یاه گر یوت ، ییافلآ یوخ نیا

. مدیم حیجرت هیقب هب

، مرادن ییا هگید لکشم ، متسه مه ولج فیدر ، متفرگ ور تیلیب االنهک بخ

منک. یگدیسر هدنورپ هب هرتهب سپ

یتاشرازگ ، مسیون یم ما هچرتفد یوت ور همهم مرظنب هک یتایئزج زا اتدنچ

! هتسبرادم نیبرود یاه ملیف منک. یم ینوخ ور هی مه ور مدروآ تسدب هک

! هدیچ ور ماد شارب هراد یسرتسد شهب نوچ انابهگن لوئسم امتح

یتیعقوم نیچمه حاتاال یلو هنک، یم راک نومارب هراد سهلا دنچ هک هتسرد

. هدموین شیپ شارب

؟ هسرت یم راک هزات ، تیوه یب رسپ هی زا یک

. شندرگ تخادنا ورازیچ یلیخ هشیم تحار

زا منیبیم ، هراذیم مزیم رس ور هوهق گام هک امام هدز والک فیرظ تسد

. مدیم هیکت شندب هب ور مرس مزادنیم شرمک رود ور متسد . مایم نوریب رکف

. مرسپ ... نوریب مریم لشار اب مراد نم _

یم سوب هی شارب اوهوت منک یم دنلب ور مرس ، هشکیم متروص یور یتسد

." مادام هرذگبشوخ ": متسرف

یم هزم ور هوهق زا یمک ، منوسریم مابل هب ور ناویل و مریگیم ور گام هتسد

نوا راب لیوحت عقوم منک... یم کچ ور دیسر یمیدق یاه یاه ذغاک منک.

ندز تراک خیرات . هشاب دیاب کلا تسپ یلو هدز! اضما هک هدوب اجنوادرمریپ



هشیمن مرواب موه... ؟ نتسه مظنم ودره منک، یم کچ ور نابهگن ودره یاه

. مدرک یشوپ مشچ تحار ردقنیا

... مدنبیم ور مامشچ ، مدوخزا ینابصعا مراذیم زیم یور گام

یاج هی هک دوب نیا طقف زور دنچ نیا یوت نم سرتسا و لکشم اهنت ایادخ

کرسپ نیا اب نم ، هرذگبشوخ مهب یباسح ترسنک یوت هک منک ادیپ بسانم

االن ننئمطم داتسیا یمن مور وت تراسج نوا اب هگا ! مدرک راکیچ اون یب

. مدوب میجراخ یاتسود اب ندرک تچ لا حرد

منودرگیمرب رد تمس هب ور مرس مونش یم ور نیلوراک هیرگ یادص

یم داد دولآ کشا یامشچ اب هتفرگ شتسد یوت ور شلیابوم هک روطنیمه

!" ینک یرکف نیچمه نم بجار یرادن قح هگید هنز:"

شلبابوم هنک، یم جک ییاریذپ فرط هب وشهار ، هنک یم اهر زاب روطنیمه رد

مهب هنک یم هیرگ هک روطنیمه و هنیشیم لبم یور نیمز یور هبوکیم ور

... هنزیم لوز

شبل هشوگ ، هدش شخپ ورژبل هندش هتسش لا حرد شتروص شیارآ

. هتفرگ رس ییاوعد هناقشاع هسوب هی زادعب هدیم نوشن

هنزب فرح هنوتیم .حاالهک مدیم ور ما هیکت و مریگیم بل ما هوهق ناویل زا

دز". مهب :"حملا هدنب یم باال هنک یم عمج شندرگ رود زا وشاهوم

؟" ترسپ تسود ": مسرپ یم واکجنک درسنوخ

داوخ ،یم پیلیف هنک:" یم رغرغ و هدنبیم  وشامشچ ، هیرگ ریز هنز یم هرابود

هنک..." جاودزا ماهاب

ییا هگید عقوت ،هچ نمنتلج هی اب سملا هطبار هی زادعب موه، ": مگیم دنخبل اب

." یتشاد

هنک یم کاپ  وشامشچ و هراد یمرب یذغاک لا متسد اتود زیم یور هبعج وت زا

هک هدیمن هزاجا یتح ! هدیمن یقح چیه :"مهب هریم رشت مهب تینابصع اب



"... مرایب هچب شارب

هنک؟ جاودزا ورغرغ ههوت اب داوخ یم یچ یارب سپ _

هنک، منیمأت هرضاح و دایم ششوخ مزا طقف ، مشردپ باختنا نم تفگ مهب _

نم هک ینودیم تدوخ ... هگید یازیچ و مشاب هتشاد قشع راظتنا دیابن یلو

. مراد تسود هچب ردقچ

شزا ور مهاگن ، هریگیم وشینیب بآ ، هراد یمرب هگید لا متسد هی

." نیلوراک هشیم نیمه منم تبقاع و رخآ ": مریگیم

رد لا مک مامت دیاب ینک جاودزا یسک اب یاوخب هگا . تسین تسرد نیا _اما

. ینک عنم ونوا هک نیا ،هن یشاب شرایتخا

، هحضاو ال ماک تروص نیا رد سپ . ههوت اب قح منک:" یم نوزیوآ ور مابل

." هریگ ییاج شلد اقآ

مدز". مهب شاهاب هنیمه یارب ، :"هرآ هشیم دنلب لبم یور زا

قشع لا :"بند منک یم هاگن اهدنورپ هک روطنیمه مروخ یم ما هوهق زا یمک

یم یگدنز قشع اب هراد یک ! زادنب ترب رود هب هاگن ...هی هبارس ،هی شابن

." نفد مه اجنومه و هشیم هتخاس تبلق یوت طقف قشع هنک؟

هک تسه ازیچ یلیخ ، منکن دروخرب یتاساسحا هرتهب کإالایو. هتسرد _

. هرتمهم

تمس هریم نیلوراک منک، یم روج و عمج ور اهذغاک ، مراذیم رانک ور گام

!" تفر محازم نوا منیبب ": شقاتا

." هرآ ، هلشار ... تروظنم :"هگا مدنخیم

،هی منک یم ضوع ور ماسابل مقاتا مریم ، مراد یمرب ور تشاددای هچرتفد

. نوریب مریم هنوخ ،زا منزیم تروپسا پیت

زا لوا ، مربیم مبیج یوت وماتسد مراذیم مرس ور مهایس ترشیوس کاله

هب هتشون مرف یوت شیپ سلا دنچ انابهگن لوئسم هک مریم یسردآ هب همه



ژرو. یاس یاقآ کی، دحاو ، هقبط راهچ نامتراپآ .هی شا هنوخ سردآ ناونع

منزیم وراه دحاو زا یکی گنز ، ندرک قیقحت هب منک یم عورش موه...

؟ هنکیم یگدنز یسک ژواب یاقآ ، شندرک چیپ لا وس هب منک یم عورش

؟ هدیرخ ای سا هراجا شنوخ

هدیم مهب وشرامآ مامت نوفیآ تشپ زا تایئزج یلک اب هنوچ رپ هیاسمه

. مسرپ یم وساالتور نیا مراد یچ یارب ماو یک نم هسرپ یمن یتح

هدش. یرادیرخ مه هنوخ ، ندرک شکرت شا هداوناخ دش مولعم هک روطنوا

تمس مریم ، هداد هک یتاع ال طا رطاخب منک یم رکشت هیاسمه زا هکنیا زادعب

هنوتب ارمع دایم شریگ هک یقوقح اب هدش رتشیب یاس هب ما کش ، هنوخراک

هنوخ راک یوت یسک . مرادن یصوصخب کردم مزاب اما هریگب هنوخ

رد هنک،زا لیطعت ور هنوخراک زور دنچ نیا یط هک هتفرگ میمصت .ردپ تسین

مریم نوریب نامتخاس ،زا مشیم دراو منزیم دیلک نادنمراک صوصخم یتشپ

. منوسر یم ینابهگن قاتا هب مدوخ

قاتا دراو منک یم شزاب رد، هب ندز دگل راب دنچ اب هدز خی شیزلفرد

. مشیم کیچوک

ال ماک ... هزاب همین شرد هک هیراوید دمک هروخیم ممشچ هب هک یزیچ نیلوا

یاه ترپ و ترخ نوا الی هزیر یم نوریب هلیسو یرس هی هک منک یم شزاب

، مدرگیم ور هدیسوپ یبوچ زیم ی وشک ، تسین یهجوت لباق زیچ منیبیم هک

. تسین هن

تشپ منک یم زاب ور تسارح قاتا رد یرادا نامتخاس لخاد مدرگیمرب

نشور ننک یم کچ شاهاب وراه نیبرود هک یروتینام و متسیا یم هاگتسد

کچ یارب ور یلبق یاه راون دننک یم راک هب عورش اه نیبرود مامت منک، یم

یدزد هثداح زا یزیچ مدز یم سدح هک روطنومه منک، کچ ات مرایمرد



یور هنک. کمک نوشهب هنوتیم قرب یطعق یاعدا امتح هش. یمن هداد شیامن

یعقوم نوا دایم مدای ، مرایم راشف مخم هب منیشیم روتینام یولج یلدنص

زا دوب هدرک داهنشیپ مهب کیردرف ، مینک بصن وراه نیبرود میتساوخ هک

روتسد اجک مرایمن رطاخب اما ... مموا منک. هدافتسا مهراد یرطاب نیبرود

هگن شدوخ هظفاح یوت مه هریگیم هک یملیف اال متحا ننک. شبصن مداد

. تسین طابترا رد روتینام اب میقتسم و هرادیم

یدایز تقو دیاب طقف تساجنوا کش نودب مریم رابنا ،هب مشیم دنلب

منک. شندرک ادیپ فرص

زیچ همه ، نشیم نشور شاه غارچ مومت منزیم دیلک منک یم زاب رابنا رد

رازبا هسفق دوب هتشون مارب لئوگین هک روطنومه هدنوم یقاب هدروخن تسد

یم ور مامشچ منک یم هاگن اه هسفق تشپ هراوید .هب هتخادنا نیمز یوراه

منک. ادیپ یفخم نیبرود زا یرثا هی منوتب ات منوخرچ

**

هتفیم متعاس هب مهاگن ، مشیم هتسخ

!! هتشذگ یتعاس دنچ واو،

یتسد منک یم تسار و جک ور مندرگ . منیشیم یبوچ یاه هبعج زا یکی یور

اب هتفیم یتیلپ فقس هب ممشچ مریگیم هکباال ور مرس مشکیم شتشپ

یمن فلت ور تقو ؟ هشدوخ ینعی . مروخ یم اج نیبرود زیر یمشچ ندید

فقس یور ... مریم باال هطوحم تشپ هلپ هار زا نوریب مریم رابنا زا منک

شکیدزن ، منیبیم ور هدش بصن هایس هبعج هک مدرگیم ور هدش یراک تیلپ

دایز متسیس منک، یم زاب ور هبعج فرط ود یاه چیپ دیلک واب مشیم

ور هبعج ،رد مبیج وت مراذ یم و مرایم رد ور شا هظفاح ، هرادن ییا هدیچیپ

هلپ. هار تمس هب مدرگیمرب . مدنب یم

. لفق وراهرد و شوماخ وراه غارچ عیرس ، هشیم کیرات مک مک هراد اوه

. منزیم نوریب هنوخراک وزا منک یم اهر نشور ور تسارح یاه نیبرود

:"هلب؟" مدیم باوج ، هکیردرف هک منیبیم هروخ یم گنز ملیابوم

؟ میروخب مهاب ور ماش دوبن رارق هگم _یه،



؟ ییاجک _

ما. هچایرد ، تسیپ _

. مایم _االن

یراودیما مدوخ هب منزیم مدق هک روطنیمه و مرب یم مبیج یوت وماتسد

منک. ادیپ یکردم هی ما هتسنوت هک مدیم

هک هفاک هدش نیئزت یگنراگنر یاه غارچ اب یبوچ هزاورد ، هیناشخرد بش

هدز، خی ال ماک هچایرد . هغولش لومعم قبط هدرک لا غشا ور یزاب هطوحم

مکحم خی یور ندیصقر و یزاب یکسإ لوغشم ایلیخ هدنلب یقیسوم یادص

نا. هچایرد

هک ور یکسإ یاه شفک هک منیبیم ور کیردرف ، هراد ییاریگ مرگ یاضف

: منیشیم شرانک یلدنص یور و مریم شتمس هب هنک یم شاپ ور هدرک هیارک

؟" یزاب یرب یاوخ "یم

"... مدرک وزر مهوت هساو ایب، هرآ هنز:" یم یدنخبل هنک یم دنلب وشرس

تشپ مریم و مریگیم شزا . متسد هدیم هرایم رد ور یتراک شبیج وت زا

گنر هایس یکسإ شفک تفج هی منوا ، مدیم ناوج نز نوشن تراک ناوخشیپ

مرایم رد وماه شفک . منیشیم کیردرف رانک مراد یم .رب مولج هراذیم

هشیم هدامآ نم زا رتدوز کیردرف . مشیم یکسإ شفک ندیشوپ لوغشم

یم باال وشاتسد ، هدنخ یم دنلب هروخیم رس و خی یور هنوسر یم وشدوخ

..." سا هکرعم شاب دوز هرب:"الایو...

هک منک یم شومارف ال ،ماک هشیم ضوع ملا وحا مامت هنک یم هک یقوذ زا

مدز. نوریب هنوخ زا ییا هرهلد هچ اب شیپ تعاس دنچ

، هتخس یلیخ اه شفک نیا دوجو اب مراد یمرب مدق هچایرد تمس هب منم

لماک ات هریگیم ور متسد ، مشاب هتشاد لداعت منوت یمن کیردرف یبوخ هب

ور شتسد هک روطنومه نم و هریم بقع و هروخ یم رس . متسیأب خی یور



یلیخ هک منک یم هاگن کیچوک یاه هچب ...هب مروخ یمرس ولج متفرگ

ردقچ منک:" یم هاگن کیردرف هب تلا جخ اب نروخیم رس خی یور بوخ

!" هتخس

...الایو". یتفیم هار هنک:" یم کیدزن مهب وشدوخ

ور متسد شا هگید تسد اب هک روطنومه و هراذیم مرمک ی ور شتسد هی

شماجنا نم لثم هنک:" یم یکسإ مرانک ... هدیم له ولج هب ونم هتفرگ

هدب".

نومه ، دننک یم تکرح نراد روطچ هک منک یم هاگن شاهاپ هب ییا هظحل

زا نوملداعت ودره مونش یم هک یدایرف یادص اب رفن هی هب مروخیم عقوم

. میتفیم اه فرب یور میدیم تسد

هی یور مداتفا ، مراد یمرب اه فرب یوت زا ور مرس منک یم زاب ور مامشچ

ح زا وشاهوم گنرمه یاهوربا ، هراد یگنر یبارش گنرشوخ یاهوم هک رسپ

ور شا هرهچ شخرس یاه هنوگ ینیب یور یاه کم کک ، هرایم رد مخا تلا

یابل اب هنک یم زاب ور شا هریت زبس یامشچ هنک، یم نیشنلد مارب یلیخ

مراذیم شرس فارطا وماتسد . داوخ یم ترذعم برطضم تلا ابح شخرس

هب ور متسد ، متسیأب ال ماک ات هریگیم وموزاب کیردرف ، مشیم دنلب شور وزا

هنک یم دنلب وشدوخ و هریگیم ور متسد منک، یم زارد ناوج رسپ تمس

هدش! مگرم هچ منزیم دنخبل و منک یم شهاگن تذل اب هتسیا یم مور هبور

: مایم مدوخ هنز،هب یم موزاب هب یتشم ، کیردرف ! مدوبن زیه ردقنیا هکنم

منک." یکسإ منوتیمن بوخ ... ماوخ یم ترذعم "ممآ،

فرب ات هشکیم تسد شنشپاک یور و هریگیم هلصاف نومزا تلا جخ اب رسپ

." دایم شیپ هنک:" کاپ ور اه

شولج هرب هروخب رس داوخ یم هک نیمه ، منودب ور شمسا داوخ یم ملد

..." سایو کإال نم مسا ": متسیا یم



هب ور یمسا هاتوک یلیخ تلا جخ ،اب هزود یم ما هرهچ هب وشزبس یامشچ

تمس هب ومرس بجعت .اب هشیم رود و هنک یم یکسإ یعیرس و هرایم نوبز

؟" تفگ یچ یدش هجوتم :"وت منودرگیمرب کیردرف

؟" هدرک ریگ ششیپ تولگ منیبب ... نیترام هش:" یم مکیدزن کیردرف

وسلا نسمه رسپ ورتخد ات دنچ اب هک منک یم هاگن نیترام هب دنخبل اب

هنوت یم یسکره هک تسه گرزب ردقنوا هچایرد ، هدیم هقباسم هراد شدوخ

هنک. حیرفت دایز هلصافاب

! دایم وجشناد رظنب _

؟ ینکیم رکف شهب اعقاو یراد _الایو،

اه. تکمین تمس هرب یم ونم و هریگیم گنچ هب ور مترشیت هشوگ

. متشادنرب مشچ نیترام زا زونه نم و مینیشیم ییاتود

تسد گنرمه کشالیت نشپاک ، ییا همروس نیج راولش ، هراد یدنلب اتبسندق

شخپ شتروص یوت شگنرشوخ تخل یاهوم ، شیکسإ یاه شفک و شک

. هنورذگیمشوخ شاتسود هارمه و هدنخ یم ... نشیم

وگب.." شهب ": متروص ولج دایم کیردرف

؟" مگب یچ منک:" یم هاگن شهب کش اب

... هدموا مشوخ تزا نم ، نیترام _

منک! یمن شادیپ هگید یلو ، شمنیبب ات رانک منزیم ور کیردرف

نئمطم زونه منک:" یم ضوع وماه شفک دیما ،ان تسین تسیپ یور

..." متسین

؟" یقفاوم چیودناس :"اب هفوب تمس مریم منک یم ماپ ور مدوخ یاه شفک

هک منیبیم مریم هفوب تمس هنک،هب یم یزاب خی یور و هدیم نوکت وشرس

نومهم ": متسیا یم شرانک هنکذیم دیرخ هراد و تساجنوا مه نیترام

"...نم

": هگیم تلا جخ اب هرایم دای هب ونم یتقو هدرگیمرب مادص تمس هب بجعت اب

." دینک منومهم هک هرادن یلیلد هن،

متسد . هرایب نم هساو مه هباشون چیودناس ات هس ماوخ یم هدنشورف زا



هک ماش هساو منوتیم ، هشاب ": مشیم شکیدزن ، مراذیم رسپ هنوش یور

؟" منک تنومهم

تقفاوم منوتیم یکی نیا هنک:"اب یم باسح وشاه دیرخ یوحم دنخبل اب

منک".

هک ی زیم تمس هب ور نیترام ، هراذیم هسیک هیوت وراه دیرخ هدنشورف

.هب مینیشیم مه یور هبور ودره منک یم ییامنهار هراد یلدنص اتراهچ

. هدیم نوکت تسد مارب هک مزادنیم یهاتوک هاگن کیردرف

زاب ور شنشپاک پیز . هراذیم شیرانک یلدنص یور وشدیرخ هسیک کرسپ

؟" یدموا تاتسود :"اب مسرپ یم شزا هنک، یم

دیرخ هسیک ... مشیم نومیشپ مدیسرپ هک یلا وس ،زا هزاب یم گنر شهاگن

. مراذیم شولج ور شا هباشون و چیودناس منک، یم زاب ور

... مدموا اهنت _

هدع نوا سپ منک:" یم شاگن واکجنک ، منک یم زاب ور مدوخ هباشون رد

؟" یتخانش یمن ور یدرک یم یکسإ نوشاهاب یتشاد هک ییا

هک هشیم یتدم ": هزودیم مشچ یخی هچایرد وهب هزادنیم باال ییا هنوش

." مدیدن ومیعقاو یاتسود

سیخ شگنشق یامشچ هک منیبیم ، مروخب ییا هعرج هباشون زا هکنیا زا لبق

، هروخیم رس شا هنوگ یور کشا تشرد هرطق هنک! یم ضغب ، هشیم کشا

منیشیم شرانک یلدنص یور ، مراذیم زیم یور شدیرخ هسیک ، مشیمدنلب

، ماوخ یم ترذعم ": هگیم مرگ، یدنخبل ،اب هنودرگیمرب متمس هب ور شتروص

..." مدش یتاساسحا مکی

." مشب یعقاو تسود هی تارب منوتب منک رکف ": منزیم دنخبل

مرادیمرب ور ما هباشون یطوق منک یم زارد ور متسد ، هریگیم نییاپ وشرس

و هرایمرد ذغاک الی زا ور ش چیودناس . مروخ یم شزا ییا هعرج

... هریگیم شزا یکیچوک زاگ هنک، یم هاگن ور شلخاد تایوتحم

. ییوجشناد مدرک یم رکف _نم

." مداد فارصنا دعب یلو , مدوب ": هدیم تروق ور شا هقل



. هشیم زومرم مارب ، کرسپ

طابترا شاهاب رتشیب منوتب هکنیا یارب ... میروخیم ییاتود ور ماش

اب منوا منک. یکسإ بوخ روطچ هنک مییامنهار هک ماوخیم شزا منکرارقرب

. هدیم حیضوت مارب لصفم و هلصوح

ماپ هرابود وراه شفک ماوخ یم هک هشیم قحلم نومهب یعقوم ، کیردرف

منک. یکسإ نیترام هارمه رابنیا و منک

لا بقتسا شزا ییورشخ ،اب کرسپ منک. یم یفرعم نیترام هب ،ور کیردرف

دش ماش لوغشم کیردرف ... هنک یم

. متفرگ ور نیترام تسد منم

ییامنهار قبط ، میتفرگ هلصاف مه زا مدق دنچ و میدروخرس تسیپ یور

مقیوشت دزو تسد مارب منک. یط ور یتفاسم ییاهنت متسنوت درک هک یاه

ابح دیخرچ شدوخ رود رابدنچ و دروخ رس اه خی یور نم زا رتولج درک

مرانک زا هک مریگب هرابود ور شتسد متساوخ دش کیدزن مهب یکاز کیز تلا

تولخ هشوگ هی هچایرد هبل هدش هتسخ رظنب ... منکیم شلا بند دش، در

متسیا یم شور هبور . هدیم شرس تشپ تخرد هب ور شا هیکت و هنشیم

منم ، هشکیم سفن هتسب یامشچ واب هتشاذگ شبلق یور ور شتسد

؟" هبوخ تلا اه:"ح فرب یور منیشیم

. مدرک یور هدایز مکی طقف ، مبوخ _

وشهاگن مهب هنک یم زاب وشامشچ ، هشبلق یور هک مراذیم شتسد یور متسد

یلو ارچ... منودیمن منک:" یم مگ ور مدوخ شامشچ یزبس نوا یوت ، هدیم

!" منیبیم وروت طقف ، مدروآ رد اه فرب یوت زا مرس یتقو

شا هنیس یور متسد هک روطنیمه نم و هراد یمرب متسد ریز زا شتسد

یاه بل .هب شرمک تشپ هسرب ات مشکیم تسد شندب یور ، متشاذگ

رظتنم هروخب نوکت هکنیا نودب ، هزرلیم شسفن مشیم کیدزن شخرس

شتسد منک.هی یم عورش یزیر هسوب ،اب منوبسچیم شابل هیور مابل . هنومیم



منک:"ماآ... یم شاگن نارگن ، هربیم بقع وشرس و هراذیم ماپ یور

. مضیرم :"نم... هدزدیم مزا وشهاگن مگب یزیچ هکنیا زا لبق

تسد شاهوم یور هنک. یم لغب وشاهوناز ، هشیم عمج شدوخ یوت

؟" ینک یم یرود تاتسود زا هنیمه یارب ": مشکیم

مومت یک منودیمن ": هگیم هدرک میاق هک روطنومه ور شتروص هنک یم هیرگ

..." هشیم

؟ هیدج یلیخ تیرامیب _

مگب، تهب :"هگا هشیم هریخ مهب شکشا خرس یامشچ هرایم باال وشرس

هک ههاگن نوا زا رارف یارب نم ...و ینک هاگن مهب لبق هعفد لثم ینوتیمن

." مشاب اهنت ماوخ یم

، نیترام نکن رکف شهب ": منزیم یدنخبل ، مراد یمرب شاهوم زاالی ور متسد

". مینک ششومارف مهاب ایب

رکف یچ :"هب هسرپ یم بجعتم سیخ یامشچ اب هنک یم زارد ور شاهاپ

؟" منک شومارف دیاب یچ ؟ منکن

یواکجنک ": شتروص یولج مایم مراذیم شندب فارطا وماتسد منزیم دنخبل

." میدب هیده نومدوخ هب دیدج عورش هی هظحل نیا زا ...ایب یرامیب نم،نیا

کاپ وشاه کشا شاه تشگنا رس ،اب هدنبیم شقن شتروص یور یدنخبل

؟" مینک عورش روطچ ... هروطنیا هنک:"حاالهک یم

مشچ خرس یاه بل نوا هب رامخ یامشچ ،اب مریگیم ور شتروص رانک

. مزودیم

. هدیم هیکت متسد هب وشرس ، نیترام

عمج شابل یامرگ ... هنک یم میهارمه ، شمرگیم ملغب یوت شمسوب یم

و باذج شا همه شدنلب یاه مژه زیر یاه نوکت ، ملغب یوت شندب ندرک

. منومب عضو نیمهوت اه تعاس داوخ یم ملد ، هینتساوخ

هک دایب نوریب داوخ یم ملغب وت زا تلا جخ اب هربیم بقع یمک وشرس



؟" یشاب مرسپ تسود ... داوخ یم تلد ": شمنوبسچیم مدوخ هب رت مکحم

مهاگن هشیم دنلب . مراد یمرب شرود زا وماتسد ، نشیم عمج شاه کشا زاب

ورگیدمه هک مدوخ هب ای مداد هزاجا تهب وهی ارچ ... منود یمن هنک:" یم

." میسوبب

هرآ؟" .. سوه ": هدیم همادا ، میرادرب مشچ هگیدمه زا هکنیا نودب هزگیم وشبل

،لگ زگره مدموا یمن اجنیا بشما هگا :"عالهق. مریگیم ور شنوزیوآ تسد

." مدید یمن ور ینوتسمز خرس

؟ خرس _لگ

. نیریش یابل نوا ... تاهوم _

؟" ینزب ملوگ یاوخ :"یم هشکیم وشتسد

شتسد زا هشیمه یارب هنکمم هک یتصرف زا مراد طقف ؛" منزیم یوحم دنخبل

منک." یم هدافتسا بوخ مدب

زارپ هاگن فیرح رخآ .رد هنومیم نتفگ یارب یزیچ لا بند مگردرس کرسپ

هک هشیم هریخ مهب یروج هشکیم یقیمع سفن هشیمن شدوخ هب ما تبحم

هنک. ال مرب ور یزار هرارق راگنا

بوخ ور بشما ینک، یمن هاگن وترس و تشپ یریم کیماج لثم مهوت _

زارتشیب هک یعقوم . درک یم یزاب شقن بوخ هک دوب ساهلا منوا ... یدموا

درک. مکرت متشاد جایتحا شهب هشیمه

نم ... هشکیم شتروص یور شا هگید تسد و هنزیم گنچ شاهوم یوت

. منیبیمن ور شرس یور تخل یاهوم ، گنر یبارش یاهوربا ، خرس یابل هگید

یشیارآ شاب یکم کک دیفس تروص هنک، یم ترپ مفرط هب ور سیگ کاله

یم لوز مامشچ یوت و هدیشک تسد شور هکنیا رطاخب هدش، شخپ هک

. یدید یمن ونم یناطرس هرهچ مشاب ترسپ تسود یتساوخ یمن هنز:"هگا

هی دیدج عورش . هرادن دوجو ندرک شومارف یارب یزیچ نک هاگن بوخ

." یدرک یمن مرادیب شاک ... هباوخ



، مراذیم شرس یور ینابرهم واب مراد یمرب اه فرب یوت زا ور شسیگ کاله

خرس لگ یدوب قداص ماهاب هک منونمم ": مگیم منک یم شبترم هک روطنیمه

." ینوتسمز

؟" خرس :"لگ هگیم ضغب اب

هن"! هریگب تزا هنوت یمن ورانیا یخرس ": مسوب یم ور شا هنوگ

حملا هب تلد ": هگیم مراتفر هب بجعت اب هراذیم شاه هنوگ یور وشاتسد

؟" هزوس یمن

تدم هک ینودیموت منک، یم تداسح تهب هزات ": مزادنیم باال ییا هنوش

." ینک قشع ینورذگبشوخ ینوتیم یباسح سپ همومت تراک ییا هگید

ماهاب ماوخ :"یم مشیم کیدزن شهب ، هراذیم شرس یور شنشپاک کاله

تزا ! هداد هفایق ریغت هک یتسه یخیرم هی هیبش هک تسین مهم مارب ، یشاب

." دایم مشوخ

؟" یاوخیم منک:"ونم یم شلغب

هب زبس یامشچ نوا ! شهب درپس ملد دش روطچ ... مسوب یم ور شندرگ

یم هداس ، تسین راک رد یدعب رادید راگنا هک درک یم هاگن یروج زیچ همه

بقع مدق دنچ هشکیم نوربب ملغب زا وشدوخ . تخیر یم کشا و دیدنخ

!" یدش کیدزن مهب ییوهی ،وت مسرت یم تزا ": هریم

ور کیردرف . میروطنیا نم بخ مرب:" یم مبیج وت وماتسد منزیم یدنخبل

؟ یدید

. هدیم نوکت  وشرس

؟ مدش انشآ شاهاب روطچ ینودیم _

تشگیمرب زاکجلا یتقو ": مشیم کیدزن شهب هنک یم مهاگن واکجنکرسپ

نوا هکنیا اب دوب هدموا مشوخ شزا . مدرک شبیقعت زور مامت ، شمدید



. مادگ هی ای ینوبایخ درگلو هی درک یم رکف داد یمن نم هب یتیمها

هلحم مرب منوتب هک مدوب هدز یدب پیت ییا هدنورپ هی رس نوچ ": مدنخ یم

. مقیفر نیرتهب هدش اتاالن هک مدش شیرس ردقنوا هص ،خال بارخ یاه

..." مدوب هدیدن وت لثم یمدآ :"اتحاال هنودرگیمرب ور مزا نیترام

؟" یدادن ور مباوج ": مریگیم ور شتسد

ح زا هراد منک یم سح ... هراذیم مه یور وشامشچ هنک، یم هاگن متسد هب

منک یم هاگن شهب هک ،حاال شمریگیم هتفیب داوخ یم یتقو ، هریم لا

نیا یوت نوا نتشاد تسود هریگیم ارف ور مدوجو بیجع ساسحا

شقباس هقوشعم کیماج هب مراد دیاش ، هیتخس یلیخ راک یرامیب تیعضو

. منک اهر اجنیمه ونوا و هدرک شکرت هک مدیم قح

هک مشاب یوق ردقنوا منک یمن رکف مدش نومیشپ مداد شهب هک یداهنشیپ زا

. مراد هگن لا حشوخ وداش منوتب ونوا

هار زا کیردرف ، مرانک شمراذیم منیشیم اه فرب یور شمتفرگ هک روطنیمه

." متشگیم تلا بند متشاد ور اج همه ": هسریم

مهاگن کش اب کیردرف . مریگیم هلصاف نیترام منک،زا یم شاگن یمشچ ریز

؟" درک شغ ! شیاوخیم یتفگ شهب ؟ هدشیچ هنک:" یم

. تفر حلا زا وهی یلو متفگ شهب ... هراد ناطرس نوا _هن،

؟" یرب ینک شلو یاوخ یمن هک یچ؟وت ینعی هنک:" یم یمخا کیردرف

. یدنوخ ور مرکف _

. ناتسرامیب شمیربب نک شدنلب الایو. شابن یضوع _

دوب." ناجیهرس زا شمه راگنا ": مزادنیم کیردرف هب یهاگن ددرم

؟ یتفگ شهب ارچ ؟ شیاوخیمن . ینک یزاب شتاساسحا اب یرادن قح _وت

"... مدیسرت منک رکف ": منزیم وناز نیترام ندب رانک

دیاب ، مرادن یراک انیا اب نم ": هراذیم ما هنوچ ریز شتسد هشیم مخ کیردرف

." نوا یاج رازب وتدوخ ... نزن .اج یتسیاب تفرح یاپ



. مشاب هدرک ررض هک هدزن مهب یفرح ،اتحاال مشیم قرغ کیردرف یامشچ وت

بقع ،رد مریم نوریب تسیپ زا کیدرف لا بند منک یم لغب ور کرسپ

یکسا یاه شفک منک یم شزارد بقع ور نیترام هنک. یم زاب ور شنیشام

منک. یم ضوع مهور نیترام یاه شفک یتح مدیم لیوحت ور

. منشیم ولج کیردرف هارمه

متفر تاهاب هک مه یرس نوا ": هگیم هنک یم نشور نیشام هک روطنیمه

!" دموا تشوخ یرسپ هی ؟زا هتدای تسیپ

." مدروخ یکتک هچ شرتخد تسود :"زا مگیم دنخبل اب مرایم رطاخب

ال صا نتشاد هطبار نک، عمج تساوح هنک:" یم مهاگن مخا اب یگدننار عقوم

." تسین یخوش

مک هراد منک، یم هاگن نیترام وهب مدرگیمرب ، منوراخیم یمک ور مرس تشپ

یور هنک یم دنلب وشدوخ و هراذیم میلدنص رانک ور شتسد دایم شوهب مک

؟" میریم اجک میراد ، خااآ ": هنیشیم یلدنص

..." ناتسرامیب منک:" یم شزاون ور شا هنوگ

شهاوخ هرب:"هن...هن یم بقع وشرس تشحو اب هراذیم متسد یور شتسد

..." میرن اجنوا منک یم

ور متسد ، مروخیم اج یباسح هدیم نوشن هملک نیا هب تبسن هک یسرت زا

هنک. یم شهاوخ و هدیم راشف شتسد یوت

ور نوتا هنوخ سردآ ": نیترام تمس میظنت هنکیم نشور ور یراخب کیردرف

هدب".

زا ور مدوخ تنطیش اب رانک هرب هک ماوخیم شزا هدیم ور سردآ ، نیترام

ور وشامشچ منیشیم شرانک بقع مریم منک یم در ولج یاه یلدنص نیب

یدوب بوخ منک:" یم شلغب هک هچیپیم شدوخ هب دردرس وزا هراذیم مه

؟" دشیچ وهی

." مشیم یروطنیا رابدنچ یزور ": هراذیم ما هنوش یور شرس



؟ ناتسرامیب تمیربب یراذیمن ارچ _

. مریمب اجنوا ماوخیمن . مرفنتم اجنوا _زا

. تفرگ دز،ملد فرح شگرم بجار تحار ردقنیا یتقو

یم هگن ینامتراپآ رد یولج ور نیشام ، کیردرف . مراذیم شرس یور مرس

یور زا وشرس ، هزادنیم نامتخاس هب یهاگن زاب همین یامشچ اب نیترام هراد

." نونمم ": هگیم یدرس هب هنک یم دنلب ما هنوش

ولج هنیآ یوت کیردرف مخا ، هشب هدایپ نیشام زا ات هنک یم زاب ور رد

. مشیم هدایپ شلا بند منمو منیبیم

دیلک و مراذیم شرمک یور متسد هی هنز یم دیلک هراد و هداتسیا رد یولج

؟" یدیم هزاجا منک. تیهارمه داوخیم :"ملد مریگیم شزا ور

متسد ، هشیم در مرانک زا هریگیم مزا ور دیلک ، هزادنیم یهاگن هدش زاب رد هب

ورعج یادص هک مراد یمرب مدق دنخبل مرب.اب شلا بند ات هریگیم اوه یب ور

؟ تساجک زا ادص ، میتسه گنیکراپ هطوحم یوت , مونش یم ورفن دنچ ثحب

تشپ ؛" مسرپ یم شزا دایب نییاپ ات هنز یم ور روسناسآ همکد ، نیترام

؟" تسه هطوحم مه نومتخاس

. هراد هنوگادج یادحوره ... هرابنا _هرآ،

درم ات هس منک، یم در ور گنیکراپ نیب یاه نوتس و مریگیم هلصاف شزا

هلیم زا اتدنچ نم و هزاب اه رابنا زا یکی ،رد هشیم نوشاوعد هراد ینابصع

!!! منیبیم ور یزلف یاه

دوب. هداد شرافس مردپ هک ییانومه

نوشیکی منک، یم زکرمت ننزیم هک یافرح یور مشیم میاق نوتس تشپ

هیارک هک یرابنا ات هس نوا و ننزیم راب وزیچ همه نایم بشما هک هگیم

. دننک خیلا دیاب حبص ات ور ندرک

!!! کردم ... کردم

یایمن هنک:"هگا یم مهاگن بجعت اب هک منیبیم مدوخ زا هلصاف اب ،ور نیترام

؟" مرب مدوخ باال



... مراد تقو یمک ، شتمس مریم عیرس

هشیش شرودات رود ،هک میشیم روسناسآ راوس مهاب مریگیم وشاه هنوش

؟" ینکیم یگدنز اهنت هنک:" یم شخپ مورآ کالم یب کیزوم وهی هییا

. تسه مه مردام _

؟" سا هنوخ منک:"االن یم شهاگن روسناسآ هنیآ وت زا

. هناتسرامیب _هن،

؟ هضیرم منوا _

. هکشزپ هی نوا _هن،

شدوخ و هکشزپ شردام روطچ مشیم بجعتم نش یمزاب روسناسآ یاهرد

! هرفنتم ناتسرامیب وزا هضیرم

. مشب دراو لوا نم ات هتسیا یم رانک هنک یم زاب هک ور شا هنوخرد

. هراوید یور یگداوناخ سکع ، مشیم ور هبور یبترم یلقن هنوخ هی اب

لثم شرتگرزب ردارب و هنیترام نیمه شیکی ، شرسپ اتود هارمه ردام

نیترام بل یور هنیریشدنخبل ، هریت یامشچ اب هراد یزمرق یاهوم شدوخ

هراذیمن االن یگدیرپ گنر نیا و هیمیدق یلیخ سکع نیا هدیم نوشن مهب

نوشردام هب یتهابش چیه تسادیپ هک روطنوا منیبب هدنز ور هدنخبل نوا

. نرادن

. هدنبیم مکحم ورد

سکع ،ام هبوخ یلیخ منک:"نیا یم هراشا سکع باق هب شتمس مدرگیمرب

." میرادن یگداوناخ

؟" یهاگراک :"وت هتفیم لبم یور یلا یخیب اب

؟" یدرک یرکف نیچمه ارچ منز:"هن، یم هسرپ شا هنوخ یوت

نیا ...اب یدوب هدنورپ هی رس یدش تسود کیردرف اب یتقو یتفگ هخآ _

مدز! سدح روطنیا منیبیم وت زا هک یلوضوف و یواکجنک



. یدرک یم یسوساج یتشاد هک گنیکراپ یوت اصوصخم

. ملیکو هی متسین هاگراک ، مووا : منیشیم شرانک

هی مرسپ تسود ، داوخ یمن :"ملد هدنبیم وشامشچ هراذیم ماپ یور شرس

." هشاب لیکو

؟" یراد تسود یچ ال صا مسرپب هشیم ": مراذیم شا هنیس یور متسد

. ییاهنت : هدنبیم وشامشچ

هک ییا .عالهق هداد تسد زا ور شتیبوبحم زیچ همه سپ هتسکش ملد نم

. هدوبن لا سود یکی ملا هدشدرت

یرادن تسود هک ور یراک یتسین روبجم وت لا حره ...هب رسپ ، هشاب _

. یدب ماجنا

! یدز اج دوز ردقچ _

؟" منک تسامتلا دیاب منک:" یم هاگن شا هتسب یاکلپ هب یدنخزوپ اب

. یهاوخدوخ افلآ هی نوچ ، ینوتیمن _

هدنورپ یور مراد نم ، نیترام ": هرذگیم هراد نامز منک یم هاگن تعاس هب

." مدرک ادیپ نامتراپآ نیمه یوت کردم هی یقافتا هک منک. یم راک

نوا ثحب ورعج هب یراد زونه هک وگن ایادخ خآ، ": هنک یم زاب وشامشچ

!" ینکیم رکف ارگراک

. شزا مراد لا وس اتدنچ ؟ هیک نومتخاس ریدم وگب _مهب

!" سرپب هنک:" یم دنلب ور شرس یروخلد اب

؟" ندرک باختنا ریدم ناونع هب وروت ": منزیم یتوس

ح هنرگو منک تحارتسا مرب دیاب هگید ... رسپ شاب دوز ": هدیم نوکت وشرس

." هشیمدب ملا

؟ یدرک دامتعا نوشهب یباسح هچ الور صا ؟ ندرک هراجا یکور رابنا _

نومتخاس نیمه یوت نوشیکی بخ ": هدیم راشف شا هقیقش یور شتسد



. هشیم یهام دنچ ... هراد هراجا دحاو هی

مزا هیلا خ هتفرن شورف یاه دحاو زا اتدنچ رابنا دیمهف هک ییاجنوا زا

." مدرک لوبق منم مدب. شا هیارک یزور دنچ تساوخ

." هشیم یزور هسود منکف ": هشیم هریخ فقس هب هنک یم زاب وشامشچ

؟" یدب تداهش هاگداد یایب ینوتیم ": منزیم یزوریپ نیا زا یدنخبل

." دایمن مشوخ اجنوا وج :"هن،زا هدرگیمرب متمس هب مخا اب

نوا مسا منیبب بخ . دایمن تشوخ یزیچره زا وت تفر مدای :"یآ، مدنخ یم

!" یگب ینوتیم هک ور هدرک هراجا ور دحاو هک یصخش

کاتنپ یاقا ... کاتنپ ": هراذیم شاهوناز یور وشاتسد رکف یوت هریم یمک

." راهچ دحاو

تشپ ، مشیم دنلب یلدنص یور ،زا هتفیم لبم یور لا حیب هشکیم یدنلب سفن

هک روطنیمه منک. یم شدنلب تخت یور زا مریگیم ور شرمک و وناز

؟ هشاب کرسپ قاتا هنوتیم شمودک منکیم هاگن مور هبور رد اتود هب مداتسیا

هدش هریخ دنخبل اب هتفیم شهب مهاگن یمشچریز , مریم تسار رد تمس هب

..." یتسه الق خا دبدقچ مهب:"وت

یکبس یدایز _وت

هنک. ملغب یکی نارگن روجنیا مریم حلا زا تقوره دشیم شاک ... مووا _

یمن لیکو رسپ تسود وت هخآ ": منکیم کیدزن شهب ور مرس دنخبل اب

". یدنسپ

هراد یکی میشیم هجوتم هک هشب زاب ات هنکیم سمل ور شقاتا رد هریگ تسد

شوخ .نز مینک یم هاگنرد تمس هب ودره ! هشیم هنوخ دراو هنزیم دیلک

رسدرد یوب ام. هب هنز یم شکشخ زاب نهد اب هشیم دراو هک نیمه ، یشوپ

! دایم

ملغب وتزا هنک یم یعس کرسپ ارچ منک، سح منوتیم ... هنیترام ردام نوا

هنحص نیا شردام یاج مردپ هگا ، مراد منم ور شا هتفشآ حلا دایب نوریب

درک. یم ما هکیت هکیت امتح دیدیم ور

؟ هربخ هچاجنیا : هسرپ یم مخااب و هدنبیم شرس تشپ ور رد



دیشخبب منک:"هآ، یم موناخ هبور هدز تلا جخ مراذیم نییاپ ور نیترام

." دوبن بوخ شلا ح دایز نوترسپ

، نیترام ": هگیم هدننکدیدهت نحل اب هنکیم داشگ مارب وشزیر یامشچ شردام

." یشکب طخ ور ازیچنیا رود دوبن رارق هگم

." متسه ملوق رس زونه نم امام. تسین یزیچ ولج:" هدیم لوه ونم کرسپ

هب منک هاگن مودکچیه هب هکنیا نودب ، هتسیا یم رانک هنیس هب تسد شردام

. مدیم تاجن اجنوا نیگنس وجزا مدوخ و مریمرد تمس

... یقشع تسکش نوا زادعب اال متحا

نش. یمن یدیدج هطبار چیه هب یضار شردام ،هن نیترام هن

هتکاس اج همه مسر یم فکمه هقبط هب یتقو . منک یم هدافتسا هلپ هارزا

. متفیم کیردرف دای هب

هدنوم مرظتنم مقیفر هک مراد دیما مریم نوریب هک گنیکراپ یجورخ رد زا

نیشام لخاد . هریم رو شلیابوم اب هراد هک نومرف تشپ شندید .اب هشاب

." میشاب اجنیا یتعاسدنچ هی دیاب نیبب ": مریم

هحفص وت یزیچ ندرک پیات لوغشم هدرگرب متمس هب هکنیا نودب

؟" هدشیچ ": هشیزاجم

ناوخیم ... ادزد ، اجنیا نایب هرارق بشما ، منکیم راک هک هدنورپ بجار _

. وزیچ همه نربب دننکراب

هنک. یم رت تحار ور تراک ، یدیمن ربخ سیلپ هبارچ _

هنک. یمن مک شناجیه زا ترظنب _

ههاگتشادزاب وت هک ینوا ... تسین ندرکرطخ تقو هنز:"االن یم یدنخبل

؟" دایم شرس هچبالیی ینک یراک اهنت تسد هگا شاب نیب عقاو یچ!

. مدیم شرازگ و مریگیم سامت سیلپ واب مرایمرد ور ملیابوم
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لئوگین

. هنوخ میرب مهاب ات، دایب نوریب یرتن زاکال اتالانک متسیا یم نابایخ رانک

یتقو هنک، یم کراپ ور شنیشام نابایخ تمس نوا هک منیبیم ،ور پیلیف

یامشچ نوا یوت منوتیم هنیبیم ونم هدیرپ گنر هرهچ و هشیم هدایپ

یم ملد هش کیدزن مهب ات هشیم در نابایخ .زا منیبب ور ینارگن ییولا بلآ

باذع یاه هظحل و تعاس اه، بش هنک.هچ لغب مکحم ونم و دایب داوخ

. نادنز یوت ندرک یرپس بش هی تشحوزا ... مدنورذگن ور یروآ



هراد هک مونش یم مرس تشپ زا ور الانک یادص ، هتسیا یم مور هبور یتقو

هاگن زا منوتیمن ومامشچ هریگیم مضغب هنک، یم تبحص نفلت اب دنلب دنلب

وس شزا الانک ماوخ یمن منک ظفحور ما هلصاف دیاب یلو . مریگب شا هریخ

هنک. هدافتسا

." مدرکن تاگن بوخ زونه . لئوگین ": هریگیم گنچ هب وموزاب هک مدرگیمرب

و مدنبیم ومامشچ ، هنوخرچ یم متمس هب وشتروص ...الانک, نزرل یم مابل

.زا هریگیم شوغآ وت ونم تکرح هی اب هک مشکیم مدوخ فرط هب وموزاب

هک ییاکشا اب هنک یم لفق مندب رود وشاتسد و هدرک ملغب تشپ

. مشیم مگ هظحل نیا یوت هشیمریزارس

. میشاب هدش انشآ مهاب ام منکن رکف _

,الانک! منک یم زاب ور مسیخ یامشچ

مرود زا مورآ وشاتسد , پیلیف . هداتسیا ام یور هبور یبناج هب قح تلا ابح

." متسه کیمآ پیلیف ": هتسیا یم مرانک هراد یمرب

یور هرابود هشکیم شنهاریپ هقی یور وشاه هشیش و هرایم رد وشکنیع درم

..." کیمآ یاقآ بخ . متسه الانک نیولا ب منم ": هراذیم شامشچ

یسک نومه امش هک نیگب نیاوخیمن هنک:" یم هراشا نم هب تشگنا اب

!" یطابترا رد لئوگین اب هنایفخم و امیقتسم هک دیتسه

..." ورب :"وت مراذیم پیلیف یوزاب یور متسد

". شابن یزیچ نارگن ": هراذیم متسد یور شتسد ینوبرهم اب

ما یلیخ هک منیبیم ": شدوخ تمس هشکیم ونم هریگیم ور موتلا پ هشوگ الانک,

." نیتسه یمیمص مهاب

زا هراد بل یور هک یدنخبل اب ما پیتشوخ لیکو هک مگب یزیچ ماوخ یم

هب هتفرگ ور شیتسد فیک هک روطنیمه هنز یم نوریب یرتن کال نامتخاس

عمج زا هلصاف هنک.اب یم وحم شور دنخبل هک هشیم هریخ ما هتفشآ هرهچ

شفرط مش،هب کیدزن شهب هک هنکیم هراشا مهب تسداب و هتسیا یم ام



کإال الهب ماک زونه . پیلیف اب ندرک تبحص هب هنک یم عورش الانک هک مریم

. هشیم مخ یمک هتسیا یم مور هبور ، مدشن کیدزن ایو

نیلوا .وت مربب ور تهدنورپ متسنوت ملا حشوخ یلیخ ": مرب یم ورباال مرس

." ینم طالیی گرب

هک هنک رداص ور ممکح تساوخ یم یضاق دوب هدرک رید یلیخ هاگداد زور

عاال نم یهانگ یب درک عافد مزا دهاوش کرادم واب دنوسر وشدوخ کإالایو

یارب هگید یاراک هب یگدیسر یارب هک هرذگیم هاگاداد نوا زا زور دش،هی م

بیج وت ور ماتسد مرایمنردرس هنز یم هک ییافرحزا ، منیبیم ونوا زاب یدازآ

..." منونمم تزا راد، هنوخراک رسپ ": مراذیم موتلا پ

؟ منک یم هاگن تهب همه لثم نم یدقتعم مزونه یچ؟ _حاال

؟ هدیم ریغت ور یزیچ نم داقتعا _

." هییا هچب بجع ": هگیم بلر یز هزادنیم باال ییا هنوش

. هنوخراک درگرب بشما ، یتسار ": هتسیا یم هرابود هرادرب مدق هکنیا زا لبق

." تتنیبب داوخ یم مردپ

نم ندش کیدزن اب پیلیف الانک. تمس مدرگیمرب و مدیم نوکت ومرس

یتنعل نوا منک مضح منوتیمن شنکاو نیا هنودرگیمرب وشتروص ینابصع

؟ هتفگ شهب یچ

یم هاگن شنتفر هب متسیا یم هریگیم مضغب هریم شنیشام تمس هب

!" یتفگ شهب یچ منک:"

." هنودب دوب المز هک ییازیچ هنز:" یم ییا هفرس الانک,کت

هدننار کمک هشیش تشپ ، مودیم شتمس هب هنک نشور شنیشام هکنیا زا لبق

؟" هدشیچ ... پیلیف ": شهب مبوکیم ماتسد اتود اب متسیا یم

راوس یلطعم یب هنک یم زاب ردو متمس هشیم مخ هنک مهاگن هکنیا نودب



نیا هب هنک یم مادقا هک نیمه هنز یم ادص ور ممسا دایرف .الانک,اب مشیم

دایمرب شنیشام زا هک یتعرس مامت واب هدیم زاگ پیلیف ، دایب نابایخ تمس

خر مین هب مدیم یلدنص هب ور ما هیکت هنک. یم یط ور نابایخ زات هکی

. هشیم خیس منت هب وم دایز تعرسزا ... مشیم هریخ شینابصع

یریسم هک ییا هداج دراو ینابایخ .زا هرذگیم لا ونم نیمه هب یتعاس عبر

ردقنیا یچ ": مسرپ یم هزرلیم مادص . میشیم هنک یم ادیپ رهش زا نوریب هب

!؟" هدرک ینابصع وروت

." هدیمن مهب وروت نوا ": هداج هب شا هریخ هاگن و تعرس نومه اب

." دایمن رانک یتحار نیمه هب نوا ، متفگ هک تهب ": مشیم بآ

. یتسب ونم یاپ و تسد ...وت مدرکن هلماعم شاهاب وترطاخب _

زمرت یور وشاپ ، هدرگیمرب متمس هب هرابیم شیتآ شزا هک یامشچ اب

اوه وت ونم هک ولج هشیش تمس هب مشیم ترپ یلدنص یور .زا هراذیم

." مدیسر متساوخ یچره هب میگدنز :"اتحاالوت هریگیم

تاهاب منزب ور هماندوهعت نوا دیق مرضاح منک:"نم یم کیدزن شهب مدوخ

." منکرارف

هشیم دیماان یتقو منک یم شا هزم هزم مراد هک همفرح همادا رظتنم

نیلوراک اب دیاب هک هیروج نم طیارش هنک:" یم یهاتوک شزاون ور متروص

... متشاذگ رارق اتدنچ شاهاب نم منک،اما جاودزا

." هشاب مرانک رد هنوتیم طقف هکنیا

دیاب نم یگب یاوخ یمن هک :"وت مگیم یروابان اب مراذیم شابل یور متسد

اب مه ینوتیم روطچ ؟ تساجنوا مه تنز هک منک یگدنز ییا هنوخ وت

اب"... مه ینک یگدنز ترسپ تسود

." هنومندوب مهاب هار اهنت هرپ:"نیا یم مفرحرس هشکیم بقع شتروص

نماب ینزب ور زیچ همه دیق مهوت . ینوتیم :"هن، هشیم عمج مامشچ وت کشا

رود". یاج هی میرب مهاب . یشاب



اعقاو نم ینکیمرکف ؟ هتفرگ تیخوش هنک:" یم هاگن مسیخ یامشچ هب یدج

؟" منک یم یراک نیچمه

! منومیم تام

وت وشاه هجنپ , مندرگ رود هزادنیم شتسد هی هنک یم کیدزن مهب شدوخ

هفرطود یاه نودند ، هریگیم زاگ ور مندرگ هنک. یم گنچ مرس تشپ یاهوم

رامخ مامشچ ، هروخیم منوخ ییوق کم واب هریم ورف مگر یوت ششین

. نشیم

هنک یم کیدزن شدوخ هب رتشیب ونم همرمک رود هک شا هگید تسد اب

متشادن رناژی چیه کال تدم نیا یوت هریگیم ور مندب همه فعض ساسحا

لومعم قبط مه یباسح و تسرد یاذغ ، هتشذگ ینارگن سرتسا اب شا همه

یباسح دش لدبودر پیلیف ونم نیب هک یخلت یاه فرح حاالمه مدروخن

. ههدرک مدوبان فیعض

درد هنک یم ورف رتشیب وشانودند عقوم نومه ، مشکیم شرمک یور وماتسد

هساو ... سپ ": مدیم راشف مه ور مانودند مریگیم گنچ وت شسابل و مشکیم

؟" یدرک تنیشام راوس ونم نیمه

،اب همامشچ ولج شینوخ یابل هزودیم مهب وشهاگن , هنک یم دنلب ور شرس

." نوخ ": مرایم نوبز هب ترفن

. مشاب تنوخ جاتحم هک یدرک یراک _وت

؟ نوما هطبار _

علو اب هدیمن یتیمها ، مبوکیم شا هنیس هرب،هب یم موجه مندرگ هب هرابود

مرس زا تسد هک هشیم لا حیب مندب ، منزیم دایرف دنلب درد .زا هشکیم نوخ

طقف ... مدرک تباث تهب ونیا هشیمه ، لئوگین مراد تسود :"نم هراد یمرب



". مشکب تسد متورث و ماقم نیا زا یتحار هب هک هاوخن مزا

یم عمج ور مدوخ یلدنص یور ، مریگیم شزاور مسیخ زاب همین یامشچ

یافلآ هی هب هدیم ونم ور...الانک انوا مه یشاب هتشاد ونم مه ینوتیمن منک:"

." هگید

نک! یگدنز نیلوراک نم _اب

رس ، ههوت ملا نم تبحم و قشع مامت هنز:" یم لوز مهب هریگیم ور متسد

ات مرانک ایب نکرارف . منومیم متشاذگ تاهاب هک ییاه رارق لوق و فرح مامت

نک". یگدنز دبا

یامرس لثم دایم رظنب یدرس حبص منک، یم هاگن مور هبور یفرب هداج هب

. هشیم رتشیب هظحلر ه هراد هک منت

تسد هنک، ممرگ هنوتیمن مه گنر زمرق تمیق نورگ یوتلا پ نیا یتح

یور زا ات ندیم له ورگیدمهردقنوا ماکشا . هدیم مرازآ متسد یوت پیلیف

خالص ور مدوخ نوشدنهد رازآ راتفرزا مکلپ نتسب ،اب نروخب رس ما هنوگ

. منک یم

شاهاب دیاب هنک یم جاودزا وت اب رتخد نوا ": منک یم زاب منهد هیرگ اب

ماوخ یمن هن..ن. ... ممممنوتیم روطچ نم تقونوا یشاب هتشاد هطبار

." ونوا ای ینکیم باختنا ونم هک مشاب نیارظتنم بشره

..." لئوگین هنک:" یم کاپ ور ماکشا تسد تشپ اب

مشزرا یب هاگیاج یگیم مهب یراد ": شتمس مدرگیمرب منزیم سپ وشتسد

هنک؟ لوبق هگیم وت رترب نژدا یچره هک ما هدش تنعل یاگمآ ؟هی هیچ

." یداد ور شلوق مهب هک دوبن یگدنز نیا

بخ هلیخ ": نومرف هب هنز یم ینابصع هنک یم اهر ور متسد هشیم یدج

." نکن هیرگ

منک بارخ ور مرس تشپ یاه لپ ، مشاب هتخوس هرهم دیاب نم ": منزیم داد

وت... رطاخب

. مولعم ان هدنیآ



هراذیمن نومتحار تقوچیه رتخد نوا

."

هیوت یاوخیم یزیچره ای قشع نم، هگا . یروبجم هنز:" یمداد مرس رت دنلب

." ینک لوبق دیاب یشاب هتشاد تیگدنز

متسد هدیم هیکت شرد هب هشیم هدایپ نیشام منک،زا یم شاگن قح قح اب

. مدموا ایند هب هک یزور هب تنعل مراذیم ما هنیس یور

زا هک یترفن هنودیمن یلو ... هسرب شا هتساوخ هب ات درک شدوخ قشاع ونم

نورگ مارب هکنیا ،اب هراذب اپ مه مقشع یور هنوتیم ، مراد مدوجو مدوخ

. هشیم مومت

اترس .زا شور هبور مریم منزیم رود ور توپاک ، منکیم زاب ور نیشام رد

." تماوخ یم الق،نم خا دب لگشوخ هنک:" یم مهاگناپ

مباذع یراد االن ...اما دشیم یقلت هرابود یگدنز مارب یعقوم تفرح _نیا

؟ قشاع یگیم تدوخ هب روطچ . یدیم

؟ ینکیم یفخم مزا یراد ور یچ

تدوجو زج هگم ال صا ؟ منک نوهنپ وت زا منوتیم ور یچ هنک:" یم رت شبل

؟" هشیم ادیپ تیگدنز وت یشزرا اب زیچ

رورغم نیچمه هدش ثعاب ندش دنمتورث یافلآ ! ریقحت ای دوب فیرعت _نیا

ونم هب شدعب ؟و ینک یزاب متاساسحا اب یدب هزاجا تدوخ هب هک یشب

. مشاب تفده ینک روبجم

. هشیم کیدزن مهب هریگیم نیشام زا ور شا هیکت ینابصع

مفیعض نوچ هنک یم نم اب وراک نیمه منوا دایم شدب ، بقع مدیم شلوه

ایند هب هک یهاگیاج ": مراذیم درس نیمز یور وماتسد فک نیمز مروخیم

هک ییاسک باختنا ، یگدنز نتفرگ تسد هب ،اما هدوبن نومدوخ تسد میدموا

." هنومدوخ تسد مینک یم نوشروضح میلست ور نومبلق

؟" یگیم یچ یراد ": هشیم مخ متمس هب هریگیم ور ما هقی

! یاوخیم ور نیلوراک _وت



! ینکیم هابتشا هنز: یم داد

لو ور ما هقی منک. یم شاگن هنعط اب مدیم نوکت تسار و پچ هب ور مرس

." ترس هب هدز ، یگیم ترپ و ترچ یراد هنک:" یم

؟" منکیم تمواقم مراد ارچ ": مشیم هریخ نیمز هب

!!" لئوگین ایب... تدوخ هنک:"هب یم مدنلب هریگیم وماهوزاب

": هداج رانک یاه فرب یور متفیم تشپ هب مشکیم شتسدریز زا وماهوزاب

." هشیم رارکت منم یارب

هتشذگ لثم نم یگدنز ": منزیم گنچ اه فرب یوت هنک یم ماگن لا وس اب

تردام وردپ لثم ...ووت هشیم هدنورذگ رس زا تخبدب یاگمٱ نوا هک ییا

باختنا الت مجت و لوپ رانک رد هک ینک لمحت ور یازیچ یشیم روبجم

." یدرک

شتصش ،اب هریگیم ور ما هناچ ریز مرایم ورباال مرس ، هتسیا یم مور هبور

مدش، کیدزن تهب یدوب بایان یاگمٱ هی نوچ هنک:" یم مشزاون مورآ

زا ماوخ یمن هک هیزیچ بوخ سح نیا دیجنسیمور تاه ییابیز مشیارگ

. مدب شتسد

وش". هارمه ماهاب شرخآات ینم هقوشعم هگا قشع متشاذگ ونیا مسا نم

متفیم اه فرب یور ولهپ هب هنک یمن یرای ماهاپ هک مش دنلب شولج ماوخیم

هنک. یم مهاگن هداتسیا روطنیمه

رکف هب ما هریخ شهب هک روطنومه منک، دنلب اه فرب یور زا منوتیمنور مرس

... مریم ورف

؟.... هنکیم دوبان ور شا هدنیآ هراد هک مسریم رظنب قمحا ناوجون االنهی

. هشاب هتشاد یبوخ تبقاع هنوتیمنرتخد نوا رانک رد یفارشا یگدنز نوا

منک! راکیچ یلو

ور شتسد . مایب رانک روطچ مراد شیپ رد هک یغولب هرود اب هرازب ماهنت هگا



...ای یرب ولج الانک همانرب قبط دیاب ، ینکن ملوبق هگا ": هریگیم متمس هب

." یشاب هدموا لئون رس هب هک یراو سوباک بالی نومه رظتنم

. شیریگیم مزا یراد هک متساوخ یم وروت اهنت نم _

! همرسمه ذغاکوت طقف نیلوراک مهوت ملا نم هک متفگ _

ملا. بند ایب یدرک ضوع ور تمیمصت تقوره تا، هنوخوت _و

منک. یم ورف اه فرب یوت متروص

"! قمحا هرسپ هنز:" یم داد

هگید زور دنچ ،ات منزب اج دیابن نم هشب ینابصع داوخ یم ردقچره مراذیم

ملا. بند دایم هنک بوخ مه مافرح بجار هریگب مورآ هک

ممشچ یولج زا وراه فرب ، مونشیم هک ور شنیشام رد ندش هتسب یادص

رانک. منزیم

زیچ تقیقح ، همدوخ ندرک مورآ یارب دیخرچ یم مرس یوت هک ییاه فرح

... هریم و هراذیم هراد نم نودب نوا !! هییا هگید

، مفابیم ایور ردقنیا ارچ ! مدرک رکف یچ مدوخ شیپ ! هشیم خیلا ملد هت

. همندب نوخ رطاخب هشادیپ مفارطا رود شا هلکورس هگا یتح

هشیم وحم مدید یولج زا هک شنیشام هب منیشیم اه فرب یور مشیم دنلب

مشقن ردقنوا میگدنز وت هگید زوره لثم هنک یم تباث مهب ...نیا منزیم لوز

. منودرگب ومیگدنز مریگیم مدوخ هک یاه میمصت هب منوتب هک تسین مهم

، ییاهنت ،زا هدروخ یم مهب هشیمه حملا متسین یلومعم رسپ هی هکنیا زا

. مسرتیم هرذگیم هک ییازور دیدهت

... منکذیم هیرگ دنلب دنلب منوتیم ات

شاهاب منوتیمن هک هدش ییا هدنز سوباک هب لیدبت میگدنز گرزب قافتا اهنت

. مایب رانک

هنک یم نوهنپ میخض ییا هدرپ تشپ ور تاقافتا و قطنم مامت ، مبلق

. هماهایور نتخاس یارب مدیما نیرخآ هک یزیچ هنزیم دایرف ور شساسحا

هب منوتیمن ماه هیرگ قح قح تدش ،زا هشیم هقلح مندب رود یسک یاتسد

الانک ندید اب مخرچیم شتمس هنک.هب یم دنلب ونم درم ، مشکب سفن یبوخ



. میشاب اهنت اتود ام تشاذیمن نوا منک یمن بجعت ملا بند هدموا هک

. هدوب هدرک نومبیقعت امتح

منک یم تالش مرادن یلداعت هکنیا دوجو اب مراذیم شا هنیس یور وماتسد

بارخ ور مزورما یتشادن قح :"وت مشکب نوریب الانک شوغآ زا ور مدوخ

...." ینک

وزیچ همه هرتهب ، هچب نکن هیرگ ردقنیا ": هشکیم نیشام تمس هب ونم الانک

." ینک شومارف

ونم مکحم هک مشکیم رانک ور مدوخ شتسد ریز زا هنک یم زاب ور بقع رد

یسک ملا رازب منک:" یم دنلب ور ما هتفرگ یادص ، نیشام هندب هبوکیم

..." یتفگیمن یزیچ هلماعم . بجار ...هگا.وت. ماوخیم مدوخ هک مشاب

ور شلکش لیطتسم کنیع تشپ یامشچ نوا ، هراذیم منهد یور شتسد

: هنوسرتیم ونم منهد یور شتسد هزادنا زا شیبراشف و تیدج ، هزودیم مهب

هنک." هدافتساوس تزا داوخ یم طقف نوا هک یقمحا هی "وت

هک روطنیمه . هدنبیم ورد مزادنیم نیشام لخاد روزب هریگیم ور ما هقی

. مریم حلا زا یلدنص یور هریزارس ماکشا

هنم یاه هیرگ طقف , هشیمن لدبودر یفرح چیه نومنیب ، میسریم هنوخ هب ات

. مریگب وشولج منوتیمن هک

هک ما یتاساسحا سهلا هدراهچ یاگما ،هی مراد مدوخ زا یعقوت هچ

.** مریمب و مشا هفخ ماه قح قح ضغب تدش زا مراودیما

." رایب مرگ هلوح هی یلیام هنز:" یم ،داد هنکیم مزارد تخت یور

، هرایب رد وشاه نیتسآ ات هرایم ورباال مندب یمک و زاب ور موتلا پ یاه همکد

ا منک یم سح هک منیگنس ردقنیا مراذیم تشلا ب یور هرابود ور مرس یتقو

. نییاپ متفیم هشیم خاروس تخت الن

؟" هشچ نوا ، :"اپاپ هشیم مقاتا دراو راد من هلوح اب یلیام



هدش". ضیرم هنک:" یم شات و هریگیم شتسد زا ور هلوح الانک,

یلیخ همولعم ، هلگشوخ یلیخ :"نیا هزادنیم یهاگن مزمرق یوتلا ،هبپ یلیام

؟" شا هدروآ اجک !زا هنورگ

یامشچ ،اب هشکیم متروص یور دعب و هراذیم مینوشیپ یور مرگ هلوح الانک،

وحم زیچ همه هک هکشا زارپ ممشچ یولج ، مشیم هریخ فقس هب زاب همین

. هدیم نوشن

نم". هساو نیا اپاپ ": هراد یمرب وروتلا ،پ یلیام

. شاجرس شرازب _

هک تسین یسک نوا . مدرک مرگ هلوح شارب هک همدزم تسد منیا ، مراذیمن _

مدب. ماجنا یراک شارب داوخب ملد

." دنبب مه ور ورب،رد اجنیا زا هگید لقادح ": هدرگیمرب شتمس الانک،هب

یور .من متروص یور مراذیم منک یم دنلب ور متسد ، هدیم ماجنا وراکنیمه

یمورآ هاگن .الانک، منکیم شهاگن ، هریگیم ور متسد هنک... یم متیذا متروص

هک ،نم هتفر نیبزا هتقو یلیخ ینوبرهم ، قشع هاگیاج ": هزادنیم ما هرهچ هب

ینوتیم هک یعفانم ، شاب تدوخ رکف ،هب تساه هصق ملا شمه انیا مگیم

." شاب رتدب ،وت دننکیم ات دب تاهاب ایند همه .هگا یرایب تسدب

منک. رکف شافرح زا هملک هی هب هکنیا نودب . مدنبیم ور مامشچ

*

هرجنپ هبل مدیم نوکت تشلا ب یور مرس ، هچیپیم قاتا یوت غاد پوس یوب

هک یقشاق و هشیم دنلب راخب شزا هک منیبیم ور ینیچ هساک ، مقاتا هتسب

هب منوتیمن هک ماهتشا مکردقنوا مراذیم ممکش یور متسد . هتفر ورف شوت

جایتحا شهب مندب مرادن ییا هراچ . منکرکف یتح شزا قشاق هی ندروخ

. مشیم دنلب هراد

مومت میراوید کیچوک تعاس یرطاب هدش. بش ابیرقت منیشیم تخت هبل

ور پوس هساک منک یم زارد ور متسد . هدنچ تعاس منودیمن قیقد هدش

شمه یمک قشاق ،اب هروانش شوت داوم یرس وهی هدیفس شگنر مراد یمرب

وت مراذیم هک ور یدعب قشاق ، هرادن یصاخ هزم چیه مروخیم شزا ، منزیم



. هدیم تسد مهب عوهت تلا ح منهد

و نیمز یور هزیریم هشیم اهر متسد زا هک مرازب رانک ماوخیم ور هساک

،هک دایم مغارس هب یتخس یاه هفرس هنک. یم فیثک ور یتخت ور زا یمک

. هفاکشیم راگنا ور ما هنیس

. مراذیم مینوشیپ یور متسد تشپ

. مراد بت

نوتسمز درس هزات یاوه مشکب سفن ات منک یم شزاب ، متسیا یم هرجنپ رانک

مزا حبص راد، هنوخ راک رسپ هک مرایم دای .هب متسرف یم ماه هیر هب ور

ماهاب راک بجار داوخ یم امتح مرب. سیئر ندید هب بشما دوب هتساوخ

هنک. تبحص

. منوسرب مامح هب مدوخ ات مراذیم راوید یور متسد

. مشوپیم ور مدوخ یمیدق یاه سابل ،و مریگیم شود هی

لا سدنچ الانک هک یداشگ نشپاک و ییاوهق ترشیت ،اب مهایس نیج ، ینوتک

. نوریب مریم هنوخ زا مشکیم مرس وشه دوب.کال هداد مهب شیپ

مورآ یاه مدق منک،اب یم باختنا هنوخراک هب ندیسر یارب ور یربنویم هار

هب هک ینابایخ هب زونه مرت. دنک ما هدروخلا س هدرمریپ هی زا نوج یب

ییا هگید فرط .زا منیبیم ور کلا هک مدیسرن هسر یم هنوخراک نامتخاس

مامت ؟ای هراد راک انابهگن اب طقف ینعی موه...، هنک یم یط وریسم نیا هراد

؟ نایب هتساوخ ور ارگراک

:"سالم هودیم متمس هب هرایم رد شرس زا وشینتفاب کاله نم ندید کلا،اب

..." لئوگین

؟" هدش ربخچ ": متسیا یم

بآ شینتف کالهاب واب هشکیم شتشپ مک یاهوم هب یتسد کلا،

. هریگیم  وشینیب

هعیاش یرس هی طقف مرادن ربخ ": هنوخراک تمس هب میشیم مدق مه مهاب

هدش". تسکشرو هنوخراک راگنا . مدینش



هرارق االن مدرک یم رکف نیبب ور یخلا شوخ هنم ، شتمس مدرگیمرب نارگن

. مراکرس مدرگرب

هی ماتسود زا یکی یارب هدوب یک تلیکو . نادنز یداتفوین دش بوخ _هچ

. هدموا شیپ یلکشم

. مدنورپ لا بند داتفا شدوخ ، مدادن یتساوخرد _نم

؟ یرادنور شراک رتفد سردآ ینعی سپ دش. فیح هچ _خآ

تخبدب ": دایم ملا بند مه کلا، . مشیم دراو هنوخراک زاب هزاورد زا

." مینک ادیپ راک اجک زا نوتسمز هلچ نیا .حاالوت رسپ میدش

تمسق یدورو رد تسارح , هشیمن هدید نومتخاس طیحم وت سکچیه

تک کلا، . هدیم نوشن نومهب ور سیئر قاتا هنک یم زاب نومارب ور یرادا

. میشب لخاد هک هدیم هزاجا نومهب ، هنزیم رد یم:هنک بترم ور شا هنهک

. همرگ یلیخ هک مشیم یکیش قاتا دراو

هک روطنیمه ، هیدنلب دق درم سیئر . خیلا مرچ یلدنص و یبوچ بترم زیم

فیک ، هزادنیم یهاتوک هاگن کلا ونم هب هنک یم ادج شبل زا وشراگیس

؟" هیچ تمسا ": هراذیم شزیم یور یهایس تنوسماس

تکاس مربیم بقع یمک ور مدوخ . هزادنیم نم هب یهاگن هچاپ تسد کلا،

. دایم رظنب یریگ تخس یدج درم ، منومیم

. نابرق متسه _کلا

؟" ینک یم راک نومارب یراد سهلا دنچ هنک:" یم زاب ور شفیک ، سیئر

. هشیم سیلا هسود منک رکف نابرق بخ _

هک تدم هی یارب :"ایب، هریگیم شفرط هب هرایمرد شفیک زا لوپ هتسد اتدنچ

." هدیم ور تفافک ینک ادیپ راک ینوتب

؟" دینک جارخا ونم دیاوخیم ینعی ، نابرق هنز:" یم لوز اه لوپ کلا،هب

راک هنوخراک نیا یوت هرادن یلیلد هگید نوچ . مدرک جارخا ور ارگراک همه _

. دننک



هخآ ": هشیم کیدزن هدرک شمسلط هک ییاه لوپ هتسد هب مدق دنچ کلا،

ارچ؟"

، مدید هک ییافلآ نیرت نشخ نوا مزادنیم نییاپور مرس هنک، یم یمخا درم

. هپیلیف زا رتدب شمخا

ارچ؟ یسرپیم هدش،حاال تسکشرو هنوخراک اه حلبا امش رطاخب _

ندنوم تقایل !!هک یدب ماجنا یتسنوت یدیفم راک هچ سلا هسود نیا هیوت

. یشاب هتشاد

عیرس .کلا، هنومیمن یفرح هگید هنک، یم ترپ شتمس هب ور لوپ یاه هتسد

شزا سیئر ، هشیم دنلب .ات هنکیم عمج ور نیمز یور یاه لوپ و هشیم مخ

. نوریب هرب داوخیم

. هریم هنک یم زاب رد هریگیم شلغب وت وراه لوپ کلا،

هت هریگیم هلصاف زیمزا یمک هدنبیم وشفیک سیئر ، مدیم تروق منهد بآ

. هزادنیم یراگیساج وت هنکیم هاگن مهب هک روطنیمه وشراگیس هدنوم

رت... کیدزن _ایب

مرس زا ور منشپاک وکاله هتسیا یم مور هبور ، مراد یمرب هاتوک مدق دنچ

. مگیمن یزیچ و مراد یم هگن نییاپ مرس . هشکیم

! تیوه یب هچب رسپ _هی

هتسب یادص هنک، یم نشور ییا هگید راگیس ،و هدیم زیم هبل هب ور شا هیکت

. هنکیم رت لمحت لباق مارب وراضف راگیس دود, صقر کدنف ندش

. هتفگ مهب تراک هب تبسن تتیلوئسم ساسحا و تیرادافو بجار مرسپ _

یمن ملد هنک:" یم مهاگن رورغ واب یمشچ ،ریز مرایم باال یمک ور مرس

هنوخراک نیا یوت یراک هگید یلو مدب. تسد زا وروت لثم یمدآ داوخ

نوا زادعب تشاذگ وشمسا هشیم هک یزیچره هاوخ دب ای نمشد ، هدنومن



روبجم نم .و ندیشک رانک اراد هیامرس مامت ندز، ونوشدوخ هبرض نایرج

منک." تخادرپ یهدب ور متورث همه مدش

ما"... جارخا منم :"اقآ، هزرلیم مهاگن

. هراد قرف مکی هیقب اب وت تیعضو طقف . همولعم _

؟ یقرف _هچ

. هتحار ملا یخ منم و یایمرب شسپ منک،زا یم لوحم تهب رتمهم راک _هی

ماک شراگیس منک،زا یم شهاگن رظتنم مریگیم ورباال مرس تلا جخ اب

منکن هفرس هرابود ات مراذیم ما هنیس یور متسد . متفیم هفرس هب هریگیم

رفن ،هی شیپ زور دنچ ": هریم زیم تشپ یدنخ شین اب سیئر ، هشیمن یلو

نیا مدینش مدارفا زا یکی ،زا هریگب ریز نیشام اب ور مرسپ تشاد دصق

." هشب رارکت مزاب هنکمم و هیدج اه دصق هئوس

منوتب ،ات یشاب نم ثراو بظاوم ماوخیم تزا ": هنیشیم شیلدنص یور

، هتحار ملا یخ هک هشاب ییاج کإالایو منک.هگا هار هبور هب ور زیچ همه

." مدب تاجن تک فال نیا زا ور مدوخ و مسرب ماراک هب منوتیم

. مدیم شوگ هگیم هک مجالیت هب زاب نهد اب

." هکیچوک یاج هی هراجا یارب لوپ نیا ": هدیم رس متمس هب ور فیک

..." منوتیمن نم منک:" یم رت ور مبل

هخآ ، مشیم هریخ نیمز هب سرتسا اب مزادنیم نییاپ ور مرس ، هنکیم یمخا

راد؟ هنوخراک رسپ اب نم هنکمم روطچ

. هشاب نم بظاوم دیاب رفن هی

. یریگیم ور تشاداپ شتقو هب ینک کمک مهب ،هگا شاب نئمطم _

بالیی هگا مضیرم اتقورتشیب ، مرادن یلا مرن یگدنز نم اما ، منودیم اقآ _هلب

یچ؟ دایب نوترسپ رس

یسک ، هنومب هدنز ماوخیم طقف ، هتفویب هک یقافتا :"ره هشیم دنلب سیئر

." هنکیم یگدنز هنوخراک رگراک هی اب هراد نوا هک هنک یمن مشرکف یتح

هنوخراک رسپ . مرادن یلغش هگید ،اما تسین دب مشاب لقتسم منوتیم هکنیا



؟ مرادهگن دیاب روطچ راد،ور

عاضوا نیا ،اب مدرک یم رکف پیلیف شیپ نتفر هب متشاد هزات نم یچ! الانک

منک. منوتیم راکیچ

. هترظتنم ینپ کالب کیدزن بش رخآ _کإالایو،

دعب و نیدیچ ور نوتاه همانرب همهامش منک:" یم تشم ور منوزیوآ یاتسد

!" دینک یم ربخ ونم

نومیشپ ": منکن یرارصا چیه هگید مشیم روبجم هنز،هک یم یدنخبل

". یشیمن

یجورخ رد تمس ،هب هریگیم مسفن راگیس دود .زا دایم شیپ یچ منودیمن

فیک هب مدرگیمرب شتمس وهب متسیأ یم ، هرایم نوبز هب ور ممسا هک مریم

". تفر تدای ونیا هنک:" یم هراشا

زیم یور وزا مریگیم ور فیک هتسد لخاد مدرگیمرب منک یم اهر زاب ور رد

. مرادیم شرب

. مدرک دامتعا تهب . هنومب ترکس دیاب عوضوم نمض،نیا _رد

، هدش هدیچیپ یلیخ عاضوا . مدنبیم مرس تشپ ورد و مریم نوریب قاتا زا

منک، یم نوهنپ اج هی ور راد هنوخراک رسپ ، مریگن تخس دایز هرتهب دیاش

رطاخب اهدعب الانک هگا یروطنیا . پیلیف شیپ مریم تدم هی زادعب ممدوخ

مدرک شارب هک یراک تالیف سیئر شریز مدز هک هنک تیاکش مزا همان دهعت

یراتفرگ اهنت تقونوا ، هدیم تاجن الانک هصمخمزا نم و هدب ماجنا دیاب ور

هنک. جاودزا پیلیف اب داوخ یم هک سا هرتخد نوا لمحت هنومیم هک

و رتخد نوا نیب هنوتیم پیلیف ینعی ، مدرکنرکف ممیمصت بقاوع هب زونه

. هشاب هتشاد ور یبوخ یگدنز نم

هبکالب مسرب منک.ات یم ادیپ هنوخراک زا نوریب ور مدوخ ینورگرس نیا اب

مه هزوسیم بت وت هراد یباسح مندب مه نوچ هشیم بش رخآ ابیرقت ، ینپ

. هرهش باالی تمسق وت مه وکالب مرادن حلا



لا حشوخ همه هکیدزن سمسیرک هشیم یدنب نیذآ رهش . مریم یدایز هار

ملد هت منک یگدنز پیلیف اب منوتب لا سما هکنیا رکف اب منم ، نسر یم رظنب

یمک راگزور هگا نوچ مدیمن زورب ،اما منکیم ادیپ یلا حشوخ ودیما یمک

. هریگب ور حملا روطچ هنودیم بوخ هنیبب ور مشوخ لا حزا

، هغولش یلیخ نز کمشچ زمرق یاه غارچ اب نابایخ تمس نوا گرزب کالب

یدنخبل .اب هدیم نوکت تسد مارب هک مزادنیم شفارطا هب ور مهاگن

هغدغد یب رادلوپ هچب منک، یم شاگن رکوپ هنم، شنکاو رظتنم شوخرس

. تسین ماه ینوسآ نیمه هب ندز دنخبل هنودیمن

اج ور ششود یور یتشپ هلوک ، منوسر یم نابایخ تمس نوا هب ور مدوخ

الیی". طوم یم,هنک:"سالم اجب

هک داد ربخ تهب سیئر ": مدیمور شم سال باوج بلر یز مدیم نوکت ور مرس

؟" مدرک لوبقوشتساوخرد

فرح شبجار هک هنوخ وت ، موووا ": هربیم شوتلا پ بیج وت وشاتسد

لوبق هک یم,منک یراک تفگ دید وتیهانگ یب تابثا کرادم یتقو میدزیم

." مدنوم ترظتنم هک مدرکن یررض منم ییاجنیا وتاالن بخ هنک.

! مدرک لوبق رابجا هب _نم

؟ ترس ور تشاذگ هحلسا هنکن یچ؟ رابجا _

اه مدآ یور مریگیمدای مراد منم دیاش ... همور شیپ هک یزیچ رابجا _هن،

منک. زاب باسح

؟ یدرکن شناحتما بقال هگم _

. مدیسرت هگید راب هی زج _هب

ینویدم نم هب :"وت هشیم مخ متمس هب یمک هدیم ملیوحت نابرهم یدنخبل

هن؟"

:"حاال مریگیم هلصاف یمک هدش هریخ مهب قیمع یلیخ شیلا غذ یامشچ

..." یچره



هنوخ هی لا بند ادرف ، سین زاب ماالیک رواشم چیه هک تعاس تقو نیا _وت

. میدرگیم

؟" ینومب نم شیپ هرارق بشما هگم ": شتسد مدیم ور فیک

؟ مشب انشآ تاهاب مدموا ، یدرک رکف سپ _

بیج وت وماتسد هنز، یم اجرد اه فرب یور یمک هریگیم متسد زا ور فیک

نم". باوخ قاتا وت یایب ینوتیمن هک :"وت مربیم منشپاک

هن. هک ارچ _

بوخ ، هربب ییوب هیضق زا هگا منک یم یگدنز ششیپ نم هک یدرم _الانک،

. تتشورفب هنوتیم

هراپ شیتآ نوا زا همولعم شزا :"هرآ، دایم مهارمه ، مراد یمرب مدق دنچ

؟" مینک راکیچ ،حاال تساه

. مقاتا وت مربب یکدزد دیابور االوت متحا ، هسر یمن منهذ هب یزیچ _

یاوخیمن ، همنسرگ :"نم هتسیا یم مولج مشب کیدزن نابایخ هب هکنیا زا لبق

؟" یدب ماش مهب

، هنکمم ام نوچ ، یدروخیم ور تیتنطلس ماش نیرخآ دیاب منک:" یم یمخا

." مینکرس اذغ و بآ یب زور دنچ

"... هرادن ناکما یچ؟ ": هنومیم تام زاب نهد اب

هی میرب :"ایب هنوشکیم کالب تمس ونم و هریگیم ور منشپاک نیتسآ هشوگ

." میروخب یزیچ

رطاخب ور نوملوپ فصن یاوخیم ، اهتشإ شوخ هچ :"هه، مشکیم ور متسد

!" مینک جرخ نورگ کالپ نیا یوت ماش هی

یارب یزیچ هنک:" یم رغرغ دایم ملا ،بند مریم و جک ومهار مفرح نتفگزادعب

؟" یراد رظن رد ندروخ



رگربمه هی .اب هنوزرا ، تسه یدوف تسف هی ام هلحم :"وت مدیم نوکت ومرس

." هتفیم هار تراک

حات راد هنوخراک رسپ ارهاظ مدرگیمرب ور مدموا هک یهار مامت ، هگیمن یزیچ

." مدش هتسخ ": هتفرن هار ردقنیا اال

... میسر یم _االن

ور شا هزاغم هراد ، درمریپ هک منک یم هراشا هچوک رس یدوف تسف هب

یلیخ نم دنبن تدوخ ناج اقآ... نک ربص ": هودیم شتمس هب هدنبیم

." همنشگ

یم نوشهب ور مدوخ هنک یم هاگن شا هفایق و پیت هب بجعت ,اب درمریپ

؟" میدب شرافس مینوتیم رگربمه چیودناس :"هی منوسر

ما هتسخ :"هن، هزادنیم هدنوم شارب هک ییاذغ داوم هب یهاگن الق خادب درم

." هنوخ مرب دیاب

هگید هتسب اتود ، اهانوا ": هزادنیم کیچوک هزاغم لخاد یهاگن کإالایو،

". یدرکن خرس هدنوم

." مدنبب ور هزاغم ماوخیم هک متفگ ": هشکیم بقع ور ،کإالایو درم

شا هنوش یور متسد . هشکب نییاپ وشرکرک ات هنک یم ام هب ور شتشپ

." هریمن یرود یاج هک نیزادنب هار هگید یرتشم :"هی مراذیم

چیودناس اتراهچ لوپ دیاب ، منومب دیاوخیم هگا ": هدرگیمرب نومتمس درم،هب

." دینک باسح ور

،وت تسین هنافصنم هک نیا هنز:"اب یم قن هدش کالهف یگنسرگ زا کإالایو،هک

." هشاب ... ینک یم باسح رباربود نوماهاب و یراد رگربمه هتسب اتود

دنک وشاه مدق بجعت اب مشیم رود هزاغم وزا مریگیم ور کإالایو تسد چم

دش"! یضار هک هیچیودناس ، یریم اجک یراد هنک:" یم

!" مینک جرخ یکلا نوملوپ مینوتیمن ": شمشکیم مدوخ تمس هب برض هی

؟ ینک یم ما هجنکش یروجنیا تقونوا ، متناما وت تسد نم _

؟" هجنکش ": مدرگیمرب شتمس هب منزیم یدنخبل

یاهوربا نیب یمخا منت یغاد ندرک سح ،اب مراذیم متروص یور شتسد



"!! یزوسیم بت وت یراد ": هنیشیم شهایس

؟ هرتدب یک _حلا

؟" هترس وت یچ ": متسیا یم شرس تشپ نابایخ تمس هریم کإالایو،

. ناتسرامیب تمربب مریگیم یسکات _هی

یمومع رتکد هی تیزیو طقف متسین همیب نم ؟ یدش هنوید :"وت مدنخ یم,

..." هشیم لوپ یلک

!" یدنخب حلا نیا وت ینوتیم روطچ ": هدرگیمرب متمس هب یبصع

بوخ حملا حبصادرف ات نم ، هنوخ میرب االن هرتهب منک:" یم عمج ور مدنخبل

منک". ادیپ تارب مه ندروخ یارب یزیچ هی دیاش هشیم

! ینزب تسد وپال نوا هب تسین رارق وت هکنیا لثم _

اه غارچ ، میسر یم هک هنوخ هب . هشیم مومت نومثحب نم، توکس اب

زاب ور هرجنپ و مقاتا یوت مرب ات هنومب رظتنم یمک ماوخیم شزا . نشوماخ

مدب. هار مقاتا هب یکدزد متسنوت پیلیف هک هعفد نوا لثم منک،

اذغ زا یزیچ مریم هنوخزپشآ هب یکشاوی مرایم رد وماه نیتوپ منزیم دیلک

، منک یمزاب ور لا چخی .رد تسادیپ ال ماک ماش هتسشن یاه فرظ زا هدنومن

یوت مربیم ابرم و هرک اب هارمه مراد یمرب تست نون ریش ناویل !هی هویم

فک و یتخت ور هک منیبیم هشیم نشور هک غارچ منک. یم لفق ورد مقاتا

مراذیم نیمز یوراه یکاروخ ینیس ، مدرک اهر یپوس روطنیمه ور نیمز

مزادنیم هلا چم ور هچراپ مباسیم ور نیمز نومه اب منک یم عمج یتختور

یلیخ منک. یم نهپ مرایمرد دمک یوت زا هگید یتخت ور .هی مومح هشوگ

یهاگن نوریب مراذیم زاب ور هرجنپ هشیم مومت هک مراک ! دیشک لوط

هرجنپ هبل ونم یتقو هنک، یم تبحص شلیابوم اب هراد .کإالایو، مزادنیم

هنک یم در هرجنپ باق زا ور لوپ فیک و یتشپ هلوک هشیم مکیدزن هنیبیم

هرجنپ هبل هراذیم شبیج یوت ور شلیابوم . منک یم نوشاجباج منم

." تقاتا هدرس یلیخ ": هنیشیم

. هشیم مرگ مک مک میدنببور هرجنپ ، لخاد _ایب



ینیس هب شمشچ مدنبیم ور هرجنپ ، لخاد دایم لماک هنک یم نوزیوآ وشابل

هنم؟" ماش نیا یگب یاوخ یمن هکوت ": هتفیم یکاروخ

." مدرکن ادیپ یرتهب زیچ ": مرایم رد ور منشپاک

هزمشوخ هنوحبص یارب :"انیا هنیشیم تخت یور هنک یم دنلب ور ینیس

." نرت

منک:"زا یم ضوع ور ماسابل هزاب زونه مدمک ،رد هدش هریخ ینیس هب

ییاریذپ تدوخ زا یفرح چیه نودب هرتهب سپ . تسین یربخ هنوحبص

." ینک

. شور مشیم زارد وتپ هی اب هارمه مشکیم نوریب تخت ریز زا یکشت

." میایم رانک مهاب تخس یلیخ تسادیپ هک روطنیا ": هشکیمرس وریش ناویل

نون مخرچیم شتمس مرس،هب ریز مراذیم متسد هی مشکیم مدوخرس وروتپ

؟" یروخیم ": هریگیم متمس هب ییابرم تست

. هدیم راوید هب ور شا هیکت و هریگیم شزا یزاگ ، مدیم باال یوربا

. هریگیم مباوخ

ور منک،کإالایو یم زاب ور ما هتسخ یامشچ مروخیم هک یمورآ نوکت اب

خی ؟ یرادن هگید وتپ هی هدرس یلیخ اجنیا ، رسپ یه ": منیبیم مرانک

." متسب

وتپ! ریز یرب یشوپب دایز سابل هرتهب ، مرادن _

، هلوح ، یرپسا هنک؛ یم شزاب و شدوخ تمس هشکیم ور شیتشپ هلوک

، نورگ راد کرام یاه سابل راولش ، شفک ریز، سابل تسد دنچ ، سرب ، کاوسم

. هشوپیم هنک یم ادیپ ور شرویلپ ات هزیریم نوریب ور هلجم و باتک اتدنچ

مشکیم ییا هزایمخ . هدنبیم وشاه همکد و هشوپیم شرس مه شوتلا پ

هنهرب هک هدنولب و هزنرب رسپ اتود سکع ، هتفیم شا هلجم دلج هب ممشچ

سهلا. هدجیه ریز یاه ریترس زا رپ نوشرود ات رود و ندش هریخ مهب

؟" ینوخب یاوخیم ": هرادیم شرب هدنوم تباث هلجم یور مهاگن همهفیم

." مدیم حیجرت ور باوخ :"هن، مدیم نوکت ور مرس

. مریم شوه زا مشکیم زارد



! مرپیم باوخ زا قاتا رد ندش هدیبوک یادصاب هک هتشذگن ییا هظحلر اگنا

ارچ ": هبوکیم رت مکحم ور شتسد فک رد هتشپ هک یسک ، هخرچیم رد هتسد

!!" لئوگین نک، زاب ورد ؟ یدرک لفق ورد

یم هاگن مفارطا هب هدرک دراو مهب هک یسرتسا اب مشیم دنلب . سانک ال یادص

کإ هب رتدب همه وزا یتشپ هلوک ابرم، نون هدنوم هت ینیس هب ممشچ منک...

رد هب مزاب هدش. هدیچیپ وتپ رود و هقیمع باوخ وت هک هتفیم الایو

نک". زاب ورد ؟ ینکیم یتلغ هچ وت نوا یراد ": هبوکیم

ات هشیم رادیب الیق خادب اب هک مدیم نوکت وراد هنوخراک رسپ مایم مدوخ هب

زا روزب و مریگیم ور شنهد متسد اب هنک یم زاب ندرک رغرغ یارب ور شنهد

شرد روزب هدش هدیچیپ شرود هک وتپ ،زاالی نییاپ شمرایم تخت یور

..." تخت ریز ورب ": مگیم ششوگ رد شاوی هنیشب منک یم شروبجم . مرایم

. هدیم اج تخت ریز وشدوخ رد ندش هدیبوک کان تشحو یادص ندینش اب

شلوه واباپ منیبیم مرب رد تمس هب هکنیا زا لبق ور ماپ رانک ، یتشپ هلوک

هلوک لکیه مامت یدعب دگل اب دایم باال شنتفگ خآ یادص هک تخت ریز مدیم

ور دیلک و مریگیم ور رد هریگ تسد . منک یم نوهنپ ریز نوا ور یتشپ

نارگن ردقنوا ، منیبیم مدوخ یور هب ور ینابصع ور الانک یتقو منوخرچیم

": هریگیم ور متسد . مرایب نوبز هب منوتیمن یزیچ هک مشیم هچاپ تسد و

! یراد بت هک زونه

!" یدروآ تدوخرس بالیی مدرک رکف ! ینک یمن زاب ورد ارچ ؟ یرک هگم , یتنعل

وت ،زا هربیم هنوخزپشآ تمس هب شدوخ اب ونم هتفرگ ور متسد هک روطنیمه

زیم یور هراذیم رپ ییوشفرظریش زا بآ ناویل هی هرایمرد تکاپ هی تنیباک

ناویل رانک هراذیم هرایمرد صرق قرو هی انوا نیب وزا هنک یم زاب ور تکاپ ،

بآ.

مراد یمرب ور صرق ، هنیشیم و هنز یم رانک ور هنوخزپشآ زیم یلدنص

دیاب ": هراد یمنرب مزا وشینابصع یامشچ .الانک نییاپ شمدیم بآ هارمه



"... ینکرپ یروج هی ور تتقو

هنک. مومت وشفرح مشیم رظتنم مریگیم نییاپ ور مرس

هنز یم یخلا ورکف زاب یدرگب راکیب اهنت نک.هگا راک اجنوا لته، ایب نم _اب

. ینک یم تسرد ، رسدرد ترس هب

ورب ": شمریگب شزا ات منک یم زارد ور متسد ، هدیم مهب رب، بت صرق قرو

وش". هدامآ

کیدزن مرس و منیشیم تخت رانک وناز یور ، مدنبیم ورد مقاتا مدرگیمرب

". نوریب یایب ینوتیم ، نوریب میدز هنوخ زا یتقو ": مربیم نیمز

یتشپ هلوک ! یدرک راکیچ دوب تساوح ال صا هنک:"وت یم یمخا کإالایو

..." رابدنچ راب هی هن متروص وت یدیبوک

!" دایم بوخ رظنب هک تلا :"االنح منزیم یدنخبل

یاوخیم اجک ": هدیم راشف شلغب وت ور یتشپ هلوک هنک یم هاگن مدنخبل هب

؟" یرب

. راکرس _

؟ یدرک ادیپ دیدج _راک

شلته وت نم هک داوخ یم ما هنوخبحاص منک:" ضوع سابل ات مشیم دنلب

منک". راک

." مایب ماوخیم منم ": مونشیمریز نوا زا ور شادص

یگنشگ زا هنرگو ، یدرگب راک لا بند مهوت هرتهب ": مشوپیم مسابل یور منشپاک

." مدب تتاجن منوتیمن

و هنوخزپشآ یوت مریم ، مراد یمرب ور ینیس . مزادنیم مبیج وت ور ملیابوم

مد مریم منک یم ماپ ور ماه نیتوپ . مراذیم نوشاجرس مروشیم وراه فرظ

ولج ،رد همرظتنم نیشام یوت هدرک شنت یمسر سابل هک .الانک، هنوخ رد

. منیشیم منک یمزاب

هی ناونع هب اجنوا هنک:" یم نشور نیشام هزادنیم مهب یهاتوک هاگن الانک،

اجنوا هک یاه نومهم هشاب تساوح . نکراک عفال همدخ راتسد ای یچتفاظن



." نتسه یمهم یاه مدآ نایم

. مدیم ومهاگن مور هبور نابایخ هب

؟" ینک بلا غ افلآ هی هب ونم یاوخیم ، هنکن ": شتمس مدرگیمرب ینارگن اب

نوا اب هن یراد رادیرخ هفایق و تخیر نیا اب هن هشاب نیا رب رارق _هه،هگا

. ینک تیلا عف شوت هرارق هک یهاگیاج

االاب متحا هدش تحار تباب نیا زا ملا یخ هک ،حاال مدیم نوریب یسفن

منک. ادیپ شمارآ یتدم منوتب ندرکراک

رود زا طقف مدموین اجنیا ،اتحاال میشیم لته کیش و گرزب گنیکراپ دراو

وزا مشیم هدایپ نیشام زا ابالانک نامزمه . مدیدیم وشگنر مرک نومتخاس

وتا تس یاه سابل اب اه همدخ . میشیم یدورو سنلا دراو یکیچوک رد

. نتسه راک لوغشم تسدی و کیش هدیشک

یب درم و دننک یم سالم الانک ندید اب هک ناوج موناخ ود ناوخشیپ تشپ

و هتسیا یم هراد یبوچ حرط رد هک ناوخشیپ یور هبور هب ارتخد هب هجوت

، لخاد مرب هک هریم هراشا مهب شهاگن اب هتسیا یم رانک هنک، یم شزاب

ور نفلت و هنیشیم شراک زیم تشپ شدوخ دورو زادعب منک یم وراکنیمه

یم رارقرب یطخ تشپ اب طابترا شاه همکد زا اتود ندز ،اب هراد یمرب

." مقاتا هب دیرایب فیرشت افطل ، ایرولگ موناخ هنک:"

لا متسد ،اب هرایم رد ور شکنیع و هدیم هیکت شیلدنص ،هب سامت زادعب

. هشیم شا هشیش ندرکزیمت لوغشم هرایمرد شبیج زا هک یصوصخم

اب ناوج نز و هشیم زاب رد هدیم دورو هزاجا ،الانک هروخیم رد هب ییا هقت

یلیخ و هشیم قاتا دراو هاتوک یبسا مد یاهوم و دیفس و هایس مرفینوی

؟ دیتشاد یرما نماب الانک، یاقآ هلب ": هتسیا یم تیریدم زیم یور هبور یدج

"

و لفق مهب وشهاگن هشیم مخ زیم تمس ،هب هدیم نوکت مورآ وشرس درم

، ههوترایتسد تدم هی ات رسپ نوا ": هنکیم زارد متمس هب ور شتشگنا

". هشاب شهب تساوح



؟" دننک عورش ونوشراک :"یک هزادنیم مهب یهاگن اپ اترس زا ناوج نز

االن". نیمه ": هزادنیم شکنیع هشیش هب یهاگن الانک،

الانک، یاقآ یم,هنک:" قالب شرمک تشپ وشاتسد ثکم یمک اب ناوج نز

زا یکی هک ینومهم یارب هدش وزر گرزب سنلا بشما نوچ ؟ ادرف زا هشیمن

." نداد بیترت روهشم یادنمرنه

نک، تقد متفگ هک ییا هلمج هنک:"هب یم هاگن رتخد هب هلصوح یب الانک،

هدب". ماجنا ور متفگ تهب هک یراک ورب حاال سپ ... رایتسد

هدرک ادیپ شیازفا راگنا شیراک مجح هک هنیبیم یروج ور ،نم ریگتخس نز

مزا هریم نوریب هک قاتا رد .زا هتشادن ور یتیلوئسم نیچمه عقوت ال صا و

مراذیم اپ ریز هک ور گنر دیفس قارب یاه کیمارس . مایب شهارمه داوخیم

.رد هنیشب یزیمت نیا یور ییا هکل ادابم هک منکیم هاگن ور ماپ هلا بند تشپ

یزلف دمک یوت زا ور سابل تسد هی و هنک یمزاب ور نک تخر قاتا

." شکب تتروص ورس هب مه یتسد ،هی شوپب ورانیا ": هرایم رد

، هایس ییا هچراپ راولش . هریم نوریب نک تخر ,زا مریگیم شزا وراه سابل

هایس هذغیلج و منزیم ات جنرآ ات وشاه نیتسآ ،هک دیفس دنلب نیتسآ سابل

وت ما عضو ورس .هب همزادنا و تیف ، مدنبیم وشاه همکد مشوپیم شور گنر

یولج اتزا منزیم میی طال یاهوم هب یگنچ منک، یم هاگن رد تشپ یدق هنیآ

... ندش دنلب ماهوم ، نوشمربب رانک متروص

منک. نوشهاتوک دیاب تصرف رس

ماه کلپ منک! راکیچ ور هدرک ادیپ ییا هدیرپ یتروص مابل گنر هک ماه هنوگ

یور وشامرگ ییا هظحل داوخیم ملد ندش هتسب رابره واب نغاد بت رطاخب

الی زا ور متسد هشیم زاب هک قاتا ،رد هشیمن هک منک سح ممشچ هقدح

هنک: یم مهاگن تریح ،اب ناوج نز . متسیا یم خیس مراد یمرب ماهوم

!! ییا هرسپ نومه نم،وت یادخ

." میراد راک یلک عفال نوریب ایب بخ ": دایمن لخاد لماک ، مدیم نوکت ومرس



نییاپ ور مرس هنک، یم مهاگن یروج هشیم در هک ییا همدخ ره مریم نوریب

، لکش یساملا گرزب یاه رتسول میشیم باال هقبط سنلا دراو مهاب . مریگیم

ردقنوا زیمت یاه شکور اهاب یلدنص وزیم ... ریرح یاه هدرپ اه. هشیش

یمه رود ای ینومهم هی هرارق متسنود یمن هگا هک نسر یم رظن هب هوکشاب

،اب ایرولگ . دروخیم اه هداز فارشا جاودزا مسارم درد هب رتشیب اجنیا هشاب

وماتسد ، ملغب وت هراذیم یزیم ور هملا ع هی و هدرگیمرب متمس هب مخا

تساوح هنک:" یم هاگن مامشچ هب ییا هظحل تیدج اب مراذیم نوشرود

وت". اهاب زیم همه . نشن فیثک هشاب

زارد زیم نراد هک هریم هگید یاه همدخ تمس هب شا هلمج نتفگ زادعب

هب نوشاه یتسد شیپ و ناویل ، دننک یم هدامآ ور سنلا طسو یلیطتسم

زا یکی . نریگب رارق زیم هگید یاج ورد نشب رت زیمت دیاب ایرولگ روتسد

ونوشیکی و مراذیم شور دیفس یاه یزیمور و مشکیم بقع وراه یلدنص

اب هارمه هدنز یقیسوم هورگ منک، یم نهپ هرفن هس درگ زیم یور و زاب

یعس . دننک هدامآ ونوشلیاسو نس باالی نرب ات نشیم سنلا دراو نوشلیاسو

یمک مدیم ماجنا هک ور زیم ات جنپ راهچ ، هشاب مدوخ راک وت مرس منک یم

ندز زاس یادص منک، یم هاگن نرادن یزیم ور هک یاه زیم وهب متسیا یم

. مدیم ومهاگن نس وهب مدرگرب یمک هچیپیم سنلا یوت

هب ور مبلق ندرک باختنا هک یگنهآ ، دننک یم نیرمت نراد یقیسوم هورگ

مبل یور یدنخبل هدیم هیده مهب یقیسوم هک یناجیه زا هرایم رد هزرل

نس رانک هرفنود زیم تمس هب ات مراد یمرب وراه ی زیم ور هیقب ، هنیشیم

منودیمن ور نوشمسا هک هگید یقیسوم آالت دنچ و ونایپ منک، نهپ مربب

روطنیمه هشیم هارمه نولا یو ونایپ نتخاون اب مرگ یادص هشیم هدز مهاب

هداتسیا نوفورکیم هلیم تشپ هک هدنناوخ هب منک یم نهپ ور یزیم ور هک

زا رپ هتسب یامشچ واب هتشاذگ نوفرکیم یرتسکاخ حطس یور شتسد هی

. منومیم ریخ ... هشکیم ور شادص و هنوخیم تردق اب ور یرعش ساسحا

هدز.تک باال بترم یلیخ وشهایس یاهوم ، نهاتوک یلیخ شاهوم رود اترود

شا هدننک توهبم یادص قرغ هشنت شدوخ زیاس مه یرتسکاخ راولش و



یم زاب یمورآ هب وشامشچ ، مدیم شوگ شزیگنارحس یقیسوم وهب مدش

یم هریخ مهب شگنر یلسع یامشچ هتسرفیم باال نیمز یور زا وشهاگن هنک

قت قت یادص ندش کیدزن ،اب هندنوخ لا حرد هفقو ییا هظحل نودب هش

منک، یم عمج ور هزیم فارطا هک مزاب یاتسد ، ایرولگ شفک دنلب یاه هنشاپ

اب هک مدشن کیدزن یدعب زیم هب زونه منک نهپ وراه یزیم ور همادا ات مریم

نوا ندید اب منک یم هاگن نس یور هدنناوخ هب هرابود یکدزد مشچ هشوگ

مک یزیم ور یاه هچراپ ، مشیم لش یمک هدنوم هریخ مهب زونه هک اه مشچ

، یدعب مدق نتشادرب .اب منودرگیمرب ور مرس هک نروخیم رس متسد زا مک

یلیخ و هریم دشیم هدیلا م نیمز یور هک هچراپ یاه هکیت زا یکی یور ماپ

. کیمارس یور مروخیم نیمز تروص اب هرظتنم ریغ

". هضرع یب هرسپ ": هریم باال ایرولگ یادص هشیم عطق ، کیزوم

، مشب دنلب دننک مکمک هک ییاجب و هشیم کیدزن مهب همدخ زا اتدنچ اب عیرس

مودک هنیبب ات هنک یم نوشزاب هنود هنود ، هریگیم متسد زا وراه یزیمور

هدش. بارخ شوتا ای فیثک

منک یم دنلب متسد هی منیشیم هک وناز یور ، مراذیم نیمز یور وماتسد فک

ور ملغب ریز یتسد هک متسیأب ماپ یور منوتب ات مور یولج زیم هبل هب

! منومیم تام کإالایو ندید اب هیک منیبب مدرگیمرب هنک، یم مدنلب و هریگیم

ثعاب راکبارخ ههوت ": هریگیم ور ما هگید تسد نیتسآ هشوگ ، ایرولگ

نک." زیمت ور اه سیورس ورب ایب یرسدرد

ندش اهر اب هک هریگیم ور نز تسد چم هنک یم نز راتفر هب یمخا کإالایو،

دروخرب زرط هچ نیا موناخ ": هشکیم ولج وشدوخ یمک هشیم هارمه منیتسآ

." هنوتاراکمه اب

هگم ": هریگیم هلصاف نومزا یمک هشکیم شدوخ تمس هب ور شتسد نز،

درک"! راک یچ یدیدن



باال. دیربیم ونوتادص دوبن یدمع هک قافتا نیا ؟ نیدرکن هابتشا حاتاال امش _

تسد ،ور وراه یزیم ور هک ییا همدخ هارمه هگیمن یزیچ هگید ، ایرولگ

. هریم سنلا هگید تمس هب نتفرگ

یمن درد هک تیاج هنک:" یم بترم ور مسابل و هتسیا یم مور هبور دنخبل اب

"هنک؟

راکیچ اجنیا ،وت مبوخ ": مراد یمرب مسابل یور زا وشاتسد هدز تلا جخ

؟" ینکیم

، هدرک وزر وراجنیا ماتسود زا یکی بشما ": هنیشیم هدیم بقع ور یلدنص

." دیسر مارب شیپ تعاس مین شتوعد مایپ

زیم تشپ ، شاجرس ساوسو اب هک یلدنص نوا درسنوخ ردقنیا هکنیا زا

یمک هنز یم فرح و هتسشن و هدیشک بقع شدوخ یارب ور مدوب هتشاذگ

تقونوا ! تنشوکب ات نتلا بند ؟ یشب ناهنپ دیابن وت هگم ": مشیم یبصع

؟" ینزیم فرح ینومهم هب ندموا بجار

:"یه، هگیم مقلخدب هاگن هب نابرهم هشکیم شندرگ تشپ یتسد کإالایو،

اذغ زا یلد هی بشما لقادح رازب . دننز یمن مهب یبیسآ ، نماتسود انوا

." مرایبرد

لومعم قبط هک منزیم یوحم هدنخبل هتقاط مک ومکش ردقنیا هکنیا زا

. مراکرس مریم نم سپ ": مریگیم هلصاف شزیم زا یم,هنک مهاگن بیجع

وش". هدامآ بش هساو ورب ریگب قاتا هی مهوت

،االن هدنوم یلیخ هک بشات ": دایم هار ماهاب هشیم دنلب یلدنص یور زا

..." هنوخ لا بند مریم

لطس و یط ، مریم اه یتشادهب سیورس تمس هب مدیم نوکت ور مرس

مارب ، نروخیم هرگ مهب شامخا .کإالایو، نتشاذگ شرد رانک ور نک کشخ

نمزا هک یروصت امتح . هنیبب عضو نیا وت ونم داوخ یمن شلد هک هبیجع

حطس یور بآ زا یمک . مشدوخ هلثم تیلوئسم یب نورذگشوخ هی هتشاد

و مشاپیم شور هدنیوش داوم ردوپ یطوق ، مزیر یم سیورس یورهار

دب یمک حملا هدنیوشداوم یوب منک.زا یم زیمت وشنیمز یط ندیشکاب



فارطا زا تسد ات ،ود متفوین تقوی ات مراذیم راوید هشوگ ور متسد هشیم

نتفرگ ،اب هراذیم م ینیب و نهد یور یدیفس کسام و نشیم در متروص

! تسایو کإال مزاب هنودرگیمرب شدوخ تمس ونم متسد

". مرایب تارب ورانیا متفر هنک:" یم متسد ور یکیتس پال یاه شک تسد

." منونمم منک:" متسد مدوخ ور یکی نوا ات مریگیم شزا شک,ور تسد

." یراد بت زونه ، شاب تدوخ بظاوم ": هگیم دنخبل اب هنک یم جک وشرس

ردقنیا هکنیا ،زا هریم و هدیم نوکت تسد مارب منوا مرب یم ورباال متسد هی

هرتهب هیبوخ هنوخمه هدب نوشن مهب هرارق هگا ، مسرتیم هنوبرهم ماهاب

شمدرب هکنیا زج مدادن ماجنا یراک شارب حاتاال نم هچرگ هنک، تالش رتشیب

هک یکسام تشپ یدنخبل . هشکب امرس , یگنسرگ مدرک شروبجم مقاتا یوت

زور یوت ماه ندز دنخبل دادعت شمدید یتقو زا منزیم هدز متروص هب

االن. لثم هنک، یم کمک یلیخ مزور نوا ورناژی طاشن هب نیاو هدش رتشیب

متروص وهب مراذیم رابنا یوت ور تفاظن لیاسو منک, یم زیمت وراج همه

منکیم هاگن تعاس ،هب متفیم لبم هی یور لته الیب یوت . منزیم بآ ماتسدو

. مدرک فعض ... هرهظزادعب راهچ ابیرقت

. مروخب نوکت ماجزا منوتیمن هگید هک ما هتسخ ردقنوا

؟ تسین تا هنسرگ _

! منورگیمرب ادص تمس هب ور مرس

یلدنص یور دایم مفرط هب اذغ فرظ اب هک هدنناوخ درم نوا ندیداب

مخ یمک هتسیا یم مور هبور ییا هشیش زیم رانک درم . منیشیم تسرد

. هراذیم زیم یور ،ور ییاذغ گرزب باقشب و هشیم

اذغ هدنوم سپ باقشب ،هب دایم مدب شهاگن ،زا هریگیم متمس هب وشرس

. مشیم هریخ

هدعم نوا هنوتیم منیمه . یروخب ، یرایب ریگ یزیچ ینوتب منکن رکف _



هنک. ریس ور تکیچوک

یم ور وریز مهاگن اب ور باقشب یوت هدروخ تسد تایوتحم هک روطنومه

کدرم ات مشاب روبص هرتهب مشیم لا یخیب یلو مگب یزیچ ماوخیم منک

هرب. و هشکب وشهار هتفیشدوخ

هک مشیم دنلب لبم یور ،زا یتنعل مخر مین هب هدز لوز روطنیمه یلو

؟" یدروخن یزیچ هک ؟وت یریم یراد اجک ": هراذیم ما هنوش یور شتسد

هنک یم مزارد ، منوشنیمروزب لبم یور هشیم گنچ ما هنوش یور شتسد

باقشب یوت یاهاذغ هدروخزا یتشم شا هگید تسد اب هنز یم همیخ مور

شنت هدب،ریز مدروخ هب ورانوا روزب داوخ یم هک ممهفیم ... هراد یمرب ور

اب هراد شرب ات مریگیم ور هتسشن ما هنوش یور هک شتسد مروخیم نوکت

نک"... زاب تنهد ": هگیم یراو هناوید یدنخبل

دردزا هدیم راشف و هراذیم ممکش یور وشاپ هک منک یم تفچ مهب ور مابل

یور هبور شتشم ، هشیم زاب درد زا منهد هک یعقوم منودرگیمرب ور مرس

شتسد . هنکیم ورف منهد یوت وراه هدنومسپ نوا مامت هنک یم زاب منهد

. شمدن نوریب ات هراذیم منهد یور

یم ، هشیم دنلب مور زا هریگیم باال شا هدنخ یادص ، مروخیمن نوکت هگید

. هریم نوریب وزاالیب هدنخ

نوریب باقشب وت ور هدوب منهد وت هک یزیچ نوا مامتو متفیم هفرس هب

هفخ دوب کیدزن مراذیم مولگ یور متسد ، هشیم عمج مامشچ وت کشا ، مدیم

هنک. ما

. مدوب هدیسرت یلیخ ،اما هریگن ما هیرگ منک یم یعس

متروص یولج وماتسد منک، یم ضغب هک هدنوم تباث باقشب هب مهاگن

ولج زا وماتسد هشیم سح لبم نتفر ورف اب ور ینزو ینیگنس ... مراذیم

تتیذا یسک ؟ ینک یم, هبرگ یراد ارچ :" نارگن کإالایو مراد یمرب متروص

؟" هدرک

ما... هچب هنک رکف ماوخیمن اما مگب شهب داوخ یم ملد

یمک ملد هنک یم درد مندب ما، هتسخ تسین شوخ دایز حملا مراد "بت



." هنک ممورآ یمک هک یسک داوخیم تبحم

مامت هک مونشیم ، منیبیم شا هرهچ وت هک زاب نهد هدش داشگ یامشچ اب

! متفگ دنلب دنلب و مدروآ نوبز هب ور منهذ یوت یاه فرح

دوب. یدارا ریغ ال ماک مدیمهفن ال صا

یک ": هریگیم ور متسد کإالایو، مرادرب ور زیم یور باقشب ، مشیم مخ

؟" هدرک تتیذا

وزیچ همه هشب شادیپ زاب هکنیا سرت یم,منک،زا کاپ تسد تشپ اب ماکشا

..." مروخب وشاذغ هدنوم سپ درک مروبجم نس یور ، هدنناوخ نوا ": مگیم

ارچ هنک:" یم کاپ شتصش تشگنا رس اب هروخیمرس ژهما مزا هک یکشا

؟" درک وراکنیا

مدرک یم شاگن یه ندرک راک عقوم نوچ ، دیاش ": مزادنیم باال ییا هنوش

..." هدرک یارکف هی

؟" یدرکیم شهاگن یم,هنز:" یدنخبل

هدید ،هن هدنز یقیسوم :"اتحاالهک مریگیم نییاپ مرس ، شتمس مدرگیمرب

." مدوب هداد شوگ هن

راهان نیبب ایب هب هنک:"هب یم هراشا هتشاذگ زیم یور هک ییا هبعج اتود هب

." تساو مدروآ یچ

م هتفیم بآ منهد ازتیپ ندید هنک،اب یم زاب ور دیفس ، لکش عبرم هبعج رد

. شور هزیریم هنکیم زاب ور یتکاپ زمرق سس و هراذیم ماپ یور ونم لا

هنوخ متفر یتسار ": هروخیم هرایمرد شدوخ مهس زا هکیت هی مشدوخ

." دیسر یمن نوملوپ فیح ... ندوب کیش نورگ ردقچ ، مدید

شهب مهاگن رپ نهد ،اب منزیم زاگ منک یم وراد شک یازتیپزا هکیت هی

. مربیم تذل شبوخ هزم وزا مزادنیم

. سکول یاه هنوخ غارس هتفر امتح



مارب ور یسپپ هباشون تکاپ یوت زا هنکیم مومت ور گرزب هکیت هی کإالایو

، مداد نوشن ور ملوپ ماالیک رواشم هب دعب ": هراذیم م ولج زیم یور و زاب

رسپ اتود هساو ماوخیم هنوخ هی مرایمن ردرس ازیچنیا زا هکنم متفگ

هنک". بلا ق نومهب وراه نوغاد هلحم هرن ، پیتشوخ

هنوخ , سردآو دیلک منوا ": یسفن ندیشک زادعب ، هشکیم رس وشدوخ یسبپ

ور ندز مانب یاراک و دنس دایم حبص ، اجنوا دیرب ور بشما تفگ داد مهب ور

..." سا هلبم . هدیم ماجنا

ماگن تنطیش اب هریگب شزا یزاگ هکنیازا لبق هنک یم ور ازتیپ زا هکیت هی

ودروخ هساو متشادرب اه لوپزا هتسد ،هی مدید رود وروت مشچ ": هنکیم

... نومکاروخ

." مدیرخ یم دیاب درک مراچیبازتیپ نیا یوب هار رس

یبوخ تینما سح شندوب .اب میروخیم نومراهان هگیدمهاب ، منزیم یدنخبل

. متشاد یدب حلا هچ شیپ هقیقدکی هک هتفر مدای یتح . هدیم مهب

مهب شمشچ ،ات ایرولگ موناخ لا بند مریم مراذیم اهنت الیب وت کإالایو،ور

منک کچ هنود هنود وراه باقشب ات هنوخزپشآ تمس هتسرف یم ونم هتفیم

رانک زا هغولش نوشرس همه مشیم هک هنوخزپشآ دراو . مشکب لا متسد و

زیم یور دیاب هک ییاه باقشب هسفق هب ور مدوخ و مراد یمرب مدق راوید

اه اذغ عاونا یوب هرب رس هلصوح ، مدیم ماجنا ور مراک . منوسر یم مربب

.*** هشیم هدنهد رازآ مکی هشخپ گرزب هنوخزپشآ سنلا یوت

جال یلصا سنلا هب شوپ کیش یاه نومهم هسر یم هار زا بش هرخ، باال

نیشام اهو نامهم هب منک یم زیمت وشاه هدرن مراد هک یسارت .زا ندیم

لا حرد هک ی زاونشوگ کیزوم یادص مزادنیم هاگن نوشتمیق نورگ یاه

، هنتخاون

من لا متسد هتسهآ ، هنک یم ایرپ هاش یاه هصق هیبش وراه دمآ و تفر نیا

هتفیم مدوخ وسلا نس مه رسپ هب ممشچ . مشکیم دیفس هدرن یور ور راد

اب راگنا هداش و هدنخ یم ، هشیم لته دراو هراد شردام وردپ هارمه هک

دایمن مدای هلا. حشوخ یلیخ ردام وردپ هگیم نوشهب هک رفنود نوا نتشاد



مدوخ لثم ما هچب هک منک یراک دیاب لقادح ور... یلا حشوخ نیچمه

!؟ هدرک ییوزرآ نیچمه نم یارب مه لئون منودب داوخیم ،ملد هروخن ترسح

زا راد من لا متسد هک مروخیم اج هشیم ریزارس شرطاخب هک یکشا زا

شنداتفا نییاپ وهب مشیم نوزیوآ مود هقبط هدرن !!زا هشیم اهر متسد

ریز تسرد هک یدرم تروص یور راد، من هچراپ نداتفا .اب منک یم هاگن

ردقنوا دوب هدنوم دشیم هدایپ نیشام زا تشاد هک یسک رظتنم سارت

یوت شتسد هی درم،هک مدب! نوشن ینشکا یر منوتیمن هک مشیم هدنمرش

هگید تسد اب هشنت یهایس مرچ تک و هشینومسآ گنر شوخ نیج بیج

شرس هبباالی هکنیا زا دعب . هراد یمرب شرس یور زا ور راد من هچراپ شا

لطس لخاد هریم ماپ هک مراد یمرب بقع مدق هی مشیم لوه هنک یم هاگن

هدرن هک متفیب ماوخیم تشپ هب مدروآ لا متسد ندرکراد من یارب هک یبآ

درم تمس هب اهدرن الی زا بآ و هروخیم زیل لطس یوت ،ماپ مریگیم وراه

نوریب لطس یوت زا ور ماپ زاب نهد !!اب هزیریم هدنوم نم تام روطنیمه هک

یور وماتسد منک. یم میاق اهدرن زا رود ور مدوخ و مرایم

هریم االن نوا امتح مدرک یطایتحا یب ردقنیا ارچ ...خآ، مراذیم متروص

!!! هسر یم ور مباسح ،الانک تیاکش

اه... یطایتحا یب نیا یلو مسرتیمن هک ازیچ نیا زا

،هار ورهار هب هک سارت هگید رد زا مراد یمرب ور بآ لطس و مشیم دنلب

مدب. لیوحت ور تفاظن لیاسو ات مریم عیرس منک یم هدافتسا هراد

یم زاب ور قاتا رد ایرولگ هک هرذگیم یتدم ، منیشیم اهنت نک تخر قاتا وت

تلا بند مراد همه نیا ییاجنیا هنز:"وت یم داد مرس تینابصع اب هنک

!!" مدرگیم

هنک. یم هراشا مهب ، مشیم دنلب

یوت یتسد دورو زا لبق میریم هنوخزپشآ هب مهاب متفیم هار شلا بند

هگید یاه تدخشیپ هارمه هنک:"االن یم بترم ور ما هقی ، هشکیم ماهوم



." یلصا سنلا یرب دیاب ماش ورس یارب

یاه زیم مودکره هب متسیا یم اه همدخ فص ،وت میشیم هنوخزپشآ دراو

قلعت هدش ورس باقشب طسو وبشوخ یاذغ ،هک تخت یاه باقشب زا رپ

، مرازب زیم رس وراذغ هک هتسرف یم انوا اب یهارمه یارب ونم . هریگیم

هدب. مهب تسنوت یم هک یراک نیرت تخس

، میریم یصوصخم روسناسآ تمس هب درسنوخ یاه تمدخشیپ هارمه

. هشیم نوماج اه زیم نوا هارمه همه هک هگرزب ردقنوا

انومهم نیب هک هدنناوخ ، مشیم یلصا سنلا دراو اه تمدخشیپ زا یکی اب

، نتفرگ تسدب ور سنلا اهدنزاون و هدشن ندنوخ لوغشم زونه هخرچ یم

وسلا نسمه درم اتدنچ نیب هک منک یم هاگن کإالایو هب تیعمج نیبزا

نوشساوح یمشچ ریز یدایز یارتخد ... ندنخ یم و نگیم نراد و هشدوخ

هک الیغ کرپ یاهوم اب یلا غذ مشچ رسپ نوا اصوصخم تسانوا زیم هب

. هنوراخیم زومرم یلیخ ور شبل هشوگ شا هراشا تشگنا اب ندیدنخ عقوم

وراذغ و عمج ور مساوح اه نامهم زیم کیدزن راد خرچ زیم نداتسیا اب

اذغ شیپ و هویم اذغ زارپ بقال هک یگرزب زیم هب یمشچ منک.ریز یم ورس

؟ هیچ یارب نیا سپ منک یم هاگن هدش هدامآ

منک. یم ادیپ یبوخ سفنب دامتعا سح ، مریم شیپ بوخ یلیخ زیم اتدنچ

. دننز یم فرح عوضوم نیمه بجار نراد انوا ، میسریم هک کإالایو زیم رس

هتساوخیم و هدرک تسرد وراذغ نیا شدوخ سلجم بجاص هک ممهفیم

یارب ندرک یم شا هرخسم نوچ هشکب شاتسود خر هب وشیزپشآرنه

": هگیم یمورآ یادص اب مراذیم شولج هک ور کإالایو فرظ . شدب یزپشآ

." هلگشخ هچ دنیبب هما, هنوخ مه اه هچب

wow. نگیم ادصکی شاتسود همه مشکیم تلا جخ

هیقب وهب مریگیم هلصاف زیم زا منم ، ندرک یخوش شاهاب دننک یم عورش

. مشیم کیدزن نس کیدزن زیم هب هکنیا ات مسریم انومهم

و مزادنیم یهاتوک هاگن هنز یم رانک وشا هریت یاهوم هک یناوج موناخ هب

درم یارب ،ات رادخرچزیم تمس مدرگیمرب مراذیم شولج وشاذغ باقشب



تسود یلیخ ": هگیم ییانشآ یادص هک مونشیم مرادرب ور فرظ شلباقم

". مراد

هنز! یم مکشخ منک!! یم هاگن پیلیف ...هب مدرگیمرب اذغ فرظ اب

مهب ماکلپ رابدنچ ، هنوبنجیم بل هراد زونه هریگیم ور رتخد تسد نوا

ردقنوا . مراذیم زیم یور مورآ ور فرظ و مایم مدوخ هب ات نروخیم هبرض

. هشیمن نم هجوتم ،هک هرتخد هترپ شساوح

نحل اب هریگیم متمس هب ور شدنلب هیاپ ناویل ، هدرگیمرب متمس ،هب رتخد

مراد یمرب ور یندیشون هشیش منک، شرپ شارب هک داوخ یم مزا یروتسد

. متریگیم ضغب

یارب ضغب نیا سپ ... مدوب هتفگ مشدوخ هب یتح ، مدوب هدیمهف هک نم

؟ هیچ

اه زیم زا یکی رس ور خیلا ناویل یندیشون ندروخ سفن هی زادعب ، هدنناوخ

هنک یم زاب هک ور شنهد . ندنوخ هب هنک عورش ات هریم نس باالی هراذیم

دنلب دنلب هک یسک نیلوا و ندرک هفرس هب هنک یم عورش هنوخیم هملک هی

سایو ،کإال هدنخ !یم

مدرگیمرب هرسپ تمس هب یندیشون ندرک خیلا عقوم ییا هظحل بجعت اب

!" یدرک راکیچ مسابل :"اب هشیم دنلب رتخد ، هاتوک غیج وهی هک

زا هدید ونم هزات ،هک پیلیف هنک. یم مراثن یمکحم یلیس ,هک مرپیم اج زا

زا ما هنوش هب ندز هنعط اب همور هب ور هک یرتخد . هشیم دنلب زیم تشپ

زا ،هک هدنناوخ منک یمن هاگن شهب هگیمن یزیچ ، پیلیف ! هشیم در مرانک

نس یور ،زا هشیم در ما هدز کوش یامشچ ولج ،زا هشیم دوبک هراد هفرس

رود مک مک هک ییا هفرس یادص زا ونیا . هریم نوریب سنلا وزا دایم نییاپ

. مونشیم هشیم

ماوخیمن اما مشب هارمه ندرک هیرگ ،اتاب هریگیم ور مسفن هار مضغب ممه...

. متشاد شتسود هک ییوگغورد یولج منوا مدب مدوخ هب ور هزاجا نیا

هگیدمه لوغشم مرگ یلیخ همه ، مریم ییا هگید زیم تمس هب یتحاران اب



. هدشن عطق زونه کیزوم و نا

! هریگیم ور ما چم درم مراذیم یدعب زیم یور ور اذغ فرظ یتقو

یزیچ مهب شقارب هاگن مریگیم شتمس هب ور مرس یتقو . هتسشن اهنت نوا

. مجیگ یلیس نوا کوش رطاخب اما هنک یم یروآ دای ور

! هسیخ یمک زونه تراولش هچاپ _

. هنک یم اهر مورآ ور متسد

شمورآ و مرگ نحل درم،اب منک. یم هاگن مراولش هچاپ وهب متسیا یم

، مدینش ور یدروخ رس کیمارس یشاک یور یتقو لطس یادص ": هدیم همادا

منک"! ینت بآ یباسح دوب کیدزن

دش". یقافتا اقآ. ماوخیم ترذعم ملا:" میم مهب وماتسد یگدنمرش اب

ات ونوا هداد هیکت یلدنص هب هک روطنیمه و هراذیم زیم یور لا,ور متسد

؟" مرادرب مدوخ یارب ونیا منوتیم هنز:" یم

مهار ولج ایرولگ هک مریم نوریب سنلا ،زا مشکیم شتسد ریز زا ور لا متسد

اجک!!" ": هشیم زبس

دوب، پیلیف هارمه هک ینابصع رتخد نوا هک منوپچیم مبیج وت ور لا متسد

و هنوچیپیم ور مشوگ منوا هنک. یم ور متیاکش ایرولگ وهب هسر یم هار زا

یفاک هزادنا هب زورما ... یتفلچاپ وتسد هرسپ ": هربیم اه هلپ تمس هب ونم

." یدرک تسرد رسدرد

شرد اجزا هنکمم هظحل ره هک هتفرگ ور مشوگ یروج مریم شلا بند نارگن

ییادص الانک،هک شیپ هربب داوخ یم ونم میسر یم هک هلپ هار نییاپ . هرایب

هنک. یم فقوتم ونوا اه هلپ زاباالی

... افطل ، مرتحم موناخ _

زا هرادرب مشچ نم زا هکنیا نودب درم هنومیم رظتنم رمک هب تسد ، ایرولگ

نیچمه قحتسم هک هدرک راکیچ تمدخشیپ نوا ": دایم نییاپ اه هلپ

؟" هیتازاجم

ارچ هریگب مزا ور لا متسد نوا تساوخ یم هک یدرم ، هتسیا یم شور ولج

هنک؟ یم وراکنیا هراد



؟ هکان درد ردقچ شوگ ندنوچیپ ینودیم _

وتسد یلیخ نوا ، تیمسإ یاقآ ": هراد یمرب مشوگ یور زا ور شتسد نز،

." هشب مولعم شفیلکت ات شمدب ریدم لیوحت دیاب هیتفلچاپ

منک! یم لوبق ور شتیلوئسم مدوخ هنم، ینومهم _نیا

." دیگب امش یچره هنک:" یم قالب شرمک تشپ وشاتسد ، ایرولگ

ات هشیم مخ هشیم کیدزن مهب درم ، هریگیم هلصاف نومزا ییا هرغ مشچ اب

یشاب مرانک ندنوخ زاوآ عقوم ماوخیم ": هریگب رارق مور هبور شتروص باق

؟" یدیم هزاجا مهب

ارچ"... هخآ ": مریگیم نییاپ ور مرس مشکیم تلا جخ

هب تریح اب هریگیم ور منوزیوآ یاه قاس هنز!!!و یم وناز مولج درم،

!!! مشیم هریخ شا هریت زبس یامشچ

هک یایور رازب ": هراد بل یور یوحم دنخبل و هدز رانک ور شیت کشال یاهوم

منک". لیدبت تقیقح هب ور مدرک یم شبوکرس مبلق یوت هشیمه

؟" ایور :"ر... مسرپ یم ماجرس بوکخیم

نییاپ ماه چم ات وشاتسد . ممهفیمن ور شروظنم هنک یم هاگن مهب انشآ

تتروص هب یبآ هی تسین رتهب ، سیورس ایب مهارمه ": هشیم دنلب هشکیم

." هدنوم تتروص یور یلیس یاج زونه ؟ ینزب

، هنک یم میهارمه سیورس رد وات هریگیم نابرهم یردپ لثم ور متسد

، منک یم هاگن هک رتخد تسد یاج اب مدش خرس هنوگ هب ییوشور یولج

... هریگیم ما هیرگ

منیبیم هنیآ وت ور مدوخ هک هرابود . مریگیم شریز ور مرس زاب, ور بآ ریش

یلیس یاج و هدرک رتهب ور حملا یمک درس بآ مشکیم متروص یور یتسد

منک.زا یم کشخ ییا هلوح لا متسد ندروآ رد اب ور متروص هدش. رتمک

رید هک هنز یمن داد مرس شرظتنم هاگن اب درم نوا ، مریم نوریب سیورس

منک یم شا هسیاقم ابالانک مراد ارچ هدش.هآ سیخ ما هقی رس ارچ ای مدرک



یدورو سنلا ات مرخیم وشهاگن مراد شهب هک یبوخ سح و تلا جخ ؟اب

. هتسیا یم نس وباالی هراد یمرب مدق نم زا رتولج ، هگیمن یزیچ

. دنراد هگن تسد ات هنک یم هراشا اه هدنزاون هب

. دننک یم هاگن ینامهم بحاص هب همه و هریم ورف توکس یوت سنلا،

نوتزا نوچ یلو ، دیسانشیم ونم نوتاه یلیخ بخ ، متسه تیمسا هردنآ _نم

مدوخ اب دینیشنب زیم تشپ دیراد نوشتسود هک ییاسک هارمه متساوخ

هدنناوخ هدزاون هی ، نسانشب ونم ات منک یفرعم ور مدوخ هرتهب متفگ

درگلا ،س نیمهدزناپ بشما . نشیم شخپ هدنز ماه گنهآ رتشیب هک مفورعم

یوت مانمگ ونوا هشیمه لثم مدیم حیجرت ،هک هنم هتفر تسد زا بوبحم

ادصمه هی اب هارمه منک ارجا نوتارب هرارق هک یگنهآ منک. حیرشت مبلق

... هشابدیاب

سنلا طسو ارچ منودیمن نرب، یم باال ونوشاتسد قوش قوذ اب ایلیخ

ردنآ هکنیا ات تسین ما هجوتم یسک هبوخ مزاب ، شهب هدز مکشخ و مداتسیا

"؟ ینک یم میهارمه هنک:" یم دنلب نم تمس هب ور شتسد

یچ مزادنیم نییاپ ور مرس ، مشیم دیفس و خرس ، دننک یم هاگن نم هب همه

اب داوخ یم ؟ تسا هنوید نوا ": مونشیم وراه یضعب چپ چپ یادص !!! ممگب

هنک؟" شخپ ور شا هدنز گنهآ تمدخشیپ هی

. هتسشن راگن ربخ تیعمج _نیب

؟ هشب شخپ نامزمه ویدار یوت هنوخیم هک یرعش تسین رارق هگم _

ارچ؟ _

! مونش یم ور ندرک قیوشت و ندز فک یادص هک مریم بقع مدق هی

باختنا نیرتهب هنز:" یم تسد مارب هراد کإالایو، مدرگیمرب ادص تمس هب

". دیدج بش هی یارب

؟" دیدج بش منک:" یم همزمز

هب دننک یم عورش مه نتسشن زیم رود هک شاتسود ... یبلا ج رکف زرط هچ

. ندز تسد

یاه رغرغ هب هراد هک مزادنیم هاتوک یهاگن پیلیف هب منوخرچیم ور ممشچ



منک یم زارد ور متسد ، مریم هردنآ تمس .هب هدیم شوگ ینابصع رتخد

هنزب داوخیم راگنا مبلق مراذیم نس ورباالی ماپ یتقو . مریگیم ور شتسد

. نوریب

اه هدنزاون زا یکی زا ور ، نولا یو ، هنیشنیم مبل یور هدارا یب یدنخبل

هراشا ونایپ هدنزاون هب منک راکیچ هگب مهب هکنیا نودب همدقم یب هریگیم

هنک... یم

هنک. یم ریگرد ور سنلا مامت ونایپ نتخاون یادص هک همورآ ردقنوا اضف

کیدزن ور نوفورکیم و هنک یم هاگن مهب هردنآ یتقو مشیم شگنهآ قشاع

هنوخیم ... هریگیم شابل

Sweetlittlewordsmadeforsilence

ندش قلخ توکس یارب نیریش و هاتوک تاملک

Nottalk

ندرک تبحص هن

Youngheartforlove

تسا قشع یارب ناوج بلق

Notheartache

تسا قشع شببس هک یبلق درد هن



Darkhairforcatchingthewind

تسا داب نتفرگ گنچ هب یارب دنلب و هایس هوم

Nottoveilthesightofacoldworld

درس یایند نیا یارب یباقن هن

Kisswhileyourlipsarestillred

و دنزمرق زونه تنابل ات سوبب

Whilehèsstillsilentrest

دنک یم تحارتسا شمارآ رد وا زونه

Whilebosomisstilluntouched

تسا هدروخن تسد زونه ششوغآ هک حیلا ورد

Unveiledonanotherhair

تسین هدیشوپ یرگید یوم ورب

Whilethehandsstillwithoutatool

یا هتفرگن تسد رد یملق زونه هک حیلا رد



Drownintoeyeswhiletheyrestillblind

دنروک زونه هک یوش قرغ ینامشچ ورد

Lovewhilethenightstillhidesthewitheringdawn

دوش یم یفخم دیشروخ عولط رد بش هک ینامز شاب قشاع و

" هشیم یصاخ تراهم اب ندز نلا یو لوغشم "و،

هدیم همادا ...

Firstdayoflovenevercomesback

ددرگ یمن زاب زگره یقشاع زور نیلوا

Apassionatehoursneverawastedone

دنوش یمن فلط زگره ساسحا رپ قیاقد

Theviolin,thepoetshand,

رعاش ناتسد و نولیو

Everythawingheartplaysyourthemewithcare

دنک یم ارجا بماالت اب اروت عوضوم یا هدش قشاع هزات بلق وره



Kisswhileyourlipsarestillred

و دنزمرق زونه تنابل ات سوبب

Whilehesstillsilentrest

دنک یم تحارتسا شمارآ رد وا زونه

Whilebosomisstilluntouched

تسا هدروخن تسد زونه ششوغآ هک حیلا ورد

Unveiledonanotherhair

تسین هدیشوپ یرگید یوم ورب

" ندرک ینوخمه شاهاب هاگادخان منک یم عورش منم "و،

Whilethehandsstillwithoutatool

یا هتفرگن تسد رد یملق زونه هک حیلا رد

Drownintoeyeswhiletheyrestillblind

دنروک زونه هک یوش قرغ ینامشچ ورد

Lovewhilethenightstillhidesthewitheringdawn



دوش یم یفخم دیشروخ عولط رد بش هک ینامز شاب قشاع و

Kisswhileyourlipsarestillred

دنزمرق زونه تنابل ات سوبب

Whilehesstillsilentrest

دنک یم تحارتسا شمارآ رد وا زونه

Whilebosomisstilluntouched

تسا هدروخن تسد زونه ششوغآ هک حیلا ورد

Unveiledonanotherhair

تسین هدیشوپ یرگید یوم ورب

Whilethehandsstillwithoutatool

یا هتفرگن تسد رد یملق زونه هک حیلا رد

Drownintoeyeswhiletheyrestillblind

دنروک زونه هک یوش قرغ ینامشچ ورد

Lovewhilethenightstillhidesthewitheringdawn



دوش یم یفخم دیشروخ عولط رد بش هک ینامز شاب قشاع .و

ندش مومت زادعب منک... یم هاگن شهب ناجیه اب نم و هزاون یم ور نولا یو

. مراد تسود ور توکس نیا گنهآ

تسین مهم مارب یتح ، دننز یم تسد نومارب همه هنک یم مهاگن قیمع

هن. ای هپیلیف انوا زا یکی هک منیبب مدرگرب

راک"... هزات دوب عیلا ینوخمه ": هشیم مخ متمس ،هب هردنآ

هراب نیلوا هک هنیا یارب قایتشا و شپت نیا لیلد همتروص یوتزونه مدنخبل

. مداد شماجنا مدوخ هک یراک رطاخب ملا حشوخ لد هت زا

مومت ینومهم هگید دینک عمج نیشاپ ": هدرگیمرب شاتسود تمس ،هب هردنآ

." دیگب اذغ بجار ور نوترظن نتفر زا لبق یتسار دش.مآ,

دوب". حاضتفا یلیخ هنز:" یم داد سنلا هت یکی

تارظن و هنک یم هاگن زیم یور خیلا یاه باقشب هب هنیس هب تسد ، هردنآ

روتسد هک هشکیم فرح هب ونوا هراذیم ریثات شور هتبثم یلیخ هک هیقب

هارمه ، ،کإالایو دندرک شا هرود رفن دنچ هک روطنومه هدب. ور شتخپ

دنسرپ یم مزا ، دننک یم فیرعت مبوخ یادص زا نایم متمس هب شاتسود

یم ملد هک ندیم هیحور مهب ردقنوا و مدرک یناخمه شاهاب وهی روطچ

یزیچ منوتیم منک رکف شهب دشن تقوچیه منک، شرارکت هگید راب هی داوخ

. منوخب

اب هنک یم فیرعت شاتسود یارب نم زا قوش قوذ اب کإالایو هکنیا زا

،اب پیلیف . شرس تشپ مرب هک هنیا منک منوتیم هک یراک اهنت تلا جخ

هب روبجم هشکیم وشتسد یتقو رتخد و هنک یم یمخا مهب تینابصع

خرس یامشچ نوا راد،هب هنوخ راک رسپ تسد رانک .زا هشیم شیهارمه

... هدشن گنت مارب شلد ننئمطم منک. یم هاگن

. داوخ یم نوخ مزاب

؟" هنوخ میرب هشیم مومت تراک :"یک هخرچ یم متمس کإالایو،هب



..." مشاب اجنیا بشرخآ ات منک رکف ": مزادنیم شیچم تعاس هب یهاگن

. تلا بند مایم ،دعب منزب یرود هی ماتسود اب مریم نم سپ بخ _

وراه فرظ نیا مامت تسین روبجم هک نوا لا حره ،هب مدیم نوکت ومرس

هنک. تفاظن ور نلا سو عمج

اراکتمدخ قاتا تمس هب کإالایو نتفر زادعب هشب هجوتم هردنآ هکنیا نودب

هک یگنشق هظحل نوا و مدنبیم ور مامشچ و متسیا یم راوید هشوگ ، مریم

درک... یم هاگن مامشچ یوت هردنآ

یم روصت ور درک یم هدنز وراضف همه شدوخ ندنوخ و ونایپ یادص طقف

یم ینوخمه شاهاب متشاد هک منیبیم یتحور مدوخ ابیز، رعش نوا منک.

،هب مدرک یم اهر ور مدوخ دوجو مامت واب مدز یم بل شدوخ لثم مدرک

رکف متسنوت یمن مدروآ یم نوبز هب هک یتاملک نیب ندش قرغ زج زیچ چیه

منک.

.* تفرگ شدوخ هب یدیدج گنر متقیقح و میگدنز هظحل دنچ یارب

و هنوخزپشآ وت هتسرف یم ونم ایرولگ مریم نوریب قاتا زا هرذگیم یتعاس

اهو فرظ نتسشو هنوخزپشآ ندرکزیمت هشیم ماه یراکبارخ مامت هیبنت

هب روبجم و مشیم هریخ برچ فورظزا یهوک هب . یرولب یاه ناویل

. تعاطا

هب نتفر عقوم الانک یتح ماه، فرظ نتسش لوغشم هک هرذگیم اه تعاس

. هریم هنک یم ملو هنیبیم عضو نوا وتونم یتقو هنوخ

منک یم نوشمومت مک مک مدنوخ هردنآ هارمه هک یگنهآ ندرک همزمز اب

لا متسد وزیمت وراه زاگ رف و هنوخزپشآ . یتحار سفن ندیشک زادعب

تسد مدش یخاالیت هکنیا رکف هرد!اب نوریب یسک منک یم سح هک مشکیم

مهاگن هراد الیرد زا یسک منک یم سح مزاب *. مراد یمرب هتفشآ راکفازا

زاب متفیم هک بش تفیش یاه تمدخشیپ دای ،هب مشیم نارگن یمک هنک یم



اجنیا ات هراد یم هگن تحارتسا قاتا یوت ورانوا ایرولگ امتح ، مریگیم مورآ

منک. زیمت یباسح ور

ات مدرگیمرب مراذیم هسفق یوت و منک یم کشخ وراه فرظ زا ییا هتسد *

!!! منزیم داد سرت زا پیلیف ندید اب مرادرب ور هگید فورظ هتسد

. هراذیم منهد ور عیرس ور شتسد

... شییه _

سرت اب هراد یمرب مورآ وشتسد ، متشادن وشراظتنا ال صا ، هزرل یم مندب

مرب. یم هانپ مرس تشپ راوید هب مریم بقع منک یم شاگن

یم یتلغ هچ یراد ": هنوخرچ یم متروص وت وشیولا بلآ یبصع هاگن ، پیلیف

؟" ینک

!! ممهفیمن ور تروظنم _

... یدش هریخ یتنعل یافلآ نوا هب روطچ تمدید _

: مدزد یم شزا ور مامشچ سرت اب هدرک تداسح مهب دب ردقنیا هکنیا زا

ناجیه یقیسوم رطاخب مکی طقف نم... نم... ... تسین نومنیب یچیه "

." مدش هدز

؟" نیمه طقف ": مرایب ورباال مرس ات هراذیم مولگ یوروشتسد

..." نوسرتن ونم هش:" یم عمج مامشچ وت کشا

هدب"!!! ور مباوج ": هرایم راشف مندرگ هب

." متسین وت لثم نم . نیمه طقف هرآ ": منزیمداد شتروصوت ینوزرل نحل اب

؟" میروط هچ نم هگم ": هسرپ یم ییا هناراکبلط تلا ابح هراد یمرب وشتسد

... ییوگغرد هی _وت

متسه مفرح رس زونه _نم

! یتسین _

و مایب ، متساوخ :"یم مزودیم شهب مکشا زارپ یامشچ هنک، یم مهاگندب

و متساوخ یمور وت یتحار منک، لوبق ور یتشاذگ مارب هک ینجل طرش

. یشاب متشپ ینوتیمن یدرک تباث مهب بشما وت یلو ... مدوخ هساو تقشع

." یدزن بل یدرک شهاگن طقف دز...ووت وروت کرسپ دز... ونم نوا



ریزارس ماکشا مراذیمن ، مدروآ شور هب هک یتقیقح زا هزاب یم گنر شهاگن

همه یاوخیم ": هریگیم وماه هنوش هک مشب در ماوخ یم شرانک ،زا نشب

؟"! ینک مومت وزیچ

تارب یشزرا نوچ مشابن وت اب متفرگ ممیمصت هرآ... یلو ، متساوخ یمن _

. مرادن

؟" نوم عالهق سپ ": هدیم مهب وشهاگن مورآ

بایان دوجوم نیا هک نکن نیقلت تدوخ :"هب هروخیم رس ما هنوگ یور مکشا

عالهق زاربا ییا هگید صخش هب یگداس هب هنک،وت ریخست ور تبلق هتسنوت

هیام تارب ور شساسحا و بلق مامت هک یسک زا یتساوخن و ینک یم

." متسین قمحا اما مشاب شزرا یب اگمٱ هی نم دیاش . ینک عافد هتشاذگ

زا وشاتسد ضغب اب هنز یم گنچ ور مبلق شریت هاگن ، نشیم تفچ مهب شابل

." مرادن دامتعا تهب هگید ": مراد یمرب ما هنوش یور

هسفق یور ماوخیم مراد , یمرب وکس یور زا ور اه فرظ زا ییا هگید هتسد

یادص واب هشیم اهر متسد اهزا فرظ مامت و هشکیم ور متسد هک مرازب

یم مدنلب تحار یلیخ مدب نوشن ینشکا یر هکنیازا لبق ! هنکشیم یبیهم

یم گنچ وشتسد ماهوم وت هک نییاپ مایب ماوخیم ، منوشنیم وکس یور هنک

،و هشیم هدنک اج زا ماه همکد ... هشک یم ور ما هقی شا هگید تسد واب هنک

ور ماهوم هک مدیم بقع ور مرس . مندرگ یوت هنک یم ورف وشاه نودند

متسد منک یم درد ساسحل هک هکمیم یروج ور نوخ هنز، یم گنچ رتشیب

رتشیب وشانودند . داینرد مادص ات مریگیم منهد یولج ور

شین زا یرهز راگنا مدیم نوکت ور وکس زا منوزیوآ یاهاپ ... هدیم راشف

یور شابل ریز زا ینوخ !در ههزوسیم ، هشیم قیرزت مهب هراد شانودند

یم ملغب . هشیم اهر مفیعض ندب ، هشیم هتسب مامشچ ... هروخیمرس مندرگ

زاب وتامشچ ... لئوگین ... باوخن هنز:" یم رانک ور مینوشیپ یور یاهوم هنک



نک".

هک ور شینوخ یابل ، نشیم زاب مامشچ هنک یم کاپ شنوبز اب ور نوخ در

همادا یرتشیب راشف واب هنک یم کیدزن مهب رتشیب شدوخ پیلیف منیبیم

.** منک یم شغ شلغبوت مشیمن هجوتم هگید . هدیم

هزوسیم منت مامت ، مشیم دنلب نیمز یور زا هچیپیم مندب یوت یهک درد اب

مراذیم نیمز یور ماتسد ، مسرت یم مفارطا یکیرات .زا هنیبیم رات مامشچ

مفیعض ردقنوا . هریم فورظ هتسکش یاه هکیت یور متسد هک مشب دنلب ات

وزرآ یلو ارچ!؟ منودیمن . مروخیم رس یتحار هب اه هشیش هدروخ یور هک

منک یم دنلب ور متسد هنک... کمک مهب و هشب شادیپ کإالایو شاک منک یم،

وکس، هبل ای راوید لثم ... منک ادیپ ور ییاج ات مدیم نوکت اوه یوت و

رانک هب هک تمحز رازه اب وکس تشپ .زا مشب دنلب وناز یور لقادح منوتب

هک منیبیم ور هنوخزپشآ سنلا تمس نوا منوسر یم ور مدوخ اه تنیباک

. دننک یم هاگن معضو وهب نداتسیا تام ایرولگ موناخ یتح اه، تمدخشیپ

هک جهبلا ردقنیا هدش هراپ هقی اب یمخز هدنوم رد فیعض رسپ هی ندید

؟ دنرادرب مشچ مزا دننوتیمن

. هدیم مباذع نوشدنهد رازآ هاگن

یاه هاگن نیا وزا مراذیم درس یشاک یور مرس و مدرگیمرب مکش یور

ندش دنلب یارب میناوتان ، مندب درد منک،زا یم رارف نیگنس هدز لوز یتنعل

منک. یم هیرگ دنلب ... متفیم هیرگ هب

یاگمٱ هچب هی هکنیا ما.زا هطبار ندش مامت و پیلیف تنایخ ، مبلق درد زا

دننودیمن ندز لوز مهب هک ییاه یضوع نوا زا مودکچیه ما. هراچیب اهنت

. هکانرد ردقچ ندش هذخاعم شوخ بش هی هبرجت یارب هک هراد درد ردقچ

. هراد تسود اعقاو یدرک یم رکف هک یسک طسوت منوا

؟ نیدز لوز یچ ؟هب ههربخ _هچ



!!" لئوگین ": هشیم کیدزن مهب شاه مدق یادص

شهب متروص یولج نوشیرپ یاهوم الی زا منک دنلب ور مرس هکنیا هنودب

". تسایو منک:"کإال یم هاگن

تمدخشیپ تمس هب نیمز یور نم ندش نهپ و هتسکش یاه فرظ ندید اب

نیداتسیا رام رهز جرب لثم نیدرکن کمک شهب ارچ ؟ هنوتچ امش ": هریم اه

؟" دینک یم هاگن یچ هب

. هنیبب ور عضو نیا دایب دیاب الانک یاقآ ، هرادن یطبر وت _هب

هکیت ،هی نشیم ریگرد مهاب و هدیم له نوریب هب ور تمدخشیپ درم کإالایو,

ماشوگ یور وماتسد و مریگیم تشم وت ور مفارطا هتسکش یاه هشیش زا

. مراذیم

. نتسین هنوخزپشآ سنلا یوت امدآ نوا زا مودکچیه هگید هدرگیمرب یتقو

ماهاپ یور مزیر یم کشا ادصیب هنک، یم مدنلب و هریگیم وماه لغب ریز

... مدیم اج شا هنیس یور مرس منک یم شلغب متسیا یم تخس

، دایمن دنب ما قح قح هنک، یم شزاون هاتوک ور مرمک هراذیم مرود وشاتسد

یور هنک یم مهب ور شتشپ منک، یم شاگن کشا اب هریگیم هلص اف یمک مزا

! هنیشیم وناز

هدش رید یلیخ ، ملوک ور :"ایب هریگیم تلا ح نومه وت ور منوزیوآ یاتسد

." هنوخ میتفرن زونه

تشپ و هشیم دنلب مزادنیم شندرگ رود وماتسد ، مشیم کیدزن شرمک هب

هک یسک ،ره نوریب هنز یم هنوخزپشآ زا هنک یم ملوک ، هریگیم ور ماهوناز

هنوش یور مرس . هدیم شباوج اتدص وکإالایو هگیم زیچ هی هنوریب نوا

. مدنبیم ور مامشچ و مراذیم شا

یور مرس هک روطنومه . هنک یم شزاون ور متروص زاب, یاضف درس یاوه

م ینیب یور شاه هنود زا یکی منک یم هاگن هرابیم هک یفرب هب هشا هنوش

منک: یم رکشت شزا ششوگرد یتخس هنز،هب یم مدق مارآ .کإالایو, هنیشیم

..." منونمم "

." ندش مومت تاه هیرگ هرخ :"باال هدنخ یم



هرب:" یم ورف ور هدایپ یاه فرب وت وشاهاپ هنک یم جک وشرس ، مشیم خرس

." مدروآ هدنناوخ نوا رس هچبالیی یدید

و هنوخب یزیچ تسنوتن هگید یندیشون نوا ندروخ زادعب هک مرایم دای هب

. هشدوخ راک مدز یم سدح دیاب ,هآ دیدنخ شهب کإالایو

الیی... طوم ، دموا تشوخ _

؟ یدرک وراکنیا ارچ _

. یرازآ هچب مرج _هب

. مدیم هیکت شرس هب ور مرس منک یم عمج رتشیب هشندرگ رود هک ماتسد

. مسرب ور شباسح وگب نم هب درک تتیذا یکره _

هرجنپ اهو هقبط هب ییاتود ، هتسیا یم ینامتراپآ رد یولج ، مشیم رت مورآ

یمن رظنب دب هک شرهاظ ، مینک یم هاگن هراد نابایخ هب ور هک یگرزب یاه

ییاج وت روسناسآ ندیدن .اب میشیم فکمه هقبط دراو و هنز یم دیلک . هسر

یچ ینعی ... یاو :"یا هدرگیم ور هطوحم لک ،کإالایو تشاد وشراظتنا هک

." هرادن روسناسآ

هلپ ...زا نییاپ رازب :"ونم مراذیم شا هنوش یور منک یم عمج وماتسد

." مینک یم هدافتسا

هکنم ، تسین مهم لا یخیب اه:" هلپ یور هریم و هریگیم باال وشرس کإالایو،

." مایب نوریب هنوخ زا دایز تسین رارق

شندرگ تشپ ور مرس . منزیم یدنخبل هریگیم هدینشن ور مفرح هکنیا زا

... هریم باال طایتحا اهاب هلپ ،زا مراذیم

تذل هدیم لا قتنا مهب هتساوخان شندوب اب هک یشمارآ زا نشیم مرگ ماکلپ

. مربیم

دش. عورش شمدید ینپ هفاک رد یولج یتقو زا لا وحا نیا مامت و

هک یرد هب زاب یامشچ هنک،اب یم مواکجنک یبوچ رد لفق ندش زاب یادص



شرمک یور ور متسد ، میشیم لخاد . مزادنیم یهاگن هشیم زاب مور هب ور

." نییاپ مایب یرازب ینوتیم :"حاالهک مراذیم

هاگن یلقن هنوخ هب ودره . هسرب نیمز هب ماپ ات هنک یم مکمک مورآ یلیخ

نیلوا ...کإالایو، هراد هتفر وور گنر مود هتسد ناملبم تسد ،هی مینک یم

!خآ هرفن هی تخت ،اب هراد باوخ قاتا هوا,هی ": هنک یم زاب ور حلا یوت رد

". دایم رظنب لیطعت شا ژ افوش

. هریم قاتا لخاد لماک

." هبوخ شمومح یلو ! هگنت یلیخ شیوشتسد سیورس ": دایم هفخ شادص

یم شتشپ مریم نپٱ تمس ،هب هزادنیم یهاگن ور هنوخزپشآ و دایم نوریب

زاب شنهد نیلا خ هکنیا ندید اب هنک یم زاب ور هدز گنز یاه تنیباک متسیا

نوزیوآ یابل .اب قرب یوت شنزیم و هریم کیچوک لا چخی تمس ،هب هنومیم

." میرادن یچیه ... رسپ هتخس ": هتسیا یم مور هب ور نپٱ تمس نوا

." هشیم تسرد زیچ همه منک:" یم شاگن لا حیب

!" هدنوم لوپ ردقچ هگم هنز:" یم ،قن شنوزیوآ یابل نومه اب

ادرف یاذغ یارب طقف ": هنک یم شخپ مولج ور هدنوم یقاب هک ییاه لوپ

داریا مه شیشک هلول ننئمطم هزات ؟ هگید تخت !هی اهتنیباک گنر لوپ ، هدنوم

." میرادن مه نوزیولت ... هراد

هک مه بات بل ... باوخب تخت یور :"وت مدیم مل اه لبم زا یکی یور مریم

زا تندرم نارگن منک، یم راک نم ، مرایم مقاتا زا ادرف ور تیتشپ هلوک یراد

." شابن یگنشگ

: هریگیم وماتسد هنیشیم نزاب مهزا هک ماهاپ نیب دایم نوریب هنوخزپشآ زا

؟" یرخیم مارب ماوخب یچره تقونوا "

مینوشیپ رانک شتشگنارس . مدیم نوکت ومرس ، منک یم شاگن لا حیب

!" همخز ": هشکیم

باال نوا زا روطچ درک اهر وکس یور ونم پیلیف یتقو دایمن مدای یتح

. مربیم بقع ور مرس درد !زا مداتفا نییاپ

؟ یراد درد، !؟ تاهاپ _



_هن...

هیچ"! هنک:"نیا یم زاب ور متشم و هزادنیم یهاگن وماتسد

یچ یارب ور هشیش هکیت نوا هک دوب هتفر مدای منک، یم شاگن بحعت اب

! مدوب هتشادرب

؟" یتشاد ینز دوخ دصق ": یروآ شنزرس مخا اب

زا ور هشیش منک، یم هاگن هتفر ورف شوت هشیش فصن هک متسد فک هب

مهب ور هنحص نوا ... شمخز اب هک یدرد زا دنلب . هشکیم نوریب متسد طسو

تمس هب ونم و هنک یم مدنلب روزب منک،کأالایو، یم نهلا هشیم یروآ دای

. بآ ریز هریگیم ور متسد ، هراذیم زاب ور بآ ریش هربیم ییوشفرظ گنیس

.. ههخخااآ _

نک." لمحت ": هریم رشت مهب یدج یلیخ هک مشکیم ور متسد

هگید تسد واب متفین یزیرنوخ فعض رطاخب هک همولهپ رود شتسد هی

زا هکیت ،و هراذیم مدوخ حلا هب ونم . هروشیم ور متسد یور مخز شا

. هدنبب ور متسد ات هنک یم هراپ ور شسابل نییاپ

." مریگب شود هی ماوخیم ": مدنبیم ور بآ ریش

هک... یرادن سابل _

". هرادن یلا کشا ": قاتا رد تمس مریم یدیما ابان

نک". تنت ونیا یدموا یتقو :"ایب، هرایم رد ور شوتلا پ

هراذیم شبیج لخاد ور هدش هراپ هچراپ هکیت و هنک یم مهاگن ینوبرهم اب

وتلا وپ هنک یم زاب ور مامح رد نم زا رتدوز

": هرگیم شریز ور شتسد هی هنک یم زاب مارب شود . هراذیم زیوآ یور

." هدرس یلیخ ییاااآ

وش." مومح لا یخیب !! هرادن مرگ بآ ": هدنبیم ور شود

." مراد تداع نم رد:" تمس شمشکیم مریگیمور شسابل هشوگ

مرایم رد ور یتمدخشیپ یاه سابل و مدنبیم شبجعتم هاگن یور ور رد،

ودرس بآ ریز ات مرب یم ورباال مرس مزرل یم یمک درس. بآ شود ریز مریم



هشب رس یخی

. مشکیم تسد ور مندب و نت

ریز وات هداشگ . مدنبیم وشاه همکد منک یم منت ور وتلا وپ مدنبیم ور شود

تسد و منیشیم ناو هبل مرایم رد شبیج زا ور هچراپ ، هسر یم موناز

رت. مکحم شور هرگ مانودند کمک ،اب مدنبیم ور میمخز

اب هراد و هدیشک زارد تخت یور ، نوریب مریم منک یم زاب مومح رد

سرخ هس الیی، طوم ": هزادنیم مهب یهاگن یمشچ هنک،ریز یم راک شلیابوم

؟" هنوخ یریمن وت دننود یم

؟" سرخ :"هس هریم باال ماهوربا

... شا هچب ونز ،الانک _هرآ

". مگیم شهب ادعب ": منزیم یدنخبل

"؟ یدینش ور شناتساد ": هنیشیم تخت یور وناز راهچ هشیم دنلب

تخت ور یایمن ": هشکیم تخت یور یتسد شدوخ رانک ، مدیم نوکت ومرس

؟"

!" میشیمن اج هک ییاتود ": مشیم کیدزن شهب

لخاد هب ور ورفن راهچ یاه لبم زا یکی ... هریم نوریب قاتا زا هشیم دنلب

نم هرت، هاتوک تخت زا یمک ": شراذیم باوخ تخت رانک و هنوشک یم قاتا

نک". تحارتسا تحار یدرک راک یلیخ ...وت ترانک ماجنیا

مزادنیم و مرایم رد ور تشلا ب هیور ، مشیم هدز تلا جخ ینوبرهم نیا زا

مخ وناز زا ور ماپ هی مراذیم تشلا ب یور مرس ، شمروشب دعب ات تخت نییاپ

. مشکیم مسیخ یاهوم وت یتسد منک. یم

هک عقوم نوا ": هخرچ یم متمس هب شرس ریز هراذیمور شتسد کإالایو،هی

ور تیلیب هی دوب هدش عورش عالمق دروم هدنناوخ تاغیلبت ... مدش تلیکو

." همتسود ، دروآ ریگ یکی مه کیردرف منک، وزر متسنوت تخس

. مدیم شوگ منوخرچ یم شمتمس هب ور مرس

؟ یایب نماب یاوخیم ، هشیم راذگرب ترسنک بشادرف _

ور حملا بشید قافتا رطاخب الانک نیویلا اال،ب متحا منک یم رکف یمک



." مرادن تیلیب هکنم ": مرایم هنوهب یتحاران اب هریگیم

اه هچب اب هک بشما ... دایب هنوتیمن هرب دیاب یراک رفس هی یارب کیردرف _

الیی. طوم هب شمدیم متفگ منم داد، مهب ور شترسنک تیلیب نوریب میتفر

. مشیم خرس

... یبوخ نم اب یلیخ _وت

تاهاب ینک یم رکف هک یتخانشن زونه ونم سپ ": هنز یم مهب یدنخبل

." مبوخ

؟ موه _

مرب یم مدوخ اب ور وت متقو ندنورذگ یارب مراد ، متسین بوخ ال صا _نم

. متحار تاهاب و تمسانشیم نوچ

. هنیا وت راتفر زا نم تشادرب لا حره ...هب هدش یداع تارب _

رانک هک یلبم یور ، هنک یم شوماخ وراه غارچ هریم و هگیمن یزیچ هگید

. هشکیم زارد هتشاذگ تخت

. هباوخیم تحار یلیخ

یاه ،مژه مخرچیم لماک کإالایو تمس ،هب مشیم قرغ قاتا یکیرات وت

یور داوخیم ،ملد هدیم نوشن بوخ یلیخ ور شدیفس یاه کلپ شهایس

یمعط هچ ینعی هزرل یم شابل یور مهاگن ... مشکب تسد شفاص تروص

؟ هراد

... هغولب نارود رطاخب شمه انیا مدنبیم ور مامشچ

زا ونم هک یسک بجار منوتیم روطچ منک یم ادیپ مدوخ هب یدب سح

منک. یرکف نیچمه هداد تاجن مفارطا یاه هصمخم

. مریم باوخب منک یم شنزرس ور مدوخ و متسب هک روطنومه ور مامشچ

*

منت هب وم منک یم سح مندرگ یور هک ییاه سفن مره ، هکیرات اج همه



منک. یم هاگن پیلیف ینابصع و خرس یامشچ هب زاب یامشچ ،اب هشیم خیس

. هچب مرازیمن تتحار _

نوخ مندرگ وزا هراذیم ما هنیس یور وشتسد هک مشب دنلب ماوخیم

. هروخیم

نک"... ملو ... رادرب مرس زا تسد ": منزیم دایرف دنلب

واب متمس هدرگیمرب هریزارس شزا نوخ هک ینهد ،اب هریگیم ما هیرگ

شرش زا ور مدوخ منک یم یعس ندز اپ وتسد اب هنک یم مفخ شاتسد

منک تحار

میدوبن مه قشاع هگم ... یدیسرت ردقنیا ارچ _

. تمنیبب ماوخیمن هگید _ن...ه..هن

ور مرمکرود هک مشیم دنلب تخت یور زا هراد یمرب مندرگ یور زا وشتسد

. شتروص یوت منزیم مکحم ، هنوبسچ یم شدوخ هب ونم و هریگیم

مفارطا هب منزیم رانک ور مامشچ یولج یاکشا هنک، یم وراکنیمه منوا

..." یدیم سوباک یتشاد هنک:" یم اوجن نارگن مشوگرد ، مزادنیم یهاگن

مورآ و هایس یامشچ ندید !اب تسین پیلیف یادص نیا ادص تمس مدرگیمرب

یروج هشیم لفق شندرگ رود ماتسد ، منک یم عمج شلغب وت مدوخ کإالایو

... مشب لح شدوجو وت داوخیم ملد هک متشاد هگن ور مدوخ

. مزیر یم کشا و منک یم تفچ مهب ور مانودند ، هتفیم تخت یور تشپ هب

اب ما یشمارآ نیچمه جاتحم هک نم و هنک یم شزاون مورآ ور ماهوم

. مریم تحار قیمع باوخ هی هب شاه شزاون

*

ما. رپکالیغ لغب وت زونه منک، یم زاب تخس ور مامشچ ندز، رد یادصاب

هک یلیس ،زا هدرک خرس ور شا هنوگ یور مدز شتروص یوت هک یلیس یاج

یمک منک، یم رکشت شزا بلر یز دروآ نوریب سوباک زا ونم و داد ور مباوج

و قیمع مسوب یم مکشخ یابل اب ور شا هنوگ یور و مرایم ورباال مدوخ

. هاتوک

رس شهاگن ، هزودیم مشچ مابل هب یرامخ هاگن اب مریگیم هلصاف شزا یتقو



رت... نییاپ هب هروخیم

نییاپ متسار تسد هنوشرس زا منت یوت داشگ یوتلا پ شرانک زا مشیم دنلب

گرگ هی لثم هنز یم یدنخبل . هدیم نوشن مه ور ما هنیس هفرط وهی هدموا

". یایم هزمشوخ رظنب ": هگیم هدز، لوز هدروآ گنچ هب ییا هرب هک هنسرگ

هرد تشپ هک یسک و هشیم رت حضاو رد یادص نشیم غاد ماه هنوگ

؟؟" تسین هدش بارخ نیا یوت یسک هنز:" یم داد دنلب هدش مومت شتقاط

هرب نوریب قاتازا داوخیم ،ات هشیم دنلب دایم نوریب هسلخ تلا ح کإالایو,زا

هنک. یم بترم ور شاهوم و سابل

هدش. لوه هک هریگیم مدنخ

زا وماه سابل . هشیم هملا کم لوغشم ماالیک رواشم اب نوا ، هشیم دراو درم

. مراذیم لبم هتسد یور بترم ور شوتلا منک،پ یم منت مرایم رد مومح یوت

مارب منوا و منک یم یظفاحادخ شزا هدیم مهب ور هنوخ دیلک کإالایو،

هراد هک مونشیم ور شادص مریم نوریب هنوخ زا یتقو ، هدیم نوکت تسد

... هریگیم ما هدنخزاب ، هریگیم داریا هنوخ زا

تقاط مک لیاسو هک هنیا منک دیاب الانک لته هب نتفر زا لبق هک یراک نیلوا

مهبالیی هگا ، نوریب هنزیم هشیم کالهف یلکرهظ زادعب ات هنرگو مربب ور

. هگرزب سیئر اب مراک ورس دایب شرس

هرجنپ وزا منک یم رت دنت ور ماه مدق ، میراد الانک هنوخ ات یدایز هلصاف

هلک ورس الانک موناخ و یلیام اب مشابن روبجم هک مشیم دراو مقاتا زاب همین

. منزب

هیوت ور ماه سابل و میصخش مزاول زا یرس هی منک یم زاب ور مدمک رد

، هتفیم هدروآ مارب پیلیف هک یی وتلا وپ نیتوپ هب مهاگن ، مراذیم هسیک

یوت ...زا شدوخ یارب هراد نوشرب یلیام ات منک یم ترپ قاتا هشوگ ورانوا

کإال یتشپ هلوک ، ملیاسو وت مراذیم ترپ ترخ یرس هیو وپماش مومح

. نوریب منزیم زاب هرجنپ زا مراد یمرب تخت ریز زا مهایو

ملیاسو هسیک و یتشپ هلوک و منزیم ور هنوخ دیلک ، مدرگیمرب ور هار مامت



یم بجعت هنوخ توکس زا مدرگرب ماوخیم هک نیمه مراذیم راوید رانک ور

ور قاتا یوت مشیم هنوخ دراو لماک نارگن ؟ تسین یکچیه راگنا منک!

. مزادنیم یهاگن

شنت یور وتپ و مشکیم یتحار سفن ... هدیباوخ تخت ور هک شمنیبیم

هرخ منک،هآباال یم کیدزن ننشور رظنب هک ییاه ژ افوش یور متسد ، مراذیم

دش. یراک هی ماجنا ثعاب شاندرک رغرغ نیا

. لته تمس مریم منزیم نوریب هنوخ زا

:"ا هریگیم ور موزاب و هرایم موجه متمس هب ایرولگ ، مشیم لخاد هک رد *زا

"!! هراکرس ندموا تقو هچ الن

هریگیم راک هب ور یدنت نحل تینابصع اب هنک یم ترپ الانک قاتا لخاد ونم

ات هدموا رید ردقچ دینیبب ": هونش یم هدش اتود ام تام زیم تشپ الانک،هک

شاهاب افطل ، مینک زیمت ور شبشید یاه یراکدنگ میشب روبجم نومدوخ ام

". دینک دروخرب

. هدنبیم ورد و هریم نوریب قاتا زا

. مشیم بآ تلا جخ زا مزادنیم نییاپ ور مرس

. نکن تسرد رسدرد متفگن هگم وت... تسد _خاآ،زا

اب هشتسد یوت هک یتسیل وهب هرایم ورباال مرس مور ولج دایم هشیم دنلب

ور یارب ییوشکشخ ؟ یدز تراسخ ردقچ نیبب هنک:" یم هراشا تشگنا

." نوشیدنوکش یگداس هب هک یتمیق نورگ فورظ و هتفرگ کل یاه یزیم

مهب ور شتشپ منک. یم یهاوخ ترذعم مورآ مریگیم نییاپ هرابود ور مرس

تقو نیا ؟هک یدوب اجک بشید ": هگیم ، هراذیم زیم یور ور ذغاک هنک یم

راک؟" رس یدموا تعاس

." مگب نوتهب متساوخ منک:"یم یم هلا چم متشم وت ور مسابل هشوگ

مدنمرش هاگن یور ور شکنیع و هنیشیم زیم هبل و متمس هدرگیمرب الانک,

یرتمهم راک ... یدب سپ باوج نم هب تسین یزاین هگید هنک:"هن یم میظنت



." ینک فاص نم اب ور تباسح ، هشتقو . یراد

نیا یط ... داوخیم ور ،وت اروگچ ؛" هدیم همادا ... مدیم تروق منهد بآ

." هداد داهنشیپ نوا رتشیب غلبم هشیمه لا سود

، پیلیف زا رتدب یتح هیکانسرت درم اروگچ منک، یم هاگن الانک هب زاب نهد اب

راگیس مد هب مد هک ییا هدقع هی رتمهم همه الهقوزا خادب و ریپ یلیخ نوا

لثم یضار دوخ وزا زیه نوا درب یم شندید یارب روزب ونم رابره . هشکیم

منک یگدنز نوا اب دیاب رمع هی هکنیا رکف ... درک یم راتفر ماهاب هدرب هی

راهچ وهاجنپ قاتا هنز:"االنوت یم یدنخ شین .الانک، هنوتسیإ یم ور مبلق

." شا هنوخ یریم مه هتفه رخآ ، هنزب تهب وشافرح ات هترظتنم

منک یم شهاوخ ": مشیم کیدزن الانک، هب سرت ،اب هریم یهایس مامشچ ولج

هدن"... نوا هب ونم ،

هرارق هک هنک یم هاگن مهب هلیسو هی لثم هزوسب حملا هب شلد هکنیا نودب

هرب. شورف بوخ

"... هریپ یلیخ نوا هش:" یم عمج کشا مامشچ یوت

تترپ هدافتسا زورود دعب ؟هک یاوخ یم رورغم ناوج یافلآ هی سپ _هآ،

! نوریب هنک

؟ هراد یقرف هچ وت حلا _هب

رمع رخآ ات هک متسرف یم ییاج ور وت مراد نم ": هریگیم وماتسد الانک,

شزا نم هتبلا ، هسر یم وت هب مه یزیچ هی هریمب هگا نوا . یشب نیمأت

". متساوخ

..." مریمیم نم :"هن... مریگیم متروص ولج و مشکیم ور ماه متسد

وت دوبن مهم شارب و هداج وت درک تترپ هک رورغم پیلیف نوا هنکن ... هیچ _

؟ هنوا شیپ تلد ؟ یاوخیم ور هن ای ینزیم خی

"... داوخ یمن ور یکشیه ملد هگید :"هن، نیمز یور متفیم هیرگ اب

ور تیگدنز مومت نم هب وت ... هچب زابن وتدوخ هنک:" یم مدنلب الانک,

." ینویدم

."... مراد جایتح وپال نیا هب ؛"نم هراد یم رب متروص ولج زا وماتسد



. ممشکیم ور مدوخ _نم

." نکن هیرگ ": روسناسآ وت هنوشک یم ونم شدوخاب و هریگیم ور مچم

نک"... :"ملو مشکب ور متسد منک یم یعس

." هرادن دوجو یباختنا نک، مومت یزابجل هنک:" یم ماگن ینابصع

روسناسآ رد مشیم نوزیوآ هتفرگ گنچ وت هک یچم زا هشیم رت دنلب ما هیرگ

سامتلا هرب.زاب یم ال ویه نوا قاتا تمس هب ونم نوشک نوشک ، هشیم زاب

یم شهاوخ ... یگب وت یچره ... نیولا :"ب دایب محر هب شلد دیاش منک یم

هن..." یکی نیا ... منک

. هنودرگیمرب رد تمس هب هشک یم ونم برض هی

یم زاب ور قاتا رد تمدخشیپ هنز، یم رد هریگیم منهد یولج ور شتسد

. دایم محر هب شلد مسرت اهو کشا ندید اب ناوج رتخد یتح هنک

. مشیم قاتا دراو الانک هارمه ، هریم رانک رد یولج زا نارگن

هک روطنیمه ، هرایم ورباال شا هتسخ هاگن درمریپ ، هراگیس دود زا رپ اضف

، هزادنیم نیمز یور هنک یم ادج شابل زا وراگیس مندید اب هتسشن لبم یور

هنک... یم ماهر مک .الانک،مک هخرچیم منت یور شا هریت یامشچ

. مریمیم مراد هرذ هرذ روطچ ننودیمن مودکچیه

. هریم نوریب قاتا زا هراد یمرب منهد یولج زا ور شتسد الانک,

تمدخشیپ ، هراذیم اهنت ور نوا ونم هراد اتحاال لا سراپ زا هراب نیلوا نیا

. هشیم جراخ قاتا زا شلا بند هب مه

هب ور مسابل هشوگ متسد ودره مشیم هریخ قاتا حور یب راوید ورد هب

. مریگب ور مندب زرل یولج ات هریگیم گنچ

؟... لئوگین یدیسرت یچ _زا

م ینیب کون ماه هنوگ امتح نروخیم رس متروص یور ماکشا ، مگیمن یزیچ

هدشن کاپ منهذ زا بشید قافتا زونه مریگیم نییاپ ور مرس ! هدش زمرق

منک!! مضه ونیا روطچ



. هچب منزیم فرح وت اب مراد _

کیدزن شهب هک داوخیم مزا هراشا اب منک یم شهاگن ، مرایم ورباال مرس

منک. یم وراکنیمه مشب

هریگیم ور مولهپ هشیم مخ متمس هب هک متفرگن رارق شور هبور لماک زونه

شاپ یور ونم ، مشیم شکیدزن هرایم راشف مهب هک شتسد اب هارمه

. هراذیم مرود وشاتسد هنوشنیم

دوب. هدش گنت تارب ملد ... تمدیدن هک سهلا _هی

. مدنب یم ور مامشچ هنک یم وب ور مندرگ هشکیم منت یور وشتسد

؟ یگیمن یزیچ ارچ _

؟ یونشب یاوخیم یچ _

یوت منوخرچیم ور مرس مزادنیم یهاگن شکورچ زا ،رپ تسد تسوپ هب

". مشیمن وت ملا :"نم مگیم شامشچ

بوخ شایعونصم نودند هک منزب سدح تحار منوتیم ، هدنخ یم درمریپ

." یرادن ربخ یدش هگید ": هشنهد بلا ق

..." مدیمن هزاجا ": مدیم نوکت فرطود هب ور مرس هیرگ اب

." هریگب هزاجا ولوچوک اگمٱ هی زا هرارق یک ": هدنخ یم رت دنلب

مخر هب ور مفیعض نژدا هکنیا ،زا هنوبسچ یم شدوخ هب مکحم ور مندب

. مریگیم زاگ ور شوزاب و مشیم مخ ، هشکیم

یسنجدب ...اب مشیم رود شیلدنص زا هنک یم ملو شتسد درد زا یتقو

لا بند زور لک مرادن هلصوح نم هک ینودیم ": هزادنیم مهب یهاگن

ینوتیم مراد هگن مدوخرانک ور وت مورآ منوتب هکنیا یارب سپ ... مودب وت

؟" منک یم هدافتسا یچ زا ینزب سدح

، شیروخب یتقو ... نیا :"اب هرایم رد شبیج زا ییا هشیش ، منزیم لوز شهب

رناژوتی ندرک تنطیش اب تسین رارق و ییا هسلخ تلا ح وت شمه

." ینم سرتسد وت هشیمه رتمهم همه ...وزا یدب رده

. هزرل یم یتلا ح نیچمه ندرک روصت زا مندب مامت

عقوم ، منیبیم ور درمریپ ظفاحم رد مد نوریب مرب ات منک یم زاب ور قاتا رد



یم مهار یولج هنک یم یمخا . مدشن شا هجوتم ال صا قاتا یوت ندموا

هب درمریپ ، مریم بقع هریگب ونم ات هراد یمرب متمس هب هک مدق .هی هتسیا

خیلا اج دایم متمس هب ظفاحم یتقو . هریگب ونم هدیم روتسد شظفاحم

اروگچ یادص ... مود یم ور رهار یوت و مشیم در شتسد رانک وزا مدیم

نیا هگا و هنک شدوخ ضیرم وراد اب ونم داوخیم هک هچیپیم مرسوت

مدب. همتاخ شهب دیاب هشاب نم تشونرس هرارق هک هیزیچ

ماوخ یم هک لته رد ...زا هملا بند نانچمه ظفاحم نییاپ مریم اه هلپ زا

مودکره . نریگب ور مولج هگیم اه تمدخشیپ وهب هنز یم داد مرب نوریب

هک منیبیم ،ور ایرولگ منک. یم جک ومهار ، نزادنب ریگ ونم ات نایم متمس هب

شهب ور مدوخ هنک، شلفق رد یور دیلک اب داوخ یم و دایم نوریب رابنا وت زا

یرابنا لخاد ور مدوخ مرایم رد ور دیلک و مدیم له رانک هب ور نز منوسریم

منک. یم لفق لخاد وزا مدنبیم مکحم ور ورد مزادنیم

... منزیم سفن سفن رد تشپ

مدآ مامت هک یروج منک یم هیرگ دنلب دنلب ، ننوزوسیم ور مامشچ ماکشا

... ندیم شوگ ما هیرگ یادص هب طقف تکاس ، نوریب یاه

،اب نرایب ور کدی دیلک هک داوخیم اجنوا الی وئسم وزا هبوکیم رد هب ظفاحم

هرب! یم ونم هنک زاب ور رد هگا ... منک یم کاپ ور ماکشا تسد تشپ

یشزرا نوشارب نم یگدنز مودکچیه نمحر یب رد تشپ یاه مدآ نوا همه

ملیابوم لا بند ماه بیج یوت . هرادن

ور انوا مامت یولج زاب دایب هنک... کمک مهب دایب مگب کإالایو هب ات مدرگیم

. هریگب

!!! تسین ملیابوم

هتسد نیا یطاق نیبب هنز:" یم داد دنلب هک مونش یم ور ییا همدخ یادص

." هشیم ادیپ مه کدی ، اهدیلک

ال والهب مشیم رو هلمح ندش هدیچ رابنا یوت هک یلیاسو تمس هب سرت اب



. مدرگیم ور نوشا

... تساروگچ اب ندش رتسب مه زا هرتهب گرم اعطق

یم شزاب ... هتفیم ربزیت هب ممشچ هدشن زاب لیاسو اهو هبعج الی الهب

اهر متسد زا ربزیت یتقو . مشکیم متسد گر یور یمحر چیه نودب و منک

، هشیم

هنک. یم نوهنپ گرم یهایس وت ونم یزیر نوخ زا رتدوز هره لد و سرت

***

هیبش منتفرگ شوغآ رد عقوم ، شابیز دنخبل اب هارمه ، شنوبرهم یبآ یامشچ

یگنتلد عقوم منهذ یوت ذغاک و یگنر دادم نودب هشیمه هک هییاه یشاقن

منک. یم میسرت

. مایم نوریب لئون یایور زا متروص یور مکشا هرطق ندرک سح اب

فارطا هب منک یم شزاب لماک سرت اب هشیم هریخ دیفس فقس هب مامشچ

ممهفیم مشوت هک یقاتا و مفارطا خیلا یاه تخت ندید ،اب نوشمزادنیم

یور ور شتسد تشپ هنک یم کچ ور ممرس ناوج رتکد . مناتسرامیب یوت

هب ور متسد ، هزود یم مهاگن هب ور وشیا هرقن یامشچ ، هراذیم مینوشیپ

منک". میمرت متسنوت تخس یلیخ ور تتسد گر هنک:" یم دنلب یمورآ

تندنوسر هک یسک هب هرتهب هنک:" یم اهر مندب رانک ور متسد مورآ

." یدموا شوهب هک مدب ربخ ناتسرامیب

شهاوخ :"هن،هن مریگیم ور شنیتسآ مشیم دنلب هرادرب مدق هی داوخ یم ات

نک." کمک مهب منک یم

هتخت کوش اب هنیبیم ور مامشچ یوت کشا یتقو هدرگیمرب متمس هب

ارچ؟" یچ.. ": هریگیم شاتسد نیب ور متروص هزادنیم تخت ور وشیساش

... مشکیم ور مدوخ مزاب مدرگرب _هگا

هشیم مخ مشکیم بقع شاتسد نیب زا ور متروص هدیم نوکت وشرس نارگن

." دننک یم تتیذا انوا ": هرایم رد ور مرس و متمس هب

. موها _

؟ مدب ماجنا منوتیم یراکچ _



یلو ": هگیم نارگن رتکد هک مریم قاتا رد تمس هب مایم نییاپ تخت یور زا

". تسین بسانم ال صا تیمسج تیعضو وت

. مشیم جراخ ناتسرامیب زا عیرس و منک یم زاب ورد تیمها یب

اب هریگیم هلصاف هتسشن نیشام یوت هک اروگچ زا هک حیلا رد ظفاحم

..." رسپ نک ربص هنز:" یم داد مندید

قوب یادص ، متفیم نیمز یور نوبایخ یوت هریم جیگ مرس مود، یم سرت اب

هب هنک یم ربارب ود ور ما تشحو نشیم مکیدزن هک یمدرم اهو نیشام

یم نامتراپآ هب ور مدوخ و مرذگیم ییا هچوک وت زا مشیم دنلب یتخس

منک یم یط روطچ ور اه هلپ منودیمن هزاب یسناشوخ زا شرد هک منوسر

اه یناور لثم مسریم هک هنوخ رد هب طقف

. مبوکیم شور ور ماتسد اتود

. هنک یم ملغب هروخیم اج متروص تشحو زا هنک یم زاب ورد کإالایو,

هنک یم دنلب ونم ، هریگب مورآ مدیم هزاجا مندب هب هنمأ ماج منودیم حاالهک

بوخ هک حبص ! هدنومن تور هب گنر ": منوباوخ یم تخت یور هرایم لخاد و

"! یدوب

هجوتم هریم نوریب قاتا زا هریگیم سامت رفن هی ،اب هرایم رد ور شلیابوم

درد مه ندروخ نیمز رطاخب موناز ، دایمن دنب ماه سفن مشیمن شا هملا کم

هنک. یم

. مشیم دنلب تخت یور زا سرت ،اب دننز یم ورد

هک هنک زاب ورد داوخیم هنز یم فرح یطخ تشپ اب هک روطنیمه کإالایو،

..." نکن زاب ورد ": منزیم داد

زاب رد تشپ ،ور اروگچ ظفاحم یتقو مشیم دنلب ماج هش،زا یمن هجوتم

یم مبیقعت هتشاد تدم مامت هک مروخیم هطبق شیگنرز هب منیبیم هدش

هنز،هب یم رانک ور ما.کإالایو هداد ول ور منمأ ناکم اهنت ندوک هنم و هدرک

دراو مراد یمرب ور یتخت ،ور مدنبیم ور قاتا !رد هشیم هنوخ دراو روز



ییا هکیت مدش نونجم سرت منک،زا یم لفق لخاد زا ور ورد مشیم مومح

. منوچیپیم رود دنچ مندرگ رود منک یم هراپ ور یتخت ور زا

ور شا هچیرد یولج و مدنبیم ناو یوت بآ هار هب ور شا هگید رس نوا

هلا چم ناو وت هدارا یب سرت زا هشیم رپ ناو هک یعقوم منک،ات یم پیک

. مشیم

عافد مدوخ زا مه یزیرغ تلا ح هب یتح منوتیمن نم و هشیم رپ درس بآ

هچیرد هب مندرگ رود هچراپ ، یسفن یب زا منزیم اپ وتسد بآ یوت یمک منک

یتحار هب بآ هرادن ییا هدیاف هگید ... هدرک ریگ هچیرد هدش، هتسب مکحم

. هنوشکیم گرم ماک هب ونم و هنک یم هطاحا ونم

@HangoutsReadings❄



کإالایو

خر هدش هنوخ دراو روزب هک یدرم واب منک یم ترپ یتمس هب ور ملیابوم

راوید هب مکحم ، یتمس هنک یم مترپ و هریگیم ور ما هقی . مشیم خر هب

." تفرگ مدرد ییییاااا ": منزیم داد دنلب مروخیم

نوکت ور هریگتسد هریم نومقاتا اهنت رد تمس هب نیگمشخ و یدج درم,

. هدیم

قاتا نیا یه... یه ": شمریگیم تشپزا و مریم شتمس هب رد ندش زاب اب

." هیصوصخ

رود زا ور ماتسد ، هشیم ینابصع مدیبسچ شرمک تشپ هنک لثم هکنیا زا

رد ماپ زا ور مشفک و مشیم مخ نم هدرگیمرب هک یتقو هنک، یم زاب شنت

. شتروص وت منزیم مکحم مینوتک شفک هگنل واب مریم بقع یمک ، مرایم

نیمز هبرض نومه اب تشادن ور یشنکاو نیچمه راظتنا ال صا هک درم،

هتفیم

هک روطنومه و منک یم هاگن شنیگمشخ تروص وت ومخا تینابصع اب

,ات نوریب وشمگ منوخ االنزا نیمه ": مگیم تدیدج اب مدیم نوکت ور مشفک

." هاگداد تمتسرفب متخاسن تارب هایس هدنورپ هی

. هریم نوریب هنوخ زا قاتا هب یهاتوک هاگن زادعب هشیم دنلب درم،

دوب! یک هگید ،نیا فوووه ... مشکیم یتحار سفن مدنبیم مکحم ور رد

. مدرگیم ملیابوم لا بند منک یم ماپ ور مشفک

شرظتنم ، مونش یم ورد یادص زاب مراد شرب ات مشیم مخ هداتفا لبم ریز

ور منینزان لیابوم ات منک یم زارد و متسد و مشیم زارد نیمز یور مراذیم

ندید اب منک یم زاب ور ...رد مدوخ تمس شمشک یم هجنپ مدب،اب تاجن

..." یدیسر شیخآ ": منزیم یدنخبل وپیلیف

." مدنوسر ور مدوخ هیسنا ژ روٱ یتفگ هنک:"ات یم ماگن هچاپ تسد

لیاسو صوصخم فیک لبم.اب تمس شمرب یم و مریگیم ور شاهوزاب



ح یک هنک:"الایو، یم مهاگن نارگن ، هشنت شوپور زونه و هدموا شیکشزپ

؟" تسین اجنیا یسک رظنب وت ونم زج هب هدب شلا

ما... هنوخ مه ": قاتا تمس مریم مرب، یم ورف منیج بیج وت ور ملیابوم

..." شمرایم االن هرادن حلا

! شمنیبیمن مشیم هک قاتا دراو

مونش یم رد تشپ زا ور بآ ریش یادص ... مومح یوت هتفر امتح

نک." زاب ورد . تفر هسرخ طالیی،اقآ :"وم منزیم رد

. دایمن ییادص

؟ هدرک لفق ارچ ور .رد مدیم نوکت ور هریگتسد و منزیم رد

!!!" لئوگین ": منزیم رد

... هشیم عمج ماشفک ریز و قاتا لخاد بآ رد، ریز زا

!؟ هتشاذگ زاب بآ ریش

...!! هدموا شرس بالیی هنکن

همومح لخاد ": هنیبیم مومح رد تشپ ونم و هشیم قاتا دراو نارگن ، وپیلیف

؟"

هنک... یمن زاب ورد _هرآ

؟"! هدروخ رس هنکن . نکشب ور هنز:"رد یم بل نارگن هتسیا یم مرانک

رد هک منک یم وراکنیا راب دنچ ... مبوکیم رد هب ور مدوخ و مریم بقع

. هشیم قل هدیسوپ

. میریم مومح لخاد ودره سرت اب

... هریزارس هدش رپ ناو زا راشف اب بآ و هزاب روطنیمه ناو، درس بآ ریش

!" تسا هرسپ نومه نیا نم.... یادخ ": هریم ناو تمس ،هب وپیلیف

ات منزیم رانک ور بآ اه هنوید لثم و مریم شتمس ،هب هزرل یم مندب

. منیبب ور شتروص

و مرب یم بآ یوت ور مرس . هدنبیم ور بآ ریش و هنز یم رانک ونم ، وپیلیف

، مرایم ورباال مرس شا هتسب یامشچ ندید اب منک یم زاب تخس ور مامشچ

"! هدرک راکیچ شدوخ اب نوا ": مسرپ یم مدوخ زا هکوش



یلیخ ": هریگیم ور شضبن و هرایم نوریب بآ زا ور شتسد هی ، وپیلیف

نک"! یتلغ هی هفیعض

ریز. مرب یم ور مرس ، ناو یوت مریم

شرمک یور مراذیم ور متسد هی منک یم هاگن هشندرگ رود هک ییا هچراپ هب

یصوصخم زیت وقاچ دایم بآ لخاد وپیلیف تسد ، منیبیم ور شندرگ تشپ

بآ هچرد هب هک ور هچراپ هلا بند و شمرگیم شزا ، هتفرگ شتسد وت ور

سفن سفن ، مرایم نوریب بآ لخاد زا ور کرسپ و منک یم هراپ ور هتسب

شترب یم مومح زا و هریگیم ماتسد زا ور کرسپ وپیلیف ، منزیم

. متفیم ناو یوت هداتفا هک یقافتا زا کوش اب منزیم ورباال ماهوم . نوریب

هدب!؟ ماجنا ور یکانسرت راک نیچمه هدش رضاح هک ندرک راکیچ شاهاب

نوریب مریم مومح وزا مشیم دنلب

نداد یعونصم سفن راب دنچ واب هدیم ماجنا یتسد ور یبلق یایحا ، وپیلیف

ترفن اب هدش لش شندرگ رود هک ییا هچراپ هنک،هب یم کچ ور شضبن

ژن یسکا لوسپک مارب یرب دیاب ": هخرچ یم متمس هب وپیلیف منک یم هاگن

..." یرایب

و هدیم مهب ور شبطم دیلک . مریم شتمس هب یلو ما، هدیشک بآ شوم لثم

... نوریب منزیم هنوخ وزا مدیم نوکت ومرس ، سردآ هی

یلوپ نتفرگ ،اب هدننار . منوسر یم ور مدوخ بطم وهب مریگیم یسکات هی

یسیخ متسنود یم :"هگا هنک یم یمخا هسیخ و مرایم رد مبیج زا هک

." تمدرک یمن منیشام راوس

؟ هفیعض تامشچ _

هنک یم ترپ متمس هب ور سیخ لوپ درم،

مریگیم ندش دنلب عقوم مه فرب هکیت هی مرادرب ور م لوپ مشیم مخ

، متسد



. هنک یم رغرغ مرس هراد زونه

دنبب ور تنهد ": شتروص وت ملا میم ور مدرک میاق متشم وت هک یفرب

." هگید

لخاد و مراد یمرب تنطیش زا تسد هنک کاپ ور شتروص هکنیا زا لبق ات

. هلیطعت هک مه االن هکیش بطم ، منزیم دیلک و مریم هچوک

هارمه هب کیچوک لوسپک هی شتازیهجت الی والهب مدرگیم ور یاه قاتا

رد نوریب مریم و مراد یمرب دننک یم لصو شهب مدید هک یلیاسو زا اتدنچ

مروبجم مشب یسکات راوس مه ارمع و هنیگنس مراب .حاالهک منک یم لفق ور

منک... لمح هنوخ ات ورانوا

ساسحا اه سابل رطاخب مندب و هدش رتدرس اوه یلیخ و نسیخ ماسابل

و مراد یمرب یعیرس یاه مدق منوتیم هک ییاجنوا ات هنک یم ینیگنس

هشن ور هبور ماهاب عضو نیا وت هسانش یم ونم هک یسک طقف مراودیما

. مشاب پیتشوخ اه هظفاح وت دیاب هشیمه نوچ

وپیلیف هب ور مدوخ و مریم باال وراه هلپ سفن ،هی مشیم هک نامتراپآ دراو

نهپ لبم یور هلا، یوت مریم هنک یم راکیچ منیبب مرادن لد . منوسر یم

حملا کرسپ یشکدوخ هنحص ندروآ دای هب اب دایم اج هک مسفن . مشیم

یاه هفرس یادص ... منومیم تام قاتا هاگرد هب یدوخیب . هشیم هتفرگ

." تسا هدنز ": قاتا وت مریم عیرس و مشیم دنلب مونش یم هک ور یتخس

حلا زا هرابود :"عفالهک هشک یم کرسپ تروص ور وشتسد نارگن ، وپیلیف

." تفر

؟" هیک نوا :"کإالایو هتسیا یم مولج و هشیم دنلب

هی ...و هنوخ مه ، مشلیکو ": مدیم باوج نوزیوآ یابل اب مریم بقع

". تسود

هرب. یم نومتشز یاه لبم تمس هب ونم و هریگیم ور مچم

هنک". یم یشکدوخ هراد هک هراب نیمود زورما نوا ": مینیشیم مهاب

؟ود،راب؟" ییچ منک:" یم شهاگن جیگ ؟ مشب ینابصع منک!ای بجعت

یمدآ نیچمه لیکو هی شقن رد هک نم لثم هیزوسلد و نابرهم رتکد ، وپیلیف



تعاس دنچ ": هزود یم مهب وشیا هرقن هاگن و هدیم لبم هب ور شا هیکت ما.

... هگید یشکدوخ دوب.وحاالهی هدز وشگر ، سنا ژ روٱ شخب شندروآ شیپ

؟" هیچ عوضوم

شیپ هیچ!! عوضوم منودیمن . متشادن ربخ نم... ": متفیم تنکل هب بجعت اب

دوب". بوخ شلا ح نم

وسهلا نس مک ناوجون ،هی هنک یم رارف یزیچ هی زا هراد نوا لا حره _هب

نک. شکمک . هبارخ شیحور عاضوا

؟" ناتسرامیب شدنوسر :"یک مشیم کیدزن وپیلیف هب

.. یراولش و تک لچک لکیه تشرد درم _هی

؟" هدرک شبیقعت اجنیا ات هک دوب ینومه , مووا ": منک یم رکف یمک

درک. رارف دموا شوهب یتقو مدوب شرس نمباال _

رورم ور شاه هتفگ مراد هک روطنیمه مزادنیم وپیلیف ندرگ رود ور متسد

، هرادن یفیرعت مه شیمسج عاضوا مدرک شا هنیاعم یتقو ": هگیم منک، یم

اب هنییاپ یلیخ مه شراشف ، همک یلیخ شندب یاه نیماتیو ، هیذغت هئوس

شدوخ هتسنوت اجنیا ات هک هدوب سرت هزجعم داد، تسد زا هک مه ینوخ

." هنوسرب ور

منک. یم شاگن مدرگیمرب

هنوخ نیا وت مدوخ لثم دیاب منوا منک رکف ": مشیم نیگمغ ، هشیم لوه

." هشب سبح

یاوخب وت هک تقوره نم، تسود نک باسح نم :"ور هشکیم یهآ ، وپیلیف

." مرضاح نم

هگید زیچ هی یارب منوتیم مرب:"االمن یم رتکیدزن مرس و منزیم یدنخبل

؟" منک باسح تور

بقع ور شرس هزودیم مامشچ هب وشهاگن ، منک یم کیدزن شابل هب ومابل

" یتشاذگ ملد وت سوب هی ترسح ناتسریبد هرود :"زا منزیم هرب،قن یم

تساوخ تلد هک یکره زا :"وت هشیم دنلب مرانک زا هنز یم نابرهم یدنخبل



." یتفرگ بل

. یاوخیمن وت یلو نتساوخ یم منوشدوخ انوا _

نک." ضوع ور تاسابل ورب ؟ یروخب امرس داوخیم تلد هنک:" یم مهاگن

؟ رتکد یاقآ ینک یرادهگن ضیرم اتود زا هراد یلا کشا هچ هگم _

؟" نیروخیم یچ راهان ": هزادنیم یهاگنور هنوخزپشآ لخاد ، هگیمن یزیچ

هک هایس رویلپ . مرایم رد هدروآ مارب لئوگین هک یتشپ هلوک وت زا ور مسابل

رد مه ور مسیخ راولش ، هسر یم موناز باتاالی هدنلب و مرن و مرگ یلیخ

باوج مشک یم هلوح ور ماهوم منک. یم شضوع یتحار هی اب مرایم

." دیرپ یچ همه مدید عضو نیا وت ور لئوگین یتقو ، منودیمن ": مدیم

مندوب هب یزاین مشب نئمطم یتقو :"ات دایم نوریب هنوخزپشآ ،زا وپیلیف

یارب هدب شرافس یوقم و مرگ یاذغ هی ، منومیم تشیپ تسین

..." نومات هسره

؟" هگید ینک یم باسح مشلوپ ": مشیم دنلب دنخبل اب

..." یدش هزماب ردقچ سابل نیا :"وت هزادنیم یهاگن ور ماپات رس زا

. مشیم درس دوز هرید هگید ، مزادنیم شتروص وت ور راد من هلوح

مارب نفلت تشپ هک یونم یوت وزا مریگیم ور المق عدروم ناروتسر هرامش

منک. یم باختنا دروم هی ننوخیم

هشیم مومت هک مراک هنک. یم شکچ و هتسیأ یم لئوگین رس ،باال وپیلیف

وشاسابل ": منیبیم هک ور شا هنهرب یاه هنوش رس مشیم کیدزن نوشهب

؟" یدروآرد

." هنومب سیخ هک دشیمن هنک:" یم متخادنا هک هریخ هاگن هب یمخا ، وپیلیف

منک"... وراکنیا نم یتشاذیم شاک ": منیشیم تخت هبل روخلد

ور هنز یم وپیلیف هک منیبب رتشیب ور شندب ات منزیم رانک ور مالهف یمک

. متسد

. مومح هدش،و بآ رپ ینک کشخ ور قاتا هرتهب _

لا." یخیب :"حاال مشکیم یدنلب هآ



زاب ورد ات هریم وپیلیف هنز، یم رد کیپ

هنک. باسح ور اهاذغ و

تدم نیا یوت یلو شمسانشیمن دایز منزیم رانک ور کرسپراد من یاهوم

یم راک وساالش نس مه زا رتشیب نوا تسین یدب رسپ هک هدش تباث مهب

یتاساسحا رسپ نیچمه حاتاال ، هسیخ اه عقوم رتشیب شامشچ ... هنک

. مدوب هدیدن

. سا هدامآ اذغ _الایو،

ه یوت یبوچ هاتوک زیم یوراه اذغ مریم نوریب قاتا زا هنسرگ ، مشیم دنلب

یمک ، وپیلیف منک. یم زاب وماذغ و منیشیم نیمز یور شور هبور هتشاذگ لا

..." یشکب فرح شزا نک یعس ": هروخیم وشاذغ زا

رت لوضوف نم :"زا مدیم تروق عیرس وماذغ منک یم شاگن رپ نهد اب

؟" یدید

لا :"بند هراد یم رب فرظ زا وراذغ شقشاق واب هدیم نوکت وشرس ، وپیلیف

." ههوت هفیظو نیا هسرب شدوخ هب هنوتیمن نوا هگا ... شاب راک

:"هی هدیم باوج منارگن هاگن هب شندیوج زادعب و هراذیم شنهد یوت قشاق

." هراد ینیگنس فیاظو یعقاو تسود

. ینک کمک لئوگینو نم هب ات یدرک اهر ور زیچ همه هک وت لثم _

راک هی ، مووا ": مروخیم قشاق اتدنچ ماذغ هنز،زا یم یمی مال دنخبل

منک... یم واپ تسد یتنرتنیا

". ییوجشناد نارود لثم

." تسین دب مه شدمارد ، هیبوخ رکف هنک:" یم زاب ور بآ یرطب ، وپیلیف

هک مگیم لماک شارب ور هیضق و مینزیم پگ مهاب یمک اذغ ندروخ زادعب

ابیرقت . میدنورذگ مهاب ور ییازور هچ و مدش تسود لئوگین اب دش روطچ

رد مد هرب.ات هشیم روبجم ناتسرامیب زا یسامت اب هک هشیم بورغ کیدزن

هنوخ زا زوردنچ مراذن هک هنک یم شرافس یرس منک،هی یم شا هقردب



... هرب نوریب

منک... یراتسرپ شزا یباسح

... هزاورد مشوگ رد،هی مشوگ هی منم

مدب. شوگ شفرح هب هرتهب هک منک یم نیقلت مدوخ هب اما

هرابود و منزیم هسرپ هنوخ یوت یمک مدنبیم شرس تشپ ور رد یتقو

هدش جک مومح رد هب هک منیبیم ور شزاب یامشچ یتقو . کرسپ رس باال مریم

منک! راتفر روطچ دیاب منودیمن . مشیم لش هدش هتخود

؟ مدب نوشن یوق ور مدوخ دیاب

؟" ییا هتسخ ": منزیم یدنخبل منیشیم تخت رانک

هب وشییا هزوریف کمدرم هدز! شکشخ رد هب هک هتدم هچ تسین مولعم

ندش بوطرم اب هنک یم طوقس مامشچ وت شهاگن نومه ، هنوخرچیم متمس

میاوخیم ": منزیم ور مفرح همادا یدرسنوخ اب کشا یاه هرطق ندش عمج

..." یایم ماهاب یتفگ . ترسنک میرب

عجاوم شندرگ درد اب هک هنک یم جک وشرس ، هنوزوسیم ور شامشچ کشا

هتسب تفس شلیلد اهنت ...هک هتفیم شندرگ رود یدوبک یور مهاگن . هشیم

. سا هچراپ نوا ندش

شزاب ، مدوب هدید هسیک هی میتشپ هلوک رانک . هریگب مورآ یمک ات مشیم دنلب

سابل نیج، وهی منزیم یکیچوک یدنخبل کرسپ یاه سابل ندید اب منک یم

ادیپ ور گنرشوخ زمرق یوتلا پ نوا یلو ... مرایم رد یکسا هقی تکا ریز،ژ

یم شهب یلیخ گنر نوا مدید شنت یوت لوا زور هک ینومه منک! یمن

. دموا

شندب یور زا مالهف هشیم دنلب شاه جنرآ یور ، تخت رانک مراذیم وشاسابل

. هتفیم ممشچ شفیرظ نشور ندب هب هاگادخان ... هروخیم رس

هنک یم مهاگن تلا جخ اب مراذیم شرمک تشپ ور تشلا وب مشیم شکیدزن

یارب وشرس تشپ تشلا ب مراد و مدرک در شندرگ رانک زا وماتسد روطچ هک

منک. یم هدامآ نداد هیکت

تحار هک هباذج و فیعض ردقنوا هظحل نیا وت نوا ، مدیم تروق منهد بآ



یلو...هن! منک. سمل ور شا هدروخن تسد ندب نوا و شمسوبب منوتیم

شا هیکت ، مراد یمرب وماتسد هنک. ینما ان ساسحا نم شیپ داوخیمن ملد

ورباال شریز دیفس سابل ... هشکیم تسد ور شندرگ یور و هدیم ور

؟" ینک تنت ورانیا منک تکمک یاوخیم ": مرایم

هنز:"هن.. یم بل مورآ یلیخ هریگیم مزا ور شریز سابل ، شا هگید تسد اب

". منوتیم مدوخ

مشب، هدامآ مریم نم ": مشب خالص میزاب زیه هسوسو رش اتزا مشیم دنلب

ششک هک نیا اصوصخم ... دیصقر ترسنک وت هشیمن هک یگنوخ راولشاب

هلش".

شاهدنخ یادص منک. یم هاگن شیتروص کشخ یابل هب دنخبل ،اب هدنخ یم

یم ماپ وماه نیتوپ و هایس نیج مریم نوریب قاتا هلد.زا هت وزا هناگهچب

هدامآ هک نیمه ، مشوپیم مرویلپ یور موتلا وپ مدیم تلا ح ور ماهوم منک

ور مامشچ ، هتفیم مدوب هتشاذگ رانک شارب هک یاذغ هب ممشچ مشیم

! مربب رونوا رو نیا هنسرگ ور هچب متساوخ یم نیبب ،داگ...ونم مدنبیم

...؟! مشنارگن هک مگیم مدوخ هب دعب

. همرگ زونه مراذیم شرانک ور لا گنچ و قشاق و منک یم زاب وراذغ رد

ریگ شرس و هتکا ژ لخاد شاتسد ، هدرک شاپ وشراولش مریم قاتا لخاد

، مشکیم ور سابل و تخت هبل مراذیم ور شاذغ فرظ . شیکسا هقی وت هدرک

شدنلب یاه نیتسآ اب ور شتروص وت هتخیر مهب یاهوم دایمرد ور شرس

هنز. یم رانک

بقع مدق هی منک شزاون ور شاهولهپ مدب هزاجا مدوخ هب هکنیا زا لبق

. مریم

هنک. یم هاگن اذغ فرظ هب



. میرب ات روخب ونیا _

عورش مورآ یلیخ و هریگیم شتسد هی ور فرظ و هنز یم باال وشانیتسآ

ور مراوشس ، نسیخ یمک زونه مراد یمرب وشاه نیتوپ . ندروخ هب هنک یم

،وت هشب کشخ رتدوز ات شولج مریگیم و قرب وت منزیم مرایم رد ما هلوک زا

. هروخیم وشاذغ منوا هلصاف نیا

نوا رپو نهد ،اب قاتا یوت مایم یتقو هدش. کشخ مشکیم شوت یتسد

هنک. یم ماگن شا هدرک داب خرس یاه پل

تخت یور .زا مدنبیم وشاهدنب و نیتوپ وت مراذیم ور شاپ و مشیم مخ

یمیدق تکا ژ نوا دنلب یاه نیتسآ یوت هک مریگیم وشتسد دایم نییاپ

هدش. نوهنپ

. میریم نوریب هنوخ زا

؟ یرب هار ینوتیم _

یم هزات یاوه یوت یقیمع سفن هشیم عمج متسد ور رتشیب شاه هجنپ

." هبوخ :"حملا هشک

ماوخیم ، مینک یم هاگن ینوغارچ رهش وهب مینزیم مدق مهاب

هتشذگ شهب یچ زورما هک راگنا هن راگنا هنک، هیرجت ور توافتم بش هی

کرسپ متشاذن همهفب هگا نوچ هریگن سامت وپیلیف مراودیما طقف

فیقوت یباسح نم و ناتسرامیب هرب یم شدوخ اب ونوا هنک تحارتسا

. مشیم

یلیخ مدیم رد مد یدصتم لیوحت و مرایم رد ور ترسنک یاه تیلیب

زاب همین نهد ،اب کرسپ . میشیم ترسنک سنلا دراو هرارقرب مظن یلو هغولش

متفرگ ور شتسد هک روطنیمه و هنک یم هاگن سنلا لخاد هوکش و لمجت هب

مک .مک میتسیا یم نومهاگیاج رس و میتسه نس کیدزن ام . دایم هار ملا بند

هشیم شخپ یدنلب کیزوم ... نشیم شوماخ اه غارچ و هشیم غولش

نوکت تسد شارب قوش قوذ و ناجیه اب همه ، دایم نس یور هدنناوخ

. دننک یم شقیوشت دننزیم غیج و ندیم

شباذج یادص وحم همه و هنوخیم . منزیم فک و توس شارب ممدوخ



کرسپ هب یمشچ ریز و منک یم ینوخ مه شاهاب ورعش بل ریز ... میشیم

نراد هک همه هدش. هریخ نس یور نوج درم هب روطچ هک مزادنیم یهاگن

یرعش هب طقف و هدنوم تام لئوگین اما دننک یم شقیوشت ای نصقر یم

! هدیم شوگ هنوخیم هک

... هشاب شدوخ زاف وت مراذیم

هک ییاسک همه ... هداش یلیخ یمود کارت ، هشیم مومت لوا گنهآ

یناخمه شاهاب دنلب دنلب و ندیصقر هب ننک یم عورش نتسه نومفارطا

شرمک رود وماتسد هروخن شهب یسک ات متسیا یم کرسپ رس تشپ . ندرک

مهام یراد تسود منک:" یم همزمز ششوگرد مشیم مخ یمک مراذیم

؟" میصقرب

رود ماتسد هک روطنیمه . هدیم نوکت وشرس هدرگرب متمس هب هکنیا هنودب

اب مینوخیم دنلب دنلب ییاتود هشیم متسد اب گنهامه ، مدیم شنوکت هشرمک

... میشیم هارمه هدنناوخ

یاضف ، کیزوم هک ردقنوا میشیمن نامز تشذگ هجوتم و هرذگیم اه تعاس

. هدرک ریگد ورام اجنوا داش

هرهچ اب ور لئوگین میریم نوریب سنلا وزا هشیم مومت ترسنک هک یعقوم

. منیبیم باداش ی

دوب." یبلا ج یلیخ هبرجت منونمم تزا ": هریم هار مرانک

:"هگا مریگیم ور شتسد ، هدیم باوج ور مهاگن دنخبل اب منک یم شاگن

." میایم مزاب یشاب هتشاد تسود

طقف ، مگیمن یزیچ . هنوبسچیم شهب ور شرس هریگیم لغب وت ور موزاب

؟ هدرک شلا حشوخ ردقنیا ینعی نم هداس راکنیا مشیم یتاساسحا یمک

تشاد شاه سفن ملغب یوت دزو یم رد نوشیرپ روطچ مرایم دای هب یتقو

، همرانک االن اما . هریمب ملغب وت اجنومه هک مدوب هدیسرت درک یم شفخ

... مورآ یلیخ



. مریگیم رناژی منک شلا حشوخ متسنوت هکنیا زا

بوخ دایز شلا ح یلو ... میدرگب میرب مزاب داوخیم ملد ، مینزیم مدق مهاب

. سا هتسخ شندب هدیم نوشن عیلا ردقنیا شرهاظ هگا یتح تسین

هسطع ، هریم قاتا لخاد نم زا رتدوز مرایمرد ور موتلا .پ میسریم هنوخ هب

مراد هک هدوب زورما حبص یسیخ نوا رطاخب منک رکف داگ، منک...یآ یم

زا ور یط و نک کشخ و نیتوپ نودب ، دایم نوریب قاتا .زا مروخیم امرس

مریم لبم یور منک یم ترپ ور موتلا !پ هراد یمرب هنوخزپشآ هشوگ

؟" ینک راکیچ یاوخیم یه ": شلا بند

منک... کشخ ور قاتا ماوخیم _

نک." تحارتسا ورب الیی، طوم ": یدج روتسد نحل اب مریگیم وشاه هنوش

." مشاب تحار منوتیمن روطنیا :"هن، هدیم نوکت فرطود هب وشرس

منک یم شدنلب ما هنوش یور هعفدکی و اهر شتسد زا ور نک، کشخ و یط

. هکبس یلیخ ،

هدش. هریخ مهب بجعت ،اب شمنوباوخیم تخت یور . هروخیمن نوکت

؟ دموا تشوخ ترسنک زا نک فیرعت مارب مدیم ماجنا وراکنیا مراد نم _ات

ورب مرویلپ و راولش یاه نیتسآ . مریگیم هلصاف شزا ، هدزدیم مزا وشامشچ

مونش یم بخ ": منزیم ".اال

. مشکیم قاتا یاه یشاک یور و مراد یمرب ور یط

دوب". گنشق یلیخ یلوا گنهآ ": هنیشیم زیخ مین تخت یور

؟" ینک ششوگ یاوخیم مراد ونوا ، ناهآ ": مسریم مراک هب

..." هههرآ هنز:"آ... یم لوز مهب قوذ اب

ور یثوتولب نوفده و یتشپ هلوک رس مریم و نیمز مزادنیم ور یط

یم شخپ شارب ور گنهآ نومه ملیابوم یاهگنهآ تسیل یوت وزا مرایمرد

. منک

وت مورآ نوفده یوت فاص یادص زا بجعتم ... مراذیم شاشوگ یور نوفده

تحار یخلا .اب هدیم شوگ شا الهق عدروم کیزوم وهب هشیم عمج شدوخ

. مراد یمرب ور نک کشخ



، مشکیم یط وراجنوا مومح غارس مریم ... هشیم مومت هک قاتا یوت مراک

ییاج .ات مندرک هبکالهف هنک یم عورش هگید مهرس تشپ ندرک هسطع نیا

هریگیم مدنخ مشکب سفن مغامد اب منوتیمن هکنیا .زا هشیم پیک مغامد هک

زور هسود ات مغامد مدروخیم امرس تقوره متشاد یگچب زا لکشم نیا

. دشیم پیک پیک

یور دنخبل نومه ،اب هنوخیم گنهآ اب هراد هک مونش یم ور کرسپ ، یادص

. متسیا یم رد بوچراهچ یوت منتشاد یچتفاظن عضورس و مبل

یم راک هب هک یتاملک ، هدیدن پیتشوخ حاتاال هک یروج هشیم هریخ مهب

حلا ره .هب منزب ورزیچ همه دیق بشما هک هنک یم هسوسو ونم هرب

،اب هدروخ گنس هب مریت مشاب هتشاد رسپ تسود هی متساوخ تقوره

بالیی زاب هک داوخیمن ملد ال صا هساسح ردقنوا و هراد نیا هک تیعضو

. دایب شرس

عمج یاه بآ منک، یم هزرابم مدش پیک غامد اب مومح لخاد مدرگیمرب سپ

. متسرف یم مامح فک بآ، هار هب نک کشخ اب ور هدش



لئوگین

هبل شمراذیم هنشور هک روطنیمه ، مراد یمرب مشوگ یور زا ور نوفده

. هنودنخ یم ونم کإالایو مهرس تشپ هندرک هسطع یادص تخت

... هشن تحاران و هونشن تقو هی ات مریگیم متسد اب ور منهد یولج

نوا دوجو اب هتفیم مهاگن مرس زیوآ و متخت رانک ژن یسکا لوسپک هب

مدرک مدوخاب هک یکان تشحو راک هب ماوخب هگا یتح میتفر هک یترسنک

مجالت دای هب هدرک ریگرد ونم یقیسوم و بات و بت . منوتیمن منک رکف

. متفیم درک شدوخ هتفیش ونم هک یگنهآ

Itmustbelovecoz

نوچ هشاب قشع دیاب

EverytimeyouwalkawayIjustfallapart

مشیم دروخ نم یشیم رود نم زا هک هعفد ره

AndIdon’tknowwhatitis,

هیچ نیا هک منودیمن و

ButIfeelI’mintoodeep

مدش قرغ شوت روجدب یلو

No,Idon’tknowwhatitis,

هیچ نیا منودیمن هن،

Itmustbelove

هشاب قشع دیاب

. هریم باال مبلق شپت گنهآ نیا ندرک همزمز ،زا مراذیم مبلق یور متسد

زا هزادنیم مهب یهاتوک هاگن سا.. هتسخ شا هفایق هدرگیمرب کإالایو،

هی اب دعب هقیقد دنچ هدش، هتسخ یلیخ امتح ؛ مریگیم نییاپ مرس تلا جخ

. هریگب شود هی ات هریم و هدرگیمرب سابل تسد

هنوخ . مزادنیم هنوخزپشآ لطس یوت ومیلا خ یاذغ فرظ و مشیم دنلب



شدنلب هدش. هتخیر نوریب مزاول یرس وهی هدش ،زاب ملیاسو هسیک ، هبترم

. هراد هقبطود منک یم زاب ور یراوید دمک رد قاتا یوت شمرب یم منک یم

ور شلیاسو باال منوبرهم یافلآ مدیم حیجرت ، مراذیم مود هقبط ور ملیاسو

. هرازب

! نایم مغارس هب بیجع وساالت 

؟ مدرک همزمز ورعش هکیت نوا ارچ،

!؟ مدرک یم رکف مدنورذگ ابکإالایو ترسنک یوت هک یتاظحل هب متشاد و

مراذیم مه یور دمکرد . تخت یور هتفیم تروص اب دایم نوریب هک مومح زا

کشت یور وشرس هنک یم یمخا هتسب یامشچ اب مشیم کیدزن شهب و

." هشیم هتسب وزاب یه ... مغامد :"هااآ, هدیم نوکت

متسد . هدرک تفرشیپ شیضیرم هک هدیم نوشن شفرح رخآ ، یهاتوک هفرس

؟" رتکد میرب یاوخیم ": مشیم مخ یمک مراذیم شفتک یور

!" ارمع یچ؟ هنک:" یم زاب ور شمشچ هی

؟" ینک جرخ تیتم سال یارب یلوپ یاوخیمن ": منزیم یدنخبل

وت زا نم هزات ... روطنومه منم ؟ یدش بوخ روطچ ؟ یتشادن بت وت هگم _

مرت. یوق

": هراذیم تشلا ب یور ور شرس هشکیم باال وشدوخ و هزخ یم تخت یور

دش..." نوغاد مرمک مدرک راک یلیخ ، ییآ

مرمع فصن ؟ درک یم راک یچ دوب نم یاج هگا ندز، قن هب هدرک عورش زاب

شا هنوش فرطود وماتسد . مدوب هدنورذگ یتسد یاهوراج نوا اب ور

. مدیم ژ اسام وشاه هنوش و مراذیم

..." ششیخآ ": هشکیم یتحار سفن

وماتسد فک نشیم هتسخ دوز مفیرظ یاه هجنپ ، هراد یمکحم تقس ندب

! دایم هراد مرس هچبالیی منودیمن مدیم راشف یمک و مراذیم شفتک یور

... مساو هدش بیجع یلیخ نوا منک. سمل وشاهوم مراد تسود

هریگیم ور متسد قاس وهی و هدرگیمرب هک مریم بقع مهاگن زرط هتلا جخ زا

؟" نیمه هنک:" یم مهاگن شهایس هتسخ یامشچ اب



. ملوا یاجرس هنودرگیمرب ونم

نک". ربص ال صا ... رتشیب هنک:" یم اهر ور متسد

ولج هک ییوم نودبدیفس ندب باال.هب هشکیم و هریگیم شاهولهپ زا وشسابل

. مشیم هریخ هشیم هنهرب ممشچ

االن... منوا ، مداد یم هزاجا دیابن

. مگنج یم مدوجو یوت یلدود اب مراد هک یتیعقوم وت

مزا ور راد کپ سکیس مرف شوخ لکیه نوا و هریگیم لغب وت وشسابل

راگنا مدیم تروق ور منهد بآ ، هباوخ یم شتخت مکش یور هنک. یم نوهنپ

، مراد تسود ور شندب منزیم یناطیش دنخبل و مرایم رد مرس باال خاش اتود

نوکت فرط ود هب ور مرس مدنبیم ور مامشچ منهذ یوت مادص ندش وکا اب

. مدیم

. مراذیم شا هنهرب یاه هنوش یور متسد ، مدرگیمرب ملوا تلا ح هب هرابود

وناز اب منزیم یدنخبل . هدرب شباوخ یگتسخ زا هک منیبیم هقیقد دنچ زادعب

. مشیم زارد شرانک و مریم تخت یور

رایتخا یب منک یم هاگن هدش خرس شکون یهک غامد و هتسب یامشچ هب

هب ور مدوخ عیرس شرس ندرک اجباج ...اب مشیم کیدزن شهب رتشیب

. هربیم مباوخ حلا نومه ووت منزیم باوخ

. هدنوم منت یوت یگنسخ تساهلا س راگنا ، نیگنس و قیمع باوخ هی

یدنخبل .کإالایو،اب مشب رادیب هشیم ثعاب ، یزیگنا سوه غاد ریش یوب *

و هتسشن نپٱ یور هنوخزپشآ یوت نوا ، هنوخرچیم متمس هب وشرس نوبرهم

هک مش دنلب ماوخیم هنز. یم مه ور یزیچ هراد هتفرگ شتسد هساک هی

" لئوگین ، وشن دنلب ": دایم متمس هب عیرس

منک!! یم شهاگن بجعت اب

تیذا یلیخ امتح ماوخیم ترذعم بشید تباب هنک:" یم بترم ور متخت

ات هراذیم ما هنیس یور وشتسد هنک یم هاگ هیکت مارب ور تشلا ."ب یدش



مدب. هیکت

یلصفم هناحبص هک ینیس هی ،اب منومیم شرظتنم ! هریم نوریب قاتا زا

! هدرگیمرب تس هدامآ شوت

یلک دز نومهب یرس هی حبص دموا ، وپیلیف ... مممااآ ": هراذیم ماپ یور ینیس

..." مدرک فیرعت شارب ور بشید یارجام منم دوب، هدرک دیرخ نومارب

زورما ، تفگ ... درک ماوعد یلیخ منوا بخ ": هنوراخ یم ور شا هقیقش رانک

بوخ سپ مدب شوگ شفرح هب ماوخیم ... ممممه هنز، یم رس نومهب مزاب

نک". تحارتسا

وهی هناحبص کشالت و ابرم ندید اب مریگیم متسد ی ور مرگ تست نون

هنوحبص هک یراب نیرخآ دایمن مدای . منزیم یوحم دنخبل ریش گرزب ناویل

!؟ هدوب یک مدروخ

؟" یدروخ :"وت منک یم شاگن

. هرایمرد دمک یوت زا ور شبات پل و هدیم نوکت دییأت تلا ح هب وشرس

مفارطا یلک مدوب باوخ یتقو هک مشیم هجوتم دمک زاب همین الیرد زا

. وپیلیف هرابود روضح و هتشاذگ دمک وت ور شلیاسو ، هدوب ییاربخ

شپات بل اب مروخیم هک روطنیمه و منزیم ابرم لخاد ور نون زا ییا هکیت

؟" یراد تسود یملیف هچ ": هنیشنیم مرانک

؟" ملیف . مووا ": مشکیم مییابرم بل یور منوبز

؟" هناقشاع ؟ نیگمغ ؟ کانسرت ": هدرگیم وشاه ملیف نیب و هنک یم زاب لیاف هی

؟" یراذب ملیف مارب یاوخیم ": مروخیم ور ییابرم نون زا هگید هکیت هی

دنچ میروبجم ...ام هرن رس تا هلصوح ات هرآ ": متمس هدرگیمرب تیدج اب

." میشاب سبح هنوخ وت زور

هک نیمه هنک یم ینیگنس متسد یور منک دنلب ماوخیم هک وریش ناویل

دناب چم هب مهاگن هرادیم هگن مارب ور ناویل ریز منک،کإالایو شاهر ماوخیم

شتسد کمک اب ور ناویل منک ضغب هکنیا زا لبق ...ات هتفیم ما هدش یچیپ

یم ور مرگ ریش مورآ مورآ و مریگیم بل شزا متسرف یم منهد تمس هب

. میراذیم ینیس یوت ور ناویل هنک یم شخپ ملیف .هی معلب



؟ یراد سود هزنط ملیف _نیا

." منونمم ": متفرگ رناژی یمک

مشوخ تیعضو نیا .زا هراذیم اهنت قاتا وت ونم و هزیریم مهب ور ماهوم

هدرک شخپ مارب هک یملیف ندید وزا مدیم همادا مندروخ هنوحبص هب دایم

امرس دوجو اب وکإالایو هرذگیم لا ونم نیمه هب زور لک . مربیم تذل

هنک. یم یراتسرپ مزا یباسح شیگدروخ

***

. مجنپ زور

. میشیم هریخ مهب یراویدراهچ نیا زا کالهف ودره

؟ نوریب میرب _

! مگب یچ نم دوب رظتنم اعقاو

." میرب ": منزیم بل

در هک ینپ هفاک رد .زا مینزیم نوریب نامتراپآ وزا میشیم هدامآ ودره

". مرازب وت نوا ماپ منوتیمن ، دااااگ ": هشکیم یدنلب هآ کإالایو میشیم

مدوخ واب مریگیم ور شتسد . هشیم هریخ شیدورو رد هب نوزیوآ یبل اب

... ییا هگید تمس هب شمرب یم

"... میرادن نومبیج وت منورق هی هنز:"ام یم قن میشیم در یکراپ رانک زا

یلو"... میرادن لوپ :"ام مزادنیم یهاگن یزاب لیاسو هب

، ییه هنک:" یم جک وشرس و هتسیا یم مولج هراد یمرب مدق نمزا رتولج

." میراد ور هگیدمه یلو میرادن لوپ ام یگیم تسار

." میتخاس ییا هلمج ،هچ یاو ": هدنخ یم رت دنلب مینزیم یدنخبل هگید مهب

ملا بند مود. یم کراپ یوت و مدیم شلوه بقع متسد اب هشیم کیدزن مهب

و هتسیا یم مرس تشپ منوشنیم بات یور هنک، یم ملغب تحار یلیخ دایم

؟" دایم تشوخ ": هدیم ملوه

... نشیم شخپ ماهوم ، مدیم نوکت اوهوت ور ماپ هریم باال بات یتقو



لوه هب یزاین هگید مریم هک .باال نریم ممنهد یوت هک ندش دنلب ردقنوا

یزاب بات سپ ، هدیم بات ور شدوخ و هنیشیم میرانک بات یور تسین نداد

! هدیم ییا هزم نیچمه

سکعرب و هریگیم ور هتسشن شور هک یبات فارطا یاهریجنز کإالایو،

شومارف ونم ماباب . ماوخیم لوپ ... خااآ ": هرب یم بقع وشرس هشیم

...! هدرک

". راکرس مرب منوتیمن

. مشیم هدایپ و مراد یم هگن ور بات

یاه هنود ات منومیم هریخ متسد فک هب منک یم زاب وماتسد هراب یم فرب

فرب

... هنیشنب شور

یمورآ هب هدرک بلج ور ما هجوت هک یفرب هنود ات هشک یم لوط یلیخ

بات هریجنز هب وشرس کإالایو، تمس مدرگیمرب . دایب دورف متشگنا دنب یور

؟" هفاک یرب داوخ یم تلد ": مشیم شکیدزن . هدش هریخ مهب هداد هیکت

هفاک هی ،زا کلا هک مرایم دای ،هب مریگیم ور شتسد . هدیم نوکت وشرس

. هراد یبوخ و مرگ یاضف و هغولش هشیمه هک دز یم فرح نوزرا یلیخ

دنلب بات یور زا ونوا ات مریم بقع بقع ، متفرگ ور شتسد هک روطنیمه

." مشیمن دنلب یگن منک:"ات

." هفاک تمرب یم ": منزیم یدنخبل

؟ یراد لوپ _

شطیحم زا طقف مینوتیم ، هرادن لوپ هب یزاین هک مسانشیم ور ییاج _هی

. مینک هدافتسا

. هشیم دنلب هنک یم زیر ور شامشچ

هراد یمرب مدق مزا هلصاف ...کإالایو،اب میسر یم رهش نییاپ یاه هلحم هب

. هربیم شوتلا پ بیج وت وشاتسد تیدج واب

نتسه ندز هسرپ لا حرد هک یمدرم و هلحم کانسرت توکس هب توافت یب

..." یدموا یم اه هلحم روجنیادایز یتفگ همدای ": مشیم کیدزن شهب



الیی".. طوم هی اب هرآ،هن ییاهنت ": هریگیم ور متسد کإالایو،

هک روجنومه . مریم لخاد زاب... همین رد اب هچوک طسو گرزب یبوچ هبلک

یوب . هشیم شخپ یمیدق طبض یوت زا کیزوم ، همورآ غولش دوب هتفگ کلا

القاب خا دب یدصتم مراد یمرب مدقدنچ هنک. یم متیذا راگیس دود و لکلا

سرت !اب هتسکش ور یندیشون یاه هشیش زا یکی هک هشیمریگرد یدرم

. مرس تشپ درم هب مروخیم ،هک مریم بقع

و مینیشیم دنلب هیاپ یاه یلدنص یور ودره رتناک تمس هرب یم ونم کإالایو،

. مینک یم هاگن هدش بصن هفاک راوید یور هک بیرغ بیجع یاه یشاقن هب

ام تمس هب یرت ناوج درم و هشیم ضوع درک هک یاوعد زادعب یدصتم

؟" دیروخ یم یزیچ ": دایم

لیوحت شهب باذج یدنخبل ، مشیم روخلد کرسپ نت یور کإالایو هاگنزا

هنک. یم شبیقعت کإالایو هاگن هنز یم رود ور رتناک رسپ هک نیمه و هدیم

مشخ نیا زاات مدیم نوریب یسفن اما منزب شوزاب هب یتشم داوخیم ملد

مرگ تحار و نتبحص شوخ یلیخ ودره . مشب رود یناهگان

شوگ تقد اب وکإالایو هنک یم فیرعت وراوعد یارجام ، یدصتم . دنریگیم

هتسخ مزا هک راگنا هنک، یم شچیپ لا وس و هرپیم شفرحرس یه و هدیم

... هدش

نیچمه هب هک تسین یمدآ نوا و هدوبن شرانک یسک نم زج ور جنپ

هک هیراکیب یور زا منک یم نیقلت مدوخ .هب هشاب هتشاد تداع یعضو

... دایم مغارس هب دیدرت ... هدرک لگ متداسح

! منودیم مدوخ هب قلعتم ونوا هنکن

کإالایو نوچ مدیم شهب یشحف بلر .یز هگیم شت ال کشم زا کرسپ همادا رد

. هشاب نم یجان دیاب طقف

... شا هنوگ یور یاه کم کک اب ناوج یدصتم هداس هرهچ و بترم یاهوم

. هدرک شا هفایقشوخ مگب دیاب هرآ

هب تنعل و هنز یم الس هراد نوا ،اما مشکیم مورآ ور کإالایو یوتلا پ هشوگ



. اجنیا مدروآ ونوا هک نم

هنک. یم وداج و نومهم یناجم یندیشون ناویل هی اب ونوا یدصتم

نتسین نم هجوتم .

، منوخرچیم هفاک یاه هراوید هب ومهاگن ، مشیم دنلب شرانک یلدنص یور زا

یدرمریپ هرهچ ، هنوزیوآ و هدش جک هک مریم اه ولبات زا یکی تمس هب

مدوخ یکلا مراد طقف ممهفیمن یزیچ شزا . هدش میسرت یرطاخ هدیجنر

هدش! منتفر هجوتم منیبب ات مدرگیمرب یمک منک. یم مرگرس ور

تشگنا اب هشهارمه مه کرسپ هاگن هشکیم رس ور یندیشون ناویل کإالایو،

مهب یدب سح ! هدرگیمرب یدصتم تمس هب هرابود و هنک یم هراشا مهب

مونش یم . مشیم کیدزن نوشهب مدش در هک یاهزیم الی ،زاالهب هدیم تسد

رابود هک رفن هیاب ... هنوخ وت نک، رکف ": هگیم زیمآ هنعط ینحل اب هک

! یشب ینادنز هدرک یشکدوخ

یبصع تلا ابح همهب شتشپ هک روطنیمه منک، یم تشم ور منوزیوآ یاتسد

؟" یدرک یم لمحت ونم یتشاد :"وت مدیم نوکت ومابل

. دننک یم هاگن مهب ودره

؟" یدشن هتسخ :"وت هزادنیم باال ییا هنوش

"... هرخسم یوقن قن ههوت مدش...زا هتسخ :"هرآ شرس منزیم داد صرح اب

: مگیم مدز لوز هک روطنومه شامشچ وت بلر ،یز هرپیم شتروص زا گنر

..." یتنعل یافلآ "

نوریب هفاک زا مشیم دیماان شزا یباسح شا هرخسمت زا هدنخ یم دنلب

نیا هگا یتح ! هشاب یبوخ مدآ هنوتیم نوا مدرک یم رکف ارچ . منزیم

هک دروآ یم نوبز هب یروج دیابن نم هرابرد ، هشاب هتشاد تیعقاو عوضوم

یشکدوخ هب روبجم هک هتشذگ نم هب یچ هنودیم یچ نوا . مشب تحاران

. ممما وسرت مدش.هی

طالیی"... :"وم مونش یم وشادص مرس تشپ

؟! هدوب راد هدنخ مفرح یاجک ، هدنخ یم هراد زونه

هی هنکن مادیپ هکنیا یارب مریم نوریب هچوک ،زا مود یم یزابجل اب



شوپ کیش یاردام ور ردپ اهو هچب ... شلخاد مریم منیبیم سابل هاگشورف

مدش دراو هک ییا هشیشرد زا ور .کإالایو، نسابل ندرک باختنا حلا رد

یم هلپ وزا مریم کیتوب سنلا هت .هب دایم لخاد و هنیبیم ونم منوا منیبیم

باال... مود

. هنودرم یاه سابل

تمس وهب مشیم در نوشنیب زا نسابل دیرخ لا حرد اهوجشناد زا یهورگ هی

رب مدق هی هکنیا زا لبق ، وخیلا هزاب نوشیکی .رد مریم ورپ یاه کقاتا

هک یراولش و تک اب هارمه و هنز یم رانک ونم ینسم درم شلخاد مرب مراد

... هشیم کقاتا دراو هتسد یوت

؟ دنتسه رپ همه ارچ مریم هگید یاه کقاتا تمس ،هب مشیم رکوپ

رانک هلخاد زا شلفق ندش زاب یادص منک یم کچ ور یرخآ رد یدیما ابان

شهب هکنیا نودب دایم نوریب هدش زاب رد زا یدنلب دق درم ، متسیا یم

ورپ هک یسابل داوخیم و متمس هدرگیمرب . مشیم کقاتا لخاد مزادنب یهاگن

. هرادرب زیوآ یور زا ور دوب هدرک

مرس . هشیم سح شهاگن ینیگنس ، مدوب هدادن وراکنیا تلهم شهب یتح هاآ

. هتسیا یم نامز راگنا . شمنیبیم مرب یم ورباال

سنلا یوت شادص هرایم نوریب هرابودرادید کوش زا ورام کإالایو، یادص

؟" ییاجک !!! لئوگین ": هچیپیم

هنک. یم لفق ور کقاتا ،رد پیلیف

." میدیسر مهب :"زاب مبسچیم کقاتا هراوید هب سرت زا

". یدنبب ور رد یتشادن قح :"وت شمنزیم رانک مشاب روسج منک یم یعس

مک هلصاف نیا و تسین رتشیب مدقود ، ماجرس هنودرگیمرب و هریگیم ونم

هنک. یم منارگن

هنک!" تادیپ یاوخیم هنکن ": هدیم هیکت رد هب

. هرادن یراک نماب نوا _

؟" ینیبیم زونه ور تلیکو ارچ هنز:"وت یم یدنخزوپ



". تسین طویرم وت منک:"هب یم هاگن شخرس یامشچ هب

. منیبیم ور مدوخ یدق هنیآ یوت و منوخرچیم ور مرس هشیم هریخ مهب

تکا ژ نیتسآ رس هب ممشچ ، مشکیم تسد ور میی طال هتخیر مهب یاهوم

تباث هنیآ یوت زا پیلیف یدج هرهچو هدش یشک خن هک هتفیم مداشگ هنهک

". هتشادرب مرس زا تسد راگنا ": مدیم ومهاگن ناه نیتوپ رس .هب هدنوم مهب

..." بش نوا یارب ": هریگیم وماه هنوش

مرس ، مشیم هریخ شتخت هنیس هب هنک یم ینیگنس ماه هنوش یور شاتسد

فساتم تسین یزاین درم. بش نوا زا نم یارب پیلیف مرب:" یم ورباالرت

." یشاب

هی راگنا هن راگنا ... ایراد ینوبز هچ نیبب ، ایادخ خآ ": هشیم مخ متمس هب

." یاگمٱ

وت ملا هشیم تیدوسح هیچ ": مراد یمرب ماه هنوش یور زا وشاتسد

!" مشیمن

شغارس هک یسک نیلوا تیه هرود عقوم ": هشیم لبق زا رت یدج ، پیلیف

." مدنبیم طرش ... منم یایم

." یدوب مرظتنم سپ یخآ ": منزیم یدنخبل صرح زا

زا ماقتنا یارب منک، یم ظفح ور میدرسنوخ . مدرک شواکجنک هنک، یم یمخا

ور تیه هرود ": مزاسیم یغورد مدوخ زا هدرک هل شاپ ریز هک یساسحا

." مراد تفج ،وحاالهی مدنورذگ

: مگیم مفرح همادارد تیدج اب

رانک". ورب "حاال

؟" یاد هطبار یک :"اب هسرپ یم واکجنک ، مشیم کیدزن هداد هکیت یهک رد هب

؟" هلیکو ... نومه ، هنکن ": هنزب سدح شدوخ هشیم ثعاب متوکس

." مینک یم یگدنز مهابام هزات ، :"هرآ مزادنیم باال ییا هنوش

؟" نوا ... شیپ ...وت، تیه هرود ": کقاتاراوید هب منزیم هریگیم ور ما هقی

. یریمیم یدوسح زا یراد منیبیم هراب نیلوا _



منک. کح شبلق یور یمخز ات منزیم تذل اب وفرح نیا

هدش ما تفج ، مدیباوخ شاهاب :"حاالهک مدیم همادا طایتحا ،اب هدنوم تام

." مراد ور مدوخ یافلآ شوغآ نم . مشاب یسک ملا منوتیمن هگید ،

.." لئوگین وش هفخ ": نکمم نحل نیرت نشخ ،اب هرایم مکیدزن ور شتروص

هنک. یم دایز ور متردق شیتحاران مشیم رتروسج . نشیم رت زمرق شامشچ

یلیخ وحاال هسرب هار زا تیه هرود هک یدوب رظتنم تدم همه نیا ؟ مموه _

... یتحار هب هک هکاندرد تارب

. هراذیم منهد یور وشتسد

اهر ور ما هقی . هشیم رجفنم هراد تداسح زا مگیمن یزیچ ، هدنبیم وشامشچ

نشیم زاب شامشچ یتقو هدیم راشف منهد یور رتشیب وشتسد و هنک یم

. هزرل یم یمک مندب هک هدش کانسرت ردقنوا

... یگداس نیمه _هب

رتشیب ندنوزوس یارب متصرف زا ینوزرل نحل ...اب هشیم لش شتسد

رانک". یدز ونم وت هک ینوسآ نومه منک:"هب یم هدافتسا

ورف ...اب هریگیم زاگ ور مندرگ ، هشکیم شدوخ تمس هبونم یناهگان یلیخ

مرب". رازب ... هههااا ": مریگیم گنچ هب وشسابل ششین یاه نودند نتفر

وشتسد هرابود ، هشیم زاب کاندرد دایرف هی یارب منهد هریگیم زاگ رتشیب

یم ونم شنتفرگ زاگ و ندیکم نوخ لدم .نیا هراذیم منهد یور

. هشیم مرگ و درس مندبو مندرگ ! هزوسیم یلیخ . هنوسرت

قیرزت مگر هب ور ییا هریش ، انودند هیزیت نوا راگنا هکم، یمن نوخ هگید

شینوخ یابل هریم بقع ! هدشدنک ما نوخ نایرج منک سح منوتیم هنک یم

! هریمن جیگ مرس ؟ متفرن حلا زا ارچ هلا. میم مهب ور

. متفیم تشپ هب هشیم نیگنس وهی مندب

وت متفگ تهب هتدای هنز:" یم لوز ما هریخ هاگن هب هشیم مخ رمک هب تسد

." یشب نم ملا دیاب

ات مشیم دنلب ، هرایم ورباال مرس و هریگیم گنچ وت ور ماهوم مگیمن یزیچ

. هشکن ور ماهوم



یلو یشب عملا ماشآ نوخ نیرت فیعض دیاش . یدش ماشآ نوخ مهوت _حاال

شا هدش تفج یافلآ زج یسک اب هنوتیم هک ییاگمآ اهنت ... ییاگمٱ هی

. هشاب هتشاد هطبار

سرت ،اب هنومیمن ندرک کرد یارب یتصرف هک دز ور افرح نیا حیرص ردقنوا

تمس هنودرگیمرب ونم ! هرادن تقیقح یگیم غورد یراد هک مگب ماوخیم

مکشخ مور هبور گنر مرک راوید هب کوش .زا هراذیم مرود شتسد ، راوید

یخی و درس مندب یاه گر هک هشیم ترپ منورد ریغت هب مساوح هنز، یم

. هشیم

هتشاد دوجو یزیچ نیچمه دش یمن مرواب مدش، ماشآ نوخ هی یتقو _

دز فرح یاگمٱ زا مشب راوخ نوخ هی دش ثعاب هک یسک نومه یلو . هشاب

هب لیدبت ونوا تسنوت یم هگا ؛ تفگ مهب نوا . هنیبب مشچ هب تشاد وزرآ هک

درم. یمن شرس نتخیر افلآ یتقو هنک ماشآ نوخ هی

وشرس منک. یم رکف مونش یم هک یازیچ هب مراذیم راوید یور متسد هی

تدوخ تفج زا طقف :"وت هنوبسچ یم مهب ور شدوخ هراذیم مرس یور

... یشیم رادراب

." یدیمن تسد زا وتنوج یشاب ییا هگید یافلآ اب هگا و

هزره هی ماوخیمن نم ": مزودیم مشچ هدش هقلح مندب رود هک شاتسد هب

." مشاب

تزا منم ، یتفرگ مزا ور هچب نوا نتشاد قح هنز:"وت یم بل مشوگ رانک

." مدوب شبحاص هک یندب .زا مرذگیمن

ما، هرکاب زونه ... متفگ غورد هک مگب شهب ماوخیم ، مسرتیم شادص نحل زا

مدز. هک یفرح زا منومیشپ

اما مرپیم اجزا ما. هنت نییاپ تمس هب هروخیم رس ممکش یور زا شتسد

رت ور مبل هش. یمن هجوتم یزیچ هک هتشاد هگن شلغبوت مکحم ونم ردقنوا

تقوچیه هنز:" یم فرح ماهاب مورآ هدیم هیکت ما هنوگ هب وشرس ، منک یم

منک". هاگن مدرک یم هاگن وت هب هک یروطنوا نیلوراک هب متسنوتن



هنودیم نوا ، دموا مشوخ شا هلمج .زا مشیم لش هنز یم بل ور مشوگ الهی

،زا مدرمیم ششوغآ یارب هک ییازور دای . هرایب رد اپ زا ونم روطچ

ور ما هجوت تشاد یعس هناریگتخس نوا و مدزیم فرح شاهاب متاساسحا

. متفیم هنک، بلج

تلا دروابح متکا ژ ریز زا ور شا هگید تسد هنک یم ورف مندرگ وت وشرس

. هریم هار مباصع یور مورآ یشزاون

سمل هب روطنیمه هک داوخیم ملد مدنبیم هک ور مامشچ ، نشیم غاد ماکلپ

. هشاب مقشاع و هدب همادا مندرک

منک. یم سح ور ترشحم رطع مراد ... هدموا تغارس هبزاب تیه هرود _

واب هریگیم نودند هب ور مندرگ !؟ تفگ یچ نوا هشیم زاب روزب مامشچ

الب... قنا نیا زا هدنوم زاب منهد . هنز یم زاگ صرح

دایز ردقنوا شصقن یب مسج هب مزاین ساسحا ، مدشن هجوتم مدوخ ارچ

. مدیم تسد زا ور ملقع مراد هک هدش

و میسریم رظنب رامخ تسم ودره هنک یم مهاگن ، مدرگیمرب شتمس هب یمک

. هشکیم ریوصت هب ورام یاه خر مین کقاتا هراوید پچ تمس یدق هنیآ

؟ رطع _

تذل زج و هسر یم دصرد مین تهب ویک :"یآ هراکیم مبل یور یزیر هسوب

." یماشآ نوخ هی هکنیا اب یتح ... ینک رکف ینوتیمن یزیچ هب یسنج

. هگیم تسار مدیم هیکت راوید هب

متسد ، هنوسر یم زرم هب ور مراظتنا یقوش و روش سح همهوت هی لثم

. هشیمریزارس ممشچ زا یکشا یهاتوک شزاون زادعب ، مشکیم شتروص یور

ات میدوب شرظتنم ودره هک یزیچ هنم، هبرجت نیلوا نیا هک هنودیمن نوا

. شمینوسرب جوا هب مهاب

هداس ، مبسچیم کقاتا راوید ،هب هرایم موجه مابل هب شتروص ندرک سمل اب

زا ور شتسد یمورآ زاب،هب ور منیج همکد و پیز هنک، یم شمومت هاتوک و

موضع یور شاه تشگنا سمل و ماه هنوگ یغاد هنک.زا یم در مریز سابل

. مراد ندش مورآ لثم هبیجع سح هی مه و مشکیم تلا جخ مه



یمورآ ،هب منزیم زاگ ور ،مبل مدیم هیکت شا هنیس فرطود هب ور ماتسد فک

ور مابل مدیم نوریب ور منوزرل سفن هشیم مومت متقاط هکنیا ات هدیم همادا

تشپ هب ونم هرابود و هشک یم وشتسد ، پیلیف منک. یم تفچ مهب عیرس

رانک ور شاه تشگنا . مدیم هیکت راوید هب ور مینوشیپ ، هنودرگیمرب

نییاپ هب ور منیج رمک هراد طایتحا اب یلیخ هک منک یم سح ماهولهپ

... هشکیم

نوا و مشیم هریخ هنیآ وت هداد مل راوید هب هک مدش خرس هرهچ هب هرامخ

یور پیلیف تسد . نییاپ هب هروخیمرس ماپ یور زا هراد هک نیج راولش

شلر تنک تحت ، ممورآ ... هشیم هدیشک مرمک

منک. شناحتما ماوخیم

یتقو ، هساسحا زا خیلا هیدج زونه پیلیف هرهچ ، منوخرچیم ور مامشچ

هریگیم وماتسد . مدنبیم ور مامشچ هرب یم شراولش همکد تمس هب شتسد

سمل ور ما هنت نییاپ رتشیب شا هگید تسد ،اب هراد یم هگن مرس وباالی

. هسوب یم ور مندرگ تشپ هنک، یم

مشوگرد منک یم کیدزن همرس تشپ هک شندب هب ور مدوخ ، مشیم رت هنشت

" یشاب هدیشخبب ونم مراودیما هنک:" یم همزمز

حلا نیا وت یتحار هب هک هنز یم هدرمش مورآ ردقنوا ور هلمج نیا

منک. شمضه منوتیم مزاینزارپ

! مایم مدوخ هب

؟ منک یم راک یچ مراد نم

اب ور سکس نیلوا هگا و متشادن هطبار ال صا هک هتفر مدای هکنیا لثم

!!! مرایب ایند هب ونوا هچب مروبجم و هشیم ما تفج نوا مشاب هتشاد پیلیف

، هنک شگرزب هرتخد نوا اتاب هریگیم مزا ور هچب نوا ننئمطم تقونوا

افلآ.... هی لا بند متفویب دیاب تیه هرودره یارب نم تقونوا

وشولج منک عمج مور هدارا دیاب . مشاب هتشاد ماوخیم هک تسین یگدنز نیا



نیا زا هرذ هرذ مراد ، هریگب ور مناوتان مسج یولج ، هنوتیمن محور .اما مریگب

مرب. یم تذل سح

هراچیب ونم هراد هک تیه هرود نیا دوجو اب منک یم تفچ مهب ور مانودند

. منزیم ادص ور شمسا هتفرگ تفس وماتسد . مگنجب مدنیآ یارب دیاب هنک یم

. نتفرگ درد ماتسد ، پیلیف _

هب هتفشآ و مراد یمرب متلآ یور زا ور شتسد عقوم نومه هنک، یم نوشاهر

روزب ور مسابل داوخیم هنک یم هلمح مهب تسم تلا .ابح مدرگیمرب شتمس

یلو منک شرود مدوخ اتزا شاتسد یور مراذیم وماتسد ، هرایب رد منت زا

... مندرگ ندروخ هب هنک یم عورش هنک مرت مورآ هکنیا یارب . هرادن هدیاف

رس اب ور هدموا نییاپ منور ات هک ور منیج رمک یاه هبل و مشیم مخ یمک

. هریم رد منهد زا یدنلب ،هآ مریگیم ماتشگنا

و مشکیم ورباال مراولش تخس ، هداتفا بآ یباسح منهد و منزیم جیگ

نوسآ ال صا هتفرگ رگ منت ... هریگیم ور مرمک رود . مدنبیم ور شا همکد

مامت هناربص یب و هرارق یب ... تساگمٱ هی یشحو یعیبط زاین ،نیا تسین

م. تعیبط اب مگنج یم مدوخ اب مراد نم و ماوخیم شور هجوت

هب یتسد ، متفیم نیمز یور هنک یم ماهر پیلیف ، مشیم لبق زا رت لا حیب

یاه همکد ، هزادن یم هاگن مداتفا شاپ ریز هک نم زاباالهب هشک یم شاهوم

وزا مریگیم شزا ور مرامخ هاگن هنک، یم زاب صرح اب دنت دنت ور شنهریپ

لفق مهوناز یور هک روطنومه مشیم در هدرک نوشزاب هک شاهاپ نیب

وناز یور ...زا هشیم زاب رد متسرف یم بقع منوزرل یاتشگنا اب ور کیچوک

مود. یم هدیم باوج ملقع هک ییاج وات مشیم دنلب

هتسرفب ونم هنوتب هک یهار و ولج هب طقف ؟! هربخ هچ مرس تشپ منودیمن

منک. یم هاگن هاگشورف نوریب

هدش! رتشیب مرطع یوب ! هشیم زکرمتم نم یور همه یامشچ ندیود حلا رد

؟

اگمٱ نژدا ییا هظحل ندید و رطع یوب تساهلا س ،هک تسافلآ زارپ رهش نیا

. هدش ترسح نوشلد وت



یردنکس رابدنچ و دننک یمن میرای ماهاپ ، مدنمزاینرامخ تیعضو نیچمه اب

نوریب ماوخیم هک هاگشورفزا مود. یم مزاب یمن ور مدوخ اما . مروخیم

هب صخش ره ندید واب تشاد یمشچ هک یرد ! نشیم هتسب اهرد ، منزب

یاهرد تشپ ؟! هدموا شرس هچبالیی دشاالن یم زاب ییوشک تروص

. مدرگیمرب سرت ابو متسیا یم ییا هشیش

یشدنچ تروص هب شبل یور شنوبز هک روطنیمه قودنص تشپ هدنشورف

هدش!" شادیپ نم هاگشورف یوت اگمٱ هی ساهلا دعب ": هگیم دنلب هشک یم

مود هقبط یاه هلپ ،زا پیلیف هنز. یم لوز مهب ههاگشورف یوت هک سکره

." یدموا یم نوریب دیابن ...وت یتنعل ": دایم نییاپ

هچب و نز هارمه هک یادرم و اهوجشناد نوا منک یم هاگن مفارطا هب

هدنشورف زا هک ییا هلمج زادعب ، سابل دیرخ یارب ندوب هدموا نوشاه

نیا . نشیم کیدزن مهب ادص یب و مارآ مندب رطع ندرک سح و ندینش

. ندب کاف هب ونم ناوخیم هک تساهافلآ زا یعمج هنامحر یب هلمح هی عورش

. ندش هکوش شنکاو نیا زا نوشاه هچب یتح و ادرم یاه نز

تعرس اب انوا نیب ،زا پیلیف هش. یم یکانسرت توکس قرغ اج همه وهی

هچره یارب افلآ نیب ور تباقر سح شا هناقمحا راک نیا و هشیم کیدزن مهب

هنک. یم رتشیب ونم ندروآ تسدب رتدوز

زواجت مهب لئون لثم ماوخیمن رد، تمس مدرگیمرب و منک یم تشحو

... دننک

سپ و ندیود یادص . مبوکیم ییا هشیش یاهرد یور ماتسد اتود هیرگ اب

. هنوزرل یم ور منت مامت نوشندیسر رتدوز یریگرد و هگیدمه ندز

هب رت مکحم هریم ییا هچوک تمس هب هراد هک منیبیم لا یخیب کإالایو،ور

... منزیم داد ور شمسا مدوجو مامت واب مبوکیم هشیش هراوید

مدب شوگ ور شا هرخسم یاه قن قن و منک تداسح رمع رخآ ات مرضاح

هراپ ننیبیم نوشتذل یارب هلیسو هی مشچ هب ونم هک ییاسک یاتسد وت یلو



. مشن

! هونش یمن ور مادص

دایز انوا دادعت یلو هدش، ریگرد نوشاهاب پیلیف هک منیبیم ، مدرگیمرب یمک

. نشیم در شور وزا نیمز دننز یم ونوا و هرت

:"کإال منزیم داد رتشیب ... مبوکیم ییا هشیشرد هب یرتشیب تشحو سرت اب

". اااایو

ات هشیم مخ ، هتفیم شتسد زا شلیابوم هرادرب هگید مدق هی هکنیا زا لبق

مراد هک نم ندید .اب هنوخرچیم نابایخ تمس هب یمک ور شرس هراد شرب

مرمک تشپ یتسد هود. یم هاگشورف تمس ...هب هشیم لوه مبوکیم رد هب

یتمس هب ونوا رفن هی هک هشک یم شدوخ تمس هب ونم یدرم منک یم سح

. هدیم لوه

مرس تشپ هب یهاتوک هاگن نوشیرپ ! هریگیم باال نوشثحبورعج یادص

! نشکیم نم رطاخب ورگیدمه نراد ، مزادنیم

یم مهب ونوشدوخ نرت درسنوخ و ندنخ یم انوا یاوعد هب هک رفن هسود

ییا هشیش هراوید تشپ هک منک یم هاگن کإالایو هب مدرگیمرب ننوسر

هدز. لوز مرس تشپ تیعضو هب زاب نهد اب هداتسیا

یور متسیأب ماپ یور منوتیمن هگید مشکیم هشیش یور وماه نخان هیرگ اب

یوب یبیب موه...هی ": هریگیم ور ماهولهپ راد قودنص درم هک متفیم وناز

". یتخادنا هار یرطع هچ نیبب ... اگمٱ

. مشیم دنلب منک یم زاب رامخ ور مامشچ

شدوخ تمس ونم هگید یافلآ !و هباوخ یم شکف یوت یتشم مرس رانک زا

یور هبور هزاغم دراو ینابصع هک منک یم هاگن کإالایو هب ، هنوشکیم

و هراد یمرب راوید یور زا ور یناشن شتآ لوسپک و هشیم هاگشورف

. هدرگیمرب

هشکیم شدوخ تمس هب ونم هراد یشحو یافلآ هی هک تسین مهم مارب ال صا



... نابرهم و هایس مدش قرغ کإالایو یامشچ ،وت هگیم یزیچ هراد و

شهایس یاهوم اب هتشرف هی لثم هکنیا و هشیم منارگن یتحار هب نوا

شهب میگدنز یوت هک هشاب یزیچ اهنت هنوتیم ، هسر یم مداد هب هشیمه

، مراد جایتحا

. تیوه یتح هرادن یچیه هک نم لثم یسک

هب ونم هک ییافلآ و هشیم هتسکش ییا هشیش رد ندز هبرض رابدنچ اب

هک منیبیمن و هتفیم تشپ هب درم هک هنز یم یروج ور هدنوبسچ شدوخ

منک. یم هیرگ دنلب شلغب وت مرپیم ! هشب دنلب

. نوریب هنز یم هاگشورف زا هریگیم ور مچم و هنک یم ادج شدوخ زا ونم

اب !کإالایو نوملا بند نتفیم مه انوا همه ... میود یم هگیدمهاب مریم شلا بند

هباپ هتخس مارب هود یم رتعیرس و هزادنیم یهاگن شرس تشپ هب بجعت

الیی؟" طوم یدرک راکیچ ": مرادن مه ییا هراچ یلو مودب شاپ

... مدنخ یم هتسخ

هتشاد هداس یگدروخ امرس هی دیاش هضیرم مزونه ، هنودیمن یزیچ نوا

هدش رت وطالین شیرامیب هدرکن فرصم وراد و هتفرن رتکد نوچ یلو هشاب

افلآ یاروسنس و هنک سح ونم رطع هنوتیمن سپ ، هپیک شغامد مزونه و

هساو ونم نوا ات مگب شهب مرادن میمصت منم و هشکب مخر هب ور شندوب

. ماگمٱ هی هکنیارطاخب هن داوخب مدوخ

هتفر شیپ تعاس دنچ هک میشیم یکراپ نومه دراو میریمن هنوخ تمس هب

هاتوک تصرف نیا ،وت هدرگیم ور کراپ شامشچ واب هنک یم یثکم ! میدوب

بابسا هک میریم کراپ تشپ هب هود یم هرابود . مرایم اج ور ماه سفن

ییا هکیت کإالایو هک هدش یدنب زنف شرود ات رود ، نتخادنا ور هنهک یایزاب

شدوخ دعب و فرطنوا هتسرف یم ونم و هدیم ورباال کبس رهاظ هب زنف زا

فرب شور هک هنهک یاه یزاب بابسا هب هراذیم شاجرس ور زنف و دایم

هلول هی تمس وهب هشیم در مهاگن یولج .کاالایو،زا مزادنیم یهاگن هتسشن

منم ، شوت هریم اپ وتسد راهچ تلا ح واب هریم گرزب اتبسن یکیتس پال

رون زا ییا وحهلا هزاب یمک شفقس و هتسشن فرب شوت یمک مریم شلا بند



هک روطنیمه و هنز یم سفن سفن .کاالایو، هبات یم لخاد هب رهظ زادعب

ماه کشا . منیشیم تلا ح نومه یوت منم ، همور هبور هدرک عمج ور شاهاپ

. مشکیم یقیمع سفن منک یم کاپ مداشگ یاه نیتسآ اب ور

... هنما نوماج عفال اجنیا _

هداتفا روطنیا انوا هک ؟ یدرک راکیچ :"وت هشیم یدج منک، یم شاگن مورآ

...؟" تنوج هب ندوب

؟ مگب یچ ، مزادنیم نییاپ مرس

! هسر یمن منهذ هب یغورد

ملا یخیب مررکم یاه ندرک هفرس اب ...هک هرظتنم نوا و هشکیم لوط یلیخ

منوتیمن ور شرس نوا هزارد یکیتس پال هلول هریگیم هلصاف مزا یمک . هشیم

! هسر یم اجک هب هک مدب صیخشت

شا هدیسوپ فقس رطاخب هک هدوب اه ییا هلول هرسرس نیا زا امتح

هراذیم شرس ریز ور شتسد هی هشکیم زارد .کإالایو، هشوگ هی شنتخادنا

دلب اجک زا وراجنیا :"وت مسرپیم منک یم هاگن شهب متسشن هک روطنومه

؟" یدوب

وراجنیا مدرک یم رارف شاراکبلط تسد زا ملکوم اب متشاد هک راب _هی

داد. منوشن

؟" دیسر ییاج هب شا هدنورپ یچ؟ نوا ": مراذیم ماهوناز یور مرس

. ینم هدنرب گرب نیلوا وت متفگ هک تهب ... هنادنز وت _هن،االمن

مشیم مرگلد هنک یمن شاوخرپ مهب همورآ ردقنوا هکنیا و همدقم نیا زادعب

. مشرانک و مدرک دامتعا شهب مزاب هک

:"کإ متسشن شرس باال هک روطنومه مزودیم مشچ شهب یگدنمرش یور زا

." مدیشک یم داد ترس دیابن . ماوخیم ترذعم تزا الایو،

؟" یدرک وراکنیا ارچ ": هدیم ور مباوج وطالین ثکم زادعب



ینز." الس وزیه یلیخ وت بخ منک:" یم مخا

وتاال دوبن مایزاب زیه نیا رطاخب هگا الیی طوم , :"ووا هدیم رس ی هدنخ کت

." یدروخیم کنخ بآ یتشاد نادنز نوت

: مسرپیم یواکجنک اب مریم رو ماه نیتوپ دنب واب منک یم دنلب ور مرس

ارچ؟" "

، مدوب هدز شارک رفن هیور مزاب بخ ": هگیم درسنوخ یلیخ تلا ح نومهوت

." مدرک ادیپ وراه دزد نوا شنامتراپآ هب متفر یتقو

؟ مود هتسد یافلآ ، هزیریم وهی ملد

ماتسد مریگیم نییاپ ور مرس ، شرس باال مریم اپ وتسد راهچ مخا اب

. مشفلا خم تهج و هشرس فارطا

؟" یدیباوخ یسک اتحاالاب :"وت مشیم هریخ شامشچ هب

..." دایز یلیخ هنز:" یم لوز مهب هنزیم یدنخ شین

ور". تروظنم ممهفیمن منک:" یم ضغب هزرلیم مابل

ماوخب هک دادن اپ مهب یسک ال صا ، مدرک یخوش ": هشیم عمج شدنخبل

؟" مراد یلکشم ترظنب ... مباوخب شاهاب

". یباذج یلیخ :"هن،وت مدنخ یم ضغب اب

." وگب دیدجزیچ هی منودیم هک ونیا هنک:" یم نوزیوآ یکلا ور شابل

یور شتشگنا یاه دنب هنک، یم زیر یمک وشامشچ و هرایم ورباال شتسد

؟" هدش دوبک ارچ ": هشکیم مندرگ

... مشیم زاین قرغ زاب منک یم زاب مه زا ومابل

مراذیم شابل یور مابل مشیم مخ ماه جنرآ یور و مشیم کیدزن شتروص هب

مندرگ یور شتسد . منورذگب منوبرهم یافلآ رانک ور تیه هرود نیلوا ات

رس زا ور قیمع هسوب تحار یلیخ هنک، یم لا بقتسا مابل وزا هراذیم

ششوغآ یارب منوزوسیم هراد منت یغاد ، هشکیم نودند هب ور مابل و هریگیم

یتقو هشیم دنلب .کإالایو، مریم بقع منک یم دنلب ور مرس ، مشیم رپ رپ مراد

هنک:"اتحا یم مهاگن بوطرم یابل اب بجعتم هدرگیمرب متمس وهب هنیشیم

!" مدوب هدرکن هزم ور ینیریش و مرن یابل نیچمه ال



هب ور اگما هی هنودیمن نم هداس یافلآ ، منزیم ثیبخ یدنخبل

... هتسشن شور

اپ وتسدراهچ همبل یور هک یدنخبل نومه اب هتفیم مابل یور شهاگن در

یمک هتسشن هک روطنیمه و هدیم تروق ور شولگ بآ . مشیم کیدزن شهب

مدنخبل . هریگیم هلصاف مزا مزاب نوا یلو مشیم رت کیدزن شهب ، هریم بقع

یچ،اتحا نم بجار منک:" یم هاگن شبجعتم یامشچ هب کالهف هشیم عمج

؟" منک بلج ور تهجوت متسنوتن ال

یمن رارف متسد زا هرآ مگب تهب هگا ... موووا ": هدزد یم وشامشچ کإالایو،

؟" هیقب لثم ینک

و هناحبص کشالت ، هماخ منک. یم زاب ور لا چخی رد هنوخزپشآ یوت مریم

ینیس میا هنسرگ یلیخ ودره نپٱ. یور مراذیم مراد یمرب ور ابرم و هرک

ات مراذیم شلخاد وراه یکاروخ و منک یم کشخ و منزیم بآ ور یباقشب

ضوع هنوخ یاوه ات منک یم زاب ور هلا هرجنپ . میروخب مهاب هشب رادیب

. هکنخ اوه هراب یم فرب مزادنیم یهاگن نوریب هب هشب

هک ییاجنوا ،ات مراذیم ممکش یور متسد ، هشیمن مدرس ماه ردقنوا هگید

مسرتیم و منارگن . نشیم هچب بحاص نوشا هطبار نیلوا اهاب اگمٱ منودیم

. تسین یربخ چیه االنهک بخ اما

مشین هراذیم ما هنوش یور وشرس هشیم هقلح مرمک رود کإالایو یاتسد

. هشیم زاب رتشیب

. یدش رادیب دوز الیی طوم _

شتمس مدرگیمرب مشیم غاد . هدیم همادا روطنیمه ، هسوب یم ور مندرگ

هگیدمه ندیسوب .هب منوشنیم هرجنپ هبل و هنک یم مدنلب ، مسوب یم وشابل

مراذیم شرود راصح لثم ور ماپ هشکیم تسد ماهاپ یور میدیم همادا

. مدیم نوکت شاهوم الی ور ماه تشگنا

. هرایم رد نومدوخ یاوه حولا زا ورام و هریم باال ینیشام قوب یادص



نومکشخ ودره ینابصع هدننار ندید ،اب نابایخ تمس هب میدرگیمرب ودره

هنز! یم

. هشیم هدایپ نیشام زا هک ساروگچ ظفاحم ، لچک هدرم نومه

کإالایو. تمس مدرگیمرب سرتسا اب

. میتسیا یم مه یور هبور هنک یم مدنلب

هب ور مراولش قاتا یوت هریم عیرس دایم دنب مسفن و هشیم ریزارس ماکشا

." میرب دیاب ... شوپب هنک:" یم ترپ متمس

تمس وهب هراد یمرب ور شوتلا منک،پ یم ماپ روزب ور مراولش بارطضا اب

. یرارطضا ییاه هلپ هار تمس ...هب مریم شلا بند هریم رد

؟ نیک انوا _

رادلوپ درمریپ هی هب هشورفب ونم داوخیم :"الانک, منومن بقع منک یم یعس

." هشظفاحم مه هدرم نوا

مشیم بجعتم ششنکاو زا هدرگیمرب متمس وهب هتسیا یم اه هلپ یور

هطبار ماهاب ییوهی یتساوخ نیمه یارب یچ؟وت ینعی هنک:" یم یمخا

؟ رسدرد وت یزادنب ونم هک یشاب هتشاد

؟" یشب تحار یراد هطبار نم اب یگب الانک هب

." هتشاد دوجو هک هتقو یلیخ وت هب نم ساسحا :"هن... مشیم کیدزن شهب

." یگیم غورد هنک:" یم ضغب

!!! هدرک کش نوا هشیم بارخ مرس ور ایند مامت راگنا

وت هب ...الانک متفگن غورد ": منزیم رانک تسد تشپ اب مدش عمج یاکشا

..." مگیمن یزیچ شهب وت بجار تقوچیه نم نوچ هرادن یراک

زا هکنیا یارب ": مریگیم تسد وت وراه هلپ هدرن ، هنیشیم اه هلپ زا یکی یور

متساوخ یمن ندوب ملا بند انوا اما مدروآ هانپ وت هب منک رارف اروگچ تسد

رت مهم مارب .وت مدرک یشکدوخ راب نیمود یارب نیمه یارب یتفیب رسدرد وت

لباق هک ور یسک متسنوتیمن وت زج دوب هتفرگ ور منوج مامت سرت ... یدوب

منک. ادیپ ور هشاب دامتعا

..." یشب ریگرد شظفاحم اب مدش ثعاب مسرت اب نم و



هگیمن یزیچ ، منک یم شاگن سرت اب

هک یمنهج زا ونم . مدرک باسح تور هک شخبب ونم ": مشیم در شرانک زا

." یدب تاجن مشوت

... مریم نوریب هلپ هار رد زا

هدش. هک ییاجره منک رارف منک، شکرت دیاب

منک. ششنزرس دیابن هشاب ماپ هباپ هنوتیمن نوا هگا

ردقنوا نومنیب یچیه اعقاو ینعی منک هاگن مرس تشپ هب منوتیمن یتح

! هدوبن یوق

متمس وهب هشیم هدایپ نیشام زا ییا هگید ظفاحم مریم نابایخ تمس هب

هروخیم چیپ ماپ مرازب رارف هب اپ یتمس زا هکنیا زا لبق و مشیم لوه ، دایم

مدنلب تحار یلیخ هریگیم ور ما هقی و هشیم مکیدزن درم متفیم تشپ هب

یوت نوملا بند هک یظفاحم هب هلصو ششوگ هب هک یمیسیب هنک.اب یم

بقع رد متسیا یم یتخس هب ماپ درد .زا هگیم یزیچ دوب هدموا نومتخاس

نامتخاس زا ظفاحم . یلدنص ور منیشب مشیم مروبجم و هنک یم زاب ور

یمک ور مرس هنک یم تکرح نیشام ، ننیشیم ولج ودره و هشیم جراخ

منک... یم هاگن نومنامتراپآ هب بقع هشیش زا منودرگیمرب

هشیم جراخ نامتخاس زا کإالایو وهی

... نیشام یوت نم ندید اب هود یم نابایخ یوت ، فارطا هب ندیشک کرس اب

نم ملا ماوخیم ": مگیم تحار یلیخ مدیم نوکت فرط ود هب ور مرس

." یشاب

الیی؟..." طوم هنز:" یم شکشخ

رانک ور متسد وهی مشیم در هدش مخ وناز ات یمک هک شاهاپ نیب زا

یم سمل ور شندرگ و شا هنوش یور ور ما هگید تسد ، مراذیم شاهولهپ

. منوسریم شرس تشپ یاهوم هب وماه هجنپ و منک

: هزودیم وشهاگن مهب رت یدج ارچ منودیمن هشب اوغإ دیاب کإالایو،حاالهک



؟" هبوخ تلا ح "وت

رس زا هک یازیچ مامت ، مشیم یفده یب توهبم منک، یم شزاون وشاهوم

هی مدرک یم رکف میگدنز مامت ... متسین بوخ ال صا ": هشیم رورم مدنورذگ

وت پیلیف یتقو ، هراد شیپرد ور مولعم ان ییا هدنیآ هک مشزرا یب چوپ مدآ

یاه هیده مدیمهف تایدام اب ور هجوت و ینابرهم موهفم تشاذگ اپ میگدنز

شرظتنم یدج یاه هاگن درس یافرح ، هدننک مرگرس الت مجت و تمیق هورگ

هی موهفم یتقو ینودیم دش. شزرا اب مدوب یتخبشوخ لا بند هک نم یارب

یدموا ،وت هتخس ردقچ شنداد نوریب هشیم مضه تقطنم و کرد اب زیچ

، هزادنب سبح هبونم مدرکن هک یمرج یارب تساوخ یم هاگداد هک یزور

یتشادن ییا هفیظو وت هراد ییا هگید گنر دامتعا یداد نوشن مهب و یدموا

رارکت وراکنیا اه راب و ینک کمک مهب یتساوخ وت یدرک باختنا ونم اما

... یدرک

و یتسنود تدوخ تسود ونم ... یتشاذگ هیام تدوخ زا خیلا تسد

یتساوخ یلو یدوبن روبجم ،وت مشاب اهنت مدب طیارش یوت هک یتشاذن

ور مشمارآ ، دروآرد ور مکشا اهراب اما تشاد تسود ونم نوا . یدب شماجنا

درک باختنا تفر دوب. هتخاس مارب شدوجو زا هک یشمارآ ، تفرگ مزا

ماه تبحم دوبمک یداد ماجنا هک یاراک رطاخب ینک یم رکف امتح ... هرب هک

... منزیم ور افرح نیا مراد هک هدرک هبلغ مهب

هن؟" هگم تسین روطنیا ": هریگیم ور ما هناچ

مشاب وت اب ماوخیم ": هزرلیم مادص ندش قارب شامشچ هشیم ریزارس مکشا

ینک، هاگن نم هب طقف ماوخیم منک، مدوخ ملا ور تنوبرهم دوجو مامت و

مگب منوتیم منک یم یداش ساسحا تندید راب رهاب اما مشابن لماک دیاش

..." مراد تسود یلیخ هک

عمج شامشچ یوت هک یکشا هدنبیم وشاه کلپ .کإالایو، هشیم ریزارس مکشا

دنخبل یتخس ،هب هراد یم رب ما هناچ ریز زا وشتسد هنک، یم اهر ور هدش

مدید یم مه مباوخوت :"هگا هنک یم کیدزن مهب وشدوخ هنز یم یوحم

." مدرک یمن رواب



. هشیم هریخ مهب نومسیخ یامشچ

؟ ینک یم توعد هناقشاع یگدنز هی هب ونم یراد سپ _

یشیمن نومیشپ ینئمطم ": هشیم یدج منزیم یدنخبل هگیم هک ییا هلمج زا

ور ملد یسک منک لمحت منوتیمن ال صا ، مشیم هتسباو دوز یلیخ نم نوچ ؟

." هنکشب

متقاط هنک یم ملغب منوا ، منوبسچیم شدرگ ریز ور مرس و منک یم شلغب

." یشیمن نومیشپ مدیم لوق تهب ": منک یم دنلب ور مرس دایم رس هب

رت کیدزن ور مرس ، هشیم بجعتم هنیشیم مبل یور هدارا یب یثیبخ دنخبل

شزا زونه ، مشکیم شمرف شوخ یابل یور مورآ یلیخ ور منوبز و مربیم

مرمک رود ور شتسد هی هراک یم مبل هشوگ یزیر هسوب هک متفرگن هلصاف

زارد یکیتس پال هلول فک یاه فرب یور مندرگ تمس هربیم شرس و هزادنیم

... هزادنیم نایرج هب ور مگرهاش درس نوخ شقیمع یاه هسوب . مشکیم

در متکا ژ ریز زا ور شتسد منک. یم زاب شندب فارطا وماهاپ مشکیم یییهآ

یاه ندز کم و ما هنیس یور شتشگنا یاهدنب سح زا رارق ،یب هنک یم

ندز سفن منزیم گنچ شاهوم یوت و مروخیم نوکت شنت ریز ، مندرگ یور

با یمک ور مدوخ ... هدش زیگنا سوه مه مدوخ یارب یتح ماه

شرد و مشکیم مرس زاباال ور متکا .ژ هریم بقع یمک .کإالایو، مشکیم ال

ییا هسوب هروخیم رس مندب یور هایس یاه هلیت ، مرس باال مزادنیم مرایم

و هریم رانک مور ،زا هرایم ردور شوتلا هش.پ یم رهم ما هنیس طسو غاد

هنک. یم مدنلب

دش!!! یچ

شور هراذیم ونم و هلول حطس یور هنک یم نهپ ور شوتلا هکپ منیبیم

ور شتکا ژ هراد دصق منوا منک یم شاگن بجعت اب متسشن هک روطنیمه

شندب یور ماتسد هشکیم شرس زاباالی ور شسابل یتقو هرایبرد هراد

دنلب مولج وناز یور منک. یم سمل ور تفس و دیفس یاه کپ نوا و مراذیم

تفگ پیلیف هک روطنومه و مشیم تسم . هرایمرد لماک ور تکا وژ هشیم

هریگیم مارب نتساوخ و زاین گنر زیچ همه ، هریم رانک ور قطنم و ویک یآ



گنچ شنت یور ماتسد ، شمسوبیم و مراذیم شا هنهرب ندب یور مابل

مهب زاب ور نومابل ، مرایم ورباال مرس هنک یم شزاون ور ماهوم ... هشیم

. مینوبسچیم مهب ور نوما هنهرب یاه ندب و میزودیم

یم شهب ور متشپ ممورآ ششوغآ یوت هک روطنیمه و منزیم سفن سفن

ماتسد یور ، هسوب یم ور مرمک تشپ و هشک یم ما هنیس یور شتسد منک

و منک یم زاب ور منهد هخرچیم مابل یور شتسد مراد یم هگن ومدوخ

ینئمطم ": هدیم نوریب یسفن مرب، یم منهد یوت ور شا هدیشک تشگنا

". میدب شماجنا یاوخیم

یلیخ تاضوا هنز:" یم یدنخبل ، منوخرچیم شتمس هب ور مغاد تروص

". ههدب

مخرچیم رمک یور و مشکیم زارد تلا ح نومه وت میدنخ یم ییاتود

تخت مکش یور وشابل و هشیم در ماپ نیب منک.کأالایو،زا یم زاب ور مراولش

ور شا همادا ، مشکیم نییاپ وناز ات ور مراولش ، هسوب یم و هراذیم مفاص و

هنهرب ال ماک نم . شراذیم رانک هشکیم تسد مقاس یور و هریگیم شاتسد اب

. مشرایتخا رد

مهب وشدوخ هریگیم ور ماپ تشپ تسین ملد وت لد شهب ندیسر یارب

..." یمرن و لگشوخ یلیخ هنک:"وت یم کیدزن

مراذیم شا هنوش یور ور ماپ .هی مشکیم تسد ماهوم یوت منزیم یدنخبل

یاهاج یور شنوبز ماپ الی هرب یم ور شرس و هدیم ملیوحت یدنخ شین

تلا جخ ماه نهلا یادص زا نشیم گنچ ماهوموت ماه هچنپ ، هشکیم مساسح

اب وشاج دوز یلیخ شمرگ یابل هدیم همادا روطنیمه منوا و مشیم رت هدز

بلر یز هشیم زاب شارب مدقعم هار مورآ یلیخ هنک، یم ضوع شتلآ

ررت" شاوی درد:"کإالایو... و شزوس زا منک یم ضارتعا

رت مورآ نیا :"زا شریگیم باال یمک و هربیم منت نییاپ تشپ ور شتسد هی



..." هشیمن

هشکیم بقع وشدوخ هنک یم شزاون ور ماهولهپ منزیم یداد ، هدیم همادا

. هبوخ روطنیمه هههاااآ _

... یروخیمن رج شابن نارگن _

زا یهآ هنک یم ورف رتشیب و هدیم تکرح وشوضع هرابود مدنخ یم درد اب

حاال هههاااآ ": منزیم گنچ ور ما هنوش هرانک هراذیم هک شوزاب مشکیم درد

..." هرتهب

وت"... تسد :"زا هریگیم شا هدنخ

زاب هک ور مامشچ منزیم دایرف شتروص وت درد اب هنک یم ولج بقع وشدوخ

شتروص وت ور مسفن و زاب مهزا ومابل هدش هریخ متروص هب منک یم

. هریگیم هلصاف مزا تنطیش واب هریگیم زاگ وشبل ، مشکیم هاااآ مشاپیم

منک یم هفخ ور مادص ، مراذیم متروص یور وماتسد هشیم رتشیب شدرد

متسد .هی هسوب یم وماتسد تشپ هریگیم مورآ یمک ، هشیم ریزارس ماکشا

. هشکیم مسیخ تروص یور شتروص هنیبیم هک ور مکشا مراد یمرب ور

... هدیم همادا هرابود هسوب یمور مولگ

مدوجو یوت کإالایو ندش خیلا ندرک سح اب میشیم اضرا مهاب ودره *

شتلآ .کاالایو، هنشیم مبل یور مشاب هتشاد ونوا هچب منوتب هکنیا زا یدنخبل

هب تکرح یب ودره . هتفیم تشپ وهب هشک یم وشباال راولش هرایمرد ور

درد ما هنت نییاپ و مرمک مشیم دنلب جنرآ یور . میشیم هریخ هدیسوپ فقس

یور مدوخ و مزخیم شتمس هب مزادنیم یهاگن کإالایو .هب هراد یفیفخ

. مشکیم شنت

منک. یم ورف شندرگ یوت ور مرس

حلا زا هک ما هتسخ ردقنوا ، شمسوب یم مورآ ، هشکیم تسد مرمک یور

منت رود شوتلا وپ هشیم دنلب کإالایو هک میرادیب و باوخ یوت . مریم

هک ، دایب نوریب هرسرس هلول زا داوخیم هدرک ملغب هک هروطنومه هچیپیم

ونوماسابل ودره منک، یم ماپ ور مراولش و مرایم رد شلغب وت زا ور مدوخ

نوریب گرزب یکیتس پال هلول وزا هزادنیم ما هنوش یور شوتلا .پ میشوپیم



مدق دنچ ... متسیاب ماپ یور منوتیم یتخس هب یلو مریم شلا بند منم هریم

. مشب دنلب منوتیمن هگید . میشیم در نوشنیب وزا اه زنف هب میسریم یدعب

؟" هدشیچ ": هراذیم شاج رس ور زنف

." مراد ,درد منوتیمن منک:" یم شهاگن متسشن وناز یور هک یلا حرد نارگن

. هراذیم ما فتک یور شتسد وهی هریگیم ور ماهوناز تشپ هنک یم مدنلب

. مباوخیم ، مزادنیم شندرگ رود متسد هی مدیم هیکت شا هنیس هب ور مرس

***

زارد تخت یور نم و هکیرات قاتا منک، یم زاب ور مامشچ ، یمورآ نوکت اب

ور شسابل و نراد من شاهوم منک یم هاگن کإالایو وهب مدرگیمرب ، مدیشک

... منزیم شباوخ قرغ هرهچ هب یدنخبل هدرک ضوع

. نوا وملا مشرانک هکنیا زا مشکیم یتحار سفن

شود هی مراد یمرب مرگ ییا هوهق تکا ژ هی مدمک یوت وزا مشیم دنلب

هی طقف مشوپیم هکور تکا ژ سپ هدرک متیذا یلیخ ماپ یوت راولش مریگیم

. هسر یم ماپ نور یورات تکا ژ یدنلب ، هنوشوپیم ور ما هنت نییاپ ریز سابل

کإ یچم تعاس هب مهاگن هلا. تمس مریم منک یم کشخ هلوح اب ور ماهوم

هدش. هتشاذگ زیم یور هک هتفیم الایو

... هحبص کیدزن

منوا هک ممهفیم هنز یم ادص ور ممسا یتقو هنک، یم رتشیب ور شش تال

بقع رد هدیم هیده مهب هک یمکحم و صرق لد .اب هراد تسود ونم هگید

... نوریب مزادنیم ور مدوخ و زاب ور

ظفاحم ، دایم متمس .کإالایو،هب متفیم نابایخ طسو مروخیم تلغ راب دنچ

هکنیا اب مشیم دنلب ماتسد یور . نشیم هدایپ و نرادیم هگن ور نیشام اه

هریگیم ونم ظفاحم ... مرب ماوخیمات متسیا یم تمحز هب هدروخ چیپ ماپ

هشیم ریگرد ظفاحم .کإالایو،اب منزیم غیج یناوتان و یسناش دب نیا زا



یم لفق هعفدنیا ور ورد نیشام وت هنک یم مترپ هتفرگ ونم هک یظفاحم

هشیش هب هیرگ و سرت ،اب نتفیم کإالایو نوج هب ییاتود هنک.

..." دینک شلو ": مبوکیم

شرس زا تسد ندروخ کتک شزا یباسح هک اه ظفاحم ، هتفیم نیمز یور

ور شا هحلسا یکی نوا و هریگیم تشپ زا وشاتسد نوشیکی نراد یمنرب

نیچمه شاهاب ننوتیمن انوا منک زاب ورد منک یم یعس هنک! یم کیلش هدامآ

. مشیم هریخ کإالایو هرهچ هب مونشیم هک ور کیلش یادص ... دننک یراک

! هتفیم نیمز یور و هدنبیم وشهایس یامشچ

نشیم نیشام راوس نشب عمج مدرم هکنیا زا لبقات و دننک یم شاهر انوا

نوا ،اما هشیم یط ور نابایخ ما هریخ رپکالیغ هب زونه . دننک یم تکرح

هتخیر نم رطاخب هک ینوخ منک یمن سح ور مبلق هنم. مشچ یولجزونه

. هنومب باوج یب هنوتیمن هدش

ولج یلدنص یور هک یظفاحم ود هب تینابصع اب نشیم درس ماسفن

هی لثم مدنبیم ومامشچ منک. یم تشم وماتسد مزادنیم یهاگن نتسشن

ور یدب درد مشین یاه نودند زیچان لکش ریغت مشیم یشحو ماشآ نوخ

ور درم ندرگ منک یم در ور مدوخ اه یلدنص نیب زا مشیم دنلب هزادنیم هار

شتسد هراذیم مولگ ریز ور شا هحلسا . شهب مبوکیم تشم واب مریگیم زاگ

تردق سح مشین یاه نودند ندرک ورف شندرگ ندز زاگ زادعب و مریگیم ور

نیشام هدننار . مریگیم یتخس هب شتسد زا ور هحلسا و منک یم یرتشیب

مراد هک یظفاحم یور زا ونم و هریگیم ور ماهولهپ و هراد یم هگن ور

دنچ دعب و هراذیم منهد یولج ور یلا متسد . هنک یم ادج مسریم وشباسح

***. ممهفیمن یزیچ هگید هظحل

ما وکالهف هخرچیم مرس رود هشپ زیو زیو لثم مفارطا هدنخ یادص ورس

یافلآ هملا ع اهوهی ظفاحم ... اروگچ منک یم زاب سرت اب ور مامشچ هنک یم

شتمس هب همه و هدنخ یم دنلبدنلب مور هبور ،الانک نتسه مفارطا هگید

یلا حشوخ اهاب سانکسا وزا هنک یمزاب وشاتسد درم، . دنزیر یم سانکسا

. هسوب یم هنوبسچیم شابل هب ور اه لوپ زا ییا هتسد هنک یم لا بقتسا



مسرت مندب یور نوخ ودر مریگیم نییاپ ور مرس هنک یم هاگن مهب یتقو

مرانک ور کإالایو نوج یب ندب و منودرگیمرب ور مرس هنک یم رتشیب ور

زا مخرچیم شتمس هب هک لماک هنک. یم مهاگن ترفن اب هنوج همین ، منیبیم

و هشیم در یمخز ، ندرک مرود هک ییافلآ نیب وزا هشیم دنلب شاجرس

... هریم

! هروخیم متروص یوت مکحم ییا هدیشک ،هک منزیم داد

. مملا یم ور مسیخ یامشچ بجعتم قاتا یوت الانک ندید اب

! ملته یاه قاتا زا یکی وت نم

... مدیدیم سوباک متشاد

رکف اتاالن! یدوب یروگ مودک ": هریگیم ور ما هقی الانک منیشب ات مشیم دنلب

منک". یمن تادیپ یدرک

هنک. یم ماهر ینابصع الانک مراذیم شتسد یور متسد منک، یم قح قح

هکنیا منک،اب یم هلماعم اروگچ اب وروت زورما ، هدنومن یرارف هار هگید _

مرادن ییا هراچ یلو تمشورفب غلبم نوا زا رتمک مروبجم ترارف رطاخب

. مشب تحار ترش زا رتدوز هرتهب

یقح قح مبلق شپت ره اب طقف منک. هیرگ هراذیمن ضغب هزوسیم مولگ

یمنرب مشچ مزا ییا هظحل هک منک یم هاگن الانک هب دایم مغارس هب کاندرد

... هشیم هدز قاتا ،رد هراد

و مدیشک متسد یور ، ربزیت هک ییا هظحل کإالایو، هب هلولگ کیلش هظحل

مدش. یم هفخ بآ ریز ناو یوت متشاد

یور زا هدیم تسد مهب هک یعوهت تلا ح اب دایم مامشچ یولج همه همه

.الانک، متفیم نیمز یور تروص اب مشب دنلب هکنیا زا لبق مایم نییاپ تخت

یتخس هب دایم متمس هب هنک زاب ورد هکنیا هنودب ، هدیم مهب یشحف بل ریز

.ال مدیم نوریب ور دایم باال مولگ زا هک ینوخ و منزیم قع و منک یم هفرس



هنک. مکمک ات هشیم مخ انکا،

وش"... رود مزا ": منزیم داد

یدایز نوخ یدب تلا وابح منک یم هفرس هگید راب دنچ هزوسیم ما هنیس

هب هش یم فقوتم ،الانک مریگیم منهد یولج ور متسد . مدیم نوریب ور

هنک. یم زاب ور قاتا ،رد هدرگیمرب رد تمس

هنک:"هچبالیی یم الانک هبور مدب حلا ندید اب هشیم قاتا دراو اروگچ

!" هدموا شرس

. هروطنیا هدموا شوهب یتقو ...زا منودیمن _

نوا هب مریگب تسدب ور حملا لر تنک منک یم یعس و متسشن هک روطنیمه

ادص ور شظفاحم ات هشیم کیدزن رد هب هک مزادنیم یهاگن محر یب درمریپ

!! مونش یم یی انشآ یادص ...هک هریم یهایس مامشچ یولج هنک.

. یگیمن نم هب یراذیم رارق یکدزد ...ابالانک اروگچ _واو

. هشیم جراخ قاتا وزا هنز یم رانک ور درم الیق خا دب ،اب درمریپ

. هرادن هلصوح ال صا اروگچ ، هردنآ _

هنز:"نیا یم شکشخ قاتا هشوگ نم ندید اب هشیم قاتا دراو تیمسا هردنآ

؟" هچب

هبرض شندب هب مفیعض یاه تشم اب هنک یم مدنلب و دایم متمس الانک،هب

. منزیم ییا

. منزیم سپ ور هنزب تسد مهب هک سکره و مدش رگشاخرپ

." تربیم اروگچ نکاالن لمحت هگید مکی ": مزادنیم تخت یور

و همرس فارطا ماتسد و مدیشک زارد مکش یور هشیم دنلب تخت یور زا

و منک یم هاگن تیمسا هرهچ ریوصت هب لا حیب هدنوشوپ ور متروص ماهوم

و متسه یک منک شومارف ییا هظحل متسنوت هک مرایم دایب ور بش نوا

. تساجک مهایس هاگیاج

هچب نیا یاوخیم :"وت هربیم شبیج وت وشاتسد و هشیم هریخ مامشچ هب

اروگچ هب یدب "؟..ور



شهگن مدوخ شیپ سلا همه نیا یچ یارب سپ ": هنیشیم یلدنص یور الانک،

؟" متشاد

؟" هداد داهنشیپ تهب ردقچ هنز:" یم یدنخبل و هشیم کیدزن شهب یمک ، هردنآ

* مشیم شوهیب

یگفخ ساسحا اب هشیم تخس مارب ندیشک سفن ، منیبیم هایس وراج همه

منک. یم زاب ور مامشچ مشیم دنلب

یدایز نوخ مزاب ، ریگیم متروص ریز ور یکیچوک تشت هتسشن مرانک هردنآ

تسد ، هرایم رد ور مکشا مهرس تشپ تخس یاه هفرس ، مرایم ورباال

مدرگیمرب . هشک یم مابل یور ور یلا متسد و هلا میم ور مرمک شنیگنس

. هگیمن یزیچ ، هنودرگ یمرب مزا ور شتروص ، هیدج نابرهم منک یم شهاگن

. مشکب زارد هنک یم مکمک ، هراذیم تخت رانک زیم یور هراد یمرب ور کتشت

یهاگن هدیم هدعو مهب ور شمارآ و تینما ساسحا هک گنر یبآ قاتا هب

. مزادنیم

مرگ همندب یور هک ییا ومالهف ندیفس لیاسو مامت ، منوخرچیم ور مامشچ

. همرن و

؟" هرتهب شلا امح یولوچوک اگمٱ هنک:" یم شزاون ور ماهوم

. هزادنیم یمورآ هاگن مدیسرت یامشچ ،هب شتمس مدرگیمرب سرت اب

؟" ماگمٱ هی نم ینودیم :"وت مسرپیم ینوزرل نحل اب بلر یز

تخت یور زا ات منزیم رانک ور مالهف مشیم دنلب ، هدیم نوکت مورآ وشرس

مرب. نییاپ

....؟! ااجنیا یدروآ تدوخ اب ونم نیمه هساو سپ _

شاتسد ، هشک یم شدوخ تمس ونم و هنک یم ملغب تشپ زا مشیم دنلب ات

": منزیم داد منک. دازآ ور مدوخ منوتیمن مروخیم هک یاه نوکت واب همرود

..." رادرب مرس زا تسد



یور وماه تشم . منک یم هیرگدنلب دنلب منوتیم ،ات هکرتیم مضغب مدایرف اب

یلیخ . هتشاد ما هگن طقف هگیمن یزیچ هردنآ ، مبوکیم ما هتسشن هک یتخت

منک. هیلخت ور مدوخ ات هشک یم لوط

وت هک یتقو :"زا هنودرگیمرب شدوخ تمس ونم مورآ ، مشیم لا حیب زاب

قاتا اجنیا و یلئون رسپ ،وت ییاگمٱ هچب هی متسنود یم تمدید ینومهم

." هنوا

. مدیم هیکت تخت جات وهب مایم نوریب شلغب هنز،زا یم مکشخ بجعت اب

هتفرگ یادص اب بلر ،یز زادنیم یهاگن مامشچ هب و هریگیم ور متسد

؟" یمردپ :"وت مسرپیم

دوب نم یوزرآ هنک:"نیا یم مشزاون یمورآ هب هراذیم متروص یور شتسد

." داتفوین قافتا تقوچیه یلو مشاب وت ردپ هک

تسود هی مشچ هب ونم نوا ،اما مدوب لئون قشاع نم هنز:" یم یخلت دنخبل

یزیچ تبیصم زج هک ییافلآ ، دربیم تذل ییا هگید درم قشع وزا دید یم

هدامآ نوا یارب قاتا ...نیا تشاذگ اهنت وت اب ونوا تیاهن ورد تشادن شارب

ونم و یدرک یم هیرگ لئون لغب وت یدموا ایند هب اجنیا ...وت مدوب هدرک

." میتفگ یم دمآ شوخ تهب نوا

ناهنپ مزا ور هشیم ریزارس شامشچ زا هک یکشا هریگیم هلصاف ،زام هردنآ

مشیم کیدزن درم هب سا هدننک مرگلد درک، لقتنم مهب هک یساسحا هنک، یم

تشپ ور شتسد وهی هقلح مندب رود ور شتسد .هی مریگیم شوغآ رد ونوا

..." ینک فیرعت مارب مزاب هشیم ": هراذیم مرس

یم و دوب لا حشوخ یلیخ نوا ": هدیم همادا مششوغآ یوت هک روطنومه

شیرادراب لیاوا نوچ مدرک تفلا خم هدب،نم نوشن تردپ هب وروت تساوخ

یتقو دوب. هتفرگ رارق یدب یلیخ طیارش یوت نوا و تشاذگ شاهنت

... دوب هتفر حلا زا نابایخ رانک مدرک شادیپ

.زا دنوزرل یم ور ییافلآ ره لد شفیرظ لکیه نوا دنولب دنلب، یاهوم



و هتشاذن نویمرد ماهاب ور عوضوم نیا ارچ هک ، مدوب ینابصع شتسد

منک. یرادهگن شزا ات اجنیا شمدروآ

شقشاع هک ییافلآ اب ندش ور هبور قایتشا زا تفر و تشادرب وروت یتقو

مهاب هرابود و هریگب مورآ شلد وت ندید اب هنکمم هک درک یم تبحص دوب

یم تداسح مراد درک یم رکف نوا یلو متفرگ وشولج . دنشاب هتشاد هطبار

یلیخ لئون دوب، هدرک ریگ یاج شلد نوا اما مدوب هدرک فارتعا شهب منک.

. هداس یلیخ دوب رواب دوز هداس

همانزور یوت ور شسکع یتقو ... منک ادیپ متسنوتن شزا یربخ چیه هگید

وروت ات مدرک ور ریز ور رهش مامت هدموا شیپ شارب هک ییا هثداح و مدید

. متسنوتن اما منک ادیپ

شیپ نتشگرب یور ندش درت زادعب ملد، هتسخ لئون منزب سدح متسنوت یم

و یتحاران ندید تقاط اما مدرک یم رارصا رتشیب شاک . هتشادن ونم

هزات زیچ همه شدنخبل واب مدرمیم درک یم مخا یتقو . متشادن ور شاکشا

دش". یم

. هراذیم ما هنوش یور وشرس

هب هرابود لئون راگنا ، تتروص تلا ح تامشچ ... ینوا هیبش یلیخ _وت

. هدموا دوجو

یدنخبل درک، میدقت لئون هب ور لته یوت مسارم نوا هک مرایم دایب یتقو

ور شلیلد ...حاال هداد تسد زا ونوا هک هیزور درگلا س تفگ نوا منزیم

هدرک ملغب هک روطنومه . منوخب زاوآ شاهاب هک تساوخ مزا یتقو منودیم

سرتن ": هسوب یم ور ما هنوگ و هراذیم مرس فارطا وشاتسد هنک یم مزارد

." مدرک لح ور اروگچ عوضوم نم هنک یمن تتیذا یکچیه هگید ، لئوگین

؟" یدرک راکیچ ": مراذیم شا هنیس یور وماتسد

وت متخیر ور هدب الانک هب تساوخ یم اروگچ هک یغلبم نوا ربارب دنچ _

ور وت منم و هریگب میمصت تارب هک هرادن یقح چیه نوا وحاال شباسح



. مراذیم دازآ

تشپ هرپ،اب یم ممشچ یوت مژهما یور هدنوم یقاب کشا ، منزیم یدنخبل

بوخ :"حاال هراد یمرب ممشچ یور زا ور متسد ملا میم ور ممشچ تسد

نک"... تحارتسا

:"کإالایو"... مریگیم ور شتسد هشیم دنلب ، مراذیم تشلا ب یور مرس

تساوخ یم نوا ": مگیم یتحاران اب هنومیم رظتنم و هنک یم رکف یمک

شهب انوا اما ... هدب تاجن اروگچ یاه ظفاحم تسد زا ونم و هنک مکمک

." هدموا شرس هچبالیی منودیمن نم . ندرک کیلش

؟" یراد هطبار افلآ هی اب :"وت هنیشیم تخت هبل لا وس اب

منئمطم :"هلب،و مدیشک زارد ولهپ هب هک روطنومه مرس ریز مراذیم وماتسد

." مدرکن هابتشا

؟" یدش نئمطم روطچ هنک:" یم مهاگن نارگن

درگلو هراچیب هی لئون لثم متساوخ یمن نم و دوب مباختنا نیلوا ، پیلیف _

یوت وت هیبش هنیزگ هی منم مدرک شمومت دوب تخس مارب مردقچره ، مشاب

. منزب شسپ متسنوتیمن هک کإالایو مسا هب متشاد میگدنز

ور کیمآ پیلیف هک وت مااآا ... هروطنیمه امتح ": هشک یم منت یور ور مالهف

؟" یگیمن

هرآ"... دوب:" لته یوت مسارم یوت منوا منک،هآ یم شاگن ددرم

. هشاب لدگنس دایمن رظنب یلو هیدج و درس رجات هی هتسرد نوا _

؟ منک شادیپ ور الایو ینک یم مکمک . هرادن یتیمها مارب هگید _

طقف ، مراپس یم ماتسود هب نم ینک یم تحارتسا وت ،ات هتبلا _

هدب. مهب ور شتاصخشم

_ شتسوپ هدنلب ،دق هراد یکشم تشرد یامشچ ورپکالیغ، ههایس شاهوم

هرونلإ وکإالایو هشندرگ یور کیچوک هایس خلا هطقن اتود ، هدیفس .



هک ؟ یگیم ور گرزب رونلإ راد هنوخراک رسپ ": هنز یم یمرگ دنخبل

؟" ندش تسکشرو

؟" شدیسانشیم امش منک:" یم رت ور مبل

وت منک رکف ، شمسانشیم هک همولعم :"هآ، هشک یم یتحار سفن و هشیم دنلب

و نوبرهم رسپ نوا . دموین شردپ یلو مدوب هدرک شتوعد مه ینومهم

شرسپ هطبار زا نوا منیبب . شریگ تخس ردپ ثراو اهنت و هیق ال خا شوخ

؟" هراد ربخ وت اب

." ماگمٱ هی نم هک هنود یمن مه کإالایو یتح هن... :"هن مرپیم اج زا

یور ، گرزب رونلإ نوچ یشاب بظاوم یلیخ دیاب ،وت مموه ": هشیم بجعتم

یلو هشلا سراهچ هس و تسیب هگید نوا هکنیا اب هساسح یلیخ شثراو

. هنکدیما ان ور شردپ هک هتشاد تنطیش ردقنوا

." ینزب فرح ابکإالایو عوضوم نیا بجار دیاب امتح ": هشک یم وراه هدرپ

." هنومب ماهاب شرسپ هراذن هنکمم ینعی ": منودرگیمرب ور مرس نارگن

تساهلا وس ییاگمٱ هی وت یلو هرذگب تزا منکن رکف هک ،کإالایو هنکمم _

. تسین رسدرد لا بند مه شردپ ،و هدشن هدید مشچ هب یدا نژ نیچمه

. هسر یم ور مباسح هدروخ ریت نم رطاخب نوا همهفب االن _هگا

". مسرب شهب هراذ یمن تقونوا ": مشیم دنلب سرت اب

نم هنک، یم وراکنیا ": هربیم شبیج وت شتسد هی مینک یم هاگن مهب ودره

نیمه مه اهاگمإ هب تبسن ، هرفنتم اهاتب زا هک روطنیمه مسانشیم ور رونلإ

." هرادوسح

... متفیم هفرس هب زاب هک مگب یزیچ ماوخیم مریگیم گنچ هب ور مالهف

زیم یور کتشت ،هب منودرگیمرب ور مرس و مراذیم منهد یولج ور متسد

. مرایم باال نوخ مزاب و مشیم کیدزن

. مشب دنلب تخت یور مرب،اتزا یم ورباال مرس هنز یم رود ور تخت ، هردنآ

؟" یضیرم هنک:"وت یم مکمک درم

هنک: یم مییامنهار یتشادهب سیورس تمس ...هب مدیم نوکت ور مرس

." متسین ضیرم هن، ههااآ "



؟" هیعضو هچ نیا سپ هنک:" یمزاب ور سیورس رد

هگید مابل و ندش خرس مامشچ ریز منک یم ما هدیرپ گنر هرهچ هب یهاگن

ریز ور متسد رت. هریت مامشچ گنر ندش غاد خرس ماه هنوگ ، نرادن ور گنر

متروص ،هب متسد فک یور هزیر یم بآ و هراد یمشچ هک مرب یم بآ ریش

..." مشیم ماشآ نوخ مراد :"نم منزیم بآ

؟" روطچ ":، هسرپ یم یمورآ نحل ،اب هدیم هیکت رد بوچ راهچ هب

یبصع نم ... تفرگ مزاگ ماشآ نوخ :"هی مشکیم مندرگ یور مسیخ تسد

نومه مشاب مورآ متسنوتن ، داتفا کإالایو یارب هک یقافتا ندید زادعب مدش

همه نیا روطچ مدیمهفن ال صا متفرگ زاگ ور هدرک کیلش شهب هک یظفاحم

ور ملیدبت لحارم مفعض ، سرتسا . مدیم شسپ مراد واالن مدیعلب ور نوخ

منک". یم رکف روطنیا ... هدرک رتعیرس

نوخ هنک:" یم کشخ ور متروص یور ییا هلوح واب هریگیم ونم تسد هی اب

..." یراک هزات زونه ولوچوک ماشآ

. منیشیم تخت وهبل مراذیم مرس یور متسد

وت منک یم یگنسرگ ساسحا یباسح هک نم وطالین پگ نیا زا _دعب

!؟ روطچ

." مقفاوم ": منزیم یدنخبل _

زا هک مریگیم ماتسود زا یکی اب سامت هی نم بخ ": هریم قاتا رد تمس هب

منک. هدامآ ور راهان زیم و مریگب ربخ کإالایو

سلا تسیب هبباالی یتقو :"ات هشک یم اذغ مارب و هراد یمرب ور مباقشب

." یشن رادراب یدیسرن

کإالایو نتشاد دوجواب منک، یم شاگن یمشچ ریز مزگیم تلا جخ زا ور مبل

س جنپ و تسیب لئون : هراذیم مولج ور اذغ زا رپ باقشب مدب. یلوق منوتیمن

زا داوخیمن ملد دوب... فیعض یلیخ مزاب دروآ ایند هب ور وت هک دوب شلا

مدب. تتسد

یولج روطچ ؟ هشیم هگم ": مسرپیم ینارگن اب دایم شیپ مارب لا وس یلک



مریگب ور مندشرادراب !"

روت هک ینوا ": هنیبیم ور مروآ تلا جخ هاگن هشک یم اذغ مه شدوخ یارب

." هتشاد تسود یلیخ هدرک ماشآ نوخ

! پیلیف هنز. یم مکشخ زاب نهد اب

". ینک لر تنک ینوتیم ور االتت وحا زا یلیخ یروطنیا ": هراد یمرب وشلا گنچ

. منکن شدیماان ات مروخب اذغ بوخ دیاب ، ندروخ اذغ هب منک یم عورش

. مشکیم تسد مروخیم اذغ ریس لد هی هکنیا زادعب *

. مدوب هدروخن اذغ تحار لا یخاب ردقنیا تقوچیه _

؟" مینک راکیچ دعب داوخیم تلد ": هریگیم متمس هب وشناویل

یم زیمت ور منهد مباقشب رانک لا متسد واب متسرفیم بقع یمک ومیلدنص

؟" نیدروآ ریگ الایو کإا زا یربخ منک:"

هرآ،االنوت ": هدیم نوکت وشرس ، هروخیم شیندیشون زا یا هعرج

مچ،باال وپیلیف هک تفگ مدرک تبحص مه شخب راتسرپ اب هناتسرامیب

هدب... شهب ور یشوگ هک متساوخ شزا هکی، هجرد یاراتسرپ زا یکی هشرس

سامت وت فرط زا متفگ شهب و مدیسرپ ور شلا وح مدرک تبحص شاهاب

. هراد یم هگن شدوخ شیپ ور کإالایو تفگ ،مهب متفرگ

؟ مشیپ هدرگرب داوخیمن یچ؟ ینعی ، مروخیم اج

. هریگب سامت ماهاب هک منفلت هرامش روطنیمه و مداد ور مسردآ شهب _

عورش دز مهب هلپ هار یوت هک ییافرح مزادنیم نییاپ ور مرس مشیم غمد

. مندرک تیذا هب هنک یم

:"عفالهب هشک یم بقع ور یلدنص منک یم سح ماه هنوش یور وشاتسد

." شتاق مال ناتسرامیب میریم مهاب دعب . لئوگین نک رکف تدوخ

یور هبور شتروص تسرد و هدش مخ ، شتمس مدرگیمرب یلا حشوخ اب

." منونمم ": مشیم دنلب یلدنص یور ،زا مسوب یم ور شا هنوگ همتروص

. هریگیم هلصاف مزا یمک

؟ مینک راکیچ یراد تسود یتفگن _



هشیم ": متفیم دوب هتخاس مارب هک یشوخ حلا دای هب منک یم رکف یمک

!" مینزب یقیسوم و مینوخب زاوآ مهاب

. هریم نوریب قاتا وزا هزادنیم مهب یهاگن ینوبرهم اب

... میدش انشآ مهاب هرخ ،باال متفیم تخت یور تشپ هب

رد، ود گنر دیفس دمک هب یواکجنک اب منزیم بوخ سناش نیا زا یدنخبل

داوخیم ملد یلیخ هدوب لئون قاتا اجنیا ، مزادنیم یهاگن تلا وت زیم رانک

. منیبب ور شلیاسو

ندید اب منک یم شزاب و مریم دمک یاه رد زا یکی تمس هب مشیم دنلب

هب یمک اه، نیتوپ و شفک و یسابل بوچ یور بترم گنر اگنر یاه سابل

وهی هچب سابل تسد دنچ ندید اب منک یم زاب ور شا هگید ،رد مریم رکف

. منزیم یدنخبل ذغاک هکیت اتدنچ دیفس و هایس شوگرخ کسورع

منک یم بجعت مایگچب سکع ندید اب منودرگیمرب مدوخ تمس وراه ذغاک

غامد هی هتسب یامشچ اب لچک مدموا یم رظن هب هزمابو قاچ ردقچ

هتخت یور هک مشیم هریخ لئون هب منودرگیمرب هک ور یدعب ذغاک . یلیگنیف

هیبش شخر مین هنک، یم هاگن شور هبور یایرد وهب هتسشن ایرد هبل گنس

بلر یز یتقو هزرلیم متسد . هسر یم شرمک ات هک هراد یدنلب یاهوم و هنم

مدیم هیکت دمک رد هب ور مرس هدش، گنت شارب ملد ... مرایم ور شمسا

هب شزا ریوصت اتدنچ طقف ، مداد شتسدزا هک دوب ملا سدنچ منودیمن یتح

هب دز،ام یم فرح مشوگ یوت و دیباوخ یم مرانک هک یابش ؛ مراد رطاخ

. هریگب نومباوخ ات میدزیم لوز مه یامشچ

مراذیم وراسکع و منک یم شزیمت ، هتفیم شسکع یور مکشا هرطق

هب هک هتفیم لگشوخ سابل هی هب ممشچ ، مدرگیم وشاسابل یوت . شاجرس

شور هک تسد ، ههولا مشپ و مرن هرویلپ هی هروخیم ماه ینوتک و هایس نیج

یوب ملا مب شهب ور متروص و منک شلغب داوخیم ملد هک همرن ردقنوا مشکیم

. هدیم ما یبوخ



حرط هک منک یم منت ور گنر یریش رویلپ و مرایمرد ور ما هنهک تکا ژ

طقف لا حره ،هب هداشگ ودنلب مارب یمک شاه نیتسآ . هراد یفپ یاه کپوت

. هملا س هدزنوپ

تشپ عیرس ردقنیا زیچ همه ارچ ! مدیسر غولب نس هب یک مدیمهفن ال صا هآ

! داتفا قافتا مه رس

هن مراد یدنلب دایز دق ،هن مزادنیم تلا وت زیم هنیآ یوت مسابل هب یهاگن

یکسا .هقی مدشن دب مه یلیخ سابل نیا یوت یلو یباسح و تسرد لکیه

منک، یم بترم ور ماهوم ، هسر یم ما هنیس یور ات هک هراد یراد هلا بند

قاتا وزا بزهلا لطس یوت مزادنیم ور هنهک تکا وژ مدنبیم وراه دمکرد

ونم هدز خی غاب یابیز یامن و هگرزب سارت هی مقاتا یور هبور . نوریب منزیم

میسن ، مراذیم هدرن یور وماتسد و مریم سارت تمس هب هنک یم بذج

ابیز و دنلب یاه تخرد و هفرب زارپ .غاب هنک یم شزاون ور متروص یکنخ

هی معط منم ات هرب شیپ بوخ دعب هب اجنیا زا مراودیما ، ندش کشخ

منیبیم ور هردنآ . مریماه هلپ تمس وهب مدرگیمرب . مشچب ور مورآ یگدنز

زا شرود ات رود و هگرزب اتبسن ییاریذپ ،سنلا هنیچیم ور زیم هراد هک

یم دایز ور اهتشإ یباسح هک تسادیپ ال ماک هدز خی غاب یامن سا هشیش

هنز! یم شکشخ مندید اب متمس هدرگیمرب یمک ، مریم زیم تمس هنک.هب

. منک یم قالب مرمک تشپ وماتسد و مگیمن یزیچ

". دایم تهب ردقچ ": هدرگیمرب لماک

اه هچب هیبش سابل نیا یوت ": هشیم مکیدزن منک، یم شاگن تلا جخ اب

." یدش

؟" هچب ": هربیم یروخ راهان زیم ات ونم و هراذیم مرمک یور شتسد هی

؟ نگیمن هچب ور سلا هدجیه ریز _ات

". مدرکن یگچب ال صا نوچ ، سپ هبوخ ": منیشیم یلدنص یور

هرارق ": هنیشنیم زیم هگید تمس مرانک مشدوخ و هربیم ولج ومیلدنص

." هراد طرش هی طقف ... مینورذگبشوخ یباسح



کإالایو

؟" یرتهب ": هشیم قاتا لخاد ، وپیلیف . مراذیم ما هیخب یاج یور متسد

..." مراد درد یلیخ ": منزیم قن هتسب یامشچ اب

... هراد درد ردقنیا ال وسوس هچب یارب ریت یاج ": هشیم کیدزن متخت هب



." یراین رد یزاب نامرهق یشاب وت ات

تتحار هنومب شاج هگا یتنعل ": منزیم ورباال مسابل منک یم زاب ور مامشچ

". مراذیمن

ات یحارج یوقاچ مخز درد زا یچ تدوخ منک:" یم شاگن یدج , هدنخ یم

؟" یدرک یمن نهلا هتفه هی

منک." شاگن رازب ": هراذیم متسد یور شتسد هنک، یم عمج ور شدنخبل

." هشک یم ریت ": منیشیم زیخ مین و مراد یمرب ور متسد

دیاب ... ندشرپ اه تخت هنک:" یم مزارد هرابود و هرایم نییاپ ور مسابل

ما". هنوخ تمربب بشما

. هراد جایتحا مهب الیی طوم _هن

هنوا شیپ لئوگین تفگ تفرگ سامت ماهاب ، تیمسإ _ هردنآ مان هب یدرم _هی

. یشاب نارگن تسین یزاین

... مشکیم یتحار سفن

. مرایمن ردرس دش ادیپ شا هلک ورس روطچ طقف هیبوخ درم نوا

. نومدوخ ثحب رس مدرگیمرب

! یهاگباوخ وت شمه هکوت ... یراد ما هنوخ هگم _

تازیهجت و قاتا نیا هب وت زا رت جاتحمارامیب ، هیتلود تاتسرامیب هی اجنیا _

. ینک رغرغ و یشب ولو اجنیا روطنیمه مدب هزاجا منوتیمن ، دنراد جایتحا

راتفر شوخ ترامیب الاب صا هنک:" یم ندز لوپمآ هدامآ ور متسد هبنپ اب

." یتسین

... هنک یم ورف مگر یوت ور نزوس

. مشیم هریخ شیدج هرهچ هب زاب نهد اب

نیا ، نیبب ومیراتفر شوخ لقادح هدش دراو سرتسا مهب یلیخ زورما _

و هشب مومت متفیش نم ات هراذیم تتحار تعاسدنچ یارب شخب شمارآ

. تلا بند مایب

.* مریم باوخب مک مک نم و هریم نوریب قاتا زا

ششوپ ،ور وپیلیف منک. یم زاب ور ما هتسخ یامشچ مرایمرد متسدزا ور مرس



." میرب وشاپ ": هراذیم رانک و هرایم رد ور

": هراذیم مینوشیپ یور شتسد تشپ نارگن ، منیشیم تخت هبل مشیم دنلب

بت زونه ارچ منودیمن مدز تهب یگدروخامرس لوپمآ شیپ تعاس دنچ

!" یراد

؟" مدشن هجوتم یدز یک منک:" یم مخا

تدای هک همولعم ، یدوب یرادیب و باوخ هنز:"وت یم باال وشسابل یاه نیتسآ

." دایمن

." نییاپ یدیشک ور مراولش هزاجا :"یب مایم نییاپ تخت یور زا

!" دایم تدب وت هکنیا هنک:"هن یم مهاگن دنخبل اب

بجعت .اب نوریب میرب قاتا اتزا متفیم هار شلا بند مراذیم مولهپ یور متسد

." یدش یدج وهی هتچ هنک:" یم ماگن

." مشاب نیگنس دعب هب نیا زا ماوخیم ": مراذیم شا هنوش یور متسد

!" مهور یتخیر لئوگین اب یگب یاوخیمن هک :"وت میشیم در وررهار زا

هظحل دای ،هب میشیم جراخ ناتسرامیب رد زا منک یم هاگن شرظتنم هرهچ هب

..." ینتخیر هچ منوا ": منزیم یدنخبل نومسکس

." سا هچب هی طقف نوا ": هریم هار نم زا رتولج و هریگیم شا هدنخ

." مرادن لوبق :"نم مراد یمرب مدق مورآ مورآ

و منک یم زاب ورولجرد ، هنیشیم نومرف تشپ و هنک یم زاب ور شنیشام رد

!" همنسرگ یلیخ ... عخخااا ": متفیم یلدنص یور درد اب

." مرخیم اذغ سرپ ود رتولج مکی هنز:" یم تراتسإ

زا تشاد هک شنارگن هرهچ ریوصت ، مدنبیم ومامشچ مدیم مل یلدنص یور

مدرک یم رکف ، هرایم مبل یور یدنخبل منتشاد یارب درک یم عافد شدوخ

همه هگید بسانم رسپ تسود هی نتشاد و مرادن مک یچیه میگدنز یوت

مدآ همه نیا نیب ، تسین دوبن یتحار نیمه هب اما هشیم رت یکوا زیچ

مدرک یم شتحاران دیابن ، دوب هدرک ریگ مشیپ یکی لد هک یلا حرد مدیخرچ

..." هشیم لگشوخ یلیخ هسرتیم یتقو نوا یلو": هشب ادج مزا هک

محر یب ملا:" میم وموزاب و منک یم زاب ومامشچ ، هریگیم موزاب زا ینوگشن



!" مترامیب نم

نوبز هب دنلب دنلب ور تراکفا ": هدیم شیگدننار هب وشساوح یدنخبل ،اب وپیلیف

." راین

؟ متفگ دنلب ور شاجک _زا

." مدرگرب نم ات شاب رظتنم نیشام :"وت هزادنیم مهب یهاتوک هاگن

و هراد یم هگن نابایخ رانک ور نیشام . تفر عرفط بوخ نداد باوج زا

رب. نوریب یاذغ تمسق ناروتسر نامتخاس یوت هریم هش، یم هدایپ

دب هک نشیم هدایپ درم اتدنچ هراد یم هگن نابایخ تمس نوا ینیشام

نم! هب ندز لوز یروج

، سمادآ تکاپ ندید .اب مدرگیم ور شلخاد و منک یم زاب ور تروبشاد

،اج هشیمزاب متمس رد هک مرایم رد شوت زا هنود هی منک یم زارد ور متسد

! منیبیم ور ادرم نوا زا یکی یتقو مروخیم

. هکیچوک رونلإ _سالم

نیشام تمس .ونم مشب دنلب هنک یم مروبجم هراذیم ما هیقش یور هحلسا

،اب دایم نوریب نومتخاس زا اهاذغ تکاپ اب وپیلیف ،هک دنرب یم نوشدوخ

هش. یم کیدزن نومهب نم عضو ندید

سیلپ اب :"هگا هگیم وپیلیف هبور هدیم راشف ما هقیقش یور هحلسا درم

." ینکن تلا خد هرتهب . شمیشکیم یریگب سامت

! نشاب هدرک مادیپ مردپ یانمشد هش یمن مرواب ، منیشیم بقع یلدنص یور

. مراد هک یتیعضو نیا وت منوا

وشباسح امتح تسادج مزا لئوگین و مدز نوریب هنوخ زا همهفب مردپ هگا

. هسر یم

. نراذیم مولگریز ور هحلسا و ندنب یم ومامشچ

. هشن رتدب نیا زا طقف همراظتنا رد یچ منودیمن



لئوگین

رات یور ور متشگنا هنک یم ینیگنس مکی ، هدیم متسد هب ور یگرزب راتیگ

یم هاگن هردنآ وهب منزیم یدنخبل دایمرد شزا یبلا ج یادص . مراذیم شاه

هنز. یم قرو ور یقیسوم تون رتفد و هنیشنیم یلدنص یور منک،

شاپ یور هنک یم ملغب و هراذیم رانک ور رتفد ، مشیم کیدزن شهب

یم هگن ماپ یور وراتیگ هندب و هنک یم در ماهولهپ رانک زا وشاتسد . منیشیم

رد ور یگنهآ ، مینک کوک وشاه رات مهاب ات هراذیم متسد یور شتسد و هراد

هنک. یم همزمز مشوگ

ThereissomethingIgottatellyou

مگب تهب یزیچ هی ماوخ یم

Itgoeslikethis

هک هیروجنیا

Doyouknowyoucontrol

ینک یم لر تنک ،وت ینودیم

EverysinglebreathItake

ونم یاهسفن همه

Youcanseethroughmysoul,

ینیبیم ونم حور وت

Ifeelitinthelovewemake

همادا بل ریز ، هزیر یم متروص یوت ماهوم منودرگیمرب شتمس هب ور مرس

..." هشاب قشع دیاب :"نیا منوخیم ور شا

ور مرس هدیم نوشن لمعلسکع متفگ هک ییا هلمج هب شدیدرت زارپ یامشچ

مدنب یم وماه کلپ منک، سح متروص یور شاه سفن ات مرب یم رت کیدزن

منک یم رکف ییا هظحل یارب . هراد ور شتقایل نوا ، مسوب یم وشاه بل و



ور هردنآ شزرا اب راک ات هدش ممسج دراو لئون حور راگنا ، متسین مدوخ

نیا زا مکشا هرطق هک هنک یم شزاون ور متروص مورآ ردقنوا هنک. ناربج

یم بقع یمک شاه بل یور زا ومابل . هروخیم رس ما هنوگ یور ساوسو

ح زا ونومودره نفلت گنز یادص عقوم نومه مینک یم زاب ور نومامشچ مرب

، هردنآ مشیم دنلب شاپ یور .زا هرایم نوریب هدرک نومراتفرگ هک یبیجع لا

و هریم راوید رانک کیچوک زیم تمس وهب هشک یم شتروص یور یتسد

هریخ هردنآ نارگن هرهچ هب مریگیم ملغبوت ور راتیگ . هدیم باوج ور نفلت

فرح هراد زیر هی یلو دایمن حضاو شادص هطخ تشپ هک ینوا مش. یم

. هدیم شوگ طقف درم و هنز یم

. نونمم ... بخ هلیخ _

نیب هک ییا هلصاف نومه زا هرب یم شبیج وت وشاتسد هراذیم هک ور یشوگ

؟" هداتفا الایو یارب یقافتا ": مسرپیم تسام

وناز یور مور هبور ، مسرتیم هش. یم کیدزن مهب مورآ هنک، یم ثکم

یارب داوخیم هنک، یم سمل ور هدش هقلح راتیگ رود هک وماتسد و هنیشیم

!! منهد وت دایم هراد مبلق هنک؟ هدامآ ونم یچ

. ندرک ادیپ ورایو ...کإال رونلإ یانمشد _

هنز! یم مکشخ

مهاب ام هد یمن هزاجا هگید یروطنیا شردپ ... داتفا یم دیابن قافتا _نیا

. میشاب

یاه فرح و هتخیر مهب راکفا . مراذیم یلدنص یور وراتیگ ، مریم بقع

ونم ، هردنآ دوب. هدرپس نم هب وشرسپ نوا ؛ هخرچیم مرس یوت سیئر

... دایمن شرس بالیی نوا ؟ یتسه یچ نارگن :"وت شدوخ تمس هنودرگیمرب

." ندیم شتاجن رونلإ دارفا

. مسرتیم نیمه _زا

؟" یدب شتسد زا یاوخیمن هنک:" یم هاگن مامشچ هب

. مگب منوتیمن یزیچ ، هریگیم مضغب

وت هاگیاج ... ههوت هنوخ اجنیا ینودب ماوخ یم دایب شیپ هک یزیچره _



هنک. ادج وت زا ور ،کإالایو رونلإ هگا یتح ... هشزرا اب یلیخ نم یارب

." میدب ماجنا مینوت یم یراک :"هچ مریم بقع سرت اب

یقیسوم و هدنناوخ هی طقف نوچ منک یراک منوتیمن یراک :"نم هشیم دنلب

..." یرتسگنگ دارفا هن مراد دراگیداب ،هن مناد

منوتیم یراکیچ منک. یم رکف مریگیم ور متروص یولج ماتسد اب

هنک فرصنم الایو ندنودرگرب زا ونم داوخیم هردنآ هک یلا حرد ؟! مدب ماجنا

ما. هچاپ تسد ردقنیا شدنودرگرب یارب نم

یوت هک ییاجنوازا ، هسانشیم مدآ یلک و هرجات هی نوا . متفیم پیلیف دای هب

نتساوخ یم افلآ یتقو و هراد تسود ونم هک درک فارتعا مزاب هاگشورف

شهب مه دروم نیا یوت منوتب دیاش هنک کمک مهب ات دموا دننک هلمح مهب

منک. دامتعا

ومولج هردنآ منک. ادیپ ور یجورخ رد ات مدیم ومهاگن هنوخ فارطا هب

؟" یراد یرکف :"هچ هریگیم

هنک. یم کمک مهب نوا پیلیف شیپ مرب ماوخیم _

؟ ییاهنت _

،اب هراد یمرب هزیوآ یور هک شوتلا پ بیج زا ور چئوس منک. یم شاگن طقف

." میرب مهاب ": دایم متمس هب یوحم دنخبل

منک". ناحتما شتاجن یارب مسناش ینک یم مکمک منونمم منک:" یم شلغب

مارب ور نیشام رد مینزیم نوریب هنوخ زا مهاب ، هشک یم مرس یور یتسد

تکرش سردآ ؛ هنیشیم نومرف تشپ منوا یلدنص یور منیشیم هنک. یم زاب

رد یولج و هدیم شوگ مفرح هب هلصوح اب منوا ، مگیم هکیت هکیت شور

." منومیم ترظتنم ": هراد یم هگن تکرش

یعس هعفد نیا مریم تکرش لخاد . مشیم هدایپ نیشام زا منزیم یدنخبل

نوسارح و هتفشآ یلبق هعفد لثم مایب رظنب مرتحم یاقآ هی لثم منک یم

مدوخ یلبق حاضتفا ندروآدایبزا ، تکرش وت مدیرپ اه هدز نج لثم هک مشابن



هعجارم لثم منم و تسین نم هب شساوح سکچیه ، مشکیم تلا جخ یلک

اما ، هرطخ رد شنوج الایو نوچ مراد هلجع ما هعفدنیا ما. هگید یاه هدننک

هب یتسد هنییآ یوت ،زا مشیم روسناسآ دراو منک. ظفح ومیدرسنوخدیاب

. مشیم مور هبور سنلا دراو نشیم زاب هک روسناسآ یاهرد مشکیم ماهوم

شور هبور رتویپماک اب هراد هک تس هگید موناخ وهی هدش ضوع یشنم

". مرادراک کیمآ یاقآ اب نم دیشخبب ": مریم شزیم تمس هنک.هب یم راک

؟" نیتشاد یلبق تقو ": هسرپیم هزادنب مهب یهاگن هکنیا هنودب

_هن.

! نوتمسا _

. لئوگین _

یوت منوتیم . هدیم هیکت شیلدنص وهب هزودیم مهب ور شنشور یامشچ

امش ": مریگیم نییاپ ور مرس ، داوخیم ور ملیماف و مسا هک منوخب شامشچ

هش". یم هجوتم شدوخ دیگب ونم مسا

یم زادنارب ور مرهاظ هک روطنیمه ، هراد یمرب ور شزیم یور هنفلت یشوگ

نم وسلا نس وت یرسپ هک مدرک یم بجعت مدوب منم موه . هبجعتم و هنک

راولش و تک نودب منوا ؟ هشاب هتشاد هنوتیم یراک هچ یراجت تکرش هی وت

. یمسر سابل نومه ای

هسر یم ششوگ هب دورو هزاجا و هرایم نوبز هب ور ممسا یشنم یتقو

یم هراشا مهب تسد .اب هراذیم شاجرس ور یشوگ و هنک یم بجعت رتشیب

." دییامرفب هنک:"

یور زا شدنخبل ندید هنک،اب یم زاب ور رد پیلیف مریم هک رد تمس هب

هک هش یم ینامز لثم ، شیدج تروص و ییولا بلآ یامشچ نوا یلا حشوخ

هب ییا هرهچ نیچمه هتقو یلیخ . ینورذگشوخ و شدرگ میتفر یم مهاب

، هدیبسچ شینوشیپ هشوگ ییا هچراپ مخز بسچ .هی هتفرگن شدوخ

هتسیا یم رانک . منزیم یدنخبل

هدنب یم مرس تشپ ور رد مریم لخاد .

یم شبترم راک قاتا یوت و مونش یم مرس تشپ زا شور یدج یادص



متسیا .

؟ هدموا ترس هچبالیی مدرک یم رکف نیا هب شمه _

ات مسانشیم ور نارگن هاگن نیا هنک یم تفچ مهب وشابل ، هتسیا یم مور هبور

شلغب ات منک یم زاب مه زا وماتسد هش یمن مورآ هنکن لغب ونم هک یتقو

..." مدش تنارگن یلیخ هنک:" یم وراکنیا نم زا رتدوز شدوخ منک

زاربا ش یدج نحل نوا واب هدیم راشف ردقنیا ششوغآ یوت ونم هکنیا زا

و مدنومیم شاهاب متفرگ یمن تخس هگا دیاش هزرل یم ملد هنک، یم ینارگن

یدایز تدم و هشب یمخز نم رطاخ هب دش یمن روبجم تقوچیه کإالایو

ور یدایز هار الایو ونم . دننک شادیپ شانمشد ات هنورذگب هنوخ زا نوریب

میدرک راتفر هنوگ هچب ودره مینک یط دیاب هگیدمه نتخانش یارب

زاالایو. رتشیب نم مشیمن شرکنم

یلدنص تمس وهب هراذیم مرمک یور شتسد ، دایم نوریب ملغب زا پیلیف

روطچ مدیمهفن :"نم هنیشنیم مور هبور نامزمه مشدوخ هنک یم مییامنهار

"! یدرک رارف هاگشورف زا

ریت هنحص یلو مرایب ور الایو مسا هرارق شولج هک مشکیم تلا جخ

تشاد فارطا نومه درک، مکمک :"کإالایو هراذیم رانک ور مفعض شندروخ

." تشگ یم ملا بند

هزادنیم اپ ور شاپ و هدیم هیکت لکش یلبم یلدنص وهب هشک یم یدنلب هآ

نوا اب ور تیه هرود زاب سپ ": هراذیم یلدنص هتسد یور وشاتسد

." یدنورذگ

. مریم رو متکا ژ یاه نیتسآ اب مشیم خرس

..." ماجنیا کإالایو یارب هش:"االن یم هدنهد رازآ یلیخ نومنیب توکس

منزیم زاگ ور هنک،مبل یم مخا

؟ بخ _



وشولج هکنیا یارب منوا ... اروگچ هب هشورفب ونم تساوخ یم _مااآ...الانک

. دروخ ریت هریگب

: مشیم بآ هک هنک یم مهاگن درس یلیخ هنودرگیمرب ور شتروص تداسح اب

." هدرک رکف تهب یتح یتعرج هچ هب یتنعل ی، اروگچ "

تیمسا هردنآ هش:" یم نوهنپ مداشگ یاه نیتسآ یوت ما هدش تشم یاتسد

دوجو مارب یدیدهت اروگچ هن الانک فرط زا هگید وحاالهن دیرخ ونم ،

." هرادن

هتفیم بآ منهد . هشیم هریخ مهب ش یدج تروص و باذج مخا نومه اب

و هراذیم شاه وناز یور وشاه جنرآ و هش یم مخ ، مدزدیم ور مامشچ

همه نیا نیبب حاال تمرخب نم یتشاذن هتدای هنز:" یم هرگ مهب وشاتشگنا

..." یدیشارت لکشم

. هراذیم دازآ ونم تیمسا _

وت... رطاخ هب هدروخ ریت کإالایو هرسپ نوا _حاال

شردپ یانمشد یلو ، ناتسرامیب ندرب ونوا ": مرخیم وشدرس هاگن تلا جخ اب

نوا هک یلا حرد دننک یم یذاخا راد هنوخراک رونلإ زا انوا ... شندیدزد

ارچ منودیمن هنک.نم هار هب ور عاضوا هنک یم وشیعس هراد تس هتسکشرو

هب ونوا نوچ هشب ربخ اب رونلإ سییر ماوخیمن طقف هرطخ یوت الایو نوج

دوب". هدرپس نم

؟! هتلا س هدزنوپ طقف وت! هب هراپسب ور سهلا هس و تسیب رسپ _هی

: هرایم رد گرب راگیس هی نومنیب زیم یور یراگیساج یوت .زا مگیمن یزیچ

هک ییاه هنوخراک زا ییا هریجنز ؟ هراد گرزب یروطارپما هی رونلإ ینودیم "

دش تسکشرو هک ییا هنوخراک نوا و هش یم بوسحم یروشک ره بلق

دنربب نیب زا ور یروطارپما نیچمه ثراو هکنیا یارب دوب، هبعش نیرت یلصا

ندنودرگرب یارب تالش زا تسد یروطنیا رونلإ نوچ ، نایو کإال لا بند

هش. یم اه بیقر نتفر باال ثعاب هتفیم اپ وزا هراد یمرب زغم هنوخراک

اگما هنک یم ریگرد ور امدآ زا یلیخ تک فال یراکیب و ررض دالر اهدرایلیم

. ولوچوک



متسنود یمن ال صا مزرل یم مدوخ منک،هب یم روصت ور هعجاف نوا یتقو

!! هشاب مهم هنوتیم ردقنیا کإالایو

ریگ هتبلا و منک شکمک متساوخ یم مراد شتسود هکنیا یارب طقف

. رونلإ تسد وت نداتفوین

لبم هب هرابود هنک یم شنشور هک روطنیمه و هراذیم شابل نیب وشراگیس

. مشیم حیلا هب حیلا شدرس نشخ ، مشچ هشوگ اب هدیم هیکت

:"نم هزادنیم یهاگن هش یم شخپ قاتا یوت هک یدود هنز،هب یم یکوپ

منک یم راک رسدرد نودب ینوناق اما متسه شاه بیقر زا یکی ممدوخ

شا هنوخراک یگتسکشرو یارب ات هدب مهب وشرتخد هدش رضاح هک یروج

. مشاب ییا هراچ

نم میمصت هکنیا هنودب نیمه یارب دایم ششوخ یلیخ نیلوراک ،زا مردپ

منک". جاودزا شاهاب داد روتسد هشاب مهم شارب

؟ ینک یم جاودزا الایو رهاوخ اب یراد :"وت مشیم دنلب مورآ هنومیم زاب منهد

"

لیماف مهاب هدب, ": هریگیم شراگیس زا ییا هگید ماک و هدیم نوکت وشرس

؟" میشب

هنوزوسیم ور ملد ، هتفیم مهاگن هش یم در شابل نیبزا هک یرتسکاخ دود هب

تسود ومه لد هت زا راگنا اما میدوب یکمخی و درس یلیخ مهاب ام هکنیا اب

. میتشاد

ور مرویلپ یاه هبل ماه هجنپ ، متسیا یم شور هبور و مشیم در زیم رانک زا

"! ینک شکمک هشیم منک:" یم شاگن تلا جخ اب هنک یم هلا چم

وشدرس هاگن مامشچ هب هراد یمرب شبل یور زا شتشگنا ود اب ور راگیس

؟ هراد ینعم نم یارب ردقچ ینودیم هلمج نیا ": هدیم

هب ونوا هچب ماوخ یم هدب شتاجن . مشاب شاهاب ماوخ یم هدب شتاجن

. مرایب ایند



... شنداد تسد زا هدب شتاجن

ور مزا پیلیف و هش یم کشا زارپ مامشچ ، مراذیم ماه بل یور متسد

. قمحا ییا هچب ... یمهفیمن :"وت هنودرگیمرب

نم". یارب لقادح تسین تحار

هدب هزاجا مهب ، پیلیف ": مراذیم شاپ یور وماتسد , منیشیم شولج وناز یور

." میدوب اهنت مهاب اتود ام یتقو لثم منک هبرجت ور ندرک یگدنز

. هنیب یم ور مسیخ هاگن

." میدوب هداد لوق مهبام ، مزاسب یگدنز تارب متسنوت یم منم _

." یدرک یم عناق ونم و یدموا یم ملا بند دیاب :"وت... متفیم هیرگ هب

رورغ ؟ مدرکن وراکنیا هگم هنک:" یم شوماخ یراگیساج یوت ور راگیس

." بای مک نژدا هی یتسه یسک تدوخ هساو یدرک رکف تتفرگ

. ینک ملو متفویب تمشچ زا مدب همادا تاهاب هگا ... مدیسرت هن، رورغ _

،زا مشکیم بقع ور مدوخ منک یم هیرگ ، هریگیم شاتسد نیب ور متروص

." نکن هیرگ ": هنیشنیم مولج وناز یور دایم نییاپ لبم یور

متروص منم هنک یم هقلح مندب رود ور شتسد ،هی هریگیم ما هیرگ رتشیب

هدب تاجن ور الایو ماوخب شزا هرابود ات مرایم شتروص یولج ور مسیخ

نیب ور مسیخ یابل مریگیم گنچ هب ور شا هقی ، هسوب یم ور ماه بل هک

مشیم لش . هسوب یم هرابود یمورآ هب یقیمع کم زادعب و هدیم اج شابل

یم مزارد تشپ هب منک یم شیهارمه و مدیم هیکت همندب رود هک شتسد هب

یور متسد هسوب یم فیطل یلیخ هزم هزم ور ماه بل هک روطنیمه ، هنک

هک لوا هعفد منک. یم شزاون ور شرس تشپ یاهوم و مشکیم شندرگ

تیه هرود زادعب ، مربب تذل متسنوتن االن هزادنا هب میدیسوب ور هگیدمه

تحار مریگب ور مدوخ یولج منوتیمن ، رصنع تسس مدش زاب سوه یلیخ

. مشیم کیرحت

. هشیم دنلب مور هنک.زا یم کاپ ور ماکشا و هشک یم مامشچ ریز شتسد



هب ور شتسد ، هتفیم مهاگن هنز یم یزمرق هب هک شنشور یابل هب رامخ

یور ات هشک یم ونم تحار یلیخ مریگیم ور شتسد هنک یم زارد متمس

زاین هگیدمه :"هب هدیم هیکت زیم هبل هب هشتسد یوت متسد . متسیاب ماهاپ

ور". یدرک غیرد مزا هک یزیچ منم و یاوخ یم ور کإالایو یدازآ ...وت میراد

هب ونم هداس ندیشک هی اب هک مشکیم مدوخ تمس هب ور متسد . مشیم درس

؟" یشاب ماهاب بش هی شیدازآ لباقم رد یرضاح هنک:" یم کیدزن شدوخ

." یدب شتاجن دیاب لوا ": مراذیم شتسد یور متسد یکی نوا

شمتسرفیم شریز ینزب :"هگا هریگیم ور ما هناچ و هنک یم اهر متسد

." هدوب هک ییاجنومه

." هلوبق ": مدیم نوکت ومرس

راشف مرس،اب تشپ هروخیم رس شتسد هنز یم باال ور متخل یاهوم

یم مابل یور شنوبز هسوب یم ور مبل هشوگ ، مشیم شکیدزن رتشیب یزیچان

بقع ور شرس ، هنیشیم شتروص یور متسد هنک. یم شدر مابل نیب زا هشک

؟" یایب ماهاب یاوخ یم ": هربیم

؟ منوتیم _

. یرادن دامتعا مهب یتفگ همدای ، یشب نئمطم یاوخیمن هگم _

منک". یم یگب یراک :"ره مشیم هدز تلا جخ

ییاراک هب ،ات شور منوشنیم هربیم یلدنص تمس ونم و هریگیم وماه هنوش

هنک یم هتسد ور زیم یور اه ذغاک زااتدنچ . هسرب هدرک اهر هفصن ات هک

.*** رواک یوت هراذیم

ایب". مهارمه ": یتسد فیک هی هارمه هب هراد یمرب ور شیا هوهق یوتلا پ

. روسناسآ تمس هب میریم نوریب قاتا زا مهاب مریم شلا بند و مشیم دنلب

منکن هاگن شا هرهچ هب هک مریگب ور مدوخ یولج منوتیمن ریسم نیمه یوت

تحار یلیخ هک کإالایو ؟اب هشاب هنوتیم روطچ نوا اب سکس هکنیا رکف و

. میدوب هدش هگیدمه تسم و میدیدنخ یم یباسح ، مدوب

یور ماوخ یم ور متسد ! هریم جیگ مرس مرب نوریب روسناسآ زا هکنیا زا لبق

هی اب عیرس ، پیلیف . هریم یهایس مامشچ یولج هک مراذب روسناسآ هراوید



یامشچ ، مدیم هیکت همرمک یور هک شتسد .هب هراد یم ما هگن تسد

هنک. یم مهاگن نارگن شیتوقای

منیشیم هک یلدنص یور هش، یم ممدق مه میسرب گنیکراپ یوت نیشام هب ات

یم هاگن تکاپ هب لا وس اب متسد هدیم هرایم رد یتکاپ تروپشاد یوت زا

؟! منک

ه. نوخ ... روخب _

؟ مروخب نوخ _

دیاب هنکن ریغت نم لثم تامشچ گنر یاوخ یم هگا هنک:" یم نشور نیشام

." ینوسرب تدوخ هب یدایز نوخ

. نوخ ندیکم هب منک یم عورش مابل واب منک یم زاب ور تکاپ هشوگ

نیشام زا نوریب هک هتفیم تیمسا هب ممشچ هریم نوریب هک گنیکراپزا

یور هک پیلیف تسد یور متسد . مدوب هدرک شومارف ونوا !کال هداتسیا

". یراد هگن مکی هش یم مااا ": مراذیم هنومرف

نوریب ور مرس ، مشکیم نییاپ ور هشیش هراد یم هگن ونیشام تیمسا کیدزن

هک هزادنیم پیلیف هب یهاگن وهی مخ یمک هش یم مکیدزن ، هردنآ . مربیم

هظحل یارب ور هردنآ ، پیلیف راتفر یدرس یتح هدیمن شدوجو هب یتیمها

: هراد یم هگن تکاس ییا

؟" یریم یراد اجک "

." مدب تاجن ور اتالایو مریم ": منزیم یدنخبل

ربخ یب ونم ": هربیم شابیج یوت وشاتسد و هریگیم هلصاف نیشام زا مدق هی

". راذن

. هدیم تکرح ور نیشام پیلیف عقوم نومه و مدیم نوکت ومرس

شلیابوم واب هراد یم هگن نابایخ یوت هک هش یم بورغ کیدزن ابیرقت

یباسح مروخیم ور تکاپ یوت نوخ هیقب منم هنز. یم لیمیا اتدنچ

. مشیم حلا رس

تس هریخ تولخ نابایخ هب مخرچیم شتمس ،هب هراذیم رانک ور شلیابوم



ولج گنر هایس نو اتدنچ هکنیا ات منیشیم تکرح یب مورآ . هگیمن یزیچ و

ییا هرظنم نیچمه رظتنم راگنا ،هک پیلیف . دننک یم کراپ نومنیشام بقع

،بآ هریم هدش کراپ ولج هک ینیشام تمس هشوهب یم هدایپ نیشام زا دوب

شرسپ یارب ردقچ شداماد هک هنودب رونلإ یاقآ هگا . مدیم تروق ور مولگ

وکال هش یم ربارب دنچ شهب تبسن شا عالهق امتح هتشاذگ مومت هگنس

. دیما ان نمزا

تکرح ور نیشام و هدرگیمرب هرابود پیلیف هک هشک یم لوط یتعاس عبر

. مینک یم تکرح انیشام نوا لا ...بند هدیم

؟ دینک شادیپ نیتسنوت _

. یذوفن هی کمک هب _هرآ

ییا هداج .زا میشیم جراخ رهشزا ام هک هشک یم لوط مین و تعاس هی

هداج یولج کرهش یاه لوا . میسریم یکرهش هب هکنیا ات مشیم در گرزب

هک یدارفا و نشیم کراپ هدنکارپ نو یاه نیشام هراد یم هگن تسب نب ییا

هک ییا هنحص هب هدز ناجیه . هدایپ نیشام زا دنا هدیشوپ و زهجم ال ماک

رابنا و تسب نب نابایخ دراو انوا . مشیم هریخ منیبیم ممشچ یولج مراد

هلصاف نیمه وت مه ، پیلیف . دننک یم هرصاحم ور ییا هبورخم گرزب

هنک... یم ندیشک هدامآ ور یراگیس

هدننار هرجنپ تمس زا هک منزیم لوز هش یم زاب نابایخ لخاد هکرابنا رد هب

مونش یم یزادناریت یادصراب دنچ یتح ندیم شلوط یلیخ . هندید لباق

هب هزیر یم نوریب وشراگیس رتسکاخ . مشکب راظتنا رتشیب نارگن مروبجم

..." سرتن هنز:" یم وحم یدنخبل ما هتفشآ هرهچ

ارچ؟ _

. یشیم تاه یلیخ شنکاو نیمه یوت طقف نوچ _

نوریب دارفا نوا زا اتدنچ هشو یم زاب رابنا رد عقوم نومه ، مشیم خرس

امدآ نوا زا یکی ندرگ رود وشتسد ! سایو کإال نوشیکی هارمه هک نایم

هرجنپ تمس هب هاگادخان . هراد یمرب مدق ندرک رغرغ لا حرد و هتخادنا

.کإالایو، مراذیم زاب هشیش هبل وماه هجنپ و مرب یم موجه پیلیف تمس



ردقنوا . مدیم نوکت تسد شارب هش یم هریخ مهب و هرایم باال وشرس

هریگیم ور ماهولهپ ، پیلیف . هرادن ینعم مارب شبجعت و مخا هک ملا حشوخ

هنوشنیم شاپ یور هدش هدز ناجیه یزیچ ندید زا هک هچب هی لثم ونم و

یدب حلا دوجو !اب هدیم نوشن لعملعسکع عیرس .کإالایو، مشاب رت تحار ات

. دایم پیلیف نیشام تمس هب هراد هک

. مشیم هل شینابصع هاگن ریز هش یم هک رت کیدزن وکیدزن

؟ یدرک وراکنیا _وت

کمک تزا یسک هگم ؟ یچ بقلا :"رد هنزیم مرب،داد یم نیشام یوت ور مرس

؟" تساوخ

پیلیف هب هراد هک ممهفیم یتقو . هراذیم نیشام فقس هبل ور شتسد هی

منک:"نم یم زاب نوبز ینوزرل نحل اب هگیمن یزیچ منوا و هنک یم هاگن

." متساوخ شزا

!!" لئوگین هنک:" یم همزمز مهاگن تام

؟" ینابصع یچ یارب ": مسرپیم

...!!!! نوا شیپ یتفر ارچ ... ییاجنیا وت نوچ _

هنک... کمک تهب تسنوت یم هک یسک اهنت نوا _

وش هدایپ :"حاال هنک زاب داوخیم ور نیشام هنک،رد یم لگ شتیکلا م ساسحا

ایب". نم ،اب

هراشا دارفا نوا هب تسد واب هدنب یم ور نیشام رد پیلیف عقوم نومه

لخاد زا هک هنک زاب ور رد هراد یعس هرابود بجعتم هنک.کأالایو، یم ییا

"؟ هدیم ینعم هچ اراکنیا ": هسرپ یم یبصع هش، یم لفق

نو.کإ تمس نرب یم نوشدوخ واب نریگیم تشپ زا ور کإالایو دارفا نوا

!؟" ینک یاوخیم راکیچ هنک:" یم هاگن مهب الایو،

یور وشاپ ، مشیم هریخ هدز لوز مهب هک پیلیف هب منودرگیمرب ور مرس

مونش یم وشادص هش. یم در تعرس اب الایو رانک وزا هدیم راشف زاگ لا دپ



." ییتنعل هنز:" یمداد دنلب هک

. مدنبیم ور ینمیا دنبرمک و هدننار کمک یلدنص یور مدرگیمرب

هنک؟ یم رکف یچ مبجار االن

نیا شتبثم هتکن ! هنزب سدح هنوتب هک هریم شیپ ردقنوا هشاب یچره

. تسین رطخ وت شنوج هک هشاب هنوتیم

مراد مشاب شرانک االن هکنیا ییاجب . مریم راجنلک مضغب اب ور هار لوط مامت

تسود ونم نوا هک متسین نئمطم زونه هتبلا منک، یم هفاضا شاه درد هب

هن. ای هراد

هدایپ شهارمه منم هش یم هدایپ و هراد یم هگن یکیش لته رد یولج

یدورو تمس هب میرادرب یمدق هکنیا زا لبق متسیا یم شرانک . مشیم

یم راکیچ متسنود یمن متشادن وروت هگا ... منونمم تزا منک:" یم شلغب

منک". متسنوت

لخاد مهاب ، هگیمن یزیچ مربیم ورباال مرس هراذیم ما هنوش یور شتسد هی

زیم تمس ونم هش، یم میسقت شخبود هب دورو زادعب گرزب ...سنلا میریم

یراد تسود یچره هنک:" یم هراشا ونم وهب هتسرفیم الیب یاه یلدنص و

منک". وزر قاتا هی نم ات هدب شرافس

هک یشمارآ زا مبل یور یدنخبل . هتحار و مرن یلیخ هک منیشیم یلدنص یور

ور مامشچ و مدیم ور ما هیکت تذل .اب هنیشیم هدیم لا قتنا مهب وهی یلدنص

و مراد یمرب زیمت ییا هشیش یور زا ور ونم یتحار سفن زادعب . مدنب یم

! هشک یم توس مرس شاه تمیق ندید ،اب مزادنیم شهب یهاگن

لدم راد کرام راولش و تک تسد هی تمیق اب شا هداس ینتسب هی یتح

رفن هی روطچ ، هیکی قیقد شاه تمیق هنز. یمن وم ، وکان هتناد روهشم

ینتسب هی شلوپ واب هرذگب یکیش نوا هب راولش و تک هی زا هنوتیم

! هروخب

! پیلیف لثم یرادلوپ یاهافلآ ، سا هداس شباوج

نوسراگ منک. یم هاگن گنر اگنر الت قنت روآ اهتشإ یاه مسا و هیقب سکع هب

رانک یمرف و بترم سابل اب هرتگرزب نمزا لا سدنچ ابیرقت یناوجون رسپ هک



اقآ"... نیدیم شرافس یچ ": هتسیا یم مزیم

مراذیم زیم یور ونم . منیشیم خیس و منزیم یدنخبل اقآ، هگیم مهب هکنیا زا

." ینک تشاددای هرتهب ": مگیم کرسپ هب

اقآ". :"هلب هدیم نوکت وشرس

. هرایم رد شدنب شیپ یولج بیج زا راکدوخ هارمه تشاددای هچرتفد

یولج منک یم یعس هش، یمزاب یداراریغ مشین اقآ، تفگ مهب هرابود هکنیا

کشالیت ینتسب گرزب ناویل :"هی مایب رظنب اقآ هی اعقاو ات مریگب ور مدوخ

یاه ینیریش نیازا ، هشاب هدش نیئزت تابنبآ یاه هکیت اب شور هک

..." دیرایب مارب افطل مه هویم نوجعم و صوصخم

." دیرادن ییا هگید رما ": هزادنیم مهب یهاگن

هدموا اهاج روجنیا پیلیف اب بقالمه مشیم هدز وج مارتحا همه نیا زا

هک مدب ور شباوج ماوخیم ،ات مدوب هدادن شرافس ییاهنت حاتاال یلو مدوب

هرب... هنوتیم هن

ملباقم درم تمس ، ناوج نوسراگ . هنیشیم مور هبور یلدنص یور ، پیلیف

یدرس و تهبازا یگچاپ تسد هنز،اب یم قرب یروجدب شامشچ و هخرچیم

امش ": هنوبنج یم ور شنوبز طایتحا اب هنیب یم شا هرهچ یوت هک

؟" دیرادن یشرافس

اتود هداد شرافس یچره ": هگیم مداد شرافس یچ نم هکنیا هب هجوت یب

." رایب

. هریگیم هلصاف زیم وزا هدیم نوکت وشرس ، نوسراگ

نوشن یشنکاو نیچمه هنک دروخرب پیلیف اب سکره مدرکن تداسح

هدش. یداع مارب . هدیم

؟ تن میگ میرب یراد تسود ماش زادعب _

". مدرکن شناحتما ...اتحاال ههرآ منک:" یم شاگن قوذ اب

. هرذگیمشوخ تهب _

و گرزب ینتسب هب ناجیه اب نم . نریم و نراذیم زیمرس ونوماه شرافس



! مخا اب پیلیف یلو مشیم هریخ نوجعم و ینیریش

! یدب شرافس ماش دوب رارق _

مراذیم منهد یوت ونوا زا یمک قشاق اب منک یم دنلب ور ینتسب گرزب ناویل

." دایمن مشوخ ازیچنیازا نم ینودیم هنک:"وت یم ضارتعا .زاب منزیم یدنخبل

نک." شناحتما راب منک:"هی یم هراشا شینتسب هب دنخبل نومه اب

هنک. یم هزم ور نوجعم و هراذیم شنهد یوت ینیریش هنودی

شرس ور عمط شوخ مرگ نوجعم و منک یم مومت ور ینتسب گرزب ناویل

.هب هدیم مل یلدنص هاگ هیکت یور مرمک هک مشیم نیگنس ردقنوا . مروخیم

.. هشیم دنلب . منزیم یدنخبل یتخس

. هگرزب تن میگ هی مود هقبط _

. میریم باال یروخاذغ سنلا رانک یاه هلپ زا مهاب و مشیم دنلب تریح اب

و هشخپ اج همه هک یگنر اگنر اه رون و میگ عاونا یزاب یاه زیم ندید اب

. مایم دجو هب کیزوم یادص

ونم هک میتسیا یم گرزب هنیآاتود یولجودره هریگیمور متسد ، پیلیف

ور پیلیف و هاتوک یاپ وتسد کیچوک رس اب هدیم نوشن یکیخ قاچ یلیخ

هک یزاب . میدنخیم مهاب ودره . دننام گنلش یاپ و تسد و هراوق یب زارد

هک ننشور غارچ اتدنچ ماپ ریز هیزاس هنوخ هقباسم هی هش یم عورش

روتینام یوت و مراذب شور ماپ دیاب نشب شوماخ هکنیازا لبق عیرس یلیخ

هنک. یم یزاس هیبش یراد هدنخ لکش هب ونم یدق

مهاگن بجعت ،اب پیلیف . نیمز یور متفیم مشیم روبدور هدنخ ,زا مدنخ یم

دنلب هنز یمراج ونم نتخاب دایمرد ادص هب یزاب هکآژری یلا حرد هنک یم

یزاب ناجیه مامت راگنا ملا حشوخ یلیخ مریم هگید یزاب هی تمس هب مشیم

یمرب ور کبس یاه هحلسا . هرایم موجه هراد مهب هدشن هیلخت هک یندرک

هی وت ونم ، پیلیف ! هدیمن نوشن یزیچ منک یم هاگن روتینام هب یچره مراد

بیجع کنیع وهی هدنبیم یدنبرمک اب ور مدندب رود و هراذیم یعبرم هاگیاج

. هراذیم مامشچ یور



. یهابت زا رپ هایس یایند !! هدرک مبجعتم مور هبور یزاجم یایند ندید

منک! یم ساسحا ور ندش سیخ یتح ... هینوراب یربا اوه دولآ هم اج همه

یم ور ییا هچب و نز غیج یادص یتح . دننک یم رارف دنراد هک ینامدرم

و مریم هار مراد اعقاو ، مراد یمرب مدق نوشتمس هب ناوخیم کمک هک مونش

. هدیم تسد مهب نامرهق ربا هی هسح هک هیعیبط مدید یولج ردقنوا

منک. یم کیلش و مریگیم ییاضف یامجاهم تمس هب ور هحلسا

نوشتمس وهب مود یم هنما منک یم رکف هک فرطره ،هب نشیمرت دایز

یاهادص مرس فارطا زا دننک یم مرصاحم و رتدایز وهی منک. یم کیلش

هب هتفیم متسد زا هحلسا هک ردقنوا ... هزرل یم مندب مونش یم کانسرت

داد دنلب متروص یولج گرزب ییاضف مدآ هی ندید اب مزادنیم یهاگن مفارطا

. نیمز یور متفیم و منزیم

زا مراد هک روطنیمه هنک؟ یم بلج ور ما هجوت یسک نتساوخ کمک یادص

مدآ ریسا هک یهایسوم رسپ . مزادنیم یهاگن ادص تمس هب مزرل یم سرت

مدآ زا یکی هک مرب شتمس هب ماوخ یم ! داوخ یم کمک مزا هدش اه ییاضف

یور زا هک کنیع متفیم هیرگ هنک.هب یم خالص ریت هی اب ونوا اه ییاضف

هچ نیا ": مشیم ور هب ور پیلیف هتفرگ هرهچ اب هش یم هتشادرب ممشچ

!" هندرک یزاب زرط

متفگ هک یسک هب ات مدموا ؟ منک یم راک یچ اجنیا نم . هریگیم ملد

منک! تنایخ مراد شتسود

ما". هتسخ ": مزادنیم نییاپ ور مرس

یور ال ماک ات هریگیم وموزاب و هراد یمرب متسد ریز زا ور هحلسا ، پیلیف

یزاب بابسا هحلسا ات هدرگیمرب هنک یم اهر ور متسد یتقو ... متسیاب ماپ

. متفیم رارف رکف هب هراذب شاجرس ور

ریز هک دوب هتفگ مهب داد، یم تسد زا وشنوج تشاد نم رطاخب کإالایو،

هاگن شهایس یامشچ وت منوتیم روطچ هشب مومت بشما هگا . منزن مفرح

منک! نوهنپ منوتیمروطچ ؟ منک

. مود یم یتمس هب منک یم دایز ور متعرس ... مریم بقع بقع مدق دنچ



ونوشلوق هک ییاه تقامح زا وسرت هنم هش! یم مراتفر هجوتم ، پیلیف

. مسرتیم کإالایو زج همه... زا مدوخ .زا مسرتیم مدیم

. منکشب مراکنیا اب ور شلد دیابن

فرط ره زا تسه فارطا یزاب هلیسو روتینام یلک و هغولش یلیخ تن، میگ

کاپ ور مسیخ یامشچ متسد تشپ اب منک یمن ادیپ ور جورخ هار مریم هک

،اب منوخرچیم ور مرس هش! یم هقلح منت رود پیلیف تسد هک منک یم

؟" تلوق ریز ینزب یاوخیم ": هریم رشت مهب تدیدج

باذع سوه نیب . هنوبسچ یم شدوخ هب ور مندب هرایم مهب هک یراشف اب

هگید طرش هی هش یم ": مراذیم شتسد یور متسد ، منومیم قلعم نادجو

؟" یراذب

تفرح ریز ینزب متفگ تهب هتدای ": هتسیا یم مور هبور هنک یم ماهر

." اهدب مدآ نومه هب مدیم شلیوحت

." یشیم نوشداماد یراد نوچ . ینک یمن وراکنیا منک:"وت یم شاگن نارگن

سپ هرت! مهم زیچ همهزا متیعقوم هرادن ینادنچ تیمها مارب تلصو _نیا

هک یسک لا بند ندرگیمن انوا ینک یم رکف منک، ینابرق مرضاح ونوا نودب

؟ هدرک دازآ ورونلإ رسپ

. مشکیم ینیگمغ و قیمع سفن

... مشب مدقمه شاهاب هنک یم مروبجم و هریگیم ور متسد

کإال نتشاد یارب ییاه یراک ادف هچ مرضاح مدب نوشن هنم تبون حاال دیاش

مدب. ماجنا ایو

. هشب مومت هشیمه هساو شنداد تسد زا تمیق وهب

درگلو اتود لثم کإالایو ونم ، منک یم ضغب هنک یم زاب ور قاتا رد یتقو

اب طقف هک بترم قاتا نیا .اما میدرک هبرجت ور نومسکس نیلوا ینابایخ

. هدرک یتنامر مورآ وراضف ردقچ ... هنشور ابآژرو رون

رد ندش تفچ ندینش اب هنومیم تباث گنر دیفس هرفنود تخت یور مهاگن

. هروخیم رس مکشا هرطق



مونش یمن ییادص چیه مشیم مورآ یمک ، مراذیم متروص ولج وماتسد

. پیلیف راتفر زا مرادن یروصت

مهب هتسشن تخت هبل هک شمنیبیم ، مدیم هلصاف مه زا وماه تشگنا زا اتود

؟" یتسیاب اجنوا یاوخ یم یک :"ات هدنوم هریخ

وت اب بشما هگا ": مشاب تسار ور شاهاب ماوخیم ، مراد یمرب مدق دنچ

!" هتخس یلیخ ؟ مشور هب ور ابکإالایو روطچ ادرف مشاب

هدز، لوز مامشچ وت هک روطنیمه و هریگیم ور منوزیوآ تسد یمورآ هب

..." یدوب یک یاگمٱ لوا وت وگب شهب ": هدیم باوج درس

منک. تنایخ هک هشیمن لیلد مندوب اگمٱ _

رکف عوضوم نیا هب روطچ یدرک یم هلماعم ماهاب یتشاد هک عقوم نوا _

؟ یدرکن

ور شتسد و هشک یم شدوخ تمس هب ونم سوسحمان یلیخ . مشیم خرس

شدوخ مرویلپ یاه نیتسآ وزا هنک یم در ماتشگنا زاالی شزاون تلا ح هب

، نومرادید نیلوا لثم ": هنز یم بل مشوگ کیدزن ، هنوسر یم مقاس هب ور

." میشاب مه هنشت ردق نومه ایب

: مشیم هریخ شقارب یتوقای یامشچ یوت مراذیم شا هنیس یور متسد هی

..." مسرتیم "

. مترانک هشیمه _نم

." یگیم غورد ": متفیم هیرگ هب

هظحل نیمه طقف نک. رواب مهوت ، مگبرازب ": هسوب یم ور مبل یور کشا

نک". رکف مهب ... بشما نیمه

هدش ،مار هدیم همادا مندرگ یور وات هراکیم ما هناچ یور ات وشاه هسوب

هش یم اج هباج یمک و هراذیم مرمک یور ور شتسد ،هی منیشیم شاپ هیور

هنک. یم مزارد تخت یور

". پیلیف :"هن... مراذیم شتروص یور متسد ، مدیم ورباال مرس

متسد فک ییا هسوب ، هروخیم شابل هب ات هدیم رس متسد ریز ور شتروص

؟" هدروآ ایند هب اگمٱ هی ونم یتسنود :"یم هنوشنیم



مور هک روطنیمه هزادنیم شتسد هی یور شنزو منک، یم شاگن بجعت اب

یناوجون ات هنک:"نم یم شزاون ور ماهوم شا هگید تسد اب هتخادنا هیاس

یاگمٱ نوا طقف و دوب یبیجع یافلآ مردپ ، مدرک یم یگدنز نوا رانک

میداد تسد زا ونوا یتقو هنک، شلمحت تسنوت یم نوبرهم یتاساسحا

هی نتشاد ینریش و یتخبشوخ عمط مردپ لثم منوتب منم مدرک وزرآ

مهم دایب شیپ داوخب یچره شدعب منک. ساسحا مدوخ رانک وراگمٱ

." تسین

..." مدرک هابتشا نم هش:" یم رت لمحت لباق مارب ، پیلیف راتفر کرد

." تلا بند ندموا یم دیابن ": مدیم همادا ینوزرل نحل اب هنک یم مخا

. یتشاد تسود ور کإالایو نوچ یدموا _

یمن منک! تنایخ شهب شبیقر تخت یور هک هینتشاد تسود هچ _نیا

منک. بارخ ور هراد نم زا هک یروصت ماوخ

فرطود هب وشرس ، هتشادنرب ماهوم شزاون زا تسد هک روطنیمه ، پیلیف

". ینزب مسپ تحار ردقنیا ینوتیمن :"وت هدیم نوکت

زاب هراد یمرب زیخ مور ما هنوش نداد راشف اب هک مشیم دنلب مجنرآ هیور

ماه تسد . هنوبسچ یم مینوشیپ هب ور شینوشیپ هنک. ممورآ هنک یم یعس

کیرش ماهاب ومیاهنت ... متساوخ یمن نم هگم ": مراذیم شتروص فارطا ور

لوپ نوا نک لوبق ینک باختنا ونم تتیعقوم نم نیب یتسنوتن و یدوب

." نراد وت یارب یرت باال هاگیاج تورث

اج شابل نیب ور مبل هنک یم گنچ ماهوم وت وشتسد ماه هتفگ هب تیمها یب

هب وشرس یمورآ ،هب پیلیف هش! یم زاب مکحم یدگل اب قاتا رد ،هک هدیم

ندید اب مدش زارد هک روطنیمه هنک. یم دنلب وشدوخ هنودرگیمرب رد تمس

هرب! یم مسفن کإالایو

دنلب تخت یور زا لماک ، پیلیف . دایم نومتمس ،هب یمخز و ینابصع نوگنل

!؟" لخاد یایب نییاپ یزادنب وترس روطنیمه هداد هزاجا وت هب هش:"یک یم

وگب :"حاالوت هگیم هنعط اب هنز یم پیلیف تروص یوت هک یتشم کإالایو،اب

؟" ینزب تسد تسین تدوخ هکملا یزیچ هب هداد زاجا تهب یک



ما هیکت مشیم دنلب سرت !اب نتفیم مه نوج هب ودره هشو یم دنلب ، پیلیف

ور کإالایو راب دنچ پیلیف منک. یم عمج ور ماهاپ و مدیم تخت جات هب ور

ونوا هنز یم شفیرح یاپ طسو هک یدگل اب مه وکإالایو هبوکیم راوید هب

هلمح شتمس هب هرابود هنوشنیب هک یمک هلصاف واب هنک یم رود شدوخ زا

ور شا هقی و هنیشیم شا هنیس یور و نیمز یور هزادنیم ونوا هش یم رو

مهب پیت نیا یوت ،کإالایو هنک یراک فاص ور شتروص تشم اتاب هریگیم

هب هک یتریغ و مخز نوا اب اصوصخم هدش باذج و شل یلیخ داشگ هتخیر

ات هنک یم عافد شدوخ زا هنانمنتلج پیت نیا یوت پیلیف و هتفرگ شدوخ

نیا وت مرایمرد یزاب زیه مراد ارچ نم فواا هنک. رود شدوخ زا ونوا

. مشیم میاق شریز مریم و مراد یمرب ور تخت یور !مالهف تیعقوم

وت هک ماهاپ نیب ور مرس و مدنب یم ور مامشچ ، مراذیم ماشوگ ور ماتسد

رتشیب ! دایم یزیچ نتسکش یادص منک. یم نوهنپ مدرک نوشعمج ما هنیس

، مشیم عمج مدوخ وت

!!؟ هنز یم باال یسک ور مالهف

زا وماتسد کإالایو بل یور ینوخ دنخبل ندید اب منک یم زاب ور ممشچ هی

هدش! زوریپ نوا هکنیا لثم ، مراد یمرب ماشوگ یور

". هنوخ میرب هنز:"ایب یم بل متروص یور هب ور هرایم مالهف لخاد وشرس

یم لا بقتسا شزا یدنخبل ،اب هنزب االن تسنوت یم هک ییا هلمج نیرتگنشق

منک.

تذل واب مسوب یم ور شینوخ یابل نوا و مزادنیم شندرگ رود وماتسد

. مکمیم وشاه بل یور نوخ

تمس شمشکیم ، هنک یمن میهارمه ال صا هدش، بجعتم میناهگان راتفر زا

. هشک یم زارد گنر دیفس مالهف ریز نم اب هارمه هشو یم میلست هک مدوخ

ثعاب راک نیا یوت مندوب هبرجت یب و رتشیب نوخ ندروخ یارب نم قتالی

یور شتسد . هشک یم بقع ور شرس مرب. شیپ یداع ریغ یلیخ هش یم



"... یدرک هراپ منهد ": هراذیم منهد

ماشآ نوخ هزات دیشخبب ": مراد یمرب منهد یور زا وشتسد و مشیم دنلب

." مدش

اتزا هریگیم ور مچم هنک، یم مخا هش! یم هریخ مهب ییا هظحل زاب نهد اب

؟" یدرک نوهنپ مزا ور یچ هگید هنک:" مدنلب تخت یور

باوج لا بند رظتنم یلا غذ یامشچ نوا و ندروخ هرگ مهب شهایس یاهوربا

هک لد هت زادنخبل نومه اب مشیم دنلب . هدش قرغ مامشچ یوت شلا وس

تارب وزیچ همه ": متسیا یم شرانک هتسشن مابل یور الایو دوجو رطاخب

." مگیم

نیمز یور ، پیلیف . میریم قاتا رد تمس هب مهاب ، هنودرگیمرب ور شتروص

ور ماپ منک یم شهاگن ، هریگیم ور ماپ میشیم در شرانک زا یتقو هداتفا

شاهاپ یور پیلیف عقوم نومه هش یم مندرک ریگ هجوتم .کإالایو، مشکیم

." شیربب مراذیمن ": هتسیا یم

هزیت ردقنوا هگیدمه هب نوشهاگن ، مداتسیا ینابصع ی افلآ اتود طسو نم

شلوق ور دیاب ، لئوگین ": هدیم باال ییوربا ، پیلیف . هربیم ور ماسفن هک

"... هشاب نم اب وت یدازآ لباقم ،رد هنومب

ماهر ادابم ، منک یم هاگن ور هتفرگ ور مچم هک کإالایو تسد ، منزیم خی

تدوخ ملا ونوا ،هگا مدوب شقباس رسپ تسود :"نم هدیم همادا ، پیلیف هنک!

هنم... رطاخب یدرک

... هنم رطاخب هماشآ نوخ هک االمن

... هنم رطاخب مزاب یدازآ وت هگا

طقف هن ماجنیا منم :"حاال شدوخ تمس هشک یم ونم برض کإالایو،هی

وت".

مدقمه شاهاب مشیم روبجم ، هریم هار عیرس یلیخ . نوریب هریم قاتا زا

هراوید هب ور شا هیکت هش! یم لا حیب میسر یم هک لته زا نوریب . مشب

منک:"الایو... یم شهاگن سرت هنک...اب یم اهر ور متسد ، هدیم ور هدایپ

!" هدشیچ



یم ! هدرک نوخ قرغ ور شسابل هک هراذیم شمخز یاج یور ور شتسد

. بقع هدیم لوه ونم هک منیبب ور شمخز و مرادرب وشتسد ماوخ

نیشام تس،زا هردنآ . هراد یم هگن میداتسیا هک ییور هدایپ رانک ینیشام

؟" هبوخ تلا هنک:"ح یم ملغب نارگن هش یم هدایپ

کإالایو. تمس مریم مدیم نوکت ور مرس

یم زاب ور نیشام بقع ،رد تیمسا . هراد یزیرنوخ دش.. نوشاوعد مهاب _

و منیشیم شرانک منم ... یلدنص یور میراذیم ور کإالایو هگیدمهاب هنک

شا هجنپ واب هدیم یلدنص هب ور شا هیکت هنک.کإالایو، یم یگدننار هردنآ

. هدیم راشف ور شمخز یاج

.... هدرک زاب رس هک یمخز نیادب حلا نیا مدب، حلا نیا رصقم

منوتیم منوبز اب ور مشین یاه نودند هنک. یم کاپ ور مسرت مامت نوخ یوب

نوا یوت نتفر ورف یارب و نریم هار مخم یور نراد یباسح هک منک سح

شزاگ شدب حلا نیا وت منوتیم روطچ نم یلو . یرامش هظحل مخز یاج

!؟! مریگب

شنهد قازب واب دیکم ونوا پیلیف هک یتقو متفیم مینوشیپ یور مخز دای

دیاب یلو دوب. یحطس یلیخ مخز نوا هتبلا درک. بوخ ور مخز نوا

ور منوبرهم یافلآ ندیشک درد و متسیأب راکیب هک هنیا زارتهب منک شناحتما

. منیبب

یاه تشگنا ما هگید تسد واب کإالایو هنوش یور مراذیم متسد هی

مخز ندید باال،اب مدیم ور شسابل منک یم دنلب شمخز یور زا وشینوخ

لبق هش،ات یم ریزارس ماکشا هدش زاب اوعد رطاخب هک هیخب نوا و شولهپ

منک.ن یم کیدزن شهب ور مرس هراذب شمخز یور شتسد هرابود هکنیا زا

اب مدیم تراسج مدوخ هب هش یم گنچ ماهوم یوت شتسد هنک یم ییا هلا

شنوخ و مربیم ورف شمخز یوت ور مشین یاه نودند هریزارس ماکشا هکنیا

لا بند مابل واب سمل منوبز اب ور شمخز منوتیم ات مورآ یلیخ . مکمیم ور



منک یم شادیپ هکنیا .ات مدرگیم هراد ور یزیرنوخ هار رتشیب هک ییاج

هش. یم جراخ منهد زا هدام نیرتشیب عقوم نوا نوچ مریگیم شزاگ

. شمشکیم درد ایزا هش یم لیدبت منک!ای یم راکیچ مراد منودیمن

، لئوگین ": هراد یم هگن ور نیشام ، هردنآ ! هشک یم ور ماهوم هنز یم داد دنلب

." ناتسرامیب شمربب راذب یایمنرب شسپ زا هگا

ن شدرد زا منک.کإالایو،کالهف یم یهاگن شمخز وهب مرایم بقع ور مرس

! منیبیم ور شمایتلا مراد یلو هنوزوسیم منودیم هنک یم هلا

منک رکف ": مزادنیم ومهاگن هردنآ هب مدرگیمرب . هتفیم مرس یور زا شتسد

." مدموارب شسپ زا

. منیبیم ولج هنیآ وت ور مدوخ هنز! یم شکشخ مهب بجعتم هفایق ،اب هردنآ

هی هیبش سیخ یامشچ و مبل یور هرخسم دنخبل نوا واب هینوخ منهد رود

. هتفیم یلدنص یور هش یم شوهیب مایم.کإالایو، رظنب یضوع راوخنوخ

ور شندب و ماپ یور مراذیم وشرس و منیشیم تسرد مدیم نییاپ وشسابل

. هشاب تحار ات منک یم اج هباج یمک

نم. هنوخ میریم _

کاپ ور تتروص ": هریگیم متمس وهب هرایمرد تروپشاد وت زا لا متسد هی

." هنکن تشحو دموا شوه هب تقو هی هگا نک

منک. یم کاپ ور متروص ، مریگیم شزا ور لا متسد و مدنخ یم

شاه بل و هدیفس چگ لثم هک مشیم هریخ کإالایو هدیرپ گنر تروص هب

رانک ور هتخیر شینوشیپ یور هک شهایس یاهوم . نرادن یگنر هگید مه

منک. یم ششزاون و منزیم

هش. یم یگدننار لوغشم ،زاب هردنآ

.* هریگیم مورآ زیچ همه زاب شنتو ادص ورس همه نوا زادعب

. هگیمن یزیچ ام زا مودکچیه میسریم هنوخ هب هک یتقو ات

زا هش.کإالایو،ور یم هدایپ ، هراد یم هگن هنوخ یدورو رد یولج نیشام

هش یم ": مریم شلا بند . هنوخ یوت شربیم و هنک یم دنلب یلدنص یور

"! مدوخ قاتا شیراذب



. هراذیم تخت یور الایو مورآ منک. یم زاب ور قاتا رد منم هنز، یم یدنخبل

. یریگب شود هی یرب هرتهب مهوت _

: هریگیم ور ما هناچ و هش یم کیدزن مهب ، مدیم نوکت ومرس یدنخبل اب

نک". زاب ور تنهد "

: هزادنیم یهاگن مانودند ،هب منک یم زاب ور منهد و مدیم هلصاف مه زا ومابل

." نکیچوک یلیخ تشین یاه نودند "

باتک هی هرتهب ": هدیم همادا هنک یم شزاون ور ما هناچ شتصش تشگنا اب

." منوخب اماشآ نوخ ناگهدش لیدبت بجار

". هردنآ منونمم منک:" یم شلغب

؟" یدرک ادیپ ورام روطچ یم,مرب:" باال مشلغب وت هک روطنومه ور مرس

یتح مهب یتخیر یباسح .کإالایو،ور مدرک تبیقعت یتفر پیلیف اب یتقو _

مزا شمدرک مدوخ نیشام راوس منم ، دننک شلر تنک نتسنوتن ارومأم نوا

منک. نوتبیقعت هک تساوخ

." مریگب شود هی مریم بخ ": مراد یمرب شرمک رود زا وماتسد

رس هب یهاگن ، هردنآ . متسد مریگیم سابل تسد وهی منک یم زاب ور دمک رد

هنک! یم منارگن هنک،زاب یم کچ ور شضبن و هزادنیم کإالایو عضو ور

سابل و منک یم مامح هکنیا زادعب ؟! مشاب هدادن ماجنا بوخ ور مراک هنکن

. مدرگیمرب قاتا هب مشوپیم ور ماه

هدز مرس شتسد هب و هتسشن کإالایو رس باال هک منیبیم ور وپیلیف

ماجرس زا منک یم شهاگن هدز تلا جخ ، میشیم مشچ وت مشچ هگیدمهاب

طالیی". وم هگیم وت هب منیبب ": هسرپ یم هک مروخیمن نوکت

:"حلا مریم شفرط هب منم دایب مکیدزن ات هش یم دنلب ، مدیم نوکت ومرس

؟" هبوخ کإالایو

... هداتفا شراشف _

راکیچ یراد ": دایم مهارمه بجعت رد،اب تمس شمرب یم مریگیم وشاتسد

؟" ینک یم



؟ یرازب اهنت ورام هشیم _

... مراد فرح تاهاب _

یچ بجار ینعی ، فووه ": مدیم هیکت شهب و مدنبیم شتروص یور ور رد

!" هنزب فرح ماهاب تساوخ یم

تخت یور مرپیم شتمس مود یم قوذ ،اب هروخیم نوکت یمک ، کإالایو

. شندرگ مزادنیم ور متسد وهی مشکیم زارد شرانک

هرهچ سکع هک منزیم یدنخبل هنک، یم زاب مورآ وشامشچ هخرچیم متمس هب

. منیبیم اهمشچ نوا یوت ور مدوخ

؟" یراد درد مزونه ": مشکیم تسد وشتروص هنز، یم کلپ

هنز:"هن"... یم بل هتفرگ یادص اب

هدش"! بوخ تمخز باال:" مدیم وشسابل و مشیم دنلب

یاج یور طایتحا ،اب هتفرگ شدوخ هب ور هدش کشخ نوخ گنر هک شتسد

هب تریح واب هنیشیم زیخ مین و نشیم زاب وهی شامشچ . هشک یم شمخز

؟" یدرک راک یچ هنک:"وت یم هاگن شمخز یاج

". نیبب منک:" یم زاب شتروص یولج ور منهد

هشک یم مشین یاه نودند یور شتشگنا و هرب یم رت کیدزن وشرس

مزاگ خخخااا ": هرپیم اج زا کإالایو مدنب یم ور منهد وهی، هریگیم مکلق لق

!" یریگن

یهاگن شتشگنا هب مرایم نوریب منهد وت زا ور شتشگنا و مدنخ یم

مدآ هیبش رتشیب ؟ یماشآ نوخ ینئمطم هنای:" هملا س هنیبب ات هزادنیم

." ییاهراوخ

: منیشیم شور هب ور ال ماک مراذیم شاهولهپ فارطا وماتسد تنطیشاب

؟" هروطچ شاتودره "

منک، یم هاگن شهب قشع واب منزیم یدنخبل هشک یم بقع وشدوخ کإالایو،

شیپ تفگ وپیلیف مدوب ناتسرامیب یوت یتقو ": هدیم مخا اب ور مباوج

... ییا هردنآ

؟" یتشاد راکیچ پیلیف شیپ سپ



هدب. تتاجن هک متفر وت هرطاخب _

ارچ؟! ... یتفگ بقالمه ونیا _

تردپ متساوخ یمن نوچ ": منیشیم شولج ونازود مریگیم نییاپ ور مرس

." هریگب مزا ور وت

... مدیسر یمن _هگا

..." یدیسر یلو ": هینابصع منک یم شهاگن یگدنمرش و مغ اب

_ وزیچ همه .وت مدوب تحاران تزا مروخب مه ریت هکنیا زا لبق ، متحاران تزا

مدیمهف یم هعقوم نوا دیاب نم ؟ یگیمن مهب یچیه ... ینک یم نوهنپ مزا

؟ مینک یم رارف میراد یچ یارب

، ندزدب ور وت ناوخیم انوا یچ یارب ؟هک منودیم وت بجار یزیچ نم هگم _

راد... هنوخراک رسپ

، میهار لوا زونهام ": مشیم کیدزن شهب ینارگن اب تخت یور زا هش یم دنلب

." مینودن یزیچ هیعیبط

شتسد زا هریگب هلصاف داوخ یم هک نیمه ، هشکیم شتسد زا ور مرس

." مینزیم فرح میراد ... یرب یاوخ یم اجک راذن ماهنت ": مشیم نوزیوآ

هنک. دازآ شتسد یور زا ور متسد هراد یعس و هنک یم مهاگن

هش. یم نوماوعد منک ثحب ورعج تاهاب رتشیب مینابصع _االن

! یدیمن تصرف مهب _وت

یور تکرح یب مشکیم بقع وماتسد مسرتیم شهاگن زا متمس هدرگیمرب

منک رکف ات مریم هش:" یم مخ هداتسیا مور هبور هک روطنیمه . منیشیم تخت

؟ مشیم هجنکش وت رطاخب ردقنیا مراد ارچ اعقاو ؟و ماوخ یم اعقاو ور وت

ال طوم هتیگنر رهاظ رطاخب ننئمطم مریگب میمصت نم و یشاب مرانک وت هگا

یی".

؟" منک راکیچ یتساوخن ونم هگا منک:" یم ضغب

ور نوشیکی دننکش یم تسد ورس تارب نراد هک همه ": هگیم هنعط اب

." ینک یم باختنا



یم ور وت طقف :"نم منزیم داد و مبسچیم شهب هرابود ، هریگیم مصرح

..." ماوخ

ماوخ یمن و متفگن یغورد هک نم ": متفیم هیرگ هب شمتفرگ هک روطنیمه

." منک یگدنز تاهاب ماوخ یم طقف منک، تتیذا

اه سوباک نوا مامت . مزرل یم ، هشک یم نوریب ملغب وت زا وشدوخ

ندب ،هب منک رکف دیاب مدیمن تیمها یلو دنخرچ یم مرس یوت نوشاهادص

هی نم تسنود یم نوا هگا مربیم باال مورآ ور مرس و منک یم هاگن کإالایو

مراد هک مشاب لا حشوخ دیاب .االن تشادن یریگ میمصت هب یزاین مهاگمٱ

یارب ونم هگا ، هنک رکف مبجار اعقاو ات هرب مراذب هرتهب ، مریم شیپ بوخ

اهنت و مزاسب مدوخ ور متشونرس منوتیم ممهفیم هک هتقونوا داوخب مدوخ

. مشاب خیرات تخبشوخ یاگمٱ

ونم یاوخب وت یچره ، هشاب ": مشیم مورآ منک، یم هاگن شامشچ یوت

." مدروآ شوج وهی زاب شخبب

." متشاد جایتحا ت کرد هب اعقاو ": هدیم نوریب یسفن

یبوخ رسپ ،وت لئوگین ": هریگیم ور منوزیوآ یاه تسد و هنیشیم وناز یور

یسک لقادح و یساسحا زارپ .وت میت ال کشم زا یهوک ودره ام یلو ، یتسه

هگیدمه لمکم هگا یتح ، مشاب نمراذب هنک یم هدافتسا شقطنم زا هک

!" موه ... میتسه ما هگید زیچ هی لا بند ام میشاب

؟ نومطبار یرادیاپ _

_هرآ.

کإالایو. مراد تسود _

. هشیم دنلب هنز، یم یدنخبل

هردنآ هارمه نمیشن یوت ، وپیلیف . میریم نوریب قاتا زا مهاب ، مریم شلا بند

وپیلیف .کإالایو،هب نشیم تکاس ام ندید اب هک نتبحص لوغشم و هتسشن

یم کچ ور شتسد یور مرس یاج هراد راتسرپ هک یلا حرد هش یم کیدزن

نشکیم نوشتسد زا وهی ور نوشمرس نزوس هک یارامیب هنز:"زا یم رغ هنک



." دایم مدب

مریم نم ": هگیم هردنآ هب ور هزادنیم راتسرپ ندرگ رود وشتسد کإالایو،

." شاب الیی طوم بظاوم ... وپیلیف هنوخ

کإالایو نتفر اب یلکشم :"وت هزادنیم یهاگن مهب هش یم کیدزن نومهب ، هردنآ

؟" یرادن

." میدز فرح شبجار ": مدیم نوکت فرطود هب ور مرس



کإالایو

؟" یدروآ نیشام ": مربیم هنوخ رد ات نوشک نوشک ،ور وپیلیف

منشیم عیرس منم ، هنیشیم نومرف تشپ و هراد یمرب شندرگ رود زا ومتسد

!" یشاب لا احرس ردقنیا دیابن هنز:" یم تراتسا هنک یم مهاگن بجعت اب

!" نیبب ": مدیم باال ومسابل

؟" یروط هنک:"چ...چ... یم هاگن ممخز یاج هب زاب نهد اب

ادیپ تا هلکورس روطچ وت منیبب ، مگیم تارب هار :"وت مدیم نییاپ ومسابل

دش؟"

. مدروخیم ماش کیردرف اب متشاد ... تفرگ سامت ماهاب هردنآ _

؟" هتشگرب نوا ": منزیم یدنخبل

وگب مارب ، هدرگیمرب هریم رفس نوا هیداع هکنیا هرآ، ": هدیم نوکت وشرس

؟" هدش وحم روطچ تمخز یاج

مچیپ لا وس یلک و هدیم شوگ بجعتم منک، یم فیرعت شارب ور ارجام همه

هب هش یم مومت هک مافرح منک. فیرعت یرتشیب تاییزج اب ات هنک یم

لخاد هک ینیشام یوت زا میسر یم رهش طسو یوت شسکول نامتراپآ

دیلک . میریم مجنپ هقبط هب روسناسآ واب میشیم هدایپ هتشاد هگن گنیکراپ

رپ ور اضف همه دنلب کالیم یب کیزوم یادص میشیم لخاد یتقو هنز یم

لخاد قایتشا اب منزیمرانک ور هشب دراو لوا داوخ یم هک ، وپیلیف ! هدرک

. منیبیم ور هنوخیم باتک هراد و هداد مل لبم یور ،هک کیردرف مشیم

یم شلغب و مرپیم هک هزادنیم مهب یهاتوک هاگن هش، یم نومدورو هجوتم

." رسپ دوب هدش گنت تارب منک:"ملد

هنک،یم لمحت ور منزو هروبجم و هشک یم زارد لبم یور ال ،ماک کیردرف

: دایمرب شسپ زا لا وس هی اب هک مدیمن هزاجا شهب هک هربرانک مریز زا داوخ

؟" یدروخ ریت مدینش "الایو،

نوخ :"هی مراذیم مولج زیم هبل ماپ وهی منیشیم شور هب وور مشیم دنلب



!" هدرک ممیمرت . ماشآ

ازیچ نیا زا هشیمه ، کیردرف هنک. یم زیر وشامشچ و هدنب یم ور شباتک

؟" ماشآ نوخ ": هسرپیم یواکجنک ،اب تشاد ییاونش شوگ و درب یم تذل

نوشلسن مدرک یم رکف هک نم ، منک:"هرآ یم شرت واکجنک یدنخبل اب

". هشاب هدش ضرقنم

هش یم زونه سا, هزات شنوخ ": مدیم شنوشن تشگنا اب ور مسابل هچراپ

." هدشن کاپ مماتسد یور زا مه شا هکل درک، سح ور شوب

درک کچ حبص زورما ور ممخز شدوخ وپیلیف نیبب ": مدیم ورباال مسابل

دوب"! اجنیمه

و هنیشیم ماپ یولج زیم یور دایم متمس هب هنز یم رود ور ،زیم کیردرف

هک یدنخبل اب هنک یم هاگن تقد .اب هشک یم ما هنهرب یولهپ یور وشتسد

هزات ماشآ نوخ ...هی تسین یندرک رواب ": هگیم همزمز اب هتسشن شبل یور

هنک"! وراکنیا هتسنوت راک

؟" هراک هزات یدیمهف اجکزا :"وت مسرپ یم مشیم تام

یلو ... هدش میمرت تمخز هنز:" یم یدنخ شین شیلسع قارب یامشچ اب

." هدنوم شاج هک درک دراو ور شین نودند یروج هاگن ور اجنیا

:"حاال مزادنیم یهاگن دنخبل اب هنک یم هراشا شتشگنا دنب اب هک ییاج هب

!" هدشن ضرقنم نوشلسن هگم هدب ونم باوج

یکوت و کت هی هشیمه ": هرایم رد شبیج زا ور شلیابوم هنیشیم مرانک

." اهاگمٱ یتح ... هنومیم نوشزا

هشلیابوم یوت شرس هک روطنیمه مخرچیم شتمس هب ، مدنخ یم

هیلا بند میدرگب میدوب هداد ریگ ییوشجناد نارود هتدای ، اگمٱ قشع ": مگیم

!" ساگمٱ وپیلیف میدوب هدرک کش همه ... لگشوخ یاگمٱ

مگیم هک ییا هلمج هب شامخا هنک یم هدامآ یمرگ هوهق هراد ،هک وپیلیف

. هرایب رد تتیباک وت زا وراه گام ات هدرگیمرب و هروخیم هرگ

. هباوخب تسنوت یمن هک دوب هدیسرت ردقنوا _هرآ،

. هخآ یدوب هداد ریگ یلیخ _وت



مزونه ": هگیم یخوش هب هنک یم هاگن وپیلیف ،هب هراذیم زیم یور شلیابوم

." مراد کش شهب

رشت مهب هرایم نومتمس هب ور هصقر لا حرد نوشراخب هک یاه گام ، وپیلیف

." ینکن یشحو ور کیردرف یدنبب ور تنهد هشیم :"الایو، هریم

شهاگن مولظم هش! یم رت یدج شمخا مریگیم شزا ور گام و مدنخ یم

یاه باتک لماک فصن ؟ یدید ور کیردرف قاتا ": ضوع ور ثحب منک یم

. هداد ماجنا قیقحت یلک هش، یم ادیپ تاع ال طا اگمٱ بجار شا هنوخباتک

هنک"! یم کش یوب یبیب ره هب هیباذج دوجوم نیچمه فشک لا بند همولعم

هرسپ نوا یارجام ": متمس هدرگیمرب و هریگیم وپیلیف زا ور گام ، کیردرف

؟" یدینش ور

هنک. بترم ور هنوخزپشآ ات هدرگیمرب هک میشیم وپیلیف لا یخیب ودره

. میونش یم نومافرح نیب اه فرظ ندرک اجباج یادص

هک هدرک اعدا یزاجم وت وگغورد اتب :"هی هروخیم شا هوهق زا یمک ، کیردرف

سکع نداد ای تاق مال هرارق نتشاذگ یارب هدز بیج هب لوپ یلک ، تساگمٱ

..." ازیچنیا

اه هدروخ بیرف نوازا یکی مهوت هک همولعم تفایق :"زا منزیم یدنخزوپ

." یدوب

کش شهب مک مک دعب یلو دش مرواب شلوا ، یتنعل ": هشک یم یهآ کیردرف

." مدرک

ردقنیا ": مربیم تذل ماتسد نیب هوهق ناویل یامرگ وزا مدیم مل لبم یور

." نکن یزادرپ ایور

رسپ تسود هرخ باال مدینش ؟ اربخچ هگید بخ هش:" یم رت یدج کیردرف

؟" یدرک ادیپ

ناونع هب هک دوب هرسپ نومه ... شیدید موا، ": مروخی مهوهق زا ییا هعرج

الهیی". طوم درک یم راک لته یوت رادنامهم

ینومهم ": هروخیم ییا هعرج شاهوهق زا هنک یم رکف یمک ، کیردرف



؟" تیمسإ

هرآ..." ": مدیم نوکت ومرس

. متشادن هرسپ نوا زا یروصت طقف ور نایرج تفگ مهب وپیلیف _

هچولک و ییا هتخت کشالت باقشب هی و هوهق ناویل هی اب مه ، وپیلیف

." هیلگشوخ رسپ ": هنیشیم نومرانک

شق ال خا ": هزادنیم شاپ یور وشاپ ، کیردرف منک. یم شاگن دنخبل اب

؟" هروطچ

یم دنخبل ، هسرتیم هنک، یم هیرگ دوز و هیتاساسحا یلیخ طقف ، هبوخ _

هنز...

"... هداس ردقچ ": هزادنیم یهاگن شناویل ،هب کیردرف

ور شتاساسحا یسک هش یمادیپ مکازورنیا ": هدیم همادا منک یم شهاگن

هن؟" تدوخ روطنیمه هدب، زورب یگداس هب

منک تبحص شاهاب متساوخ :"یم هراد یمرب کشالیت فرظ یوت ،زا وپیلیف

..." هراد یمهم راک راگنا هک نوریب تخادنا قاتا زا ونم یروجی یلو ،

: هگیم هنزب یزاگ شزا هکنیازا لبق و هزادنیم یهاگن شت کشال هب دنخبل اب

." هراد تسود ور الایو مه یلیخ "

؟" یدیباوخ شاهاب :"الایو، هدیم شوگ نومافرح هب تقد ،اب کیردرف

شابل زا ور شناویل وپیلیف مگب یزیچ هکنیا زا لبق ، مریگیم زاگ ور مبل

یرسپ شیپ نیا ؟ یسانشیمنور ،الایو کیردرف هیلا وس هچ نیا ": هدیم هلصاف

؟" هباوخن نوا لثم

. مدیباوخ یم شرانک مه میشاب هتشاد هطبار مهاب هکنیا زا لبق _

!" شهب یشاب هدزن تسد منک یمن رواب :" هناروابان نحل اب وپیلیف

س هدراهچ طقف هخآ ... متشادن رظن شور ": منزیم ییا هدز تلا جخ دنخبل

دوب". شلا

! هتفیم هفرس هب کیردرف

. شولگ هدیرپ ظیلغ مرگ عیام ما هلمج ندینش اب هوهق ندروخ هعقوم



": هریگب مورآ یمک ات هبوکیم شا هنیس ،هب مینک یم شهاگن وپیلیف ونم

؟" هچب ارب تخوسن تلد الایو، تهب تنعل

منک: یم هاگن نوشاتودره لا وس زارپ یامشچ هب نادجو باذع ساسحا اب

ال صا هدش! شلا س هدزنوپ تفگ شدوخ ، دینکن مهاگن یروجنیا ؟؟ هیچ "

درک. عورش شلوا شدوخ

!" هریمیم شمسوبن ای منکن شسمل هگا راگنا دوب، یروجی شلا ح

؟ یدرکن فیصوت ور تدوخ االن ینئمطم ": هگیم مورآ هنعط ،اب کیردرف "

غولب نس هب هک ...حاال مگیم تسار ": مریگیم لغب وت ور ما هوهق ناویل

نم اب نتشاد هطبار و هدش رت هتخپ یمک شاراتفر منک سح منوتیم هدیسر

اجنیا مایب وپیلیف اب متساوخ یم هک یتقو . هدرک ادیپ یمهم هاگیاج شارب

." منومب شاهاب درک یم سامتلا دوب هدیبسچ مهب

ور کشالت هکیت هی هش یم مخ زیم تمس وهب هنک یم یمخا ، کیردرف

وهب تسام یور هبور لبم یور هک منک یم هاگن وپیلیف .هب هراد یمرب

. هداد ور شساوح شخپ لا حرد یقیسوم

هی هیبش ال صا اراتفر :"نیا هگیم یکاکش نحل ،اب کیردرف . مدیم ور ما هیکت

،الایو." تسین یداع هچب رسپ

هعرج دنچ هش. یم ربارب دنچ شکش میتوافت یب زا مزادنیم باال ییا هنوش

؟" هیچ بخ ": مدیم باوج شکاکش هاگن ،هب مشونیم ماوهق زا

! هشاب هتشاد هلجع ردقنیا شیسنج یگدنز یارب دیاب ارچ _

هدهع هب ور شیتسرپرس هک یدرم نوا نوچ منک یم رکف روطنیا هک نم _

یارب منوا بخ ، هشورف هب رادلوپ درمریپ هی هب ونوا هتساوخ یم هتشاد

... هدرک هبرجت ور شا هطبار نیلوا هنک یضار ونم هکنیا

ونم تفگ شدوخ ": مدیم همادا عیرس ! دننک یم هاگن مهب مهتم هی لثم ودره

یولج ، فیطل ، فیرظ ندب نوا منک تمواقم متسنوتن نم... ... هراد تسود

هک ندوب مرن و نیریش ردقنوا شابل و دش یم هنهرب مورآ مورآ مامشچ



." منزب شسپ متسنوتن

یم مسق ": مدیم تروق ور منهد بآ نومتسم یاه هدنخ ندروآ دای هب اب

ال ما،صا هتفگن هشب مرسپ تسود هکنیا بجار یچیه . مدادن شبیرف مروخ

." مدوب هدرکن زاب باسح شور

." هبیجع یلیخ رکف:" یوت هریم کیردرف

هدش ادیپ یکی هرخ باال هبیجع یچ ": کیردرف فرح همادا رد هنعط ،اب وپیلیف

." هشب الایو قشاع

منک. یم هاگن ضغب اب هنز یم هک ینابرهم دنخبل هب

یوب یبیب نیا هنک:" یم مهاگن مورآ هراذیم ماپ یور ور شتسد ، کیردرف

؟" یدب نوشن نومهب یاوخ یم یک ور کیتنامور

". منودیمن ": مشیم هریخ کشالت باقشب هب نارگن ، مراذیم زیم یور ور ناویل

وشدوخ مهب شا هنوش اب هتشاذگ موناز یور شتسد هک روطنومه ، کیردرف

." هرادوداک نوتارب لئوناباب بشرخآ یارب هسمسیرک بش ادرف ": هنوبسچیم

لا سما لئون اباب منک:"واو، یم شهاگن جیگ ، منوخرچیم شتمس هب ور مرس

؟" ییوت

هنز. یم یمیمص یدنخبل

الیی طوم دوجو یامرگ ریگرد سب ما،زا یلصف وت هچ هک دوب هتفر مدای

یم وپاکت هب ور مدوجو دنب دنب طالیی، یاه رات نوا کت کت و مدوب

مدوب هدرک شومارف مه ور سمسیرک بش یتح هلهس هک نوتسمز تخادنا

دیاب و دش یم لئوناباب رفن هی لا سره هک نومدوخ یاتسود نیب مسر و

درک. یم هیهت هیقب یارب ور یدایز یاه وداک

نک"... داش ور تکرسپ مهوت مدیم وراالن تا هیده ": کیردرف

و هرایم رد شتک بیج زا تکاپ ات هس و هنک یم یهاگن مه وپیلیف هب

هلمح اه تکاپ هب ودره . وپیلیف یارب یکی نم، یارب اتود زیم. یور هزادنیم

جایتحا شهب یلیخ ": هبوک یم زیم یور ور شناویل ، وپیلیف . میشیم رو

." متشاد

گولا تاک و مرایم رد تکاپ یوتزا ور تیلیب یتقو دننز یم قرب مامشچ



یامیپاوه هی اب ییاقیرفآ ییا هریزج هب یپ یآ یو رفس ، منیبیم ور شرشحم

...! سکول

هداد مل هک منک یم هاگن کیردرف هب مرب یم رانک مامشچ یولج زا ور تیلیب

"... کیردرف هنک:" یم هاگن نومیات ودره هب هراد لبم یور

؟ موه _

. هیلا ع _نیا

هنیا رت هنک:"عیلا یم هراشا مهب هراد یمرب ور ییا هتخت کشالت هکیت هی

هب نم نومهم الت یطعت هتفهود ، نوتارب مراد همانرب یلک یوالم وت اجنوا هک

یپ". یآ یو کبس

"... رفس :"هی هراذیم تکاپ یوت ور تیلیب ، وپیلیف

نیا یگتسخ ": هدیم مل لبم یور هدوسآ یلا یخ اب هدش خیلا شداب راگنا

دش". یم هیلخت یروج هی دیاب یراک سلا دنچ

؟" منک هدافتسا تمومح زا منوتیم وپیلیف ": مشیم دنلب

ون انوا نک زاب ور یمود یوشک هتبلا ... رادرب مسابل ": هدیم نوکت وشرس

". نتسه

یایب ترسپ تسود نودب ": هراذیم تکاپ یوت ور متیلیب ، کیردرف

!" تمشکیم

شبجار مراد ": مریم قاتا فرط هب بقع بقع روطنیمه و شتمس مدرگیمرب

!" هراد یتبقاع هچ هطبار نیا نداد همادا هک منک یم رکف

یفطاع یارجام دراو هک یسک ": هراد یمرب مدق دنچ هش یم دنلب ، کیردرف

." هنیمه هب شینیریش همه هنک... یمن رکف شرخآ هب هش یم

روج نم ... ههوت هیرظن نیا منک:" یم رت ومابل متسیا یم رد هاگرد رانک

." مجنسیم ور هیضق ییا هگید

.زیم مریم وپیلیف قاتا لخاد متفگ هک ییا هلمج اب کیردرف ندموا رانک اب



یم زاب وشاه سابل دمک !رد بترم ان شگرزب هنوخباتک و هبترم غولش شراک

ونم دموا هنوخ نیا هب هک یلوا زور هراد واشک اتدنچ شلخاد هک منک

دای هب ور انوا یاج سپ . هنک اج هباج ور شلیاسو میدرک شکمک کیردرف

و ترشیت . نتسه ون زونه اه سابل یمود واشک تفگ هک روطنومه و مرایم

. مشیم شکیچوک مومح دراو مراد یمرب هلوح هی هارمه ور ریز سابل راولش

یور زا هک ینوخ ندید اب شود ریز مریم عیرس ، هتفرگ نوخ یوب مندب

حملا هریم بآ هار تمس هبدیفس یاه یشاک یور هشو یم هتسش مندب

... مشکیم تسد ماهوم یوت ، مدنب یم ومامشچ . هشیم هتفرگ

؟ یدنچ دنچ تدوخ اب کإالایو بخ

! منومب وپیلیف هنوخ ؟ منک راکیچ ماوخ یم لئوگین شیپ مدرگنرب هگا

یارب ، ساپ و سآ لیکو نومه مشب هرابود هنک! تسرد وشاراک مردپ ات

ور وریز ور یدایز یاه مدآ ... یسک اب ندش الم کمه و ییاهنت زا ندموارد

زا کسیر هدش رضاح و هراد متسود ردقنوا هک رفن هی نتشاد اب روطچ منک!

روخلد هگا یتح منک! رکف ییاهنت هب منوتیم هرخب نوج هب ور منداد تسد

رکف نیا اما هدش... کیدزن مهب شت ال کشم زا رارف یارب نوا مشاب

مه هار رس ودره و متشادن نم هک روطنومه تشادن یدصق نوا ... ههابتشا

و مدش شهانپ هک دوب فیعض نوا و متشاد یوق هیحور نم ، میتفرگ رارق

. قشع داد مهب متساوخ یم هک یزیچ منوا

ونم ننئمطم داوخ یمن ونم لثم یرکف یب ثراو نوا ؟ منک راکیچ ور مردپ

مان هب هنزب هنوتیمن هک وراه هنوخراک هنک. یم مورحم االن لثم یچ همه زا

امتح هون هی نتشادن ... یلو هنک یم ریگ نم هب شراک هرخ ،باال نیلوراک

هدافتسا یعونصم عاقل زا مینوتیم ، موووا هش... یم روآ شنزرس یباسح

مه و مدرک دامتعا شهب هک یرسپ مراد ور لئوگین مه نم تقونوا مینک

مدنب یم ور شود . نرادن یتیمها دایز انیا ،هک هدنیآ رد هچب وهی تیعقوم

یور مایم نوریب مومح زا مشوپ یم وراه سابل ، منک یم کشخ ور مدوخ و

ای هزیمآرارسا کیرش هی نوا ... مراد فعض مشکیم زارد وپیلیف تخت

مباوخ مک مک . هدرک ملا حیب مرگ بآ راخب خآ، . مدرکن شفشک زونه یچره



. هریگیم

لئوگین

یارب هردنآ تفر کإالایو یتقو . میدرگیمرب یوال هب هک هش یم بش یارخآ

میرب هگید مهاب تساوخ مزا هرایب نوریب هتفشآ یاوه و حلا زا ونم هکنیا

تسد دنچ و روجاوروج یاه هیده ، سمسیرک تخرد نیئزت لیاسو . دیرخ

مهاب دعب .و دیرخ یم ورانوا هردنآ و مدرک باختنا نم ور زیچ همه ، سابل

. میتشگ نیشام اب یلک ، میدروخ بوخ ماش هی

هک ماوخ یم تیمسإ زا قایتشا اب مینک ضوع ور نوماسابل هکنیا هنودب

تخرد زبس زمرق نودلگ هی اب منوا ، هرایب قاتا یوت ور سمسیرک تخرد

یمرب ور ییا هبعج منک،رد یم هاگن تخرد ،هب هراذیم قاتا طسو ور یگرزب

نک". نیئزت وت ور لا سما تخرد ": هدیمداهنشیپ تیمسإ هک مراد

یراک نیچمه .اتحاال مریگب منوتیمن ور مدنخبل یولج هک ملا حشوخ ردقنوا

هب ترسح اب ردقچ منک رکف مدنورذگ هک یاهلا س هب ماوخ یمن و مدوب هدرکن

نوزیوآ شفارطا ور یگنر یاه پوت . مدرک یم هاگن روآ یداش تخرد نیا

رد منت زا ور یفوپ راد زخ کاله نشپاک هردنآ ملوغشم هک روطنیمه منک، یم

... هشکیم ماهوم هب یتسد هنک یم نشور ور هنیموش و هرایم

. منک یم فاضا وراه کسورع و راد غارچ کیچوک یاه هراتس ، ساوسو اب

هقلح رد، یور . مراذیم اه هلپ نییاپ یوالباالو رد مد ور یلا فس یاه هلوتوک

منک یم بصن هراد باالش یگنر زمرق گرزب نویپاپ هک زبس یاه گرب زا ییا

نوزیوآ هنیموش باالی وراه باروج ، مدرگیمرب هنوخ مرگ یاضف هب هرابود و

وراه غارچ ، هردنآ ... لکش اصع دیفس زمرق یاه تانبآ هارمه هب منک یم

. مینک یم هاگن هشخرد یم هک یتخرد هب ودره هنک. یم شوماخ

هدش. گنشق یلیخ _



ریز ور وداک یاه هتسب و مزادنیم یهاگن ور تخرد رود ات رود یلا حشوخ اب

ور مدیرخ تارب هک ییوداک یاوخ :"یم هنیشیم مرانک ، هردنآ . منیچیم تخرد

؟" ینک زاب

منک". وراکنیا ابکإالایو ماوخ یم ... بشادرف منک:" یم شهاگن دنخبل اب

یم نیئزت دنخبل اب هراد وشرهاظ هک منک سح منوتیم هش، یم نیگمغ یمک

یچ؟" دموین :"هگا هگیم طایتحا واب هنک

..." دایم نوا ": مراذیم مه ور وداک یاه هبعج

یور متسد . مدزن فرح یزیچ بجار نئمطم ردقنیا حاتاال منک، یم ضغب

هدش مضغب هجوتم ، هردنآ . مشکیم متفرگ کإالایو یارب هک ییوداک ی هبعج

فرب میرب یراد تسود هنک:" یم همزمز مورآ ، هراذیم مرمک یور وشتسد

؟" یزاب

!" مینک یم تسرد مه یفرب مدآ ": منک یم شهاگن لا حشوخ

یاه شکتسد و هریگیم ور مهار ولج تیمسإ رد، تمس مرب ات مشیم دنلب

و هچیپیم مندرگ رود دنلب، ندرگ شلا هی هارمه هب هدیرخ مارب هک ور یمرن

نوریب یارب هکنیا زادعب . هراذیم مرس ور هراد شوگ اتود هک یمشپ کاله

فرب یور یلا حشوخ ،اب نوریب مرپ یم و منک یمزاب ورد مشیم ینمیا نتفر

مه یور ور، اه فرب مک ومک مشیم مخ مود. یم یتشپ طایح هغاب یاه

شکتسد ابکالهو مه هردنآ منک. تسرد گرزب یفرب پوت هی ات مراذیم

نم یراگدای اهنت ،و هنوبرهم ردپ هی لثم نوا هنک. یم مکمک و دایم نوریب

یم هک ور یزیچ یاپ ندنوم مهب و دیشخب یگدنز مهب هک یسک . لئونزا

داد. دای ور ماوخ

هک میراذیم یوال هراوید هشیش یولج یفرب مدآ ندب یارب ور گرزب درگ پوت

هشیش هراوید زا ونوا مینوتیم منیشیم هنیموش یولج نمیشن یوت یتقو

هنز. یم دنخبل هراد هک مینییب ییا

وشه کال هردنآ هش، یم مومت هک یفرب مدآ هندب گرزب پوت ات هس نتخاس

و مراذیم شارب گرزب غامد هی جیوه ندرک ورف اب منم و هراذیم شرس یور

ور شدنخبل طخ و وشامشچ هرایمرد شبیج زا هردنآ هک همکد اتدنچ اب



هب مدوخ اب مریگیم ور هردنآ یاتسد مراک ندش مومت زادعب منک. یم تسرد

هدش گنشق مارب زیچ همه ، مراد یبیجع مرب.رناژی یم هدز خی غاب فارطا

هراد منودیم و هنک یم مهاگن ، هردنآ . هرادن دوجو مبلق یوت یترفن و سرت و

زارد اه فرب یور و منک یم اهر مورآ وشاتسد یدنخبل .اب هریگیم رناژی

مرانک مه ، هردنآ . هتفیم ممشچ هراتس رپ نومسآ ...هب هدرس ردقچ . مشکیم

یلا". حشوخ ردقنیا هک ملا حشوخ هش:" یم زارد

ماوخ ،یم مشکیم اه فرب یور ماهاپ اب نامزمه و مرب یم مرس باال وماتسد

منک. تسرد یفرب هتشرف هی

،هی هردنآ ، هدشن کدب منک یم یهاگن ور مدش زارد هک ییاجرس و مشیم دنلب

همه مراد یچ همه :"االن متسیا یم شرانک . هراذیم شرس ریز شتسد

یچ..."

!" یراد مک زیچ :"هی هنیشیم و هدیم نوکت مورآ ور شرس ، هردنآ

منک!! یم شهاگن بجعت اب منیشیم شور هبور

لثم یلصا هیاپ شاب نئمطم بوخ یگدنز هی نتشاد یارب ؟ هیچ وت لغش _

همز. ال لوپ

." هشب یباتفآ تدم هی هنوتیمن هک ...الایو یگیم تسار :"مآ، مریم رکف هب

یهاگن هردنآ هب تلا جخ اب مرایمرد ور کالمه هسر یمن منهذ هب یزیچ

ات دایب شیپ شتیعقوم متساوخ هنز:"یم یم زومرم یدنخبل ، مزادنیم

." مراذب نویمرد تاهاب

. مشیم شوگ اپاترس یواکجنک اب

هگیدمهابو نس یور یدموا نم اب هک بش نوا . یشب هدنناوخ ینوتیم _وت

. دنندرک لا بقتسا اه یلیخ یدرک یناوخمه ور هدنز کیزوم نوا

. مشیم شا همادا رظتنم قایتشا اب

! یراد وشدادعتسا وت هنک یم رکف و هشب ترسناپسإ داوخ یم پاالم نوناخ _

ناوجون هدنناوخ هی نک روصت ، لئوگین . هریگب تست تزا و تتنیبب داوخ یم

. قفوم



دیاب یچ منک... دیاب راکیچ منودیمن هک نم بخ ": متریگیم سرتسا یمک

". متسین دلب منوخب

یراد تقو الت یطعتزادعب :"ات هنیشیم شبل یور میگچاپ تسد زا یدنخبل

هعلا طم مه باتک یرس هی دیاب منک. یم کمک تهب مدوخ ینک، نیرمت هک

." ینک

مداوس ینعی ... منوخب باتک منوتیمن ": مزادنیم نییاپ ور مرس تلا جخ اب

." تسین دایز

؟" هسردم هداتسرفن ور وت هش:"الانک یم روخلد یمک

هکنیا و متسنوتن رتشیب یگلا س هد ات منوخب سرد دایز تشاذیمن یلو ارچ _

. یهاگ داد... یم مسرد شدوخ هنوخ یوت متفرن هسردم ال صا

؟" یدب شماجنا داوخ یم تلد ": هرایم ورباال مرس هریگیم ور ما هناچ

!؟" ماگمٱ هی نم همهفن یسک ینک نیمضت ینوتیم منک:" یم شهاگن نارگن

یلغش ؟ ینک راک ؟ای ینوخب سرد یرادن قح ، ییاگمٱ هی هکنیا رطاخب _وت

قح ییامٱ نوچ هتفگ وت هب یک ؟ یراد دادعتسا شوت یراد شتسود هک

؟ یشاب هتشاد وزرآ یرادن

.رد همهفب هنوتیمن سکچیه ": هگیم تیعطاق واب هدیم همادا مگیمن یزیچ

و شاب تدوخ ، مراذیمن نم دعب هراد یگتسب تدوخ هب زیچ همه لوا هجرد

." مترانک نم سرتن ... زاسب ور تیگدنز

؟ یدیم مسرد ینعی _

؟ هیچ ترظن ...حاال همولعم _

هدز مرس هب گرزب یارکف هملا ع هی هدش اغوغ ملد یوت ، مریگیم وشاتسد

مشب قرغ یقیسوم یوت ، منوخب رعش داوخ یم ملد ": مشاب هدش دازآ راگنا

و مشب نیسحت داوخ یم ملد منک... ادج هرذگیم هک یاه هظحل زا ور مدوخ

." مشابن مک الایو یارب

... تدنیآ یارب نک یراذگ هیامرس تدوخ یور ... رسپ نیرفآ ": هنک یم ملغب

." هشاب الایو تزیگنا هگا یتح

؟" مینک یم عورش یک :"زا مسرپ یم ناجیه اب مروخیم نوکت شلغب یوت



یادص واب هدیم هیکت هشا هنوش یور هک مرس هب ور شرس ینوبرهم اب

..." یاوخب وت هک تقوره :" هگیم شمرگ

هراذیم ماپ ریز شتسد هی هش یم دنلب متفرگ مورآ شلغب یوت هک روطنومه

میدرگرب ات هنز یم مدق مورآ . هریگیم ور مرمک رود شا هگید تسد واب

و مراذیم تخت یور یتقو ، مدنب یم ور مامشچ شمارآ .اب هنوخ لخاد

مریگیم ور شتسد هنک یم ادج مزا ور وکاله ندرگ وشلا شکتسد

مرانک ماوخ یم شزا یگتسخ اب مشیم باوخ قرغ مراد هک روطنیمه

شلغب وت ور مدوخ ، هزادنیم نومودره یور وتپ و هشک یم زارد . هباوخب

ریخب بش ": هسوب یم ور مینوشیپ و هراذیم مرود ور شتسد منک یم عمج

." لئوگین

ور ممشچ هی دایم رظنب مرن یلیخ ، هروخیم نوکت مورآ متروص یور یزیچ

اج زا مرن قاچ دوجوم هریت یبآ تشرد یامشچ ندید منک.اب یم زاب

خ زمرق نویپاپ و منزیم یدنخبل ماپ! یور دایم هشو یم کیدزن .مهب مرپیم

. هقاچ شوگرخ هچب هی منک یم زاب ور شندرگ رود خیلا لا

.اب هندرک وب لا حرد شمه شکیچوک غامد ، مراذیم شتروص یور ور متسد

یاهوم ، مزادنیم یهاگن ور شنهد و ششوگ یوت منک، یم شلغب قوذ

. هدیفس شمکش طسو ، هراد یهایس

. دایم رظنب یلها و مورآ ردقچ

دصق مسریم نمیشن هب یتقو ، مریم نوریب قاتا زا مشیم دنلب تخت یور زا

زا یغاد یدنیشون ندروخ لا حرد هک هردنآ هب ور ماتسد یور شوگرخ مراد

یادص اب هک مدب، نوشن هش یم کیدزن هناحبص زیم وهب هشگرزب ناویل

. مشیم فقوتم

... هزان ردقچ نم! یادخ _

هک یدنلبدق موناخ ندید اب مخرچیم مونش یم هک یفیرظ یادص تمس هب

مهب ینابرهم یدنخبل اب موناخ . مشیم کشخ هراد یگنر یتروصدنلب یاهوم

دنلب هنشاپ یاه شفک . مدیم شوگ شاشفک هنشاپ یادص هش،هب یم کیدزن



نماد و تک ، هتشاذگ شیامن هب ییابیز هب ور شفیرظ یاهاپ هک گنر زمرق

رتشیب ور مامشچ ، شاسابل تس مرچ یاه شکتسد نوا و شگنر خرس

مخ متمس وهب هتسیا یم مور هبور . مگنر نیا قشاع نوچ هنک یم زکرمتم

پاالهم". لوکین نم مسا ولوچوک هتشرف هش:"سالم یم

ریخ شنوبرهم هرهچ هب هک روطنیمه و مریگیم متسد هی اب ور شوگرخ

". لئوگین منم :"سالم... منزیم یدنخبل مدش

تا هیده :"زا هزادنیم یهاگن متفرگ متسد یوت هک یشوگرخ هب دنخبل اب

؟" دموا تشوخ

ملغب وت شوگرخ تلا جخ واب هتفیم مهاگن دایم نومتمس هب هک هردنآ هب

منک. یم اجباج

. هدموا ششوخ هک همولعم _

یم بقع ور شاهوم زا ییا هتسد و هتسیا یم هردنآ رانک پاالم موناخ

نک"... شاگن هتویک یلیخ ": هتسرف

هنز. یم یدنخبل ، هردنآ

یسیف ،اب هیلکش هچ منودب مدش واکجنک یلیخ مدینش ور شادص یتقو _زا

هش. یم روهشم ینک وشرکف هک ینوا زا رتدوز هراد هک

زیم تمس هب ونم و هراذیم ما هنوش یور ور شتسد هخرچیم متمس هب

رس میمیمص یاتسود هب مریم سمسیرک سلا ره حبص هرب:"نم یم هناحبص

." یییاجنیا وت هک تفگ مهب هردنآ هنوخ مایب هکنیا زا لبق ، منزیم

ور شتسد و هشک یم بقع ور یلدنص مشدوخ یارب منیشیم یلدنص یور

تشاذن ، یدوب باوخ مدموا ": هنک یم مهاگن و شا هنوچریز هراذیم

یم تلد باذج رسپ منیبب بخ ... یشاب هتشادن تسود دیاش تفگ تمنیبب

؟" یدب تست داوخ

پ موناخ باداش یامشچ وهب منک یم شزاون ور مشوگرخ هداتفا یاه شوگ

منک". تروشم رفن هی اب دیاب ": مزادنیم یهاگن االم

مووا ": هگیم تنطیش واب هنک یم شلسع زارپ و هراد یمرب ور یتست نون

!" هیمهم یلیخ صخش امتح



هیکت یور وشاتسد و هتسیا یم مرس تشپ هردنآ هش، یم رت رادشک مدنخبل

؟" راکرس مرب نم یشیمن تحاران لئوگین ": هراذیم میلدنص

." هسمسیرک بش بشما منک:"راک؟ یم هاگن شهب و مدرگیمرب بجعت اب

همانرب ": هتسرف یم رانک ییا هنوگ شزاون تلا ابح ور متروص یولج یاهوم

." منوسرب ور مدوخ بش رخآ ات منک یم یعس ... میراد هدنز

." متسین اهنت دایم الایو لا حره ،هب هشاب ": مدیم هیکت شتسد هب ور مرس

و هریگیم وهی ور متروص فارطا هش یم دنلب شیلدنص یور پاالم،زا موناخ

شیرنه مسا ... هلگشوخ دنوم ملد وت ششیخآ ": هسوب یم ور متروص مکحم

." مدرک باختنا مه

. منهد یوت هراذیم هراد یمرب ور باقشب یوت هدش اهر یلسع تست نون

." ولوچوک هدزاش هنک:" یم قالب تیمسإ هنوش یور وشتسد

!" هیلا :"ع شتمس هدرگیمرب تریح اب هردنآ

هدیم مهب پاالم موناخ رناژیهک و هراد دوجو هک یمیمص وج هب دنخبل اب

ور لسع اب هدش نیریش هک ور فیطل و مرگ تست نون و منک یم نوشهاگن

موج. یم

هک وسملا نس مک هنز. یم یبآ زبس مشامشچ طالهیی... درز شاهوم _

. ولوچوک هدزاش ؟ یتفیم یچ دای تسه

هگنشق ": هرادرب زیوآ یور زا ور شوتلا اتپ هریم و هنک یم رکف یمک ، هردنآ

هدب". ماجنا هرادن تسود هک یراک مینک شروبجم مینوتیمن ام یلو

و هش یم رت کیدزن مهب پاالم موناخ منک. یم ادیپ ندوب لقتسم سح وهی

..." ولوچوک هدزاش یشاب هتشاد یبوخ :"زور هگیم رت مورآ یادص اب

." منونمم نوتزا نوتگنشق هیده یارب منک:" یم هدافتسا تصرف زا منم

." هرادن ور تلباق مزیزع ییاااو هنک:" یم مهاگن قوذ اب

یم منومهم رت تفس سوب هی هرایم کیدزن ور شتروص هریگیم ور مکف

ارچ". هنیریش یلیخ هنک:"



مسامت هرامش ... لئوگین شاب تدوخ بظاوم ": هدیم نوکت تسد مارب ، هردنآ

". ریگب سامت امتح یتشاد یراک متشاذگ نفلت رانک ور

." هردنآ هشاب ": مدیم نوکت تسد شارب

تسد مارب دنت دنت و هراد یمرب لبم یور زا ور شفیک مه پاالم موناخ

." مینیبیم ور رگیدمه رتشیب ادعب .... مزیزع کرابم سمسیرک :" هدیم نوکت

هراشا اب ور شفرح دنخبل واب مدیم نوکت تسد مه نوبرهم موناخ یارب

منک. یم دییات رس

دوب هنسشن شور پاالم موناخ بقال هک یلدنص یور شوگرخ نریم یتقو

. مشکیمرس ور ریش ناویل وهی مراذیم

. هدیم ماجنا شدوخ وشاه راک مامت و هرادن راکتمدخ شا هنوخ یوت ، هردنآ

منک، یم ریگ اج ور هناحبص فورظ نامگ و سدح ابو منک یم عمج ور زیم

منوتیم اعقاو ینعی . مقاتا تمس مریم و مریگیم لغب شوگرخ هرابود

!! جیتسا یور مرب ! مشب هدنناوخ

. مریگیم سرتسا شهب ندرک رکف زا

یلک هکاالن مریم ماه سابل دمک تمس وهب مراذیم تخت یور ،ور شوگرخ

پیتشوخدموا الایو یتقو هک مشوپب یچ . مراد مدوخزیاس مه عونتم سابل

!! مشاب

و مومح مریم منک، یم باختنا گنر یبآ ترشیت هارمه هب دیفس نیج هی

دنلب منک، یم کشخ ور ماهوم مومح زادعب منک یم فک بآ زارپ ور ناو

نوشاهر هرابود نوشمریگیم تشپ زا متسد ،اب نسریم ما هنوش یور ات ندش

ور مرب ماوخب هگا هههن ! نسرب مرمک هب ...ات نشب دنلب مراذیم ال صا منک:" یم

." داین رظنب بلا ج هنکمم جیتسا

مدآ و طایح یوت میریم و مراد یمرب ور شوگرخ و مشوپیم ور ماه سابل

منک. یم یزاب و مدیم شوگرخ نوشن ور یفرب

... هرذگیم اه تعاس



هش. یمن سکچیه زا یربخ یلو

لخاد ور شوگرخ ، هنوخ مرگ یاضف هب مدرگیمرب هک هدش کیرات ابیرقت اوه

ال ینعی ! مدرک شوخ ور ملد یکلا هنکن . منیشیم هنیموشرانک و منک یم اهر

؟ هشاب هتشاد متسود هنوتیم ایو

مترشیت ،کاله هریگیم مضغب منک! یم یفاب یخلا لئون لثم مراد منم ای

و مشیم دنلب منک. یم بجعت هنز! یم رد یکی وهی هک مراذیم مرس یور

هن، ای منک زاب ور رد دیاب منودیمن ! هبوکیم رد هب هراد مه رد.زاب تمس مریم

هچب رسپ منک.هی یم زاب ور رد تسین رادرب تسد هک مونش یم یتقو

هزودیم مهب وشامشچ . هراد یدب عضورس هک منیبیم ور مدوخ زا رت کیچوک

یلیخ ، دینک کمک مهب هش یم ... :"اقآ هگیم هلا میم وشاتسد هک روطنیمهو

." همنسرگ

." مایم نکاالن ربص هشاب ": مگیم مدش لوه هک روطنومه و مروخیم اج یمک

هی عیرس یلیخ شارب و هنوخزپشآ یوت مریم و مراذیم مه یور ور رد

." روخب :"ایب مدرگیمرب منک، یم تسرد چیودناس

هک هرب داوخ یم و هنز یم یدنخبل و هریگیم مزا ور چیودناس ، کرسپ

هنکمم یشاب اهنت هگا سمسیرک یاه بش ... شاب بظاوم ": متمس هدرگیمرب

." دایب دزد

نوچ ... هیدزد یارب هیبوخ لحم اجنیا ": هگیم هک منک یم شهاگن بجعت اب

." ینومهم نریم بش یاه عقوم نیا ارادلوپ مدآ

! هگیم تسار . منزیم ور رد تشپ تفچ و مدنب یم مکحم ور رد هریم یتقو

ور مرکف مراد یعس ندرک ضوع لا ناک واب منک یم نشور نویزیولت

! هتفیم متسد زا یو یت لر تنک . هریم اه قرب وهی منک،هک فرحنم

. مدرگیم مکیچوک شوگرخ لا بند وهب مشیم نارگن

... مسرتب دیابن

مریم و منک یم ادیپ ور شوگرخ اه... قرب نتفر ! هچب نوا فرح یلو

داوخ یم، یکی راگنا ! دایم هریگتسد ندروخ نوکت یادص هک هنیموش تمس

هنک. زاب ور یدورو رد دگل اب



نمیشن یمک سمسیرک گرزب تخرد یوس مک رون طقف و هکیرات هنوخ

یادص هنز،اب یم غیج هک منولچیم ملغب یوت ور شوگرخ . هدرک نشور

!!؟ منکراکیچ دیاب .حاال مسرتیم ، مرپیم اج زا یزیچ نتسکش

! مونش یم ور رفن هی یاه مدق یادص

. منک یم هاگن ور مفارطا

هیوت مرب ماوخیم ! تسین دازیمدآ هیبش ال صا هک یگرزب هیاس ندید اب

منک، یم تشحو . هریگیم مرس تشپ زا ور منهد یولج هک هنوخزپشآ

داوخیم . هریگیم ور مدید یولج کشا ، هشیم اهر ماه تسد نیب زا شوگرخ

نودند ماوخیم و مربیم بقع ور مرس هک هنودرگرب شدوخ تمس هب ونم

یدیسرت ردقنیا ارچ ": هدرگیمرب لماک ،هک شتسد یوت منک ورف ور مشین یاه

؟"

یتحاران اب هراد یمرب ور شتسد ، نشیم ریزارس ماکشا الایو ندید اب

!" سا هنوخ وت ندموا زرط هچ :"نیا مگیم

؟" یدرک لفق ارچ ور ..رد تسنوخ مه هردنآ مدرکرکف ": هریم بقع کإالایو،

هنوخ دراو اهدزد لثم ووت دایب دزد هنکمم داد رادشه مهب رفن هی نوچ _

. یدش

نیمز یور هک ییوداک هبعج اتدنچ ، هریم یتشپ رد تمس وهب هگیمن یزیچ

وهی ارچ منودیمن ، داتفا متسدزا انیا مدموا یم متشاد ": هراد یمرب ور هداتفا

." تسکش داتفا دوب یچ دوب ناویل زیم. هب مدروخ تفر قرب

..." مینابصعا :"نم مریم شلا بند

یچ هساو ... هدیمن تیمها نوا یلو ، هزیر یم ماکشا منک یم ضغب

! تساجنیا

هب یتشم ، تینابصع .اب هراذیم تخرد رانک هنک یم دنلب ور وداک یاه هبعج



ردقنیا :"اتحاال متمس هدرگیمرب و هرایم رد ور شوتلا پ مبوکیم شرمک

!" تمدوب هدیدن یبصع

یوتلا هنک.پ یم مرخسم هراد هک یروج مارب شتلا منک،ح یم شاگن کشا اب

. هریگیم ور مدید یولج ، هزادنیم مرس یور ور هتفرگ شتسد یوت هک

زا ور وتلا .پ مرادن شاراک زا یکرد ، مدوب هدیسرت اعقاو مشاب مورآ منوتیمن

نودند هتفیم نیمز تشپ هب منک یم هلمح شهب و مراد یمرب متروص یور

منک. یم ورف شندرگ یوت ور ماه

؟ ینک یم راکیچ ... ییی ال طوم _هااا،

. هشیم سبح هنیس وت شسفن شگر یوت ماه نودند نتفر ورف اب

رود وشاتسد . مکمیم تمحز اب ور نوخ و مراذیم شندرگ ریز ور متسد

دوب مک هکنیا اب مدروخ نوخ یفاک هزادنا ،هب مشیم مورآ هک هراذیم مرمک

مسوب یم ور شاج ندرگیمرب لوا تلا ح هب ماه نودند هدموا اج حملا یلو

. مشیم دنلب و مراذیم شرس فارطا وماه تسد ،

ینابصع مدرک یمن رکف یلو تمنوسرتب متساوخ یم شتسار ... لئوگین _

. یشب

". هزوسیم ردقچ ": هگیم بل ،ریز هراذیم منودند یاج یور شتسد

رانک . هراد یمرب مرمک رود زا وشاه تسد ، هتفیم شتروص یور مکشا هرطق

مکیدزن و هنک یم دنلب وشدوخ نیمز یور ،زا مدیم هیکت لبم هیاپ هب مریم

. هنیشیم

هب ور شا هیکت و هنک یم زارد وشاهاپ منوا منک، یم عمج ملغب وت ور ماهاپ

هنک یم شزاون یمورآ هب ور متروص تسد تشپ .اب هدیم یلدنص هیاپ

ور مبلق هک ما یسک رانک ، یسمسیرک نیلوا :"نیا هگیم همزمز اب مشوگرد

." هدیدزد

واب هدش قرغ مامشچ یوت هش! یمن مرواب منک، یم شهاگن مدرگیمرب

". مشاب ترانک ماوخ یم هشیمه :"زااالنات هگیم یدنخبل

؟" یتفگ یچ هنز:"وت یم مکشخ

ماوخ یم ... هشیمهات :"زااالن هریگیم وماه تسد هنیشیم مور هبور کإالایو،



". مشاب ترانک

ورف ششوغآ وت ور مدوخ مزادنیم شندرگ رود وماتسد ، منزیم دنخبل

." مراد تسود یلیخ ": مربیم

". یبیب کرابم سمسیرک هنک:" یم ملغب هراذیم مرس رانک وشرس

یور هنک یم مدنلب هدرک ملغب هک روطنیمه هدنخ یم . مسوب یم ور شتروص

وشاتسد و هنیشیم وناز یور ماهاپ نیب . منوشنیم نومرس تشپ لبم

راک رخآ الیی... طوم نتخادنا لگ تاه پل :" هراد یم هگن مرمک رود روطنومه

." یدرک ور تدوخ

": هنورگیمرب ور شرس منک، یم شهاگن طقف همبل یور هک یدنخبلا ب

منک"! زاب ور مدروآ تارب هک ییاه هیده یاوخیم

:"هن..." مشیم مخ و مراذیم شتروص فارطا وماتسد هدرگرب داوخیم ات

؟ یاوخ یمنوداک _

_حاالهن...

بقع ور ماه تسد . هرایم رد شبیج زا یکیچوک هبعج و هنز یم یدنخبل

هرقن هقلح اتود ندید .اب هریگیم مور یولج و هنک یم زاب ور هبعج ،رد مربیم

!؟ هقلح ... مشیم تاام ییا

... ینم هکملا یشاب هتشاد ینوشن دیاب _

ور مپچ تسد و هرایمرد ور دایم رظنب رت کیچوک هک اه هقلح زا یکی

هظحل نیا و هدش مشچ منوج مامت . هراذیم متشگنا یوت ونوا و هریگیم

یلا حشوخزا رتارف بیجع سح هنک،هی یم که مبلق و نهذ یوت ور گنشق

هراد ور انیا همه ، یگدنز ، تبحم ، وزرآ ، دیما ، هقشع راگنا هداتفا منوج هب

یوت هنوتیم یچ رت گنشق نیا وزا میشیم مه ملا هنک یم میسقت ماهاب

. هشاب هتشاد دوجو ایند نیا

هک هتفیب تشپ هب داوخ .یم شلغب مرپ یم یندشن فصو یلا حشوخ اب

ماهاپ یور هنک یم میهارمه ، مسوب یم وشابل و شمشکیم مدوخ تمس

هک یدنخبل وهب مینک یم ادج مه زا ور نومسیخ یاه بل . هشکیم تسد

. مرایم رد ور هقلح و مراد یمرب ور هبعج ، میشیم هریخ هتسشن نومبل یور



دیاب متسد وت یراذب ور هقلح یاوخ یم هگا ": هریگیم متمس هب ور شتسد

". یشاب مندیسوب لا حرد

تکرح .یب شمسوب یم قشع واب مرب یم شتروص یور هب ور مرس

... هتسشن

یور هک ور شتسد و منزیم یزیر یاه هسوب ور هشبل یور هک یدنخ شین

منک. یم دنلب ور هماپ

وماه ،بل رتشگنا ندش لخاد .اب مراذب شتشگنا یوت ور هقلح مراد یعس

. شمکمیم و مدیم اج شاه بل نیب

هسوب باوج ،اب هراد یمرب مرس یور زا ور کالمه هراد هقلح هک یتسد اب

مندرگ یدوگ وت وشرس و متمس هش یم مخ یمک هریگیم هلصاف مورآ ییا

هدز خی یمک هنک یم شزاون ور مندرگ تسوپ شغامد کون هرب. یم ورف

ششوگ ورد مربیم شرس تشپ ور متسد ،هی هریگیم مکلق لق هک سا

." میدب شماجنا منک:"ایب یم همزمز

." یدیم تسد زا ور ییایور رفس هی تقونوا ": هسوب یم ور مشوگ الهی

باال ییوربا ، مزادنیم یهاگن شهب ضارتعا واب منک یم جک ور مرس

." میراد تقو اراکنیا یارب یلیخ ام یبیب ": هدیم

؟" میرب میاوخیم اجک منک:"حاال یم جک ییا هظحل ومابل

": هراذیم مبل یور شتشگنا ، هنیشیم مرانک و هشک یم باال وشدوخ دنخبل اب

؟" یاوخ یمن لسع هام

؟" یعقاو لسع هام :"هی منزیم دنخبل

یارب ورام همه کیردرف . نتسه مماتسود زا اتدنچ نوچ ، یعقاو دایز _هن

... ییاقیرفآ هریزج هی هب هدرک توعد الت یطعت

. سا هگید تعاس هسود نومزاورپ

؟ میریم یچ _اب



. امیپاوه _

!! امیپاوه ! تفگ یچ ، مریگیم نییاپ ور مرس

؟ هیچ ": هزود یم مهب ور شهایس یامشچ و هرایم مرس ریز ور شتروص

؟" یسرتیم

. منارگن هک همولعم . مدشن راوس _حاتاال

." شاب ونم وسرت رسمه ": هشک یم وماه تسد هشو یم دنلب و هدنخ یم

منک". عمج ور ملیاسو ینک مکمک دیاب یتفگ ییوهی :"حاالهک منزیم یدنخبل

:"هن..." هدیم نوکت فرطود هب وشرس کإالایو،

ارچ"!! ": هریخ شهب لا وس اب نشیم نوزیوآ ماه هنوش

ور مسمسیرک یوداک زونه :"وت هزادنیم یهاگن سمسیرک تخرد کإالایو،هب

"... یدادن

ور مدیرخ شارب هک ییایاده و منیشیم تخرد هیاپ و مشکیم یتحار سفن

نوشندید واب هنک یم زاب وراه هبعج یور نابر یلا حشوخ اب مدیم شهب

. هسوب یم ور متروصرکشت یاجب

هتخاس مارب هک ییاضف و الایو دوجو اب قاتا یکیرات منک،نیا یم شهاگن

اب هرت کیچوک هبعج نیرخآ . تسین کشخ و درس هتشذگ یاه یکیرات لثم

یولج و شمریگیم شتسد وزا منزیم یدنخبل هنک، یم مهاگن کش

خن تفارظ هب قارب دیفس دنبندرگ هریجنز ندید منک،اب یم شزاب شتروص

." ییا هقیلس شوخ متسنود هش:"یم یم داشگ شامشچ یمشیربا یاه

نیا ": مدنب یم ور شتفچ و مزادنیم شندرگ رود و مرایمرد ور دنبندرگ

هش..." یمن زاب تقوچیه تندرگ رود ندش هتسب اب ریجنز

شندرگ رود بترم ور دنبندرگ و منک یم زاب ور شنهریپ یاه همکد زا اتود

کمشچ قرب هک یدبندرگ نداد نوشن اب شدیفس تسوپ منک. یم میظنت

سمسیرک ": مسوب یم ور شندرگ ریز هش. یم تاه مارب یلیخ هراد ینز

". کرابم

مقاتا هب هینوتسبات تس سابل تسددنچ هک الایو یاهوداک ندرک زاب زادعب

نوا مامت منک. یم هدامآ هداد هدعو مهب هک یرفس یارب ور منودمچ و میریم



هنک: یم ادیپ ور مشوگرخ .الایو مراذیم مه ور هدیرخ هک یتس یاه سابل

؟" هیچ شمسا هکمناب "هچ

هب یهاگن ،مین مدنب یم تمحز اب ور شپیز و منیشیم منودمچ یور

." نئوگنپ :"مآ، مزادنیم شوگرخ

؟" نئوگنپ ": هدنخ یم

اه. نئوگنپ هیبش هدیفس شمکش طسو نهایس شاهوم همه ، منزیم یدنخبل

هقلح وهی مراد نودمچ منک،حاالهی یم هاگن مشفنب نودمچ هب مشیم دنلب

. مدرگرب مرب، منوتب هک مراد ییاج ماو یسک هب قلعتم هدیم نوشن هک

یشکدوخ زادعب هک روطنومه ، مشوپیم ور منشپاک و منک یم هاگن ور کإالایو

ییا هظحل چیه زا مدیمهف ترسنک هب درب ونم و درکن فلت ییا هظحل

ور هقلح نیا هناتسود ینومهم هی یوت تسنوت یم مه بشما و هرذگیمن

نیمه قشاع نم و ینتشاد تسود لوجع تسایو ال نوا یلو هراذب متسد

؟" شمرایب مدوخ اب منوتیم ": مشراکفا

ور... نئوگنپ _

. مشیم کیدزن شهب و مریگیم ور راد خرچ نودمچ کاس دنلب هتسد

یچ! هشب فلت رفس یوت شیرایب هگا هنومب اجنیا هرتهب ، هشب منکن رکف _

هنک: یم اهر تخت رانک شوگرخ

تنارگن ات مریگب سامت دیاب مه تیمسإ اب نیشام یوت میتفر یتقو یتسار "

." هشن

میریم نوریب هردنآ هنوخ زا مهاب منزیم یدنخبل ، هنک یم مهاگن ینوبرهم اب

ور نومدوخ هتشاذگ شوت ور شیتشپ هلوک و هدروآ شدوخاب هک ینیشام اب

نویمرد هردنآ اب ور رفس نایرج هار یط رد . مینوسریم هاگدورف هب

.*** میراذیم

.هب هتفرگ مکحم ور متسد مشن مگ هکنیا یارب الایو هک ردقنوا هغولش یلیخ

یمرب مدق شهارمه و منک یم هاگن مفارطا توافتم یاه مدآ و اهرفاسم

نم نوچ ، ندیم ریگ نومهب اه تیلیب و تروپساپ ندرک کچ هجاب .وت مراد



! میدوب هدرکن رکف شاجنیا الهب صا الایو ونم و مرادن ییاسانش تراک چیه

وهب مزادنیم نییاپ ور مرس هدنمرش نم هک یلا حرد ... هنک یم مهاگن نارگن

رفن هی روطچ منک، یم شنزرس ور مدوخ متخود مشچ متسد یوت هقلح

هنک؟ تلصو هتسنوت گرزب رونلإ رسپ اب هتیوه یب هک نم لثم

هک هنک یم عاالم زیم تشپ درم وهب تسایر رتفد هرب یم ورام هجاب رومأم

زیم تشپ نسم درم . هشب جراخ روشک زرم زا تیوه یب هی اب داوخ یم الایو

تلا جخ ات منک یم اهر ور الایو تسد . هراذب اهنت ورام داوخ یم رومام زا

کیدزن تسایر زیم هب یدج و هریگیم ور متسد رت مکحم نوا یلو ، هشکن

"... مراد تیلیب اتود و هنم تروپساپ نیا هش:" یم

. منک یم میاق ور ما هرهچ الایو تسد تشپ ، هزادنیم نم هب یهاگن درم

رونلإ رسپ هنز:"وت یم یدنخبل و هنک یم کچ ور الایو تروپساپ درم،

..." یگرزب

تسد زا ور نومزاورپ هنکمم هگید هقیقد دنچ ": هدیم نوکت وشرس کإالایو,

." میدب

... هشب جراخ روشک زا هنوتیمن هتهارمه هک یرسپ نوا _

نم. اب شتیلوئسم ؟ نیدیم هزاجا هنک دییات ونوا هگا مردپ _

تمس هب شا هراشا تشگنا واب هنز یم خرچ شنودرگ یلدنص اب یمک درم،

یزیچ نوا هگا ریگب سامت تردپ اب ،وت مینک هلماعم مینوتیم ": هگیم الایو

راوس تاهاب کرسپ نوا مدیم هزاجا منم هنک لوبق ور متساوخ نم هک

". یرب ینوتیم ییاهنت تدوخ هنرگو ، هشب امیپاوه

. قاتا رد تمس مرب یم ونوا و مشکیم ور الایو تسد سرت اب

؟ لئوگین ینک یم راکیچ _

یاوخ یم یچ ! تردپ هب ینزن گنز ": مشیم هریخ شیدج یامشچ هب نارگن

..." مسرتیم ؟... یگب شهب

شردپ واب هرایمرد شراولش بیج زا ور شلیابوم هنک، یم لو ور متسد

شردپ راگنا ، هزادنیم مهب یهاگن مین مشکیم ور شتک نارگن ! هریگیم سامت

! هدیم باوج طخ تشپ



اپاپ... _ما،سالم

هک منک یم شهاگن زاالیرد نارگن ! هراذیم اهنت ونم و هریم نوریب قاتا زا

عوضوم ینعی هگب! داوخ یم یچ هنک، یم تبحص هراد و هنم هب شتشپ

؟ هگیم مهوراه هقلح

اج زا هداتسیا مرانک منیبیم هک درم تمس هب منودرگیمرب ور مرس نارگن

شرخسم دنخبل نومه اب درم . مدیم هیکت رد رانک راوید وهب مرپ یم

؟" یراد ممسا ال صا منیبب ؟ هدرک ادیپ اجک زا وروت ": هگیم

مهب. هدز لوز روطچ ... یتنعل هکیترم منک، یم ضغب

یم شدوخ تمس ونم هراذیم درم شوگ ور یشوگ و هش یم لخاد الایو،

هب مرب یم ورباال مرس . ندز فرح الایو ردپ اب هنک یم عورش درم، . هشک

. مسرپ یمن یزیچ ، هتسشن شتروص یور یمخا منک. یم هاگن شمهرد هرهچ

سپ ور الایو لیابوم هش یم مومت نوشافرح هکنیا ات مینومیم رظتنم ودره

. هدیم

. هدیم امیپاوه هب ورام دورو هزاجا هنک یمرارقرب یلخاد سامت درم،

هیضق نایرج وت هک یرومأم ییامنهار واب میریم نوریب قاتا زا ییاتود

ات ورام هک میشیم یسوبوتا راوس ، میدیم لیوحت ور هلوک و نودمچ تسا

مخا نوا و هگیمن یچیه کاالایو هار یوت . هرب یم امیپاوه هلپ هار یولج

هک ییاه فرح ترپ شساوح ردقچ هک هدیم نوشن مهب شامشچ یگتفشآ

. هدرک لدبودر شردپ اب

کیدزن لا حرد هک ییامیپاوه هب هرجنپ زا متسشن هک سوبوتا یلدنص یور

قلعم مسج نوا وت وماپ هرارق هکنیا رکف ، هتفیم مهاگن میتسه شهب ندش

سح هکنیاات مدنب یم ور مامشچ هش! یم خیس منت هب وم مراذب اوه یوت

!!! هداتسیا سوبوتا منک یم

ایب". لئوگین هدش:" دنلب مرانک زا کإالایو مشیم هجوتم

یم هاگن دنندش هدایپ لا حرد هک ییارفاسم وهب منک یم زاب ور ماه مشچ



سوبوتا زا مهاب . متفیم هار شلا بند و مرب یم باسح الایو مخا منک،زا

در هک اه هلپ نیا زا مودکره .زا میریم هلپ هار تمس وهب میشیم هدایپ

! مسرتیم عافترا زا دح نیاات متسنود یمن ال صا ، هزیر یم ملد مشیم

و هریگیم ور متسد .کإالایو هگیم دمآ شوخ نومهب رد رانک ییابیزرادنامهم

یلدنص یور مرایم رد ور منشپاک هنک. یم ادیپ تیلیب یور زا ور یلدنص

هک هرذگیم ییا هقیقد دنچ . هنیشیم مرانک مه .کإالایو منیشیم هرجنپ رانک

مشیم هریخ مدنب رمک ،هب میدنبب ور نوماهدنبرمک داوخ یم نومزا رادنامهم

. شدنبیم مارب منک!؟کإالایو، راکیچ دیاب منودیمن

هیکت شهب ور مرس و مریگیم ور شوزاب سرت اب هنک یم تکرح یتقو

. مدیم راشف مه یور ماه کلپ و مدیم

؟ یدیسرت الیی طوم _

ششوغآ یوت هنک. یم ملغب و متمس هدرگیمرب ، منک یم عمج رتشیب ومدوخ

رانک ور سرت هزرل یم هک یبلق اب هریگیم جوا امیپاوه یتقو مشیم مورآ

هراتس هنز:"ایب یم یدنخبل ینوبرهم اب کإالایو مرایم ورباال مرس ، مراذیم

." مینک هاگن وراه

وحم یاه الیربا هراتس یلک ندیداب ... هرجنپ تمس منودرگیمرب ور مرس

... هنیشیم مبل یور یدنخبل

نیباک لخاد یاه غارچ ، هتشاذگ مرس یور شرس و همنت رود الایو یاتسد

زا ندرب تذل هقیقد دنچ زا .دعب دایم رظنب مورآ یلیخ اضف و نشیم شوماخ

شتمس ،هب هراتس رپ نومسآ یوت ندوب ششوغآ قرغ یتخبشوخ نیا

!" یتفگ یچ تاباب ":هب مخرچیم

نم ، شلا یخیب ": هسوب یم ور مینوشیپ هشک یم یقیمع سفن

؟" دایمن تباوخ . مدرک شومارف

منم سپ داوخ یم روطنیا نوا هگا مشیم زارد ، هشک یم ور یلدنص هتسد

درم. نوا فرح زا هریگیم وهی ملد هت یلو ، منکن شتحاران ات مدیمن ریگ

اه هرجنپ فیدر یوتام یلدنص . هشک یم مشدوخ یلدنص هتسد کإالایو،

یمن تسرد یسک یارب یلکشم نومندش زارد هک هش یم اه یلدنص نیرخآ



؟" ینیگمغ ارچ ": هراذیم مرس رانک وشرس هنک.

؟ یدیمهف اجک زا _وت

. نشیم گنر مک تامشچ یتحاران یتقو _

نتشادن رطاخ ...هب یچیه ": مگیم بل ریز و هتفیم مهاگن شدنخبل هب

." یدش تیذا وت تیوه

: هرایبرد ور شوتلا اتپ هش یم دنلب و هنک یم یهاتوک شزاون ور متروص

ییاسانش تراک تارب مگیم شهب هراد لا وحا تبث یوت یتسود ،هی وپیلیف "

هنک". تسرد

." هشیم عیلا یلیخ ": مگیم قوذ اب

..." زونلإ لئوگین هش:" یم کیدزن مهب هراذیم منت یور شوتلا پ

. مدنب یمور مامشچ ، هسوب یم ور ما هنوگ

.*** مگیم شهب ونیا زور هش،هی یم نوسآ یچ همه ابکإالایو

! مایو ال لغب وت منک یم زاب ور مامشچ یتقو هرذگیم تعاس دنچ منودیمن

یم مدق هراد هاگدورف سنلا یوت منک، یم دنلب شا هنیس یور زا ور مرس

!" نیمز یرازب ونم هش هنز:"یم

وتلا وپ نشپاک هلا. میم ور شمشچ هی ،الایو مراذیم نیمز یور ماهاپ مورآ

. هرایب ور یتشپ هلوک نودمچ ات هریم ، مراد یمرب شاه هنوش یور زا ور

همه هیریسمرگ روشک نیا ههد. تعاس هدش! حبص منک یم هاگن مفارطا هب

! هنوشنت ینوتسبات یاه سابل

یناوج رسپ ، میریم نوریب هاگدورف زا هگیدمهاب هش یم کیدزن کإالایو،مهب

. هزکرمتم الایو یور شیلسع یامشچ . دایم نومتمس هب یگنر بلا ج پیت اب

، دایم یلیخ شیلسع یامشچ هب شا هزنرب تسوپ و هراد بل هب یدنخبل

بقع الایو .زا هسر یم ششوگ ریز ات هدنلب شراد تلا ح یامرخ یاهوم

نودمچ و هنک یم لغب ور کإالایو رسپ نوا ، هدایز تیعمج نوچ منومیم

شگنر زمرق یرارف فقس نودب نیشام لخاد و هریگیم شزا ور یتشپ هلوک

مراد نم و ندش تبحص مرگ انوا ، مدیم تروق ور مولگ بآ ! هراذیم



. مشکیم نوریب نشیم جراخ و لخاد هک یاه مدآ الی زاالهب ور مدوخروزب

ور شتسد الایو مریم نوشتمس هب یتقو دننک یم هاگن یجورخ رد هب ودره

شتسود هبور هنز یم یدنخبل . مریگیم ور شتسد هنک یم زارد متمس هب

..." لئوگین زا منیا ": هگیم

اب هتسرف یم باال ورانوا و هشک یم شاهوم هب یتسد ، یلسع مشچ رسپ

." لئوگین ... یدموا شوخ هنز:" یم یدنخبل زاب همین نهد

هنیس هب تسد تشپ منک.اب یم سالم تلا جخ واب متسیإ یم کإالایو رانک

هرت". لگشوخ مدرک یم شروصت هک ینوا هنز:"زا یم کإالایو

هب ورام هک یسک هکیردرف منیا ": هگیم نم هبور هزادنیم باال ییا هنوش الایو

." هدرک توعد هزیزج نیا

. کیردرف ، متقوشوخ _

." روطنیمه منم ": هراذیم ممشچ یور شیباتفآ کنیع

کنیع ، بقع منم و هنیشیم ولج .الایو میشیم نیشام راوس ییات هس ره

اپ شوت هک یدیدج یایند یعقاو گنر ات منزیم ورباال مامشچ یور نوبیر

. منیبب ور متشاذگ

. تسین مرگ مدرک یم رکف هک ماهردقنوا و هراد یلدتعم کنخ یاوه و بآ

باالی نومسآ تیفافش و ییابیز هب هک یبآ یایرد و لخن گرزب یاه تخرد

. هراد تیباذج یلیخ مارب هنومرس

یم تبحص نوماهاب هریزج بجار هیگدننار لا حرد هک روطنیمه ، کیردرف

هنک.

” دیشروخ بورغ لحاس “ مان ،اب لشیس رد یلا مش هریزج نگیم شهب _

نمچ یوت هک هرکیپ لوغ یاه تشپ الک هنوخ هریزج نیا هش. یم هتخانش

. دننز یم ترچ شاه

هنکن :" هدیم هیکت یلدنص هب و هراذیم شرس تشپ ور شتسد کإالایو،هی

هش"! یم یتروص شگنر ایرد ، بورغ تقو هک تس هریزج نومه

الایو"... هشدوخ هنک:" یم دییات ور شفرح رس تکرح ،اب کیردرف

**. منک یم هاگن مفارطا هب مونش یم هک ییازیچ زا قایتشا اب



زا طقف هک هگید رسپ ات هسود . هراد یم هگن ور نیشام یسکول یوالی یولج

یاه گنفت !!!واب دننک یم هلمح نوتمس هب مسانش یم ور وپیلیف نوشنیب

نم!اب و ،الایو کیردرف ندرک سیخ هب دننک یم عورش یبآ یگیتس پال گرزب

. دننک یم یخوش مهاب و ندنخ یم دنلب یادص

هش،کإال یم هدیشاپ نومتروص وت بآ ینک رارف یاوخ یم هک فرطره زا

کز..." اسیاو هنک:" یم نوشیکی لا بند هشو یم هدایپ هدنخ اب ایو

شزا ور یکیتس پال گنفت ، هنوسر یم شدوخ نس مه هرسپ هب ور شدوخ

هنز! یم ینکشب و هتسیا یم شور یولج کز، هنک. سیخ ور نوا ات هریگیم

الایو، تمس نریم و نییاپ نزادنیم ور نوشاه گنفت ارسپ همه وهی

. دننک یم شرصاحم

ابباال ور .کإالایو نرایم رد شنت زا ور شسابل منیبیم یتقو ، مدنخ یم زیر

. رختسا وت دننک یم شترپ و دنریگیم تسد یور هنهرب هنت

وت نرپیم انوا هیقب یلو هد، یمن همادا هگید هتسیإ یم رختسا رانک ، وپیلیف

. نشاپ یم بآ شهب و رختسا بآ

یمن انیا هکنیا لثم ": هگیم هش یم هدایپ نیشام زا هک روطنیمه ، کیردرف

." دنراذب شتحار ناوخ

." هدیسر هار زا هزات دینک شلو اه، هچب ": هریم نوشتمس هب

منوا و رختسا وت هدیم له ونوا وپیلیف و دننک یمن محر مه کیردرف هب

هش. یم راتفرگ

هنک. یم بلج شدوخ هب وراهرسپ هجوت ما هناگچب هدنخ یادص ، مدنخ یم

؟! دننک یم هاگن مهب همه

الیی"... طوم نک رارف هنز:" یم داد کإالایو نوریب نایم رختسا زا هک نیمه

یمن مود. یم تعرس مامت ،اب نوریب مرپ یم منک زاب ور رد هکنیا هنودب

زا هدیشوپ ابیز یوالی تشپ . دننک یم ملا بند نوشمه انوا و مرب اجک منود

یم هقلح مرود یسک هزنرب یاه تسد هک مریم گنشق زبس یاهایگ و تخرد



." شمتفرگ نایب هش:"

یم هاگن شیلسع یامشچوت شتمس مدرگ یمرب هتفرگ ونم هک روطنیمه

منوت یمن . هدیم تسد زا ور شلداعت ؟ منود یمن لوه ای هش یم لش منک.

دنلب عیرس شتسد هی نم!ور یور هتفیم منوا . متفیم تشپ هب منک یراک

ور نوشاه سابل نوشمه اهرسپ منک. یم دنلب ور مدوخ منم هش، یم

.کإالایو، نایم نومتمس هب هتسهآ گنراگنر یاه کراولش واب ندروآرد

وراد کپ سکیس مربور ود یاهافلآ همه هنز. یم رانک ور شسیخ یاهوم

هدش موز منیرتهب نت نم،ور یامشچ اما و توافتم یاهرهچ اب نپیتشوخ

. هراد تاه یامن هی شسیخ نت یور ییا هرقن دنبندرگ نوا هک

زاب مه زا وماه بل ، مشب دنلب هنک یم مکمک هشو یم مخ مور هبور یتقو

و غاد نت یور ور ماه تسد ، مسوبب ور شگنر یریش نت نوا ات منک یم

هچب ": هریگیم ور متسد ، مشک یم تلا جخ شاتسودزا یلو . مشکب شسیخ

." دینکن تیذا ور لئوگین اه

یم یفرعم ونوشدوخ نشیم عمج مرود نوشمه

نیشام زا ور نومنودمچ و هلوک ، وپیلیف . کیردرف . وپیلیف . نوآ .کز.ومن. دننک

. هدیم نومنوشن ور نومقاتا و هنک یم یهارمه یوال لخاد ات ورام و هرایمرد

ایرد شگرزب هرجنپ .زا هلحاس رانک ، ههوکشاب یوالی مود هقبط هک قاتا هی

هش یم ور هزات یاوه و هدشزاب شفقس فصن و هش یم هدید یبوخ هب

درک. مامشتسا

. هراذیم نوماهنت ، وپیلیف . یدق هنییآ و دمک و هرفنود گرزب تخت

یم هاگن ابیز یایرد هب عافترا نیا وزا مریم گرزب هرجنپ تمس هب قوذ اب

هرظنم هنک.زا یم شزاب و هراذیم تخت یور ور شیتشپ هلوک منک.الایو

لیاسو هراد . مریم کإالایو تمس هب مورآ و مراد یمرب مشچ هدننک هریخ

هنهرب رمک یور ور متسد ، هسرب شا هلوح هب ات هرایم رد ور شیتشپ هلوک

یم ور شفتک ، مدیم همادا شولهپ یور وات مشکیم شزاون تلا ح هب شا

ور شبلق شپت منوت یم ، مراذیم شا هنیس یور ور ما هگید تسد . مسوب

کون یور ، هدرگیمرب متمس هب یمک ! هپتیم دنت ردقچ متسد ریز هک منک سح



، مسوب یم ور شاه بل و مزادنیم شندب یور ور منزو متسیإ یم ماه هجنپ

. هدیم همادا ندیسوب وهب هنک یم لا بقتسا مزا

! میشیم ریگلفاغ نیبرود شلف اب ودره وام هنک یم زاب ور قاتا رد یکی وهی

هنک یم ترپ کز تمس هب ور تخت یور تشلا وب هریگیم شا هدنخ کإالایو،

. هراذیم رارف هب اپ منوا ،

درک. تولخ هشب تخس منک رکف الایو یاقفر تنطیش اب

هقلح نیتسآ زمرق هگیدمه تس . مینک یم ضوع ور نوماه سابل ییاتود

یریصح یاه لدنص ، هسر یم نوموناز ات هک ییا همروس یل کراولش اب ییا

. میریم نوریب قاتا زا مینک یم نوماپ ور نتشاذگ نومارب قاتا یوت هک

راگنا و دنندرک نوشنت سابل مه انوا هش، یم دنلب ندز تسد و توس یادص

. دنندوب ام دورو رظتنم

نییاپ قذ اب هریگیم سکع امزا کز فرط همه ،زا هریگیم ور متسد کإالایو

..." ونوشاه هقلح اه هچب ": هتسیا یم اه هلپ

! یبوخ سح ننک.هچ یم هاگن اتود ام هدش لفق یاه تسد هب همه

سکع اتدنچ کیردرف و نتسیإ یم نومرانک نوشمه میسر یم هک نییاپ

. هریگیم نومه همه زا یعمج هتسد یفلس

. میروخیم مه رود ور ییاذغ ندیدنخ و نتفگ ، یخوش یلک زادعب

یراد هبل یاه کاله الایو ونم ندش نیگنس یمک همه هش یم مومت هک راهان

.** مینزیم مدق یوال نوریب میریم و میراذیم نومرس

یاه هسام و نش ، مارآ یایرد و لخن هدیشک کلف هبرس یاه تخرد

ال تسد . میدموا رفس نیا هب هک ملا حشوخ ! نگنشق یلیخ لحاس گنرشوخ

یاپ واب مرایمرد ور ماه لدنص . مریم رتولج مدق دنچ و منک یم اهر ور ایو

یاه بیج وت ور شاه تسد . مراد یم رب مدق غاد یاه نش یور هنهرب

هب ور مرس منزیم شهب هک یدنخبل هنک.اب یم هاگن مهب و هرب یم شکراولش

هسوب لحاس هب هک یبآ لخاد ور ماپ وهی منودرگیمرب اهتنا یب یایرد تمس

. مراذیم هدرگیمرب و هنز یم



ور متسد کإالایو منزب تسد نوشهب ات مشیم ،مخ هتفیم اه فدص هب ممشچ

:"ایب"... هریگیم

مراد هک ییا هلصافو اه فدص هب ترسح اب هشک یم شدوخ لا بند ونم

." منزب تسد نوشهب یراذیمن ارچ؟ ": مسرپیم مریگیم نوشزا

باتفآ ماوخ یمن بخ ": هنیبیم ما هناراکبلط هاگن اب ونم و هتسیإ یم یمک

"! یشب هتخوس

؟ هریت گنر زا دایم تدب _

... هباذج مه یلیخ اقافتا _هن،

:"کإالایو، منیبب لماک ور شا هرهچ ات مرب یم ورباال مرس مریگیم ور شوزاب

دیفس وت هزادنا هب هکنم منک، یزاب نوشاهاب مکی راذب منک یم شهاوخ

." هرادن یرثا نم یور باتفآ دایز سپ متسین

یچ؟ یدش هدز امرگ هگا ، تسین نیا طقف _

! مشیمن _

ور شدنخبل یولج ، مشیم نوزیوآ شزا متفرگ ور شوزاب هک روطنیمه

هب هنک باجم ونم داوخ یم هک منیبیم یتنطیش شامشچ یوت . هریگیم

مدب. شوگ شفرح

؟ ینک یم تیذا ور هچب ارچ _الایو

ادص!؟ تمس میدرگیمرب ودره

یمن ، یراوس جوم نرب ناوخیم اه هچب هش:" یم کیدزن نومهب ، کیردرف

؟" یریگب ور نوشلا ح امیدق لثم یاوخ

؟" یدلب یراوس جوم وت اعقاو الایو:" یولج مرپیم تریح اب

یاه هتخت هک اهرسپ هب هدش ییاوه رظنب ،کإالایو منک یم شهاگن قوذ اب

یم یخوش مهاب نراد لحاس هبل و نتفرگ نوشتسد یوتور یراوس جوم

هدش". گنت راکنیا یارب ملد هرآ، هش:" یم هریخ دننک

یمکی ینوتیم مه :"وت هزادنیم مهب یهاگن مین هرادرب مدق هی هکنیا زا لبق

." ینک یزاب

مور هبور نداتسیا اب کیردرف هک منک یم هاگن شهب انوا، تمس هود یم



. هریگیم ور مدید یولج

!؟ منزب باتفآ دض مرک تارب یاوخ _یم

؟" همز :"ال منک یم هاگن هتفرگ شتسد یوت هک یمرک یطوق هب

. دیشروخ ربارب رد ینمیا _هرآ،

. هشاب _

لکش یتخت یاه یلدنص تمس هب ونم و هراذیم مرمک یور ور شتسد هی

یم هاگن الایو وهب یلدنص یور منیشیم تس. یوال کیدزن هک هرب یم یبوچ

االاب متحا . دنریم بآ طسو شاتسود هارمه یراوس جوم هتختاب هک منک

. دننک یزاب ناوخ یم کیچوک یاه جوم نومه

شکرس نداد راشف اب هنک یم زاب ور یطوق ورد هنیشیم مرانک ، کیردرف

یطوق نتشاذگ رانک زادعب هزیر یم شتسد فک ور دیفس هدام نوا زا یمک

یمورآ هب هراذیم مندرگ یور ور شتسد و هلا میم مهب ور شاه تسد فک

یم دنلب . مشاب یداع منک یم یعس مدیم تروق ور منهد بآ ، هدیم ژ اسام

ور ماه مشچ هنز. یم متروص یور ور مرک زا یمک ، هنیشیم مور هب هشوور

هشک یم تسد طایتحا اب ور ماه بل رود و ینیب ماه، هنوگ ، مینوشیپ مدنبیم

هاگن شیلسع یامشچ هب هنک یم شزاون ور ما هنوچ شتصش تشگنا واب

منک. یم

! یراد تسود یلیخ ورام ههورغرغ نیا مدینش لئوگین بخ _

هک الایو وهب مدزد یم ور ماه مشچ هش، یم هریخ مهب شامشچ کمدرم

: مگیم . هدایم شتمس هب هراد هک هیجوم رظتنم و هداتسیإ هتخت یور

..." یلیخ "

؟ ینس مک یلیخ زونه رنتراپ هی نتشاد یارب ینک یمن رکف _

یور وات هنز یم ما هنهرب یوزاب هب ور یمرک یاه تسد منک. یم شهاگن

. هشک یم مقاس



. متوافتم مکی نم بخ . مممآااا _

هی هک منود یم :" هدیم متسوپ دروخ هب ور مرک ساوسو اب هک روطنیمه

." یماشآ نوخ

یراشف واب مپچ تسد غارس هریم هش یم مومت هک متسار تسد اب شراک

خرس ، هرایم باال وشرس یدج . هریم رد منوبز ریز زا یهآ هرایم موزاب هب هک

مرب. یم منهد یوت ور ماه بل ، مدنبیم ور ماه مشچ و مشیم

؟ یتشاد ینابرق اتدنچ حاتاال ، ولوچوک ماشآ نوخ بخ _

!" ینابرق ": نشیم زاب عیرس مامشچ

هراذیم شاپ یور ور ماپ وهی هنیشیم ماپ ولج وناز راهچ ثیبخ یدنخبل اب

." یتسین شاه لتاق نوا زا سپ :" هشک یم ماپ قاس یور ور مرک و

." تسه ...الایو مراد المز نوخ یتقو طقف :"هن، مدنخ یم

اه ماشآ نوخ هیبش ال صا وت یلو ": هگیم یدنخبل واب هدیم باال ییوربا

." یتسین

ور میدعب یاپ چم رود مرب، یم بقع ور منک،ماپ یم عمج ور مدنخبل

ریگرد تساهلا س ور مرکف هک یتسه یزیچ نوا هیبش یلیخ :"وت هریگیم

." هدرک

! مسرتیم هنز یم هک ییاه فرح زا

؟ هسرب یچ هب داوخ یم

یم ندوب واکجنک هب رهاظت اب منک یمن میاق یزیچ مدب نوشن هکنیا ارب

یچ؟" ": مسرپ

مه ملغش رطاخب مسدح دیاش بخ ": هشک یم ماپ یور مورآ ور شتسد

ور مارتکد ات هدنوم زونه هتبلا . مناد خیرات و سانش ناتساب هی نوچ ، هشاب

." مریگب

مدنبیم طرش هشاب تاهاپ یلگشوخ هب مه تندب هگا ": هرایم ورباال شرس

مدز". سدح تسرد هک

؟" یسدح هش:"هچ یم بوشآ ملد

. هدنبیم ور مرک یطوقرد هشو یم دنلب



! هزومرم یلیخ نوا

یاه مشچ نوا وت ور میبآ یاه مشچ . هنومهفب مهب ور شروظنم داوخ یمن

. منیبیم شکش و لا وس زا رپ یلسع

؟"! ییاگمٱ هی _"وت

هزیر... یم مبلق

هش! یم درس و مرگ هراد مندب یلو مد، یمن نوشن ینشکأ یر چیه

؟" هنیمه تلیلد طقف منک:" یم مورآ ور مدوخ

هب وت زا ازیچ یلیخ :"هن،الایو هگیم شتنطیش زا رپ هاگن ،اب هنیشیم مرانک

..." یراد ور انوا تایصوصخ همه ووت هتفگ ام

هنز. یم مکشخ

؟ منک راکیچ

؟ یروطچ یلو مرب! شفرح راب ریز

هگید یکی نوبز زا هک تسین دنیاشوخ ال صا و هنود یمن زونه کإالایو،

. همهفب

ازیچ یلیخ اما مدیدن اگمٱ هی میگدنز حاالوت ات هکنیا ،اب مافلآ هی _نم

؟! ییاگمٱ ؟هی ینک یم دییات ور مفرح ... منود یم نوشزا

هابتشا ... وسملا نس و مک اتب :"هن،هی مشیم دنلب و منزیم یدنخبل روزب

." یتفرگ

لثم :"هآ، هگیم هنک یم هیکت شاه تسد وهب هدیم نوریب هک یسفن اب

دوب". هابتشا منوا یور نم سدح . وپیلیف

. دیمهفن شیخآ منک، یم شهب ور متشپ و مزادنیم باال ییا هنوش

عمج لوغشم . هیهام شوگ و فدص زا رپ هک مود یم لحاس هبل تمس هب

منک.کالمه یم زیمت اه نش و هسام زا بآ یوت ورانوا و مشیم فدص ندرک

ماه فدص نیرتهب ندرک ادیپ مرگرس ردقنوا ، مراذیم مرانک و مراد یمرب ور



الایو یاه تسد . کیچوک و گرزب یاه فدص زا هدشرپ کالمه یک مهفیمن هک

: هنوبسچ یم شدوخ هب ونم و هنیشیم مرس تشپ هش، یم هقلح مندب رود

وت... ینک یم راکیچ "

." یتسشن اج نیا منیبیم شمه

یم منک:" یم زارد ور ماهاپ و مدیم هیکت شهب ، هراذیم مندرگ رانک ور شرس

." مرادرب یراگدای وراه فدص نیا ماوخ

. هرایمرد یزیچ هی شبیج هیوت وزا هنودرگیمرب شدوخ تمس ونم

هک هتفیم یکیچوک یایرد هراتس هب ممشچ منک یم هاگن هک ور شتسد فک

یلیخ منک:" یم شور وریز تقد واب مراد یم شرب هدش. کشخ رظنب

." هگنشق

! تسین لگشوخ ییاهنت هک نوا _هن

تشگنا ،اب هراذیم ماهوم یور ور ییایرد هراتس و هنز یم رانک ور ماهوم

منک. یم سمل ور هدش ماهوم ریگ هک ییایرد هراتس متسد یاه

؟" مدش روطچ ": مسرپ یم یدنخبل اب

یوت ربارب دنچ ور شینوبرهم هک منیبیم بیجع زیچ هی الایو یاه مشچ وت

." یدش رت یندروخ هنک:"حاال یم مکاح مبلق

ور مندرگ . مریم بقع متسشن هک روطنیمه هنک یم هلمح مهب ، هریگیم مدنخ

. هریگیم نودند هب

هک مدرگرب ماوخ یم و مدنخ یم ، هراد یمرب زیخ مور شنوبز ندیشک زادعب

کلقلق هب هنک یم عورش مه شتسد هی واب هراذیم ملد یور ور شرس

هک متسیا یم ماهاپ یور مرایمرد شریز زا ور مدوخ و مدنخ یم . منداد

شور متفیم ! هشک یم شدوخ تمس ونم و هریگیم ور متسد قاس منک، رارف

... هزادنیم شرس تشپ یاه هسام یور ور شدوخ منوا ،

ساسحا رطاخ هب ام هدنخ یگداس نیا دیاش مینک یم شغ هدنخ زا ودره

درک. شسح هش یم رتشیب طیحم شمارآ نیا زا هک هییا هداعلقوف



یم مهاگن . منیشیم شتفس مکش یور ، مراذیم شا هنوش یور وماه تسد

... مگب شهب ماوخ یم منک یم عمج ور مدنخبل هنک

. مگب ماوخ یم یلو هن ای هیبسانم تصرف منود یمن

؟" یکوکشم موه... هش:" یم دنلب شجنرآ یور کإالایو،

." مراذب نویمرد تاهاب ور مهم زیچ هی ماوخ منک:"یم یم رت ور مبل

؟" یدرک میاق مزا یچ هگید منیبیبب دااگ، هنک:" یم یمخا

." مگیمن تهب ینک مهاگن ومخا یروطنیا ": مزادنیم نییاپ ور مرس

ونم"! نیبب ... هشاب هنز:" یم رانک ور متروص ولج یاهوم شتسد هی اب

،زا مدیم تروق ور منهد بآ هنز. یم یدنخبل منک، یم شاگن یمشچ ریز

. مسرتیم یلیخ ششنکاو

ور مدوخ مدیم اج شندرگ ریز ور مرس و مزادنیم شندرگرود وماه تسد

." مشاب هتشاد لغش هی هرتهب هک تفگ مهب ، تیمسإ هردنآ ": منوبسچ یم شهب

... هیمهم عوضوم منیا حلا رهب . مگب متسنوتن ، مدنبیم ور ماه مشچ

داد؟ داهنشیپ تهب یلغش هچ بخ _

. مشب هدنناوخ _

." هدیمن هزاجا مردپ ": هراذیم مرود وشاه تسد و هنیشیم فاص

شاهاب یتقو هاگدورف یوت هنک:" یم مهاگن نارگن منک، یم دنلب ور مرس

تشپ نومه زا تساوخ یم هک دش ینابصع متسد زا ردقنوا متفرگ سامت

یتقو تفگ مهب ، مدرک شیضار تخس هنک. مفخ هرایب رد وشاه تسد نفلت

." مدوخ شیپ نیایب دیاب نیدرگرب

ینعی ": مشکیم تسد ور شتروص منک، یم هاگن شنیگمغ هایس یامشچ هب

هنک!؟" ادج مزا وروت داوخ یم

هنک". یراک نیچمه رفس هی رطاخ ...هب مدیمن هزاجا هنک:" یم ضغب

. هرطخ رد تنوج وت نوچ ، هشاب ینابصع هراد قح _

یور هتفرگ ور متسد هک روطنیمه هراد یمرب شتروص یور زا ور متسد

." بسچب ؟االنور موه لا یخیب ور هدنیآ ": شسوب یم و هراذیم شابل

، ارسپ هش:" یم کیدزن نومهب وپیلیف هک شمسوبب ماوخ یم ، منزیم یدنخبل



." مینک نشور شیتآ میاوخ یم نیایب

روزب ... هنیگنس ! شمریگب ات هنک یم زارد ور شتسد .کإالایو، مشیم دنلب

هش. یم دنلب ات شمشکیم

مه یور کشخ بوچ هملا ع ،هی میشیم قحلم هیقب هب وپیلیف هارمه هب

ومن و نوآ ور یجد زیم و هاگتسد هنک. یم نشور یشیتآ کز، . دنراذیم

یم هلعش گرزب شیتآ . دننک یم یلپ هگیدمه یهارمه اب ور یکیزوم و نرایم

باق یوت زیگنا لد بورغ نیا !! دایمرد یتروص گنر هب ایرد و هشک

لگشوخ دنول رتخد اتدنچ ،اب کیردرف . هتعیبط یاراکهاش زا یوزج متارطاخ

الایو! یتح . نشیم ور هبور ارسپ هبوخ لا بقتسا اب هک هش یم عمج دراو

رمک دنلب وم رتخد هب هک منزیم لوز شهب منک یم یمخا رمک هب تسد

یم نم مخا هجوتم ،هک وپیلیف . هگیم ور شمسا و هدیم تسد هراد یکیراب

هدرگیمرب .کإالایو، شرب یم شدوخ هارمه و هریگیم ور ناوج رتخد رمک هش

کیردرف تمس هریم هدیم باال ییوربا هنیبیم ونم یومخا هرهچ یتقو متمس

نم :"اب هریگیم ور متسد هش یم کیدزن مهب کز، . هدیم مولو کیزوم هب هک

..." صقرب

ماه تسد ، هدیم نوکت گنهآ متیر اب ور شرس هراد هک شهب هنز یم مکشخ

یصقرب یتسین دلب ": مریگیم رت مکحم هک مشکب شتسد ریز زا ماوخ یم ور

؟"

وشاه تسد و هتسیا یم مرس تشپ .الایو، مدیم نوکت فرط ود هب ور مرس

هنک! یم هقلح مرود

!" هصقرب هنوت یمن یتح ؟ یدش نیا یچ قشاع ": هگیم یروخلد کز،اب

." مزیزع صقرب , هدلب مه یلیخ ": هدیم منوکت الایو،

." مصقرب ماوخ یمن ": منوخرچیم شتمس هب ور مرس

هکیدزن هک ییوشات کیچوک یلدنص یور منک یم زاب مرودزا وشاه تسد

. منشیم هشیتآ

یم باذج و ندیشوپ ییا هنهرب همین هاتوک یاه سابل هک اهرتخد هب



چپ چپ یازیچ وهی نصقر یم ارتخد اب نوآ ، وپیلیف . مزادنیم یهاگن نصقر

هتشاذگ ششوگ یور ور نوفده ومن، ! ندنخ یم ؟ نیچ ممهفیمن هک دننک یم

طسو یتشک هگا هک هدیم بات و بت شهب هرب، یم باال ردقنوا ور گنهآ مولو

تاجن یارب ییایرد سوناف هی لا بند نتشگ یاجب هنک مگ ور شهار ایرد

. نشیم صقر لوغشم هشرع یور همه و شترگیم زاف شدوخ

هک یدایز یاه یکاروخ ، ننیچیم ور یگرزب زیم وگتفگ لا حرد کز،کإالایو

دش. ما هنسرگ . دنراذیم زیم یور بترم ور هدبس لخاد

هک هتفا یم کیردرف هب ممشچ منک هاگن شیتآ هب ات منودرگیمرب ور مرس

هدز!؟ لوز مهب

! هنودرگیمرب ور شرس هک منک یم شاگن بجعت اب

و منک شتسیر وتسار ییاروجی دیاب . هراد کش مهب یباسح منک رکف ههآ،

.*** مگب الایو هب ور زیچ همه

هک ییاه چیودناس ، ندیصقر ینورذگ شوخ یلک و یزاب شیتآ زادعب

. میروخیم ور ندرک هدامآ نومارب

الایو مدیدیم هک نیمه ، مدوب رگ هراظن طقف هکنیا اب تشذگ شوخ منم هب

عون هی منیا و دوب شخب تذل مساو هسرت یم مزا هرب جک داوخ یم

. هحیرفت

: هریگیم شتسد ور یکیتس پال هباشون یطوق هی کیردرف ، ارتخد نتفر زادعب

..." یزاب نیایب اه هچب "

، کیردرف اه. هسام یور مینیشیم هلصاف اب هگیدمه رود هریاد هی لثم

ای تعرج یزاب ": هراذیم طسو ور یطوق و هزادنیم ام همه هب یهاگن

". تقیقح

. هنوخرچیمور یطوق

؟! هتسیا یم یک یولج شرس هک میشیم ریخ یطوق هب همه

فرط . مینک یم هاگن ومن هب همه هنز یم ومن تمس کیردرف هک ینکشب اب

ییا هناثیبخ دنخبل کز، . هنومیم رظتنم دنخبل اب هکز،ومن تمس یطوق هگید

؟" تقیقح ای تعرج هنز:" یم



." تعرج ": هگیم دنخبل نومه ومن،اب

هب عمج نیا ووت رایبرد ور تنوبز ؛" هنوخرچیم هقدح وت وشاه مشچ کز،

هدب". شحف یرفنتم شزا هک یکره

هاگن کز وهب هرایم رد ور شنوبزو هنک یم وراک نیمه .ومن، هریگیم مدنخ

هسیر هدنخ زا همه هک هگیم مومهفم ان ترپ و ترچ تشم وهی هنک یم

الایو تمس یطوق .رس هنوخرچ یم ور یطوق هک ههومن تبون .حاال میریم

. نوآ هب شتشپ و هتفیم

." تقیقح ": هگیم عیرس کإالایو

هک دوب یک تشارک نیلوا ": هشک یم شتروص یاه شیر هب یتسد ، نوآ

؟" شیدب کاف هب یتشاد تسود

هدزد یم همه زا ور شهاگن نم.کإالایو، اصوصخم دننک یم موز شور همه

یدنخبل و مراذیم شاپ یور ور متسد ، هنوخرچیم متمس هب یمک ور شرس ،

. منزیم حیلم

هساو تفر یم شزرو یاه گنز هک یرسپ نوا مااا، ": هدیم نوریب یسفن

؟ ناتسریبد هرود هنوتدای ور درک یم نیرمت انش تاقباسم

دوب". رورغم ینییاپ سلا وهی دروآ یم ماقم هشیمه

تهب گس لحم هک نوا هنک:" یم شرخسم نوآ . ندنخ یم دنلب نوآ ، وپیلیف

داد؟" یمن

درک! یم شبلا ج شنیمه بخ _

." همیدق یلیخ هنک:" یم مهاگن هدیم وشباال وربا هی

! هتدای بوخ یلو _

. دایمن مدای وشفایق _

کیردرف تمس هب شرس هنوخرچیم ور یطوق ، مزادنیم باال ییا هنوش

نم. هب شهت و هتفیم

؟" تقیقح ای تعرج هدش:" متبون هکنیا زا منزیم یدنخبل

!" تعرج ": هگیم سفنب دامتعا ،اب کیردرف



دایم شیپ مارب لا وس منک،هی یم رکف و مراذیم ما هنوگ یور ور متشگنا هی

زا منودب مراد تسود یلیخ هیگ هی هک همولعم و هپیتشوخ یلیخ کیردرف

هن؟! ای دایم ششوخ یسک

تقوچیه و یراد شتسود یلیخ هک ام عمج وت تسه یسک هگا ، کیردرف _

! شیسوبب دیاب ... ینک زاربا شهب یتسنوتن

هب هریگیم زاگ ور شبل هشوگ ، کیردرف . ندیم نوشن الکی مهب قوذ اب همه

هنک. یم هاگن عمج یاهرسپ

هنز! یم کمشچ هی شهب منوا هش، یم هریخ کز یور شمشچ

هراذیم ور شاه بل و هتسشن شرانک هک وپیلیف تمس هب هدرگیم رب وهی

!!؟ شبل یور

هراذیم ور شتسد .هی مینک یم هاگن یریگلفاغ نیا هب زاب نهد اماب همه

یور ور شتسد ، وپیلیف . هشخب یم قمع شا هسوب وهب وپیلیف رس تشپ

هش! یمن شفیرح یلو هنک. رود شدوخزا ونوا ات هراذیم کیردرف هنیس

یم اه هسام یور شسوب یم هک روطنیمه و هرذگیمن شزا ، کیردرف

. هنکن قتال ردقنیا هک هریگیم وشاه تسد چم و شنوباوخ

شلمحت هراد هحضاو ال ماک هک هزوس یم وپیلیف حلا هب ملد ییا هظحل یارب

تحاران هراد یعس و هنودرگیمرب ور شرس هک منک یم هاگن کز هنک.هب یم

. هشابن

دنلب وپیلیف یور زا ور کیردرف و هش یم دنلب هدنخ یم هک روطنیمه الایو،

هش". یم بوسحم زواجت شا هیقب هگید ... هبوخ هنک:" یم

اب وپیلیف . هریگیم هلصافایو وزاال هنک یم هاگن وپیلیف هب هناصیرح ، کیردرف

کاپ ور شاه بل یور تسد تشپ واب هنک یم دنلب ور شدوخ تینابصع

. هریم یوال تمس هب عیرس یاه مدق هنک،اب یم

! هتسرف یم شارب اوه وت سوب هی هنک یم هاگن شنتفر ،هب کیردرف

." شابن زیگنا ترفن ردقنیا یاو، ": هزادنیم شندرگ رود ور شتسد الایو،

. شمدیسوب هرخ _باال



. وپیلیف لا بند مریم مشیم دنلب مرایبرد شلد زا هکنیا یارب

منک! یمن شادیپ ، هنوخزپشآ ، نمیشن یوت ! مدرگیم شلا بند ، مشیم یوال دراو

. منیبیم ور ییوشتسد سیورس زاب همین رد هک اه قاتا تمس مرب ماوخ یم

ور رد هکنیا زا لبق مرب یم موجه رد تمس هب نارگن . دایم شا هیرگ یادص

ور شرس ، هتشاذگ ییوشور فارطا وشاه تسد . شمنیبیم زاالیرد منک زاب

..." وپیلیف ماوخ یم ترذعم ": مدیم له مورآ ور .رد هتفرگ نییاپ

." تسین مهم هنز:" یم بآ ور شتروص و هریگیم بآ ریش ریز وشاه تسد

... یدرک یمن هیرگ شرطاخ هب دوبن مهم _هگا

." مبوخ هنک:"االن یم مهاگن سیخ تروص اب متمس هدرگیمرب

؟ یرادن تسود ور کیردرف _وت

هنییآ رانک زا ییا هلوح لا متسد و هشک یم شتروص یور ور شتسد

"... تسین نیا عوضوم ؛" هرایمرد

هتخس کیردرف یارب ، متسین یگ هنک؛"نم یم کشخ ور شتروص و تسد

." شلوبق

؟ هراد تسود ونوا _کز

:"هرآ،و هزادنیم لطس یوت و هنک یم هلا چم ور ییا هلوح لا متسد وپیلیف

." متحاران نیمه یارب

هنز. یم نوریب سیورس ،زا وپیلیف

. متشادن ربخ ناهنپ تاساسحا و یتسود نیا زا هک نم ! مهانگ یب

. هتحاران ردقنیا کز شتسود هتسکش لد یارب هک هبلق شوخ یلیخ ، وپیلیف

منک!؟ یمن کرد ور کیردرف

شنوبرهم بلق هدش!ایزا بذج شهب هرت هفایق شوخ کز زا وپیلیف نوچ

؟ هراد ربخ

مهار یولج وپیلیف هک مرب اهباال هلپ زا ماوخ یم مایم نوریب سیورس زا

الایو". شیپ یرب هرتهب :"ممآ هریگیم ور



مرس ، مریم نوریب یوال .زا مزادنیمن نیمز ور شفرح و منک یم جک ور مرس

باال؟! هریم اه هلپ زا عیرس وپیلیف منودرگیمرب یمک ور

؟ هراد راکیچ ، مشیم واکجنک

هلصاف .کز،اب هتسشن شیتآ رانک اهنت هک مریم کإالایو تمس هب نانز مدق

هنز. یم مدق لحاس هبل هراد دایز

. شمنیبیمن یلو منک ادیپ ور کیردرف ات مدیم ومهاگن فارطا هب

هدش. کیرات یلیخ اوه

یور ور متسد . هشک یم زارد و هراذیم ماپ یور ور شرس منیشیم شرانک

؟" دایم تباوخ ": مراذیم شاهوم

. منزب یترچ هی ماوخ _یم

منک یم شزاون ور شاهوم ، مدیم هیکت شهب متسرف یم بقع ور متسد هی

. هریگیم شباوخ و نشیم هتسب شاه کلپ

منم هنومیم الالیی لثم شیتآ یاه هلعش نتسکش و ایرد شخب مارآ یادص

. داوخ یم باوخ یمک ملد

و هش یم کیدزن نومهب کاخ لطس هی اب وپیلیف هک مشکیم ییا هزایمخ

، ینک رادیب ور الایو هرتهب ": هزیریم بآ شور هنک، یم شوماخ ور شیتآ

." نوتقاتا نیرب

"... وشاپ ": مدیم نوکت یمک ور کإالایو

." مباوخب رتشیب مکی راذب هنز:" یم قن هتسب یامشچ اب

تدنلب منوت یمن نم وش، دنلب افطل ": مریگیم ماه تسد نیب ور شرس

." دایم ممباوخ منک.

مدنخ هش. یم دنلب هتسب یاه مشچ واب هراذیم ما هنوش یور ور شتسد هی

یوال. تمس شمرب یم نوشک نوشک و مریگیم ور شتسد ، هریگیم

نشور ییا هکیتود رلوک ومن، . هدنیاشوخ نومدره یارب یلخاد یاضف یکنخ

مهاب . هشک یم زارد هپاناک یور هریم رو شلر تنک اب هراد هک روطنیمه هدرک

. میریم اهباال هلپ زا

...؟ میریم اجک میراد _



." باوخ قاتا ": شرمک رود مراذیم ور متسد هی

! نشیم زاب وهی شاه مشچ

یور وشاه تسد مریم بقع ، هتسیا یم مولج هک میداتسیا رد هبور تسرد

نک". زاب ور مرس:"حاالرد تشپ هریم هراذیم مامشچ

!! مرایمنردرس

. مشیم قاتا دراو الایو هارمه .هب منوخرچ یم و مریگیم ورد هریگتسد

یم هتسب نومرس تشپ مورآ !رد هروخیم مامشم هب یبوخ یلیخ یوب

!!! هراد یمرب وشاه تسد هش.کإالایو،

! قاتا فارطا روطنیمه و هگنر دیفس باوخ تخت یور زر لگ گرب هملا هیع

..." هلسع هام ییاروجی متفگ تهب هنک:" یم همزمز مشوگرد

زا مشچ زونه . هربیم قاتا یوت مومح تمس هب ونم ، هریگیم ور ماه هنوش

ور مرس هنک، یم زاب ور مومح رد هک متشادنرب لگ زارپ تخت یور

مود یم اوه مرپیم یلا حشوخ زا ینتسب زا رپ ناو ندید اب منوخرچیم

و شور هدش هدروخ یاه کشالت اب ییا هماخ ینتسب زارپ . مشیم شکیدزن

. هیگنر یاه سیترامسإ

..." ینتسب !! هیعقاو ": مروخیم ور شزا یمک شوت مراذیم ور متسد قوذ اب

." هیبوخ هدیا مقشع "_هرآ...

؟" قشع ؛" شتمس مدرگیمرب

مهاگن ، نییاپ تمس شدشکیم و هراذیم مترش یت پیز یور ور شتشگنا

." یدش مهم مارب نودب یدینش ور هملک نیا هگا هنک:" یم

دیون منوج مامت هب ور الایو یگشیمه نتشاد ناجیه ، هپتیم دنت دنت مبلق

؟" مدش مهم تارب روطچ ": هدیم

یم ور تکاپ بلق ملد ": هریگب رارق متروص یور هبور ات هش یم مخ یمک

... تاه هیرگ ، سرت و دنخبل ، داوخ

هن؟"... یدیود تدب ابحلا ور یتفاسم تاهوزرآ هب ندیسر یارب وت



." تلا بند مود یم مه یرمع یتح ": مراذیم شاه هنوش یور ور ماه تسد

ماه مشچ وت کشا مدز لوز قایتشا اب شهایس یاه مشچ وت هک روطنیمه

مرایمرد ور مراولش هرایمرد ور مترشیت هنز یم یدنخبل هش،الایو یم عمج

!" هدرس هچ ییییوو ": منیشیم ینتسب ناو لخاد مریم

ورباال ما هدش ینتسب یاه تسد هنک. یم هاگن مهب هنیشیم ناو کإالایو،هبل

یم ، هریگب زاگ ور متشگنا داوخ .یم منزیم تشگنا ور شغامد کون و مرایم

هب هنک یم عورش هریگیم ور متسد هک مرب یم بقع ور متسد و مدنخ

یور ینتسب شاه هسوب .در هسر یم موزاب هب ات هدیم همادا و مندیسوب

ور شا هزمشوخ هماخ ات مرب یم منهد یوت ور متشگنا ، هروخیم ور متسوپ

منک. هزم هرابود

مه :"وت مریگیم ور شا ،هقی منک یم سح ما هنوشرس یور ور شاه هسوب

ایب".

هدش ینتیسب زارپ هک مندب هب مشیم دنلب یکلا مخا ،اب هدیم ورباال شاهوربا

.ال هیگنر دروخ یاه کشالت و ینتسب هماخ زارپ مندب مامت . هزادنیم یهاگن

شنوبز اب ور ما هنیس یور ینتسب ، هراذیم مولهپ یور ور شتسد ایو،هی

." مدرس یازیچ قشاع نم رتولج هنک:"ایب یم مهاگن تنطیش اب هروخیم

مباوخ یباسح هک روخب یاوخ یم هک ینتسب سپ منک": یم رت ور مبل

." دایم

؟ دایم تباوخ _

ور کرحتم شود و مهوت هریم شامخا . مدیم نوکت دییأت هنوشن هب ور مرس

دیاب ": هریگیم متروص تمس هب ور شود هنک. یم زاب ور ،بآ هراد یمرب

..." منورپب ترس زا ور باوخ

ور دایم متمس هب هراد هک یبآ مجح یولج ماه تسد واب مدنخ یم

ناو وت .زا هزیر یم مهب ور ماهوم شا هگید تسد واب هدنخ یم . مریگیم

هی اب هک نیمز مروخب تروص اب ماوخ ،یم هروخیم زیل ماپ هک مریم نوریب

متفرگ هک روطنیمه مدش، نوزیوآ شتسد قاس یور ! هراد یم ما هگن تسد

یتساوخ یم اجک هنک:" یم منت ییا هلوح یادر وهی هدنب یم ور بآ ریش



؟" یرب رد

قاتا مرگ یاضف هب ور مدوخ منک یم زاب ور مومح رد مریم رانک ، مدنخ یم

. مشیم کیدزن شهب ... هتفیم مهاگن لگ زارپ دیفس تخت .هب منوسر یم

هدرپ هک مدوب هدنوخ اه باتک یوت طقف یتنطلس گرزب یاه تخت نیا زا

شا هدش عمج هدرپ یور متسد هش، یم زاب شرود ات رود یروت ریرح یاه

ملغب تشپ .الایو،زا مدیم هدش رپ رپ خرس یاه گرب هب ور مهاگن و مشکیم

. مشیم هشعن ، رامخ . هسوب یم ور مندرگ تشپ و هنک یم

م زا مزونه شوزاب ، مراذیم تخت یور هنک یم ملغب هریگیم ور ماپ ریز

ندز گنچ اب ور مرمک ریز زا ندش در عقوم ور شتسد و هرادن ییا هلصاف

هش یم هریخ مابل هب یدج دایم تخت یور وناز اب منک یم فقوتم شوزاب

ما هنت باال یتقو . مرایم رد منت یوت زا ور هلوح و مشیم دنلب مجنرآ هی ور

بل منک یم قالب شندرگ رود ور ماه تسد مدیم تاجن محازم هلوح زا ور

یور ور شنوبز هراذیم متروص رانک ور شتسد . مشکیم شاه بل یور ماه

هک مسیخ یابل منک یم جک ور مرس هریگیم مکلق لق ، هشکیم منهد فقس

هب ور شدوخ مارآ و فیطل یلیخ هسوب یم ور ما هنوگ هریگیم هلصاف شزا

مرب... یم شیغ رپکال یکشم یاهوم وت ور متسد ، هنوسر یم مندرگ

هرابود زاب هرظتنم هتسب یاه مشچ اب نم و هشاه بل نیب مندرگ تسوپ

شنت زا ور شسابل و منک یم زاب ور شترش یت پیز ، متسه نومندش یکی

شنت ردقنوا ، میشکیم شیتآ وهب مینک یم سمل ور هگیدمه ندب . مرایم رد

لا ونم نیمه هب وساهلا هام یتح اهزور اه، تعاس داوخ یم ملد هک هغاد

ال هک یلا حرد ، هنومیمن مارب یتقاط . مشب هیذغت شدوجو یامرگ اتزا هرذگب

شکراولش پیز و مریگیم زاگ ور مبل هشوگ هنک یم کرام ور مندب هراد ایو

. مشکیم شا هنت نییاپ یور متسد ، منک یم زاب ور

همین یاه مشچ ! مدیدن شزا ییا هرهچ نیچمه هنک،اتحاال یم مهاگن انمت اب



؟" میدب شماجنا یروطچ یراد تسود ": هشخرد یم شزاب

راب. نیلوا لثم ... منک تاگن ماوخ _یم

. مدیم هلصاف هگید مه زا ماهاپ هنک، یم تفچ مهب ور وشاه بل

بل یزاب هرب،اب یم باال یمک شدوخ تمس هب یشزاون اب ور ماهاپ تشپ

یهآ هرب یم بقع ور شرس هنک. یم مدراو ور شتلآ هک ممورآ نوماه

هروخیم رس ممشچ زا هک یکشا هش، یم گنچ هبمالهف ماه تسد و مشکیم

... هههدب همادا ": متنوزوسیم هراد مندب ترارح مدش، خرس هنز. یم بل ور

." ههآ

هدب". روتسد الیی طوم یچره هنز:" یم نیریش یدنخبل

. هدنخ ،یم هریم رد منهد زا یدنلب خآ شتکرح نیلوا اب

. مدنبیم ور مامشچ

! ینک رادیب ور همه یاوخ _یم

. مراذیم منهد یور ور متسد

..." مدرک یخوش ": هسوب یم ور متسد تشپ

داد شتروص ،وت دایبرد مادص ات دمع زا هرایم راشف مهب هراد یمرب ور متسد

زا یمین ندرک سح شمظنم تاکرح مرب. یم ورف کشد وت ور مرس منزیم

نتسه و ندوب ییاه هتساوخ انیا همه شبلق نداد تناما ، مدوجو یوت شنت

درک*. میدقت مهب الایو هیناث دنچ ضرع وت هک

نوریب مییایور یاوه و حلا زا ونم ماهاپ الی ندش سیخ ، شندش خیلا

هک یدنلب وهآ هنک یم ادج مزا وشدوخ هک درد زا ییا .ابنهلا هشک یم

مهب یبیجع شمارآ شندب ندش اهر و ینیگنس مور. هتفیم ، هدیم ور مباوج

زاب روزب هک ما هتسخ یاه مشچ .اب هروطنیمه منوا یارب ننئمطم هک هدیم

.*** هدرب شباوخ هک منیبیم متشاد نوشهگن

و هرادیب منیبیم منک، یم زاب ور ماه مشچ یتقو ما هنیس رود الایو تسد

طالیی"... وم ریخب حبص هنک:" یم مهاگن هراد

ییا منک،مالهف یم عمج شلغب وت ور مدوخ و مدنبیم ور ماه مشچ ، مجیگ

.*** مباوخب رتشیب شلغب یوت هدیم هزاجا هشک یم منت یور



... مرپیم اج منک!زا یمن سح مرس یور شاه تسد هگید

! ماهنت تخت یور

هبل . دننک یم یزاب نوریب نراد اهرسپ هک منیبب منوتیم گرزب هرجنپ زا

ندب ات مراذیم مدوخ رود ور .مالهف منیبب حضاو منوتیمن منیشیم تخت

یم یزاب لا وبیلا نراد . مشیم کیدزن هرجنپ هشیش هب منوشوپب ور ما هنهرب

اوه و هدرک نشور وراج همه دیشروخ . منزیم یدنخبل الایو ندید ،اب دننک

مراد یمرب یسابل دعب و مشکیم زارد یمک تخت تمس مدرگیمرب . همرگ اتبسن

یم فعض ساسحا مروشیم ور منتو رس مرگ بآ ریز ، مریگب شود ات مریم

هک متفرن اه هلپ تمس هب زونه . مریم نوریب قاتا زا مشوپیم سابل منک...

زاب ور ماه مشچ ییا هظحل و متسیا یم ! نشیم اتدنچ اه هلپ ممشچ یولج

یوت زا وراه تشلا ب هراد ، وپیلیف . مریم نییاپ اه هلپ زا مورآ منک یم هتسب

." ریخب حبص هنز:" یم یدنخبل مندید اب هک هنک یم عمج نمیشن

یم کیدزن مهب و هنک یم اهر هپاناک یور وراه تشل .اب مدیم ور شباوج

": هشک یم بقع ور یلدنص و هنک یم ییامنهار هنوخزپشآ تمس ونم هش،

." میدروخ هنوحبص همهام

وهب هش یم لخاد ، نوآ . مشکیم رس هلصاف وربال ریش ناویل و منیشیم

تمس نیا هدموا یچ یارب نوا هنودیم هک ، وپیلیف . دایم هنوخزپشآ تمس

. هدیم شهب بآ هشیش وهی هنک یم زاب ور لا چخیرد

شوخ نوتهب یلیخ بشید هنک:" یم مهاگن راد ینعم یدنخبل ،اب نوآ

اه". هتشذگ

. نوریب هدیم شلوه و شتسد هدیم ور بآ هشیش ، وپیلیف

، کیردرف ": هنیشیم مور هبور هگید یلدنص هیور ، وپیلیف . هریم هدنخ اب منوا

هداسیاو شوگ نوتقاتا رد تشپ ندوب هدموا بشید ... نلوضوف یلیخ نوآ

." ندوب

... ندرک هفرس هب منک یم عورش مقلح وت هرپیم ریش

نحل اب دایم اج هک .حملا متشپ هنز یم مورآ و هش یم دنلب اج ،زا وپیلیف

." مشکیم تلا جخ :"حاال، مگیم یتحاران



مرگ یاوه وت ندشروبجم . مدرک هیبنت مدوخ ور انوا ! یشکب تلا جخ ارچ _وت

. نباوخب اه هسام یور یوال نوریب بشید

! مونش یم ور الایو لیابوم یادص ، مزادنیم نییاپور مرس مگیمن یزیچ

. هروخیم اج نم لثم مه ، وپیلیف

شرب و شنیبیم یو یت رانک یلسع زیم یور و هدرگیم ور فارطا مشچ اب

...!" هشردپ ": هزادنیم شرگشیامن هحفص هب یهاگن هراد یم

؟" رونلإ یاقآ یچ هش:" یم خیس منت هب وم

الایو؟" هب مدب ": هدیم نوکت ور لیابوم ، مشیم دنلب

باوج و مریگیم شزا ور لیابوم هک مرایم اجک زا ور متعاجش منود یمن

...!" رونلإ یاقآ ": مدیم

... یشاب هرسپ نومه دیاب _وت

. هتفرگ شدوخ هب ییا هناراکبلط نحل نوچ ، ینابصع و هیدج یلیخ

." متسه لئوگین :"هلب مدیم باوج مورآ . هراذیم اهنت ونم ، وپیلیف

اب هک متساوخ یم شزا داد یم باوج ور یشوگ کإالایو هگا یتح ، هبوخ _

منک. تبحص وت

؟ دییامرفب ، موها _

و یزادناریت نوا نایرج ؟ هیچ رفس نیا ؟ یشاب شبقارم دوبن رارق هگم __وت

الایو!!...؟ یریگ ناگورگ

!" نیدیمهف ور زیچ همه ": منزیم بل هدارا یب

اال هکنیا یاج ؟هب هنوم یم ربخ یب زیچ همه زا نم لثم یمدآ ینک یم رکف _

؟ ینورذگشوخ نیتفر نیشاب هدش تنعل نامتراپآ یوت ن

؟ مراد حیلا هچ دیمهف یم اتود امش ال صا

یم هلا چم ور مهاتوک نیتسآ نهریپ هشوگ منوزیوآ تسد و مشیم هدنمرش

تس". امشاب قح هنک:"

و یدب ماجنا تسرد ور تراک ات یتفرگ لوپ هنم،وت اب قح هحضاو ال _ماک



ارچ وک یلو ، یریگب لیوحت مرسپ وسملا حیحص لیوحت زادعب ور شیقب ام

؟ یدنومن تفرح رس

یزاب هراد منک. یم هاگن الایو هب متسیإ یم یوال ییا هشیش هرجنپ تشپ

یضرف ور متشگنا ، هدیم نوشن قارب ور شهایس یاهوم زور رون و هنک یم

." هبوخ یلیخ شلا االنح نوا یلو ": مشکیم هشیش یور شزاون تلا ح هب

یارب مه وت مراذیم دراگیداب هی شارب ، مرادن دامتعا تهب هگید تسین مهم _

نک. هدامآ ور تدوخ باسح هیوست

..." رونلإ یاقآ نیگیم نیراد یچ منک:" یم هشیش هب ور متشپ

هش. یم هدیبوک مرس وت هراد شاه فرح ! هدنوم زاب منهد

. متفگ ور زیچ همه حیرص و حضاو ال ماک _

مهب هگید تصرف هی منک یم شهاوخ ": مریگیم ور لیابوم متسد اتود اب

!" نیدب

. هشینوشیپ طسو الایو ندروخ ،ریت یدعب تصرف _

." مگیم شهب هشاب :" مدنب یم ور ماه مشچ

دایم شدراگیداب هگید هقیقددنچ ،ات ینزب یفرح زابجل نوا هب تسین یزاین _

مومت تاهاب ور ممومت همین راک ات یایب مهوت هرتهب ... شترب یم اجنوا زا

منک.

ییا هشیش هراوید هب هک روطنیمه ، هریگیم مضغب هنک. یم عطق ور طابترا

اه. شوپفک یور منیشیم مداد هیکت

ور تاقافتا نوا هیضق هک ...حاال هریگب مزا ورایو کإال داوخ یم رونلإ

منک. شاگن هراذب ارمع هدیمهف

هنک! یم مهاگن مخا واب دایم لخاد .کإالایو، مراذیم رانک ور شلیابوم

منک. یم بجعت

هرآ؟ هدز! گنز اپاپ تفگ وپیلیف _

"... لئوگین ": هنیشیم مولج وناز یور . مزادنیم نییاپ ور مرس

؟" تفگ یچ ، ماوت :"اب هدیم منوکت هریگیم ور ماه هنوش

هدن"! منوکت ": مراذیم شتسد یور ور متسد



." ماوخ یم ترذعم بخ هلیخ ": هراد یمرب وشاه تسد

رسپ و هشردپ هنود کت نوا هک متفیم پیلیف یاه فرح دای هرب!؟ مگب شهب

یچ نم یلو هش. یم دوبان نوشیگدنز اه یلیخ هتفیب ریگ هگا راد، هنوخراک

قح نرب نیب زا الایو ندوبن اب هنکمم هک ییاه یگدنز نوا مامت لثم منم

هتساوخ یارب اگمٱ هی ونم همه . متشونرس یور شا هیاس نتشاد قح ، مراد

، مراد هقلح و مشیم باطخ رسمه نم االن اما نتساوخ یم نوشیسنج یاه

یارب شاه شزاون و هنک یم مهاگن ینوبرهم اب هک هایس تیاهن یب مشچ ود

روصت ننوت یمن نم یاه یدا نژ مه زا مودکچیه ، هیفاک منتشاد شمارآ

. هراد ییا هزم هچ ندوب افلآ لد زیزع دننک

؟ ینزب فرح ماهاب یاوخ یمن _

. سا هزماب شندیشک تنم ردقچ ، منزیم همولگ یوت هک یضغب اب یدنخبل

." تترب یم دایم تراگیداب :"االن مریگیم ور شاه تسد

دوب"! اجک دراگیداب یچ؟ هنک:" یم اهر ور ماه تسد هنز! یم شکشخ

. هنود یم ور هیضق همه واالن نتساوخ روطنیا رونلإ یاقآ _

هش؟" یم یچ نوا شیپ مرب هگا ینود یم هش:" یم دنلب هتفشآ

ینوزرل نحل .اب مشاب درس مزاب و منک ظفح ور میدرسنوخ مراد یعس

." مینیبب ور هگیدمه مینوت یمن هگید ": مگیم

مهب شتسد هکنیا زا لبق ات یلو هش یم کیدزن ،مهب نشیم ریزارس ماه کشا

... مریم اهباال هلپ زا مود یم مشیم دنلب هروخب

. منیشیم شتشپ و مدنب یم مکحم ور ورد مشیم لخاد هک هنک یم ملا بند

... یتنعل ضغب ، مراذیم مولگ ریز ور متسد

دوب بوخ ردقنوا بشید ، مزادنیم یهاگن مراد هلصاف یلک شزا هک یتخت هب

یم ور ماه مشچ هبوکیم رد ،هب هراد همادا هشیمه ات مدرک یم رکف هک

. مدیم شوگ شادص هب طقف ... مدنب

؟! نربب ونم یراذب یاوخ یم ... مزیزع نک زاب ور _رد

***



شراک قاتا یوت ، رونلإ یاقآ یور هبور ودره هتفرگ مکحم ور متسد

متسد یوت الایو تسد یامرگ زا منوتیم ات متفرگ نییاپ ور مرس . میداتسیا

منک. یم هریخذ مییاهنت یاهزور یارب رناژی

هب ور تنوسماس فیک هراد یمرب شبل یور زا ور شراگیس ، رونلإ یاقآ

." یشیم رود مرسپ وزا اجنیا ...حاالزا لوپ منیا :"ایب هریگیم متمس

..." ماوخ یمن لوپ ": مدیم نوکت فرط ود هب ور مرس

زارپ هدش زاب هفیک ، مریم بقع سرت اب هتفیم ماپ یولج هنک یم اهر ور فیک

دالهر...

یارب بوخ یگدنز هی ینوت یم هنک؟ یمن تا هسوسو اه لوپ نیا ندید _

! یزاسب تدوخ

." هدرک وراکنیا شیپ تقو یلیخ نوا هش:" یم کیدزن شردپ کإالایو،هب

یگدنز ": هگیم یدرسنوخ اب کإالایو عقوم نومه هزادنیم یهاگن الایو ،هب رونلإ

." هتخاس سپ ، متسین قباس زاب سوه مدآ نوا هگید نم منم...و شدیدج

؟" یدرک هرخسم ونم هنز:" یم یدنخزوپ ، رونلإ

ور متروص ریز شا هگید تسد ،اب شلغب یوت متفیم !وهی هشکیم ور متسد

. هسوب یم مکحم هراذیم ماه بل یور شاه بل و هریگیم

.ال هشک یم بقع ونم و هریگیم رونلإ ور منوزیوآ تسد ، هزرل یم مندب مامت

ماوخ یم هنک:" یم هاگن شردپ لا یخیب یاه مشچ وت تینابصع اب ایو

هک." ینیبیم ... مشاب شاهاب

ندش تفچ مهب هک الایو ونم یاه تسد تمس هب ور شراگیس ، رونلإ

یدیم حیجرت یتخس هب ور یتحار هشیمه یشاب نم یایو کإال وت :"هگا هرایم

." یشاب هتشاد یکرتشم یگدنز تدوخ سنج مه اب ینوت یمن ،وت

! هنوبسچ یم الایو تسد تشپ یور ور شراگیس هت

. خخخاااآ _

زا رپ یاه مشچ ،اب مریگیم ور رونلإ یاقآ چم تشحو ،اب هریگیم زاگ ور شبل

"... رونلإ یاقآ منک یم شهاوخ منک:" یم شسامتلا کشا



هش یم کشا قرغ هک ماه مشچ هب درس یلیخ هشکب ور شتسد هکنیا نودب

ور سایو ال تسد ریز هک متسد ، هرادن هدیاف منود هنک.یم یم هاگن

. مشاب نم شیراگیس ریز ات منوخرچیم

هش. یمن مبیسن یزیچ رتسکاخ زج یلو

راظتنا هنک:" یم هاگن شرسپ هتخوس تسد هب تریح واب هریم بقع ، رونلإ

." یشکب بقعور تتسد متشاد

نم ندوب ارگسنجمه هنک:" یم هاگن شردپ هب هرابود تیدج کإالایو،اب

؟" هراد یلکشم

؟ یتسه یک ثراو تسین تیلا ح وت راگنا _

. مدرک مه ور شاجنوا رکف _

یوزج تقوچیه یکیتن ژ هچب :"هی هنوباوخ یم ششوگ یوت یمکحم یلیس

یم روطچ سپ متسرپ نژدا ردقچ ینود یم تدوخ هش. یمن ام نادناخ زا

." ینک یریگ میمصت ییاهنت نم ثراو نژدا رس ینوت

." مراد تسود ور لئوگین هش:"نم یم هریخ الایو،مهب

الایو هناقشاع کشا هرطق نیلوا و منک یم کاپ تسد تشپ اب ور ماه کشا

. منیبیم ور هروخیم رس شا هنوگ یور هک

زا مودکچیه فرخزم راکفا هب هنک:"نم یم نشور ییا هگید راگیس ، رونلإ

ندش یساسحا اب وت هک مدزن شیتآ و بآ هب ور مدوخ مد، یمن تیمها امش

." ینک شبارخ

." اتیروی هنز:" یم داد

، هراولش و تک اب یبسا مد دنولب وم رتخد هک ظفاحم ، هشیم زاب قاتا رد

رت مکحم ونم تسد ، رونلإ . هنوم یم روتسد رظتنم و هش یم قاتا دراو

. هریگیم

. شقاتا وت ربب ور _کإالایو

مر. یمن ییاج نم _هن

لو ور متسد .کإالایو، شدوخ تمس شدشکیم و دایم الایو تمس هب رتخد

یم داد شرس رونلإ یاقآ یتقو منک یم شاگن نوزرل نت اب هنک یمن



." قمحا هرسپ هنز:"

. مریگیم رت مکحم هک مشکب ماوخ یم شتسد ریز زا ور متسد

و هتفرگ ور الایو تسد هی اب هک دایم رظنب یراکشزرو ، یوق رتخد ، اتیروی

شهب رونلإ . شربیم رد تمس ،هب هدرک لفق شتشپ ور شا هگید تسد

یم شاپ تشپ هب یدگل رتخد هریگیم ور الایو تسد چم و هش یم کیدزن

زا ور نوا رتخد هارمه وهب هنک یم دازآ ور شا هدش لش تسد شردپ هنز،

. نوریب نربیم قاتا

..." مشکیم ور مدوخ ینک شتیذا ": دایم شدایرف یادص

هک هنز یم یمدق . هدنب یم شرس تشپ ور ورد قاتا هب هدرگیمرب ، رونلإ

! لخاد دایب داوخ یم هشوالایو یم زاب رد هرابود

منک... یظفاحادخ شزا راذب لقادح _

هدنبیم شتروص وت ور رد هشب لخاد لماک هکنیا زا لبق وات هدرگیمرب ، رونلإ

هنک. یم لفق و

یاه شفک هب متفرگ نییاپ هک روطنیمه ور مرس ، مراذیم مبلق یور ور متسد

منک. یم هاگن رونلإ یاقآ تمیق نورگ هدز سکاو

هب .الایو نکن شرواب هتشاد هطبار تاهاب ای هراد تسود هتفگ تهب _هگا

هنک. یم تشومارف هگید زور دنچ ات شاب نئمطم ، هدنب یمن لد یچیه

منک. یمن رواب وراه فرح نیا ،نم مزیر یم کشا مورآ . مگیمن یزیچ

رانک... یشکب ور تدوخ هرتهب _

زا هدش خرس ییا هرهچ ،اب شتمس مدرگیمرب هنیشیم هک شراک زیم تشپ

یوق ور مدوخ نزرل یم نراد شاه مشچ سرت زا هک ییاه تسد و کشا

نم هب ور الایو هش ،یم مرادن یزیچ میگدنز :"وت منزیم بل ، مدیم هولج

؟ نیشخبب

مدآ :"زا هدیم هیکت شیلدنص وهب هنک یم توف نوریب ور شراگیس دود



هنرگو یشب رود ماه مشچ یولج زا رتدوز هرتهب ، دایم مدب نوزیوآ یاه

." نادنز تمتسرف یم منک یم تیاکش تزا تحار یلیخ

. منومیم تام یمحر یب نیا زا زاب همین نهد اب

؟ متفگ یچ یدینش _

هتحار زیچ همه امش یارب ": مگیم مریم رد تمس هب مدیم نوکت ور مرس

." نارگید تاساسحا ندرک کرد زج...

یلیخ ینک یم رکف ": مونش یم ور شادص منک زاب ور رد لماک هکنیا زا لبق

ور یچ دیاب ساسحا و قطنم نیب ینود یمن ییا هچب زونه ؟ یمهفیم

درک". باختنا

." مدش قشاع نوچ منیبیمن و ممهفیمن ": مشیم هریخ زاب همین رد هب

ندیسر تفده مامت منود یم بوخ و تسین ینتشاد تسود ال صا _کإالایو،

. هشهوکشاب یگدنز و تورث هب

مارب هک یزیچ اهنت !! لوپ منک:" یم اهر زاب ور ورد شفرط مدرگیمرب لماک

" هرادن تیمها

یشب مرسپ بحاص هک ینک یم در لوپ فیک نیا ؟ مقمحا نم ینک یم رکف _

. یسرب رتشیب زیچ هی وهب

هرادلوپ هرسپ هی امش هساو :"کإالایو منئمطم مدوخ زا نوچ ، منزیم یدنخبل

زا مه یلیخ و هشاب نک دروخ باصعا یلیخ مدیاش ، تسین باذج ال صا هک

ماقم هب ندیسر و لوپ یارب ناوخب دیتفرگ رظنرد شارب امش هک ییانوا

، مدید لماک مدآ مدش،هی انشآ شاهاب نم هک ینامز یلو . دننک جاودزا شاهاب

یگدنز درک،وت یم دروخرب ماهاب هناتسود و تشاذیم مارتحا مهب هک یمدآ

. دینک روصت دینوت یمن هک نلمحت لباق ریغ و تشز ردقنوا اه هاگن زرط نم

متسنوت یم نیمه یارب داد. مهب ندوب مدآ سح راب نیلوا یارب نوا هاگن

شقشاع دوب. یفاک بوخ سح هی نتشاد یارب نیمه ، مشاب داش و مدنخب

تقوچیه منم ... درکن غیرد مزا ور شدنخبل ما هتسکش بلق رانک نوچ مدش

نوتراک هب شمه هکنیا یاج هب هگا ... متشادن ور شنداد بیرف دصق

یم شتواضق رت یعقاو نیدنورذگیم تقو شاهاب یمک نیدوب لوغشم



." نیدرک

. میشیم هریخ مه یاه مشچ وت

. تراک یپ ورب هدش مومت تینارنخس هگا _حاال

هیقب لثم مهامش ": مزادنیم نییاپ ور مرس ، نشیم نوزیوآ ماه هنوش

." نیتسه

در هک اه قاتا یورهار .زا شندنب یم مرس تشپ مورآ و مریم نوریب رد زا

اه همسجم لثم هداتسیا رد مد هک منک یم هاگن ظفاحم رتخد نوا هب مشیم

شینادنز هک اجنوا ، هشاب کإالایو قاتا رد نوا منزیم سدح هدز! شکشخ

. ندرک

. مریم نوریب نوشگرزب هنوخ زا عیرس مدزد وریم ماه مشچ رتخد مخا اب

و هدموا شیپ یلکشم نیچمه هک مداد مایپ هردنآ هب تشگرب زاورپ عقوم

ایب. افطل _ گرزب رونلإ هنوخ میرب همکمم

هش یم هدایپ نیشام ،زا مریم شتمس هب یدورو هزاورد مد شنیشام ندید اب

؟" یدرک هیرگ هنک:" یم هاگن مهب نارگن

کاندرد ردقنوا دننکب ور تدوجو زا هکیت هی یتقو ": منزیم یدنخبل ضغب اب

." یزیرب کشا هک تسه

دایم یک هردنآ ممهف یمن دننک یم وحم کشا تارطق ور ماه مشچ یولج

*** منیشب یلدنص یور هنک یم مکمک و متمس

. ماجنیا نم نک زاب ور تاه مشچ رسپ یه الیی، طوم _

هکنیا هدیما ،اب مشیم هریخ دیفس فقس ،هب مدیم هلصاف مه زا ور ماه کلپ

شتخت یور هک یقاتا فارطا وهب منوخرچیم ور مرس همرانک کإالایو

... منک یم هاگن مدیباوخ

ماجرس مونش یم ور قرب ودعر یادص . منیب یمن یزیچ یکیرات زج یلو

قرب ودعر یادص زا هک مدش لوسوس ردقنوا حاتاال یک !زا مشیم بوکخیم

؟ مسرتیم



مدیسرت یم قرب ودعر یادص زا هشیمه نم . مراذیم متروص یور متسد هی

. مداد یمن تیمها یلو

!؟ مشاب روطنیا مزاب دیاب

ور شتسد منک، یم هاگن هنیشیم مرانک هک ردنآ هب تخت کشت نتفر ورف اب

نیمه اب قشع ": مراذیم شا هنوش یور مرس منم و هزادنیم مندرگ رود

هتبلا هنک. یم یراکره تندنودرگرب یارب کإالایو شاب نئمطم ، هگنشق شازیچ

." هشاب تقشاع اعقاو هگا

درک. تباث مهب اهراب اهراب یلو .. هراد متسود هک تفگ مهب راب نیلوا یارب _

کإال فارتعا ریوصت هراد هک مداش هرهچ وهب هریگیم هلصاف مزا یمک ، هردنآ

هفرطود نوتساسحا هک ملا حشوخ هنز:" یم یدنخبل هنک یم رورم ور ایو

." سا

ور وگنر ، یندرم هرابود رادید یارب . میروخب یزیچ هی میرب هنک:" یم ملغب

." یشابن هتفر

هک داوخ یم مزا یتگاپسإ نتخپ یارب هنوخزپشآ یوت میریم هگیدمه اب

یم ملد مریگب دای ور یزپشآ ات منک یم شکمک لیم لا مک منک،اب شکمک

. مزپب اذغ مدوخ الایو یارب داوخ

شزرو یوال گرزب طایح وت هگیدمه اب هنک یم مرادیب هردنا دوز حبص ادرف

مولوچوک شوگرخ اب هک یمک زادعب . میروخیم عیلا هنوحبص هی مینک یم

عورش و مادص ندرک مرگ نیرمت یارب هک داوخ یم مزا منک یم یزاب

رانک رد مینک یم نیرمت مهاب اه تعاس ، مشب هارمه شاهاب یگدنناوخ

شیپ بوخ یلیخ رظنب یقیسوم نابز و تون شزومآ و یقیسوم نتخاون

هدنناوخ یاه گنهآ ، مرایمن ردرس یزیچ یروئت وزا یبرجت ال ماک یلو مریم

یلیخ هکنیا اب هنک یم راک مادص یور ردنآ منک، یم رواک ور یفلتخم یاه

یسک ماوخ یم نوچ هیلا ع حملا نم و هنابرهم مه ردق نومه . هریگ تخس

. قشع هی طقف هن هشخرد یم رونلإ کإالایو یارب هک مشاب

، هنوخب بلر یز ونم زاوآ و هنکشب تسد ورس منم ترسنک تیلیب یارب دیاب



. هنزب ادص ونم مسا تیعمج نوا نویم

... هرذگیم یزور هسود

اب همشوگ یور دنلب یادص اب نوفده هک روطنیمه و ما هتسشن متخت یور

نوکت ور مشوگرخ مرن یاه هجنپ و منک یم ینوخ بل ور رعش هدنناوخ

هاگن ملیابوم هحفص !هب دایم مارب ماغیپ هی وهی ،هک شمنوصقر یم مدیم

اما منک. یم زاب ور ماغیپ یلا حشوخ اب کإالایو هرامش ندید منک،اب یم

؟ هدیفس هحفص

متشادنرب رگشیامن یور زا ور مهاگن مراذیم رانک ور لیابوم ، دیماان تحاران

. مدیم باوج و مرایم رد عیرس ور نوفده ! هریگیم سامت هراد منیب یم هک

؟" یتدوخ ... لئوگین هنز:" یم فرح قایتشا اب طخ تشپ

:"کإالایو"... مگب یچ منود یمن یلا حشوخ زا

منک. نوشکاپ متسین ترانک ... یزیرن کشا زاب مقشع ، منوج _

." هشیمه ، یمرانک :"وت مدنب یم ور ماه مشچ

اه. هدیسر غولب نس هب مه تادص الیی... طوم _

. میدنخ یم ودره

؟" هبوخ تلا ح منک:"وت یم کاپ ور ماه کشا هدنخ اب

؟ یروطچ .وت مایمرب مدوخ سپزا ، مقشع _هرآ

. مشاب دب ییا هظحل هراذیمن وت رکف _

ملیابوم ، منزیم فرح تاهاب یکدزد مراد تخت ریز متفر نماالن ینود _یم

منک تبحص یسک اب هن مرب نوریب متسنوتن ، متفر شک شراک رتفد زا ور

مدش. سبح

؟ هیچ تمیمصت _

هش. یم رشحم ام هدنیآ مراد پوت همانرب ،هی دننک یراک دننوت یمن انوا _

. مزیزع هروطنیمه امتح _



چام مممممواااااا ... ممممووااااا ": دایم نفلت تشپ زا شندیسوب یادص

." یدب سوب یباسح دیاب االن

منک. یم دیلقت ور شراک منم

اه... ههراد هزم مه یکدزد سوب داد. حلا هچ ، شیخآ _

هدش. گنت تارب یلیخ _ملد

. ینک ور شرکف هک ینوا زارتشیب _نم

منک عطق دیاب الیی طوم ": هگیم یشوگ ورد هرایم نییاپ ور شادص مولو ...

..." دعب ات

الیغ". کرپ مترظتنم ": مگیم شاوی و یشوگرد منم

هنک. یم عطق ور یشوگ و هدنخ یم

. مرایم رد بلا هبوخ شلا ح منود یم هکنیا زا

شراشف هک روطنیمه منک، یم لغب ور مشوگرخ و مراذیم رانک ور لیابوم

. منزیم تلغ تخت یور مدیم

کإالایو

روطچ هک منیب یم ور ششفک یاه هنشاپ زیت کون هش یم قاتا دراو ، اتیروی

تنعل کیردرف هب بل ،ریز دایم رد ملیابوم یادص . هریم رژه قاتا یوت هراد

رونلإ هنز:"کإالایو یم مباوخ تخت هیاپ هب یدگل اتیروی ، مدیم یشحف هدش

." نوریب ایب ریز نوا زا

ردپ ": هریگیم ور مشوگ . مایم نوریب و منک یم میاق منیتوپ لخاد ور لیابوم

." نییاپ یایب ماش فرص یارب یدارفنا زور هس زادعب هک نرظتنم تردام و

؟ ینک دروخرب نم اب روطنیا هداد هزاجا تهب یک ، ییه _

مهاگن ییارغ مشچ واب هرب یم رد تمس ونم هتفرگ ور مشوگ هک روطنیمه

ورب". هار هنک:" یم

تمس هب مریگیم مدوخ هب یدج هفایق و مراذیم مبیج یوت ور ماه تسد

. مریم هلپ هار



نوا منزب سدح منوت داد،یم شمارآ مهب یلیخ لئوگین یادص ندینش

یاه هنوگ نوا و هدش کش زا رپ زاب روطچ شتشرد ییا هزوریف یاه مشچ

... هریگیم ور شکاپ بلق یامرگ گنر شخرس

هس باصتعا هرارق اما همنسرگ یلیخ هکنیا اب متسیإ یم هک ماش زیم رانک 

مزاب منوت یم هک منک یم نیقلت مدوخ هب سپ منکشن ور مزور

نوشن تحاران ور مدوخ هنک. یم لا بقتسا مزا دنخبل امام،اب . مرایب ماود

یم اذغ رپ باقشب هی مارب امام، . منیشیم مدیم بقع ور یلدنص و مدیم

." میروخب ماش مه رود مینوت یم زاب ملا حشوخ یلیخ ": هشک

. هریگیم بل شناویل زا هراد هک منک یم هاگن مردپ هب یمشچریز

هتق"! عال دروم یاذغ ، یروخ یمن ارچ مرسپ هنک:" یم مهاگن نارگن امام،

: مشیم هریخ همور هبور هک زیم فرطنوا خیلا یلدنص ،هب مشکیم یهآ

..." هلئوگین ملا یلدنص نوا "

؟ ینز یم فرح یک بجار یراد _

ات هک یسک ": مگیم تلا ح نومه یوت ، منزیم امام یربخ یب زا یوحم دنخبل

." منزیمن اذغ هب بل هشابن مرانک

... هراد ،کإالایو نیوک _

. هروخ یم ور شفرح امام . هبوک یم زیم یور ناویل ردپ

. مونشب ور رسپ نوا مسا ماوخ یمن هگید _

مه وت شینیبب هگا ، هلگشوخ و بلق شوخ یلیخ منک:" یم هاگن امام هب

." یشیم شقشاع

." مزیزع شمنیبب یدرک مواکجنک یلیخ ": دننز یم قرب امام یاه مشچ

نومودره هب هراذیم زیم یور ور شاه تسد و هدیم بقع وشیلدنص اپاپ،

!" رسپ هی هنز یم فرح شبجار هراد هک ینوا ینود :"یم هزادنیم یهاگن

؟" هگیم یچ تردپ :"الایو هدیم ورباال شاهوم نارگن و هنوم یم تام امام،

منک، یگدنز نوا اب داوخ یم ؟ملد هراد یتیمها هچ هن ای مارگسنجمه _نم

. مباوخب ، مروخب اذغ ، منزب فرح

زارد ما باقشب رانک یاه لا گنچ قشاق تمس هب ور شتسد ! هجیگ زونه امام،



فرح شبجار دعب روخب ور تاذغ :"حاال متسد هدیم ور انوا هنک یم

." مینزیم

نومه ، مریگیم ور لا گنچ و قشاق و مدیم باوج امام تبحم هب دنخبل اب

یگچب لثم زونه ، هقمحا رسپ :"نیا هگیم یدج یلیخ دنلب یادص اب ردپ عقوم

." مینک لوبق ور شفرح هنک روبحم ورام یزابجل اب داوخ یم شاه

هاگن ریز زا هک نم دنخ شین منک، یم ورف ساالد لخاد ور لا گنچ دنخبل اب

هنک یم یرفک رتشیب ور نوا و هریمن رد ردپ ینابصع .

شدوخ اب ونم و هریگیم ور موزاب ، هدیم بقع ور میلدنص و دایم متمس هب

هرب ؟!یم

!" نیوک ... نکن راتفر نشخ شاهاب هنک:" یم نوملا بند منک، یم هاگن امام هب

یم مترپ شراک زیم تمس هب هرب یم شراک قاتا هب ونم روزب ، هگیمن یزیچ

. شتمس مدرگیمرب و مریگیم ور زیم ی هنک.هبل

هب یریم هگید تعاسود زاورپ واب یراد یمرب ور ور زیم یور یاه هدنورپ _

مدامتعا دروم لیکو . ینک یم یگدیسر هنوخراک یاهراک وهب کمرامناد

یاج هب ور تتقو مامت دعب هب نیا هنک،زا یم یروآ دای ور تلغش تهب اجنوا

یم نم هک یزیچ نوا یتقو ات ینک یم راک فرص یفابب فیجارا هکنیا

. هفرخزم مارب تافرح همه یشن ماوخ

هلماعم سپ ": مدیم باوج هدرب راک هب ور تاملک هک یتیدج نومه هب منم

؟" مینک یم

. ینک تشادرب روطنیا ینوت یم _وت

زا کرسپ یاوهات هنک راک مرگرس ونم ردقنوا داوخ یم منود یم هکنیا اب

و یندنوم دایب ردقنوا هزیرب کشا تارب هک ییاه مشچ هنود یمن . هرپب مرس

. مسلط نیا نتسکش تسین هداس هک هزیگنا رحس

منک یم نوشزاب و مراد یمرب ور زیم یور یاهدنورپ

. مشیم هعلا طم لوغشم



لئوگین

و منک بلج ور شهجوت متسنوت پاالم موناخ نومزآ ووت هتشذگ هتفه دنچ

نوشمه هکنیا ،اب مشب انشآ ندرک نوشدوخ وضع ونم هک یقیسوم هورگ اب

ندرک تبحص زرط ،زا نبیرغ و بیجع یاه سابل وتت، زا ورپ دنرتگرزب مزا

هک نتسه مرگنوخ ردقنوا انوا یلو مرایمنرد رس نوشیرنه یاه ثحب اهو

اه نیرمت مامت یوت مه هردنآ . منکن یگبیرغ ساسحا دایز هش یم ثعاب

میتسه یکارت نیرمت حلا رد یلو میدادن نوریب یموبلآ هنک. یم میهارمه



رعاش هک ور یگنهآ شمه و مقاتشم یلیخ . متسه شیلصا هدنناوخ نم هک

منک، زکرمت ات مراذیم رانک ور ذغاک منک. یم ینوخور ور هتشون نومارب

یور یمک دننک مرگ ور نوشدوخ ات نشیم هنحص دراو یقیسوم هورگ

ییاذغ فرظ ،اب هنیشیم مرانک یلدنص ونایپ هدنزاون . مشیم اجباج یلدنص

؟" ییا هدامآ ": هسرپیم هشتسد هک

دنخبل هنک، یم متیذا شاذغ دنت یوب منک یم شهاگن و مدیم نوکت ور مرس

حملا وهی ارچ منک یم بجعت . مشیم دنلب یلدنص یور وزا منزیم یکلا

! هدرک ریغت ردقنیا

. مایم نوریب مدوخ لا حزا نس باالی دایم پاالمهک موناخ ندز فک یادص اب

. نوفورکیم تشپ ورب ، لئوگین _

ایادخ :"ها هریگیم ور شاذغ فرظ و هریم نش تمس منک.هب یم وراکنیمه

." یداد تروق یتسرد چبودناس هب شیپ تعاس هی یروخیم ردقچ وت

. مینومیم رظتنم همه ، هنیشیم ونایپ یلدنص یور و دنخیم درم

." نویاقآ دینک عورش ": هنیشیم یلدنص یور ام یور هب پاالم،ور موناخ

یوب زونه یلو منک هدامآ ور مدوخ منک یم یعس هش، یم هتخاون هک ونایپ

! هسر یم ممامشم هب اذغ نوا دنت

هش... یم درس و مرگ هراد مندب

زا ور ماه .بل مراذیم ممکش یور مورآ ور متسد و مریگیم نییاپ ور مرس

هورگ پاالمو موناخ یارب یلیخ نیرمت نیا مشاب یوق دیاب منک، یم زاب مه

وربا مرس و مدنب یم ور ماه مشچ . مدب نوشن ور مدوخ دیاب همهم هدنزاون

. منوخیم و مرایم ال

نومب یتسه هک اج نومه منک یم شهاوخ "

Don’tcomeanycloser

این رتکیدزن

Don’ttrytochangemymind



I’mbeingcrueltobekind

هتعفن هب یلو هتخس تساو منود یم هک نیا اب

Ican’tloveyouinthedark

مشاب هتشاد تتسود ماهبا و یکیرات یوت منوت یمن

Itfeelslikewe’reoceansapart

مراد هلصاف مه اب سونایقا کی هزادنا هب منک یم سح

Thereissomuchspacebetweenus

تسه نومنیب یدایز هلصاف

Maybewe’realreadydefeated

." میشاب هداد تسد زا ور نومدیما االمن نیمه دیاش

. مدیم راشف ماه هجنپ نیب ور نوفورکیم هندب ما هگید تسداب

Ah-yeah-yeah-yeah-yeah-yeah-

yeaheverythingchangedme

هدرک ضوع ونم ازیچ یلیخ هرآ,

YouhavegivenmesomethingIcan’tlivewithout

منک... یگدنز منوت یمن نوا نودب هک یداد مهب یزیچ هی وت

هش. یم هدز کیزوم

! منزیم قع هنارظتنم ریغ یلیخ

هاگن پاالم موناخ هب زاب یاه مشچ ...اب مراذیم منهد یولج ور متسد عیرس

منک. یم

؟! رسپ یدشیچ _

نوریب سنلا وزا مایم نییاپ نس یور هنک،زا یم ادیپ تدش عوهت تلا ح



. منوسر یم سیورس هب ور مدوخ و مریم

قع زاب تلا وت هساک وت مربیم ور مرس و منک یم زاب ور کقاتا نیلوا رد

هریخ ، هروخیم رس منهد زا هک یعیام هب هش یم یراج منهد .بآ منزیم

. مشیم

... هدش تنعل یوب نوا هدب یلیخ حملا

سرت ،اب مزیر یم کشا . مرایم ورباال زورما هنوحبص مامت و منزیم قع زاب

؟ مدش ضیرم هنکن منک. یم هاگن سیورس زاب رد وهب مدرگیمرب

. هزوسیم یلیخ هک مراذیم مولگ یور ور متسد

! عوهت تلا ح وزاب دایم مغارس هب هجیگرس . مشیم دنلب ، مشکیم ور نوفیس

دراو هردنآ . مشیم هریخ هش یم الب ضاف هدراو هراد بادرگ لثم هک یبآ هب

هش... یم کقاتا

یم یرانک نامتخاس وت ، هردنآ هنک. شربخ پاالم موناخ مدز یم سدح

نیرمت تشاد نانیمطا مهب هک ردقنوا هدب، ماجنا ور طبض تامدقم تساوخ

. هریم شیپ بوخ زورما

یزیچ ... سرتن ": هریگیم ور متسد منک،هی یم شهاگن یکشا یاه مشچ اب

." تسین

هفرس راب دنچ مرب،اب یم ورف هساک وت هرابود ور مرس و متفیم وناز یور

هلا میم ور مرمک ، هردنآ . مدیم نوریب ور منهد یوت یاهدنوم سپ ندرک

ییوشور هب ور مدوخ و مشیم دنلب شکمک اب هنک یم ممورآ شتسد تکرح

منک. یم کاپ ور ماه کشا ، منزیم بآ ور متروص . منوسر یم

ح نیا ،زا هتسیا یم مرانک کش اب هردنآ هک منک یم بآ زا رپ ور منهد یوت

یلا متسدو منک یم خیلا ور منهد بآ ! مرایمنرد رس شهاگن کوکشم تلا

؟" هدش یزیچ ": هشب کشخ ات مشکیم متروص یور

." تراکرس میرب هنز:"ایب یم یدنخبل و هدیم نوکت فرطود هب ور شرس



." یمرانک هک منونمم منک:" یم شلغب مدیم نوریب یسفن

سفنب دامتعا هک مشزرا اب هردنآ هاگن وت ردقنوا ، هسوب یم ور مینوشیپ

. مریگیم یبیجع

یم ناربج ور مندوبن هقیقد دنچ یرتشیب رناژی اب هعفدنیا میدرگیمرب مهاب

هدز تفگش هک روطنومه قافتا نیا زا هورگ یاضعا پاالمو موناخ منک.

.** متخادنن بقع ور نوشراک هک نشیم مه لا حشوخ دنندش

طبض عقوم اه هچب راک ندرک هاگن و طبض یویدتسا هب نتفر زادعب

قاتا یوت مریم تسار .هی هنوخ میدرگیمرب بش یاهرخآ هتسخ یقیسوم

یم ور شوگرخ غیج یادص . تخت یور منک یم ترپ ور مدوخ و مباوخ

یخرچ ! هشک یم نوریب ور شدوخ هراد هک منت ریز شندرک سح مونش

یم ور ماه مشچ . تخت نییاپ شمراذیم ، شمریگیم تسد هی واب منزیم

؟ دموا رد اجک زا عوهت تلا ح نیا ، فاه ... مدنب

هتشذگ یلیخ مدروخ نوخ هک یراب نیرخآ زا همندوب ماشآ نوخ ملا هنکن

هنک. یم ریغت ماه مشچ گنر مروخن نوخ دایز هگا تفگ پیلیف

. هدموین مغارس هب تیه هرود هبوخ مزاب ، مشکیم مدوخ یور ور وتپ

اجک زا ور الایو هشب عورش هگا یلو هداتفوین یقافتا چیه هام نیا یوت

؟ مرایب

یم کیدزن متخت هب هک ریش ناویل هی اب ور هردنآ هش، یم زاب هک قاتا رد

." یباوخب بوخ هنک یم کمک مدروآ تارب مرگ ریش :" منیب یم هش

. منیشب ات مشیم دنلب

و غامد یور ور متسد یدارا ریغ منک یم سح ور ریش مرگ یوب هک نیمه

یوت مریم و مشیم در شرانک زا هراذیم رانک ور ناویل ، هردنآ ! مریگیم منهد

! مروخب یزیچ متسنوتن هگید رهظ عوهت تلا ح نوا زادعب . سیورس

تخت هبل هک ، سا هتفشآ هردنآ مایم نوریب سیورس زا یتقو

کیدزن شهب منک یم کشخ لا متسد ابور منهد هک روطنیمه . هتسشن

؟"! هیچ ملا ملا وحا نیا منود یمن .. ماوخ یم ترذعم ": مشیم

. مینک یم هاگن مهب ودره ، منیشیم اجنومه هراذیم شرانک ور شتسد



. شاب بظاوم متفگ تهب لئوگین _

؟" مدرک یهابتشا :"راک مسرپیم بجعت اب مسرتیم یمک

قافتا هی ثعاب یطایتحا یب هی اب طقف :"هن، هشک یم متروص یور یتسد

." یدش گرزب

هک مولعم اجک :"زا مریگیم هدهع هب ور ما هطبار تیلوئسم یلو هزرل یم منت

؟" هدوب یطایتحا یب

. تشاد مه لئون ور عالمئ نیا نوچ ، لئوگین یرادراب وت منئمطم _نم

؟ هرایب ایند هب ونم تساوخ یم یتقو _

. مزیزع _هرآ

داد! لا قتنا مهب شا هلمج یبیجع سح ،هچ منزیم یدنخبل

هش یم رت راد شک مدنخبل منک، یم ششزاون و مراذیم ممکش یور متسد

؟"! میشیم لماک هداوناخ هی میراد !ام هچب ": مزادنیم هردنآ هب یهاگن

." یتمیق هچ :"هب هراذیم متسد یور ور شتسد

. هدزد یم ور شهاگن نارگن

؟ ممهفیمن ور تروظنم _

. هچب نیا ، یفیعض یلیخ _وت

؟ هریگب ور منوج یسرتیم _

." نزن یفرح نیچمه ": هدنب یم ییا هظحل ور شاه مشچ

! مینزن فرح شبجار ارچ ینک یم رکف شهب یراد یتقو _

هن". هگم یمبظاوم .وت هتفا یمن یقافتا ": شمرگیم ملغب یوت هنک، یم مهاگن

. شخبب ونم _

. مشیمن روخلد تزا ، ممهم یلیخ تارب منودیم _

کإال هب رتدوز هچره دیاب ": هرایم نوریب شلغب زا ونم و هریگیم ور ماه هنوش



زور،هب راهچ هسره متفرگ ور شرامآ هک یروجنوا . ییاگمٱ هی هک یگب ایوا

هنز، یم رس فلتخم یاه روشک وت نوشاه هنوخراک و تکرش یاه هبعش

منک". میظنت تاق مال رارق هی شاهاب منوتب دیاش

. منوسرتیم شهب ندرک رکف یتح _

. یراذب تسد ور تسد دیابن هتا، هفیظو هگید _االن

دشر هراد مدوجو یوت یزیچ ، متسین اهنت هگید نم حاال هگیم تسار هردنآ

. تسایو کإال شیلصا کلا هکم هنک یم

نتشاد هگن و طیارش نتشاد بجار ماهاب ، میروخیم مه رانک ور یکبس ماش

منک. رکف شهب داوخ یمن ملد ال صا هنز،هک یم فرح هچب

؟! منیبیم ور وپیلیف منک یم زاب ور ماه مشچ یتقو ادرف زور حبص

! دایم مقاتا لخاد هراد

ملا:"سالم"... میم ور ماه مشچ

یبآ سابل ، هزاب شاه همکد هک دیفس شوپور نوا هنز.اب یم یدنخبل ، وپیلیف

دراو هزات یاه وجشناد هیبش دیفس یاه ینوتک یلر، اولش و شریز

مهب ور شیا هرقن یاه مشچ و هراذیم زیم یور شصوصخم فیک . هیکشزپ

." لئوگین ریخب حبص ": هزودیم

ماه مشچ زا ونم یاه ارچ ؟ منک یم شهاگن لا وس اب منیشیم تخت هبل

یلیخ ... تفگ هردنآ ": هرایم رد شفیک یوت زا هسیک اتدنچ و هنوخیم

کاپ نوخ هسیک اتدنچ تارب تساوخ مزا ، ولوچوک ماشآ نوخ یدش فیعض

." مرایب زیمت و

منک یم رت ور مبل هش یم هتشاذگ زیم یور هک ینوخ یاه هسیک ندید اب

..." یدرک یگرزب یلیخ فطل وت :"مآ مگیم مدش هریخ شهب هک روطنیمه

اب ور شا هشوگ . متسد هدیم ور اه هسیک زا یکی و هراذیمن مرظتنم دایز

.... ندروخ هب منک یم عورش منک یم هراپ نودند

؟" یرتهب ": هزادنیم ششود یور ور شیتشپ هلوک ، وپیلیف

هنیاعم یاوخ هنز:"یم یم یمرگ دنخبل مدیم نوکت ور مرس ندروخ لا حرد

؟" منک تا



یم هفرس و مراذیم رانک ور هسیک . مقلح وت هرپیم نوخ ، متریگیم سرتسا

مورآ . مرمک تشپ هنز یم رابدنچ هش یم کیدزن مهب عیرس ، وپیلیف منک،

. مرادراب همهفب هنکمم هنک، ما هنیاعم مراذب ارمع . مشیم

. شاب بظاوم _

جایتحا شهب اعقاو . وپیلیف منونمم منک:" یم زاب مه زا ور مینوخ یاه بل

." متشاد

هنوتب رسپ هی یتقو هنک:" یم هاگن متسد یوت هدش هفصن نوخ هسیک هب

درک". بجعت ماشآ نوخ هی دوجو زا هش یم روطچ هشب رادراب

؟" هیچ تروظنم ": مگیم بجعت اب

یداقتعا اه هناسفا هب نم ، مدوب مدوخ اب یچیه ": هزادنیم باال ییا هنوش

." مایب رانک یزیچره اب منوتب رت تحار منک نوشرواب راگنا یلو مرادن

شهاگن .اب مدیم شهب ور مساوح هنک یم زاب هک ور قاتا رد هردنآ ، مدنخ یم

نوبز هب ور شمسا یدنخبل واب هنک یم زادنارب ور وپیلیف ییا هظحل

." ناتسرامیب تمینوسر :"یم هرایم

ما هخرچود ، مشیم نونمم :"هآ هنودرگیمرب هردنآ تمس هب ور شرس ، وپیلیف

هب ندیسر یارب منک، ضوع ور شخرچ مدرکن تقو دش، رجنپ زورید

." مدرک هدافتسا دحاو طخ زا مهاجنیا

اجک ": مزادنیم یلسع زیم رانک بزهلا لطس یوت ور خیلا هسیک و مشیم دنلب

؟" میرب میاوخ یم

." طبض یارب میرب منک:"... یم بلج مدوخ هب ملا وس اب ور شهجوت

سابل . هداد رناژی مهب یلک کنخ نوخ نوا ندروخ ، مریگیم شود هی مریم

و منیبیم نومرف تشپ ،ور هردنآ . منزیم نوریب هنوخ زا مشوپیم یتروپسا

مهاب یزیچ هی بجار نراد و هتسشن هدننار کمک یلدنص یور هک وپیلیف

یچ هنز، یم یدنخبل و هزادنیم نییاپ ور شرس وپیلیف . دننز یم فرح

انوا و مشیم لا حشوخ هش! یم شخب تذل هردنآ یارب هظحل نیا هک نتفگ

نیرتهب دننوتیم هک نتسه نابهگن هتشرف اتود انوا مرظنب منک. یم پیش ور



. دنشاب ایند جوز نیرت نوبرهم و

. منیشیم منک یم زاب ور بقع رد

شاجرس منشیم ، شنتفر زادعب . ناتسرامیب مینوسر یم ور وپیلیف لوا

منک:"وت یم هاگن هردنآ هب میریم طبض ویدتسا تمس هب میراد هک یلا حرد

؟" یسانش یم یکزا ور وپیلیف

یتقو ...ات شمتخانش یمن ": هدیم باوج هیگدننار هب شساوح هک روطنیمه

." مسرپب ور کإالایو اتحلا متفرگ سامت ناتسرامیب اب بش نومه هک

؟" هدیم تهب یسح هچ شندید ": منزیم یدنخبل

..." شندوب یلومعم ، هیداع یلیخ نوا ": هنیبیم ونم الی قان هاگن یمشچ ریز

؟ هتسشن تلد _هب

نیب . دیاش ": متمس هدرگیمرب ، هراد یم هگن ویدتسا نامتخاس یولج

." لئوگین هشاب نومدوخ

. مدیم لوق _

یلیخ هشاب هدش کبس یلیخ هردنآراگنا . میشیم هدایپ نیشام زا هگیدمه اب

رود ور متسد میشیم نامتخاس دراو هک روطنیمه ، هسر یم رظنب لا حشوخ

الایو یتقو ... شینیبب رتشیب ینوتیم دعب هب نیا منک:"زا یم هقلح شوزاب

." هتسرف یم نم زا تبقارم یارب ور وپیلیف امتح همهفب ور نایرج

رسردرپ لغش نوا هنک:" یم هاگن میشیم کیدزن شهب میراد هک سنلا هت هب

." هراد یسرتسا و

راتسرپ هی نوا و یساسحا دنمرنه هی ،وت هدموا رب شسپ زا بوخ یلو _

نیب! عقاو

." نتسین روج مهاب ": هزادنیم مهب یهاتوک هاگن

... هرادن یتیمها هک انیا یلو ، منود یمن _

. مینزیم فرح شبجار ادعب ینک زکرمت تگنهآ یور هرتهب _حاال

هک یگنهآ هنک. یم لا بقتسا نومزا پاالم موناخ میشیم هک ویدیتسا دراو



حیضوت مهب پاالم موناخ و میدیم شوگ ور ندرک طبض هورگ یاضعا زورید

منک. عطق ای مشکب ور مادص هشاب مساوح اجک هک هدیم

اهر رد تشپ ور زیچ همه و مشیم ییا هوهق یاهراوید اب خیلا کقاتا دراو

هک هردنآ پاالمو موناخ ،هب متسیا یم نوفورکیم تشپ رفن. هی زج منک یم

یهاگن دننک یم هاگن مهب نراد مور یولج هشیش تشپ قاتا زا نوریب

نوفده داوخ یم مزا هنیشیم ادص طبض هاگتسد تشپ هک یدرم . مزادنیم

مدنب یمور ماه مشچ منک، یم وراکنیمه . مراذب مشوگ یور گرزب یاه

ورباال مدوخ منوت یم تحار هک هچیپیم مشوگ یوت هدنز ردقنوا یقیسوم

. منوخب هک هرظتنم هداتسیا مور هبور هک مزیزع یایو وکإال منییب نس ی

ات درک مقیوشت و دز فک نم یارب هردنآ ینومهم وت هک یبش نومه لثم

. مقوشم نیلوا منک، ناحتما ور یدیدج راک مشاب توافتم

قرغ و هدازآ مراکفا ردقنوا . منوخیم ور میدرک نیرمت هک ور یرعش نومه

مامت هش، یم طبض زیچ همه هراد و ماجک هش یم مشومارف ... هیقیسوم

منک. یم تذل نیا جرخ ور مساسحا

منک! یم زاب ور ماه مشچ بجعت اب یقیسوم ندش عطق اب

." مگنشق یوب یبیب دوب هش:"عیلا یم قاتا لخاد پاالم، موناخ

ور متسد ، هریگیم هلصاف مزا ، هسوب یم مکحم ور ما هنوگ و هنک یم ملغب

شزا تاغیلبت یارب دیاب باال هقبط میرب ، هردنآ ": میریم نوریب مهاب و هریگیم

..." میریگب سکع

. دوبن همانرب وزج _نیا

." تسه :"حاال هدیم ور هتخیر همانرب یلک هک یدرم باوج تیعطاق اب

هک شرایتسد وزا هرب یم طبض قاتا باالی هقبط هب شدوخ اب روزب ونم

یم نلوغشم انوا هنک.ات هدامآ ور هیلتآداوخ یم هنک یم راک شلیابوم اب هراد

ور متسد پاالم موناخ ،زاب هنیشیم یلدنص یور هک مرب هردنآ تمس هب ماوخ

شارب شرایتسد هک یسابل تسد دنچ !! هشک یم شدوخ تمس ونم هریگیم

هرت." بسانم مودک منیبب راذب ": هریگیم مولج یسابل بوچ اب ور هدروآ

یروطنیا سکع اتحاال منک:"نم یم هاگن پاالم موناخ هب سفنب دامتعا یب



." متفرگن

؟" یروطچ سکع هنک:" یم یمخا پاالم موناخ

... یتاغیلبت نومه ای مهم _

مه ویدیو کیزوم هنکمم یتح یشب هدامآ دیاب :"زااالن هریگیم ور ما هنوچ

!" منیبب مارب ریگب هفایق ... میزاسب

باختنا ور تسابل :"ات هنییآ یولج هرب یم ونم و هدنخ یم منک، یم بجعت

هرت". باذج یتلا ح هچ وت تتروص هیواز مودک نیبب منک یم

و رت باداش مه مدروخ نوخ نوچ منک، یم هاگن هنییآ وت ور ما هرهچ

هب مراذیم مخرس یاه هنوگ یور ور ماه تسد هدش. لبق زا رت فافش

یم ینیگنس ماه هنوش یور هردنآ یاه تسد . مشیم هریخ مدوخ یامشچ

منک. یم شهاگن هنییآ وت زا هنک

. رادرب تتروص یور زا ور تاه تسد _

... هنز یم یخرس هب ماه پل هخآ _

هک. هگنشق _

یولج زیم یور ،زا هنودرگیمرب شدوخ تمس .ونم نشیم نوزیوآ ماه بل

." لئوگین شاب تدوخ هنز:" یم هنوش ور متخل یاه و هراد یمرب یسرب هنییآ

؟ انملتنج نیا لثم ؟ مشیمنرت سکع شوخ منک مخا هگا ترظنب _

." یرت باذج ینزب دنخبل هنز:" یم یدنخ کت

... دنریگیم یدج یاه سکع ای دننک یم مخا هک ییانوا _اما

." نرادن گنشق دنخبل انوا ": هرپیم مفرح رس

یولج و مشوپ یم دیفس تروپسا پیت .هی منک یم ضوع ور ماه سابل

مهب یزیمآ تنطیش هاگن پاالم موناخ ، متسیا یم دیفس ییا هدرپ

." ییا هدامآ ": هزادنیم

یم زاب ور ماه کلپ جیگ ماه. مشچ یوت هنز یم شلف رون ، منزیم یدنخبل

." لوا ...زا هحاضتفا ": هزادنیم شنیبرود روتینام هب یهاگن رایتسد منک.



یم غاد ماه مشچ . هریگیم سکع اتدنچ . منکن بارخ منک یم یعس هعفدنیا

متشگنا مهب. هدیم گنر یرپسا پاالمهی موناخ و منک یم لمحت یلو دننک

ور متسد داوخ یم مزا نیبرود تشپ تسد تکرح اب مدیم راشف شور

هنک، یم یرادربسکع روطنیمه ساکع و منک یم وراکنیمه ... منوخرچب

میاق هشاپ یم شدوخ زا یرپسا هک یدیفس گنر قلعم تارذ نیب ما هرهچ

هش. یم

داوخ یم مزا میریم سابل هاگشورف هب هردنآ هارمه اهراک ندش مومت زادعب

منک. باختنا مدوخ یارب راولش و تک تسد دنچ هک

؟ تسه یزاین هچ هخآ ؟ راولش و _تک

یاوخ یمن هگم ": هزادنیم یهاگن هنوشنت راولش و تک هک ییاه نکنام هب

کإالایو". لا بند یرب

..." ههرآ ": مگیم قایتشا اب

. یشاب هتشاد یمسر پیت دیاب اجنوا بخ _

منک. یم ور وریز مهاگن اب وراه راولش و تک مامت فده واب هدز قوذ

یم ثعاب نوشگنر ای نداشگ منک،ای یم ناحتما و مراد یمرب تسد دنچ

باال هدیم رظن هردنآو منک یم ناحتما مزاب . دایب رظنب سوبع ما هرهچ هش

هک هریت و نشور ییاه گنر اب منک ادیپ مدوخ زیاس مه اتدنچ منوتیم هرخ

.** دایم مهب مه یلیخ

هب هگیدمهاب هش یم ما هنسرگ لیف هی هزادنا نم و هدش رهظ زادعب ابیرقت

. میروخیم ییا هزمشوخ مرگ ییاذغ و میریم ناروتسر

هب ات منک یم هدامآ ور منودمچ ، میدرگیمرب هنوخ هب هزمشوخ راهان زادعب

نفلت اب متسه ندش هدامآ لا حرد هک یتدم مامت ، هردنآ . میرب کإالایو ندید

. تسین ملد وت ،لد هریگیم ور کإالایو هرامآ رفن دنچ هب ندز

. میتشادن مهاب یسامت و شمدیدن هک ساه هتفه ملا، حشوخ یلیخ

***

رد ور شصیخش یامیپاوه پاالم، موناخ میشیم کرویویندراو هک هبش هلیاوا

رپ رهش هب هکنیازادعب داد. ور تحار رفس هی بیترت و تشاذگ نومرایتخا



سابل و مینزیم یرس میدرک وزر هک یلته هب میسر یم کرویوین قرب و قرز

مکمک هردنآ و مشوپیم یهایس راولش و تک نم . مینک یم ضوع ور نوماه

. مدنبب تسرد ور متاورک هک هنک یم

؟ میریم اجک _

هنوخراک و هدش بوخ اراذگ هیامرس اب نوشطباور مدینش هک روطنوا _

اجنیا زا رت للجم لته هیوت بشما ... هتشگرب شدوخ هوکش هب هرابود

. شینیبیم اجنوا میریم . نریگب ینومهم هی هرارق

؟" هدرک ریغت الایو ترظنب ": منزیم سرتسا زارپ یدنخبل

. یمهفب ینوت یم وت ونیا _

. منزیم نوریب هردنآ هارمه و مشوپیم اه شک تسد هارمه ور مدیفس یوتلا پ

و سا هنییآ زا بوچراهچ مامت هک منیبیم متسیا یم روسناسآ یوت یتقو

مایم رظنب یدنمتورث رسپ هی لثم و هدرک ریغت مرهاظ ردقچ ! نیببور مدوخ

نیریش ییارس ناتساد نیا .زا هریم شقشع تاق هبمال هراد شردپ هارمه هک

. منک یم هاگن هردنآ هب یکدزد و منزیم یدنخبل

... هرب یم هگیم هردنآ هک یسردآ نومه هب ورام لته صوصخم سنا آژ

. مشیم نومیشپ ییا هظحل هتفیم لته یورو رد هب هک ممشچ

. هراد یم هگن نیشام

ور مدوخ مریگیم گنچ هب ور موتلا پ یاه هقی ... هشاب دوز یلیخ االن دیاش

هروشلد هجوتم هک هردنآ . مراد هار یوت هک متفیم ییا هچب منک،دای یم عمج

یم بترم ور موتلا پ هقی و هراذیم متسد یور ور شتسد هش یم ما

." یزاسب ور تا هدنیآ دوبن رارق هگم هنک:"

هن". هگم ... هنم ملا منک:"الایو یم شهاگن

. هروطنیمه هنز:" یم یدنخبل

." یشیم ور هبور یدرک عورش ور هار نیا شاهاب هک یسک واب یریم سپ

هک منیبیم بجعت ،اب منومیم هردنآ رظتنم . مشیم هدایپ و مدیم نوریب یسفن

؟" یایمن وت هگم ": هرادن ندش دنلب یارب ییا هدارا

زا یکی هب مریم مدموا اجنیا ات هنک:"حاالهک یم مهاگن ینوبرهم ،اب هردنآ



..." منزب رس میمیمص یاه تسود

مرب". منوت یمن وت نودب ": مزابیم ور مدوخ ییا هظحل

." یایمرب شسپ :"زا هدیم نییاپ ور هشیش و هدنب یم ور ،رد هردنآ

. هنک تکرح هگیم هدننار وهب

اتود . منک یم هاگن لته یدورو ،هب مدید یولج زا سنا آژ ندش وحم زادعب

مدوخ واب مراد یمرب یمدق ... نداتسیا رد فارطا مرف سابل درم،اب همدخ

. مایبرب شسپ زا منوت یم هک مگیم

دنخبل مارتحا نیا .زا دننک یم زاب ور اهرد اه همدخ مشیم کیدزن هک رد هب

مامت هک منک یم کرد هتفیم ماه شفک هب مهاگن یتقو یلو ، منزیم یوحم

. مراد هک هیبوخ عضو ورس رطاخب مارتحا نیا

ییور شوخ موناخ هش. یم کیدزن مهب اه همدخ زا یکی مرایم ورباال مرس

فیرشت ینومهم یارب مه امش ": هریگیم مزا وراه شک تسد وتلا پ هک

؟" نیدروآ

_هلب

و مالمی یلیخ مونش یم ور کیزوم یادص هنک. یم ییامنهار یتمس هب ونم

شوخ یاه نز اهو درم . هغولش یلیخ منک! یم هاگن گرزب سنلا ،هب همورآ

انوا نیب هک ییاه همدخ و نتسه تبحص و ندز پگ لا حرد کیش شوپ

مامت هرهچ وهب مراد یمرب لخاد هب مدق دنچ . دننک یم تمدخ و نخرچیم

هنم! یایو کإال نوشمودک منک، یم هاگن اهدرم

و هراد هکژهل ییا هماخ کیک . هتفیم گنراگنر یاه یکاروخ زیم هب ممشچ

مریم مشاب هدش مسلط هک راگنا . یرولب یاه فرظ وت ینوتسمز یاه ینتسب

. سا هچب نیا رطاخ هب امتح مدوبن ومکش ردقنیا ،اتحاال شتمس

کیک گرزب هکیت ،هی مراد یمرب ور یرولب باقشب و متسیا یم زیم رانک

و منک یم رپ یندیشون زا یناویل . شوت مراذیم ور راد ژهل ییا هماخ



... مروخیم

منک. یم هزم هزم ور کیک زا یمک و مراد یمرب یلا گنچ هراد یبوخ هزم

. مروخیم کیک زا مزاب و مزود یم ومهاگن اهدرم ،هب هنیشیم ملد هب

هدرک داب یاه پل هش؟!اب یم هدیشک مرمک یور یتسد منک یم سح

ال دیاش ؟ همرس تشپ یک منیبب ات مدرگیمرب مروخیم کیک مراد هک یلا حرد

! پیلیف هش. یم داشگ مامشچ هناریگلفاغ ! هدرک ادیپ رتدوز ونم ایو

زونه یلو مراذیم زیم یور ور باقشب هنک، یم مهاگن درس یدج یلیخ

هشک یم مبل رانک ور شتشگنا منک. ادج شقیمع هاگن زا ور مهاگن متسنوتن

؟" یدیدن هنک:"ونم یم کاپ ور مبل هشوگ زیچان هماخ

." تسین تلا بند ممشچ ": مزادنیم نییاپ ور مرس

." یدش درس دوز یلیخ هرب:" یم شبیج یوت ور شاه تسد

وت یتشاد راظتنا ": مزادنیم یهاگن شیدج تروص هب منزیم یدنخزوپ

؟" مریمب هصغ زا تندوبن

. دایمن تهب اه فرح _نیا

هار لا بند اه مدآ نیب ، مسرتیم یمک دایم ملا بند هتسهآ . مشیم در شرانک زا

نم. مورآ باذج درم ... هتفیم کإالایو هب ممشچ هک مدرگیم رارف

درم اتدنچ اب هراد هتفرگ ور یدنلب هیاپ ناویل شتشگنا ود اب هک روطنیمه

مرس تشپ هکنیا نودب قارب دیفس هقلح هب هریخ هنک. یم تبحص مهم رظنب

. شکیدزن مریم منک هاگن ور

بوخ ات مشک یم معضو رس هب یتسد منزیم یدنخبل مسریم شهب ابیرقت

"... رونلإ :"سالمکإالایو مایب رظنب

شتسد یور ینیس یور ور شناویل نوا هشو یم در نومنیب زا ییا همدخ

. هدیم نوکت ور شرس و هراذیم

هدب!؟ نوشن نومرابود رادید زا یقایتشا وای هنزب یدنخبل هکنیا نودب

؟ متفرگ عابتشا . سا هبیرغ ... مشیم هریخ شهاگن هب

مگیم . ننومیم رونلإ شنکاو رظتنم و دننک یم مهاگن لا وس اب درم اتود نوا

هدش. شردپ هیبش ال ماک االن نوا نوچ رونلإ



؟" نیگب نیاوخیم یزیچ ": هسرپ یم مزا

متسد هی ،اب هدیم مرازآ هراد عیرس شپت زا مبلق و نشیم دنت ماه سفن

یم ": منزیم ...بل منکشب ور عنام نیا دیاب . مریگیم ور هگید تسد یوزاب

." مینک تبحص مهاب متساوخ

؟ یعوضوم هچ بجار _

بخ هنز:" یم انعم اب یدنخبل درم اتود نوا وهب هتسیا یم مرانک ، پیلیف

...؟" نیتسب ور داد رارق نویاقآ

. میدزیم فرح عوضوم نیا بجار رونلإ یاقآ اب میتشاد _

تسین مهم یچیه شارب راگنا هشاب نم باوج رظتنم هکنیا نودب کإالایو،

تبحص هب هنک یم عورش و هرب یم یزیم تمس هب ور هبیرغ درم اتود نوا

. ندرک

ونم یایو کإال هتسنوت روطچ لمجت همه ،نیا هدیشک وتا کشخ پیت نوا

هنک؟ محر یب درس ردقنیا

رهش نیا وت ییاهنت ": هتسیا یم مور هبور هک منک یم هاگن پیلیف هب مخا اب

؟" ولوچوک اگمٱ ینک یم راکیچ بیرغ

یهایس ماه مشچ ولج هک رانک منزب ور پیلیف ماوخ یم ، متریگیم ضغب

س زا نوریب هک سیورس تمس ونم روزب پیلیف هش، یم ریزارس مکشا . هریم

هرب. یم هنلا

مرب ماوخ یمن . منزیم شسپ تسد اب هک مدشن سیورس یورهار دراو زونه

یم مشوگرد ور پیلیف یادص . منیبب ور ما هدنزاب هرهچ هنییآ ووت لخاد

هچ یاوخب هچ ... ندرک هبرجت ور زور نیا اهاگمٱ همه نک، رواب ": مونش

." هتردق و تورث قشاع . تسافلآ هی مه کإالایو یاوخن

. هدیم همادا ، دنروخیم رس روطنیمه ماه کشا

یلا حرد ... یدش تحاران یتشاد مود هجرد یهاگیاج نم یارب هکنیا زا _وت

شیدیشک یم مخر وهب یدرک باختنا تدوخ هک ینوا یدید االن نیمه هک



. هدرک تاهاب ور راکنیمه

یسک هیبش نوا ": مشیم هریخ زمرق یاه مشچ نوا وت شتمس مدرگیمرب

." تسین

درک... یم یگدنز وت لثم هک یتقو ات _هرآ

. هشب رواب لباق مارب شاه هلمج هش یم ثعاب شدرس نحل نیا

. هدموا شزا هک ییاج هب هتشگرب نوا ، نیبب _

ونم تافرح اب یاوخ یم ": هنوشوپ یم وراه مشچ مامت ماه کشا

!" یرایب رد ور مکشا ... ینوزوسب

. مرفنتم تاه کشا زا _نم

هنم. یاه کشا قشاع نوا یلو _

اه سیورس ورهار لخاد هنوشکیم ونم و هریگیم ور موزاب تداسح سح اب

تدوخ هب یهاگن ": هدیم نوشن مدوخ هب هنییآ وت ونم شا هگید تسد واب

؟" درک تاگن ال صا ... یدموا هار همه نیا ... یدش نوا هیبش ، زادنب

. هشتسد زونه هقلح _

یکدزد ور منوزیوآ پچ تسد هداتسیا مزا هک ییا هلصاف اب هنک یم ماهر

منک. یم کاپ ور ماه کشا تسد نومه اب ادمع هنک. یم هاگن

هب ور مولگ بآ ! دایم مکیدزن یدب هاگن ،اب هشک یم تسد ور شتاورک

راوید هب متشپ هک هدیم همادا ردقنوا مریم بقع و مدیم تروق یتخس

رانک ور شتسد ،هی پیلیف . هبسچیم سیورس ورهار هدش یراک یشاک هدرس

قاس لوط هب ندرک هاگن و هراوید هب شتسد فک ندیبسچ ،اب هراذیم مرس

هش. یم سبح دوخ هب دوخ مسفن یدج هرهچ نوا ، شتسد

؟" هدش تچ :"وت مسرپیم ینوزرل نحل اب

... شاب مماقتنا رظتنم متفگ تهب _

. مریگیم تزا ور الایو

ور مشخ یتحار هب منوت یم شخرس یاه مشچ یگریت وت هنز یم لوز مهب

. منیبب

... تلوق ریز یدز _وت



ترذعم ": منودرگیمرب ور مرس هنک، یم کیدزن مهب ور شرس یتقو مزرل یم

." پیلیف ماوخ یم

. مزرل یم رتشیب شادص تدیدج اب

. هرادن ییا هدیاف _

. هراذیم مولگ ریز ور شا هگید تسد و هزادنیم مرمک رود ور شتسد هی

سرت اب مندرگ یوت هنک نوشورف داوخ یم هک ششین یاه نودند ندید اب

نک..." :"ملو مبوکیم شا هنیس یور ور ماه تسد

هنک. یم شوخ اج مندرگ گر یور و متسوپ یور شاه نودند . مسرتیم

هزادنا هب نوخ هگا مفیعض یلیخ ، هروخب نوخ مزا مدب هزاجا منوت یمن

. هنیبب بیسآ هنکمم هسرن ممحر لخاد هچب هب یفاک

." مرادراب نم ": منزیم داد هک هدب راشف داوخ یم

رت هریت شزمرق یاه مشچ هنک! یم ماهر هش یم لش شتسد هلصاف بال

شمحر یب یاه مشچ زا یکشا هدنوم مفرح کوش وت هک روطنیمه . نشیم

هش. یم ریزارس

نوا منودیم ، مشیم شکشا هب هریخ سرت ،اب مراذیم منهد یولج ور متسد

ماک واالن هدش شقشاع هک دوب یسک نیلوا زا ییا هچب نتشاد شوزرآ مامت

یارب ور شسناش مامت هک هدیم ور نیا ینعم کشا نیا و هتسکش شبلق ال

. هداد تسد زا مندروآ تسدب

. هتخس مارب یلیخ پیلیف دیما ان هاگن ، هخرچیم مندب یور شهاگن

یم متحاران شعضو نیا ندید یلو ارچ منود یمن ، مزادنیم نییاپ ور مرس

هنک.

. متسه مفرحرس زونه نم _

هتشادن کإالایو هب یراک منک:" یم شاگن سامتلا واب مشیم کیدزن شهب

." میزاسب ور نومیگدنز راذب ، شاب



هرذ هراد ، هراذیم ملد یور ور شینوشیپ ! هتفیم مولج وناز یور یدب ابحلا

مهب هک مشیم یقشع نویدم ورانیا همه و هرایم مک نم هتساوخ یولج هرذ

هرذگیم ییا هظحل دنچ ، منومیم هریخ پیلیف وهب مشکیم سفن مورآ . هتشاد

. هریم نوریب سیورس یورهار وزا هش یم دنلب ، هدیم هلصاف ور شرس هک

ما.** هدیسرت یلیخ دوب مارب یریگ سفن ییا هظحل

مدوخ و منک یم هاگن وراه هلجم الیب یوت ، منومیم رظتنم سنلا زا نوریب

زا شیپ هقیقددنچ زا هک یزیچره ،ات مرگرس تاغیلبت ندنوخ اب ور

منک. شومارف ور مدنورذگرس

هبش... یارخآ هدش، مامت ینومهم

هقردب ور رفن دنچ .کإالایو، مریم نوریب وزاالیب مزادنیم تعاس هب یهاگن

. هریم روسناسآ تمس هب یهاتوک یظفاحادخ زا دعب و هنک یم

.هب نشیم هتسب روسناسآ یاهرد منوسرب شهب ور مدوخ ماوخ یم هک نیمه

هلپ مدب.زا شتسد زا راظتنا همه نیا زادعب دیابن ، مزادنیم یهاگن اه هلپ هار

ور هنک یم در روسناسآ هک ییا هرامش مرذگیم هک هقبط ره وزا مریم اهباال

هکنیا اب هتسیا یم مجنپ هقبط . مشن دیما ان مراد یعس و کچ هاگن هی اب

. منوسریم ور مدوخ ، منزیم سفن سفن مدش هتسخ

یمن یلو منزیم شادص . هشب قاتا دراو ات هنز یم تراک هراد هک شمنیبیم

مدوخ هدنبب ورد هکنیا زا لبق مود، یم رد تمس هب مناوت نیرخآ !اب هونش

منک:"کإالایو".... یم شهاگن دیدرت ،اب منوسریم شور هب ور

؟ موه _

مشچ اب مریگیم ور شتک نیتسآ ، مریم حلا زا مراد ابیرقت منزیم سفن سفن

یاپ زونه ... یدشن ضوع هدب نوشن مهب منک:" یم شهاگن زاب همین یاه

." یدنوم تفرح

ات مدیم هیکت رد هاگرد هب ور متسد هنک،هی یم دازآ شتک زا ور متسد

. متسیأب منوتب

؟ فرح مودک _



. منیبیم ور مدوخ سرت شاه مشچ یوت منک، یم شاگن تام

ور مندب هراد اه هلپ زا ندیود یگتسخ مامت راگنا ، نشیم لش ماهاپ و تسد

رطخ هب ور ما هچب نوج الایو رطاخ هب متسنوت روطچ هنک... یم هکیت هکیت

یوت اورپ یب ردقنیا نوا ،ات مایب باال همیسارس ور هلپ همه نیا و مزادنب

هنک. راکنا ور زیچ همه ماه مشچ

یوت داوخ یم مورآ ور ورد هریگیم ور رد هتسد شتسد هی اب هک روطنیمه

. هنک یم ما هلا وح یدنخ شین هدنبب متروص

. مشیم لخاد لماک و منزیم یتشم زاب همین رد هب تینابصع اب

ماه مشچ هرایب مرس ایبالیی هگب یزیچ هکنیا سرت زا هریگیم ور ما هقی

. مدنب یم ور

لثم هش، یم هدز رانک متنوشخ مامت ماه! بل یور شاه بل ندرک سح اب

هش. یم هتخیر شیتآ یور هک یبآ

منک... یم شیهارمه منم و هدیم همادا مندیسوب هب

یم بقع ور مرس ، هنوم یمن مارب یسفن هک هدیم همادا ردقنوا

.." تفرگ ... مسفن مرب:"

زاب نم و هدنخ یم منک، یم شلغب تشپ .زا هدنب یم ور رد هش یم ادج مزا

. مونش یم ور شا هدنخ انشآ یادص

مدرک رکف ... لئوگین متسخ یلیخ ": هراد یمرب مدق شباوخ تخت تمس هب

!" یتفر

؟" مشاب تساوخ یمن تلد ینعی منک:" یم شیمهارمه

." مدرکن یرکف نیچمه :"هن هزادنیم تخت یور ور شدوخ تروص اب

سپ ": منودرگیم شرب مدوخ تمس هب منیشیم شرانک و مشکیم باال شزا

؟" دوب یچ تاه یلحم یب زا تروظنم

منک". تتیذا متساوخ "_یم

یدنخبل ، منزیم شا هنیس هب یتشم !... هنز یم مکشخ ییا هظحل بجعت اب

نوزیوآ ور ماه بل ، شرس ریز هراذیم ور شتسد وهی هنیشیم شبل یور

..." ینیب یمن ونم هگید دش... یم مرواب تشاد ، سنجدب منک:" یم



. پیتشوخ الیی طوم _

." دایم تهب ردقچ ": هشک یم متاورک یور ور شتسد

تخت جات هب هشک یم ورباالرت شدوخ و هنشیم زیخ مین ، مشکیم تلا جخ

تسامندوخ شتسد یوت هک ییا هقلح هب هرایم رد ور شتاورک . هدیم هیکت

، هنومیم هریخ هنک،مهب یم اهر شندرگ رود دازآ ور شتاورک هتفیم مهاگن

. مراد تسود ور شهاگن

هب ونم متخادنا شندرگ رود هک یریجنز ، هراذیم زاب ور شا هقی یاه همکد

..." یمدوخ یایو کإال نومه :"وت هرایم دجو

". منومه وت یارب نم هک همولعم ": هدیم باال ییوربا

. مسوب یم مورآ ور شولگ ریز و مشیم کیدزن شهب واپ تسد راهچ

؟" ینک لمحت ور میرود یتسنوتن هنز:" یم رانک ور ماهوم

نوا ... یدیود اه هلپ زا همه :"نیا هدیم نوکت ماهوم الی ور شاه تشگنا

..." ماهاب ندش ور هبور یارب تاه ندز سفن سفن

؟" یدش مقشاع ": منزیم یدنخبل

... هشیمه یارب _

یلو دوب... هدش گنت تارب ملد ": منیشیم شولج وناز راهچ و مریم بقع

." متفگیم تهب ور مهم عوضوم هی دیاب

. هنیشیم مور هب ور هش یم یدج

." متفگن غورد تهب اتحاال نم ": مرخیم قشع اب ور شرظتنم هاگن

. یدرک نوهنپ ورازیچ یلیخ یلو _

؟ ینک یم نوهنپ مزا ور یزیچ یچ؟ _وت

هرابود یزیمآ تنطیش دنخبل واب هدنب یم ور شاه مشچ ییا هظحل یارب

." ولوچوک زیچ :"هی هزودیم مشچ مهب

. مدرگیمرب مدوخ عوضوم هب سپ هنک یم یخوش هراد منک یم ساسحا

! دایم شیپ یچ هنک؟ای یم ریغت نم بجار ترظن مگب تهب هگا منود یمن _



. همهم یلیخ یلو

مرایب نوبز هب منوتب دیاب . مشکیم یقیمع سفن هنوم یم هریخ یواکجنک اب

. هنودب هک هشقح نوا

؟ یگیمن یزیچ ارچ الیی، طوم _

." یدش اگمٱ زانژدا یرسپ یافلآ :"وت مرایم نوبز هب منزیم ایرد هب ور لد

. مینزیم لوز روطنیمه مه یاه مشچ هب هش یم فقوتم نامز

... متسین یلومعم رسپ هی نم ": مدیم همادا هزرل یم هک یادص اب

." ماگمٱ هی...

هنز... یم یدنخبل یروابان اب هزاب یم گنر شتروص

؟ دوب تدا نژ رطاخ ...!هب دموا شیپ هک قافتا همه . نوا . نوا ... ینعی _

؟ ندرک نوملا بند هک افلآ همه ... نوا ؟و تندوب یشورف

یتسنوتن یدوب هدروخ امرس وت هک دوب نم تیه هرود نیلوا زور نوا _

. ینک سح

و تفاطل همه :"نیا هخرچیم ماه بل یور شهاگن ! هنوم یم زاب شنهد

!!" مدیمهفن ارچ ... تاساسحا

". یتشادن تقوچیه ور شراظتنا نوچ ": مشیم کیدزن شهب

هنک!! یم شغ و نشیم هتسب شاه مشچ

هیاس شور و مشیم .مخ مرپ یم اج زا یعیبط ریغ تلا ح نیا زا بجعت اب

شنوکت مراذیم شا هنیس یور ور متسد ! هدنومن شتروص وت گنر مزادنیم

!" یدش یچ .... اااایو :"کاال مدیم

.!! هریمب کوش زا هنکن ایادخ

یور زا هتفا یم سارت رانک زیم هب ممشچ منوخرچ یم قاتا یوت ور مهاگن

یطوق ، ییا هسیک ییاچ هبعج منک، یم هلمح زیم وهب مایم نییاپ تخت

و هغاد . مزیریم نوجنف یوت ور یبآ سک فال لخاد وزا مراذیم رانک ور هوهق

هشوهیب هک الایو هب سرت !اب مرادن ییا هراچ یلو هش یم دنلب راخب شزا

مرب یم تخت تمس هب ور غاد بآ نوجنف نوزرل یاپ وتسد منک.اب یم هاگن

اب مرب یم غاد بآ یوتور ماه هجنپ و منیشیم شرس منک.باال یم شتوف



منک. یم شخپ شتروص ووت مراد یمرب ور شزا یمک یلو مزوسیم هکنیا

منک". یم شهاوخ ... وشدنلب ": مشکیم شندرگ یور ممرگ سیخ تسد

! هروخیم گنز وهی شلیابوم هک مشاپ یم بآ هرطق دنچ مزاب

غاد بآ زا یمک و هزرل یم متسد ، متریگیم سرتسا شدنلب گنز یادص اب

! شتروص یور هزیر یم

ییخخخااا _

..." متخوس هش:" یم دنلب هنک یم زاب ور شاه مشچ

هنک. یم مهاگن بیجع و هشک یم شا هنوگ یور ور شتسد

. مراذیم رانک ور نوجنف

... هنک یم رورم ور نوماه فرح هراد منزیم سدح ، هنودرگیمرب ور شرس

. هریمن شیپ بوخ ال صا هک دایم رظنب ، مراذیم ملد یور ور متسد

. شمشکیم امتح مراد هچب هک مگب شهب هگا

؟ ییاگمٱ هی _وت

روج وت هب مساسحا هک هش یمن یلیلد نیا یلو منک:" یم عافد مدوخ زا

." هشاب ییا هگید

؟ یتفگن مهب ارچ _

؟ یدنوم یم ماهاب متفگیم _هگا

یمن عورش ور ییا هطبار تاهاب :"هن... هنودرگیمرب متمس هب ور شرس

." مدرک

یچ؟" :"حاال مسرپیم سرت اب

رارق هک شور هبور ! هشک یم شدوخ تمس ونم و هریگیم ور ماپ چم

هش. یم سح درس و زیت شا هریت هاگن مریگیم

_حاال...

ریغت یزیچ ": هراذیم مبلق یور ور شتسد هش!! یم عمج ماه مشچ وت کشا

و تسین یدام هک نم یگدنز وت یتسه یزیچ . ینم ملا لبق لثم هنک،وت یمن

." هرایم مک شلباقم ...رد تیراک یفخم وت... بای مک نژدا هک هشزرا اب ردقنا



شا هنوش یور مرس هنک. یم ملغب ، هسوب یم ور ما هقیقش هنز! یم مکشخ

مرب. یم ور لماک تذل ششوغآ یامرگ وزا مراذیم

. مراد تسود یلیخ _

ور شرس و مشکیم زارد تشپ هب منک یم شلغب مکحم ، هسوب یم ور مندرگ

یعنام هگید هنک:"حاال یم هاگن ماه مشچ هب مریگیم متروص یور هبور

..." مینک یگدنز مهاب هراذیم ییاگمٱ همهفب هگا ، میگیم اپاپ هب هرادن دوجو

یم مخ همرس هفارطا هک شاه جنرآ یور ، مشکیم شتروص ور ماه تسد

منک". تباث شهب ور مدوخ ات مدب ماجنا ور هنوخراک یاراک تساوخ هش:"مزا

راذب ... هدش تسرد زیچ همه ": هراذیم منیس یور ور شرس و هدنخ یم

هش". یم بوخ نومهاب یلیخ دایب ایند هب نومچب یتقو یشب رتگرزب مکی

. مدیم نوکت شاهوم الی ور هگید تسد و مراذیم شفتک یور ور متسد هی

...! مرادراب االن مگب شهب ملد ود

مرایب نوبز هب یروج هی ات منک یم ور تالمش مراد ، ندش تفچ مهب ماه بل

هش...؟ یمن ارچ یلو

." باوخب ملغب :"ایب هرایم رد ور شتک هش، یم دنلب مور وزا هنز یم یخرچ

سح دش دنلب هک وهی مراذیم ملد یور ور متسد مدش زارد هک روطنیمه

!؟ هشاب هدرک سرپ ور هچب هنکن داد تسد مهب ندوب کبس

هردنآ هب مرایم رد متک اب نامزمه ور ملیابومو مشیم دنلب ، ممهفیمن یچیه

. منوم یم الایو شیپ بشما و هتفر شیپ بوخ هک مدیم مایپ

هب عورش هنک، یم ملغب مکحم تشپ زا الایو هک مداتسرفن ور مایپ زونه

... مندرگ ندیسوب

شا هگید تسد اب هشیم اهر متسد زا لیابوم منک یم لا سرا هک ور مایپ

شندب هب ور مرمک . هشک یم منت یور ور شتسد و هنک یم زاب ور ماه همکد

. مشکیم هآ مدیم هکیت

تسد هیور مرس تشپ مشدوخ هنک، یم مزارد ولهپ هب متفرگ هک روطنیمه

ندرگ رود ور شاه نیتسآ و مرایم رد منت زا ور مدیفس سابل هش. یم دنلب

.* مسوب یم ور شاه بل و مدوخ تمس شمشکیم و مزادنیم الایو



. میباوخ یم اه تدم دعب هگیدمه شوغآ وت غاد یاه هسوب شزاون زادعب

امتح ، مدرک میسقت هنک یم دشر هراد ممحر یوت هچب اب هک یبسچلد هظحل

نوا . مینک یم هبرجت میراد کإالایو شوغآوت هک ور یتذل هنک سح هنوت یم

رت. قشاع و متحار لبق زارتشیب منم و هشراب نیلوا



پیلیف

تکرح مداد روتسد هدننار هب مدش نیشام راوس ، نوریب مدز هک لته زا

؟ مدب حیضوت تارب ور ازیچ نیا دیاب ارچ هنک...

مدش. تنارگن _

یاب. _هه...

یهاگن هتخیر مهب هنوخ .هب مراذیم رانک ور ملیابوم منک، یم عطق ور طابترا

ور متک . متسکش ور دوب متسد ولج هک یزیچره مدش دراو رد ،اتزا مزادنیم

... یتمس منک یم ترپ مرایم رد

.اب هتفیم هنک یم تفایرد ور یمایپ نآالنی هک بات بل رگشیامن هب ممشچ

مریگیم ور شا هندب و مریم هشور بات بل هک یزیم تمس هب دنلب یاه مدق

شرب هرابود هدشن نوغاد زونه . راوید هب شبوکیم صرح اب منک یم شدنلب

هش. یم دروخ هکیت هکیت ییا هشیش زیم هکنیا ات زیم هب شمنزیم مراد یم

هاگن هدش درخ یاه هشیش ،هب مراد یمرب شرس زا تسد و متفیم وناز یور

. مراذیم هگیدمه رانک ور تشرد یاه هدرخ ماه تسد واب منک یم

زا یکی یور ممشچ یور زا تسار هی رایتخا یب هک یکشا هرطق ندید اب

مدرک تسرد مدوخ یارب هک یلزاپ هب یتشم ، مشیم یبصع هتفیم اه هکیت

... منزیم

یم فقوتم هک مونش یم ور نیلوراک یاه شفک هنشاپ یادص هش یم زاب رد

؟" ینک یم راکیچ اجنیا بش تقو :"نیا شتمس مدرگیمرب و مشیم دنلب هش!

؟" پیلیف هربخ هچ اجنیا ": هزادنیم شا هنوش یور ور شقارب فیک

ملا :"وس مدیم ور شباوج درس مرب، یم مراولش بیج یوت ور یمخز تسد

؟". یدینشن ور

ملد هبیجع یلیخ ": هراذیم ما هنیس یور ور شتسد هشوهی یم کیدزن مهب

؟" هشب گنت مدزمان یارب



بل !... یدرک راکیچ نیبب هنز:" یم یمدق هنوخ یوت ، مریم بقع مدق هی

؟ هنوغاد ارچ مدوب هتفرگ هیده تارب هک یپات

منک"... یم ربخ تفاظن یارب ورفن هی ادرف

منک. یمزاب ور سارت هد،رد یم همادا نتفگ ترچ هب هراد محازم نوا ات

هنک،هب یم رت مورآ ور متنوزوس یم هراد هک یشیتآ نوریب کنخ یاوه

. مشیم هریخ هراد هلصاف ماهاب نابایخ اتدنچ هک یلته یاه غارچ

. هدرس یلیخ _

." ینک لمحت یتسین روبجم ": مدیم هنعط اب ور شباوج حضاو بلر یز

هاگن اب شتمس مدرگیمرب منک، یم سح مندب فارطا ور شاه تسد

رو شاهوم اب هنک یم نوزیوآ ور شاه بل . منزیم شسپ ییا هنارورغم

الق". خادب ": هریم

زاب ور مومح سیورس منک.رد تولخ مدوخ اب منوت یمن رتخد نیا دوجو اب

یخلا اب لقادح منوتب ات منزیم مه ور تفچ وت وزا مشیم لخاد منک یم

. مریگب شود هی تحار

یاهوم هب یتسد ، مچیپیم مدوخ رود ییا هلوح مراک ندش مومت زادعب

هراد و هسارت یوت زونه هک شمنیب یم . مایم نوریب مومح زا مشکیم مسیخ

متخت یور ، هشاب هتشاد یتیمها مارب هکنیا نودب هنک. یم تبحص نفلت اب

. مدنب یم ور ماه مشچ . مزادنیم منت یور گرزب مرن یوتپ و مشکیمزارد

منک، یمزاب ور ماه مشچ زاب شیتنعل یادص ندیچیپ و هظحل نوا ندیداب

.ود مراد یمرب صرق باشخ هی تخت رانک یلسع زیم یوشک وزا مشیم مخ

.** مدیم شتروق و منهد وت مراذیم ییات هس

یااو هرپ": یم هنوخ دور بآ یوت هنز یم ورباال شراولش هچاپ لئوگین

ذالهل" یلیخ

تقد هشواب یم مخ وناز یور هنک یم زاب مه زا ور شاهاپ منزیم یدنخبل

ور نوشیکی منوت یم ترظنب ... یییهام ردقچ هنک:" یم هاگن ور بآ لخاد

؟" مریگب

: شمنیب یم منک یم رتشیب نشور شیتآ یارب وراه مزیه مراد هک روطنیمه



؟" یدیدن یهام "

. کیدزن ردقنیا _هن

ییاهاج نیچمه حاتاال هک تس هچبرسپ هی نوا بخ ، مزادنیم باال ییا هنوش

. هدموین

؟ مکمک یایم _

یهام .هب متسیا یم هنوخ در هبل مشیم دنلب و مراذیم رانک ور زیچ همه

نومه لئوگین منک، یم یهاگن نشیم در تعرس هب هنوخ ور بآ زا هک ییاه

هتفیب هکیدزن ، هریم رد شتسد ریز زا هک هریگب ور نوشیکی داوخ یم عقوم

اما میشیم سیخ ات ودره بآ. لخاد مروخیم رس ممدوخ اما شمریگیم هک

ور ملد سیخ تروص اب نوا لثم ییا هچب رسپ دنخبل ندید ، هدنخ یم نوا

. مریگب شنشور یاه بل زا ییا هسوب ات هنک یم ییاوه ردقنوا

شزا شمسوب یم یتقو ات منک ربص ما هگید سلا دنچ مدیم حیجرت اما

هنک. لمحت هکنیا هن هربب تذل

. شیتآ رانک مراذیم و منک یم لغب ور لئوگین مشیم دنلب مسیخ اتاپ رس زا

." نشب کشخ ات رایب رد وتاه سابل ": مرایم ییوتپ رداچ یوت زا

اه. ینکن ماگن _

هاگن هگم یندرم الرغ ندب نوا ": مدنب یم ور ماه مشچ ، منزیم یدنخبل

!" هراد

وتپ اب منم و هنک یم نوزیوآ تخرد زا ور شسیخ یاه سابل ، هدنخ یم

مرگ ات شیتآ رانک هنیشیم هنک، یم عمج وتپ یوت ور شدوخ منک. یم شلغب

. هشب

زادعب و میتخیر همانرب شارب لماک لا سکی ام،هک یکدزد کین کیپ نیلوا

. میداد یم نوکت تسد هگیدمه یارب رود زا طقف هام جنپ راهچ ات زور نوا



یسک ای هربن ییوب الانک هکنیا سرت اب دیباوخ نم لغب وت هک ییاه بش هچ

دش. ترسح ، نتشادن ، ندوبن هشیمه لئوگین زا نم مهس . هنیبن مهاب ورام

**

مغارس هب یباوخ هن هدرک رثا یصرق هن یلو منک یم زاب ور ماه مشچ

راب نیا یروج منوتب ات ندروآ موجه مهب هنهک تارطاخ طقف ، هدموا

منک. لمحت دیاش ای مراذب رانک ور ترسح نیگنس

. مایم نوریب هسلخ تلا ح زا منک یم سح ماهوم ورالی هنودرم یتسد

! مدیم نوریب یسفن هردنآ ندید اب

. تفر نیلوراک _

یدرک ور تش تال مامت یگب مهب ات اجنیا یدموا ": منودرگیمرب ور مرس

." ینک رود مزا ور لئوگین

"... میروخب یاوه هی میرب منک:"ایب یم سح مشوگ رانک ور شسفن

." مرادن هلصوح ": مدنب یم ور ماه مشچ

هنز! یم رانک منت یور زا ور وتپ

رد سابل تسد هی مدمک یوت هشوزا یم دنلب ، مزادنیم شهب یمشچ هشوگ

. تخت هبل هراذیم و هرایم

منک. لوبق ور شداهنشیپ هک هش یم ثعاب شسوسحمان یزاب جل نیا

مرس ور مترشیت منک.کاله یم منت ور هدروآ هک ییاه سابل و مشیم دنلب

. دنروخن اوه مسیخ یاهوم ات مراذیم

یفرب درس یاه نابایخ زا نانز مدق ... مینزیم نوریب نامتراپآ زا هگیدمهاب

یهاگن هتکاس هک هردنآ هب مرب یم مترشیت بیج وت ور ماه تسد . میشیم در

؟" یلا حشوخ یلیخ :"االن مزادنیم

؟ ینک یمرکف روطنیا _وت

یچ مدنوم زونه ، مینیشیم تکمین نیلوا یور و میشیم یتولخ کراپ دراو

یکیرات یوت هک تس هدز خی هچایرد هی نومور هبور هرظنم مدب. شباوج

یوتلا هکپ ییامرگ ،اب هدیم نوشن رتدرس ونوا کراپ یتولخ . هناهنپ کراپ

هنک، یم بترم ماه هنوش یور ور شوتلا !پ مروخیم اج هدیم هیده مهب هردنآ



هن؟" نمهاب االن انوا ": مشیم هریخ شهب

مهاگن وت یروج . هراد یمرب ماه هنوش یور زا ور شاه تسد یمورآ هب

ماه بل مشیم کیدزن شهب . هنوم یمن یقاب لا وس یارب ییاج هک هدش قرغ

یدایز نوخ و مریگیم زاگ ور شندرگ فعض ساسحا اب منک یم زاب مه زا ور

منک. یم نوج شون لوا ندز کم اب ور

یور ور منت . هتکرح یب نوا و مرب یم ورف ور مانودند یرتشیب صرح اب

یعقوم زا رت مورآ مداد شهب هک ییا هیکت و نوخ یامرگ وزا مراذیم شندب

. میدزیم مدق میتشاد هک مشیم

یلیخ هدش تنعل ههوت ": مدیم هلصاف شندرگ زا یمک ور مینوخ یاه بل

." یراد تسایس

مشیم روبجم ! هزادنیم مندرگ رود ور شتسد هک منک دنلب ور مرس ماوخ یم

یم اج هباج مندب یور ور شوتلا هکپ روطنیمه ، مراذب شا هنوش یور مرس

..." یدب هرابود تصرف تدوخ هب ینوت یم مهوت ": هگیم شمرگ یادص اب هنک

. هردنآ وش هفخ _

مرود هک ییوتلا پ مشیم دنلب . هنورگیمرب متمس هب ور شرس هنز، یم یدنخبل

سپ ور نیدرک هک یراک صاقت ":وت_کإالایو، شتروصوت مزادنیم ور هتخادنا

". نیدیم

زا عیرس شدنخبل هک مرایم نوبز هب هنیک زارپ و درس ردقنوا ور هلمج نیا

یارب ور هار نم ، هرادن یهانگ هش:"کإالایو یم یدج هنک، یمرارف شبل یور

متشاذ یمن دازآ و مدیرخ یمن ور لئوگین هگا ، مدرک فاص اتود نوا

." ندش یمن مه ملا تقوچیه

؟ دوب یچ تراک لیلد _

، مشاب مورآ مراد یعس مریگیم شزاور مهاگن واکجنک هش یم تکاس ، هردنآ

... هنوخیم مالمی یلیخ ور یزاوآ مونش یم هک

یکیرات یوت

،Inthedark



منک یم تکرح هداج طسو طخ یور اقیقد نم و

AndI'mrightonthemiddlemark

نشیمن هدید هک ما ییازیچ ی همه فیدر مه اقیقد نم

I'm justinthetierofeverythingthatridesbelow the

surface

مرادن ور ندوب ردص ورد شزرااب یوزرآ نارگید ی هزادنا هب نم و

AndI'm shortoftheothersdreamsofbeinggoldenand

ontop

یدرک یزیمآ گنر منهذ یوت وت هک تسین یزیچ نیا

It'snotwhatyoupaintedinmyhead

هراد دوجو مدید هک ییاگنر مامت یاج هب یدایز یازیچ

There'ssomuchthereinsteadofallthecolorsthatIsaw

مینکیم یگدنز ایور هی یوت میراد یام همه

Weallarelivinginadream

دایم رظن هب هک تسین یزیچ نوا یگدنز یلو

Butlifeain'twhatitseems

تس هعجاف هی یچ همه

Oh,everything'samess

AndallthesesorrowsIhaveseen مدید هک ییاجنر نیا مامت و

منک رواب نم ندش ثعاب انوا

Theyleadmetobelieve

تس هعجاف هی یچ همه هک

Thateverything'slamess

منک یزادرپ یخلا ماوخیم نم یلو

ButIwannadream

منک یزادرپ یخلا ماوخیم

Iwannadream



یم راک هب ور شمی مال نحل . هتسیا یم مور هبور هک روطنیمه هش یم دنلب

یم مدوخ هکملا یقشع نیب زا متسنوتور یگرزب عنام منک یخلا راذب هرب:""

." مدب شتسدزا هرابود ماوخ یمن هک یساسحا . مرادرب متسنود

شاه بل هب هکنیا نودب هدز! مکشخ هراذیم ماه بل یور شمرگ یاه بل

و هریگیم هلصاف مزا چنیا هی هنک سمل ییا هیناثزا رتشیب و هرایب یراشف

هنک. یم شخپ متروص یوت ور شسفن

. متسه تا... هتسکش بلق تازاجم رظتنم _

لئوگین

زاب ور ماه مشچ داوخ یمن هنز،ملد یم هنوش ور ماهوم کإالایو یاه تسد

منک.

؟ یدنومن تفرح _یاپ

دوب هدموا شدوخ الیی طوم یسرپب پیلیف زا ینوت یم ، مدنوم ارچ _

ملا. بند

هنک؟ ادبپ وروت هدرگب دیاب یچ هساو _

. هراد متسود نوچ ... هحضاو _

ما هنوگ یور ور شاه بل هشک یم تسد ور ماهوم تذل اب هک روطنیمه

. هسوب یم و هراذیم

هک هیریوصت نیرت ابیز نیا و هنز یم یدنخبل منک یم زاب ور ماه مشچ

. مدوب مورحم شزا هیدایز تدم

ور ماه مشچ رون . هشوپ یم ور شسابل و هدیم تخت جات هب ور شا هیکت

!؟ هدزیم فرح ابالایو هتشاد یک منیبب ات مدرگیمرب هنک یم تیذا



تلا جخ اب رونلإ یاقآ ندید .اب منیبب رتهب منوتب ات هشک یم ور هدرپ درم،

هجنپ . تسین ادیپ یزیچ مرس زج و منک یم یفخم وتپ ریز ور مندب مامت

." رونلإ یاقآ س...سالم. ": هریگیم ظفاحم لثم ور وتپ هبل ماه

مک شتروص تیدج و تهبا زا یزیچ یلو هنک یم زاب مه زا ور شاه مخا

هشاب رارق هگا ... ردپ ": هشوپ یم ور شاه سابل لا یخیب هش.الایو، یمن

؟" مربب مدوخ اب مه ور لئوگین یدیم هزاجا ژنپا مرب زورما

سپ ور شفرح یباسح شاج نم هک هش یم زیت الایو هب شهاگن

؟" ینک شندرک دوبک فرص ور تتقو مامت هک دایب تاهاب ": مریگیم

یم مخ ، هریم قاتا هشوگ کیچوک لا چخی تمس وهب هدنخ یم دنلب کإالایو،

وت". شیپ شمراذیم سپ ... هشاب ": هرادرب ور بآ یرطب ات هش

. مرادرب کنخ بآ دیسرن مرکف !هب مدیدن ور لا چخی نوا بشید ال صا خآ،نم

. مدوب هدش لوه مشکیم تلا جخ

." مشاب وت نامرف تحت هدنوم منیمه ": هنیشیم یلدنص هیور ، رونلإ یاقآ

هلماعم هش:" یم کیدزن شردپ هب هنک یم زاب ور یرطب رد هک روطنیمه الایو،

یم نم هک شاب یردپ .حاالوت یاوخ یم وت هک ما یزیچ نوا ،نم میدرک

." هشب مومت میراک یاهرفس ات راد هگن تدوخ شیپ ونمرسمه ، ماوخ

هتساوخ نیرخآ ": هگیم یرت مورآ یادص اب کإالایو نشیم هریخ هگیدمه هب

هنم".

سنجمه اب یگدنز هنک:" یم هراشا مهب و هدیم یادنص هب ور شا هیکت

." هبوخ ندرک فلت تقو یارب طقف تدوخ

تهب االن یلو ردپ، ههوت تشادرب نیا بخ ": هروخیم بآ زا یمک کإالایو،

هش". یم ضوع ترظن هککال مگیم یزیچ

سپ زا بوخ کإالایو تدم نیا وت منک رکف ، هنومیم رظتنم واکجنک ، رونلإ

فرح یاپ هب هناتسود ردقنیا هدش رضاح هک هدموا رب شردپ

منک یم زارد ور متسد تس هگیدمه ترپ نوشساوح انوا ...ات هنیشب شاه

مشکیم مدوخ تمس و مراد یمرب هدش نوزیوآ هک تخت رانک زا ور مسابل و

هتسد یور کإالایو نیح نیمه .رد منوشوپیم شاهاب ور منت وتپ ریز مرایم و



..." تساگمٱ هی نوا ": هگیم شردپ هب هنیشیم لبم

یچ"! هش:" یم دنلب یلدنص یور زا

": هگیم یدنخزوپ واب هروخیم بآ زا یمک هتسشن هک روطنومه کإالایو،

یچ"! ینعی نیا ینودیم , هتقیقح

تحار هنوتیم هراد هگن وروت هکنیا یارب ؟ یدرکرواب ونوا وت یمهوت هچب _

هگب. غورد

یور هدیم رس ور شدوخ هدرک ادیپ مهب تبسن هک یدامتعا کإالایو،اب

لا وس مارب یلک میدوب مهاب هک یتدم نوا ": هدیم باوج و هنیشیم یلدنص

ششورفب تساوخ یم دوب هدرک گرزب ور لئوگین هک یسک دوب هدموا شیپ

منهذ ،هب مدید مشچ هب ور شتیه هرود نم یتح و رادلوپ یاهافلآ هب

." هشاب اگمٱ هنکمم هک دیسرن

ماوخ یمن :" هراد یمرب هداتسیا یسابل بوچ یور زا ور شوتلا ،پ رونلإ یاقآ

." هدشن رید تزاورپ ات ورب وش دنلب االن مونشب ییا هگید زیچ

،کإ مدنب یمور مدیفس سابل یاه همکد و مراذیم ماپ یور ور وتپ و منیشیم

". شاب میتناما بظاوم ": هتسیا یم شردپ یور هبور الایو،

نک.، یظفاحادخ ماهاب ایب مقشع هنک:" یم زارد ور شتسد و دایم متمس هب

." مشاب رود تزا مروبجم زاب زوردنچ ات

منک. یم کرد _

یم شدوخ تمس ونم هتفرگ ور متسد هک روطنومه , مریگیم ور شتسد

،زا هتفین رونلإ یاقآ هب مهاگن ات مدنب یم ور ماه مشچ . شلغب متفیم ! هشک

یمرب زیم یور زا ور شفیک و هنک یم ماهر مورآ . میشیم بآ مراد تلا جخ

یتقو منک یم بترم ور ماهوم . هریم نوریب رد وزا هنز یم یکمشچ ، هراد

مرس مشیم مشچ وت مشچ شاهاب ییا هظحل هخرچیم متمس ،هب رونلإ یاقآ

ور متسد و مشیم لوه ... تسین ماپراولش هک منیبیم مریگیم نییاپ ور

یادص ،اب هنوشوپب ور ما هنهرب یاهاپ هرابود مشکب ور وتپ ات مرب یم بقع



هب منم ... یدموا شزا هک ییاجنومه هب یدرگیمرب :"وت مشیم فقوتم رونلإ

". یتفر یتشاذگ مهوت دش نوماوعد مهاب مگیم الایو

." هنکشیم شبلق نوا :"اما مگیم تلا جخ اب

دیدهت هی مشلوا زا ،وت هروبجم ": هدیم ور مباوج هداتسیا مولج هک روطنیمه

"... یرسدرد مزاب یشاب اگمٱ هی هگا یتح نیبب حاال یدوب

منک. یم رکف مونش یم هک ییازیچ وهب متسشن تکرح یب

تسرد لکشم شارب یلک ، هراد هطبار ابکإالایو اگمٱ هی هک نمهفب همه _هگا

. دننک یم

هک اگمٱ هی ندرک سمل سوه یارب طقف منوا ": هدیم همادا هش یم مخ یمک

هدش". اه هناسفا زا یوزج

منک". لو ور الایو ازیچ نیا رطاخ هب منوت یمن ": مرایم ورباال مرس

؟" ینزب همدص شهب داوخ یم تلد یلیخ سپ _

رود شزا روطچ هنم فج ؟الایو مشاب اگمٱ هی متساوخ مدوخ نم هگم _

... مشاب

نک کرد ونم مکی ... رسپ ، یشاب هتشاد یبوخ یگدنز منک یم کمک تهب _

. مشابن نارگن منوت یم روطچ هنم هچب اهنت نوا

هلد؟ ود زونه هنز، یم یمدق قاتا یوت و هریگیم هلصاف مزا

. ماوخ یم قشع زا یرت هدننک عناق لیلد تندنوم یارب _

ادیپ رتهب رونلإ زا ،الایو فوه . مشوپیم مراد یمرب ور ما تک و راولش

... شهب یدرپس ونم یدرکن

و منک یم هاگن رد هب متسیا .یم هشب تحار مرش زا داوخ یم شمه هک نیا

رطاخ هب هک ور بشید یاه هظحل ، منودرگیمرب تخت تمس هب ور مرس

رورم منهذ یوت دروآ نوبز هب شردپ یولج الایو هک ییا هیعافد و مرایم

هش. یم

": شتمس مدرگیمرب منک یم تشم ور منوزیوآ یاه تسد ، منزیم یدنخبل

رت"... عناق لیلد

منک:" یم هدافتسا هدنوم مارب هک یزیچ اهنت زا هنک یم مهاگن هناراکبلط



." مرادراب ور کإالایو هچب ... هکنیا

ای هش یم لبق زا رت نوبرهم یلیخ شا هرهچ راگنا ، نشخرد یم شاه مشچ

منک! یم سح روطنیا نم

؟"!! هچب ": هسرپیم . مریم بقع سرت اب هش یم کیدزن مهب

_هلب...اقآ.

. یریگب سپ ور تفرح االن نیمه هرتهب ینک یم یخوش یراد _هگا

:"هن..." مدیم نوکت فرطود هب ور مرس

؟ ینئمطم _وت

شسح منوت یم یلو هکیچوک یلیخ زونه ": مراذیم ملد یور ور متسد

منک"...

؟ هنود یم یزیچ _کإالایو

!! دایم ندز رد یادص

!! میروخیم اج ودره هردنآ ندید اب هنک یم زاب ور قاتا ،رد رونلإ

لخاد هب هسانش یم ور نوا هک مه رونلإ و هنک یم سالم یمرگ هب ردنآ

هنک. یم شتوعد

ور ...کإالایو تلا بند مدموا ": دایم متمس هب هدیم ملیوحت یدنخبل هردنآ

تلا ح .وت مدیسرپ ور قاتا هرامش شزا هریم نوریب لته زا هراد هک مدید

؟" هبوخ

." ههرآ ": منزیم یدنخبل

شمخز یور متسد ، هدوبک مه شا هنوگ زا یتمسق و هدش یمخز شتروص

." یمیدق تسود هی ندید یریم یتفگ ": مراذیم

یسرتسد شهب رت تحار ات هنشیم مولج وناز یور مشنکاو زا بجعت اب

دوب..." هدنورذگن ور یبوخ بش نوا هتبلا ، هرآ بخ ": مشاب هتشاد

دش؟ نوتاوعد مهاب ؟ هدز ور _وت

یمک نوا هنک:" یم ادج شتروص یور زا هسوب یم ور متسد یدنخبل اب

." مرادن درد . هدشرگشاخرپ یبصع

یلیخ صخش نوا هنک. تیذا ور یسک هنوتب منکن رکف ، هینوبرهم درم هردنآ



. هدروآ رد زورنیا هب ور شتروص هک هدوب محر یب

. هزادنیم یهاگن رونلإ هب هش یم دنلب

هنک؟" یم یگدنز وت شیپ نوا ": هسرپیم هردنآ زا یدج یلیخ ، رونلإ

رسپ لثم ییاروجی :"هرآ، هتسیا یم مرانک هشک یم مرس هب یتسد ، هردنآ

." همدنوخ

؟ هیعقاو شندوب راد _راب

یم ال ماک ور لئوگین ": هدیم ور رونلإ باوج ، هزادنیم مهب یهاتوک هاگن ، هردنآ

." دایب ایندب ندش ثعاب هک ییافلآ ، اگمٱ یتح ، مسانش

زا هرارق هسناش شوخ یلیخ هش:"کإالایو یم کیدزن رونلإ وهب هدنخ یم

." هشب راد هچب هراد شسود یلیخ هک یسک

دروآ سناش زیچ همهوت ": هشکیم شینوشیپ هب یتسد یتحاران ،اب رونلإ

زج"...

. مسرتیم هروخیم هک یفرح زا

یقشاع هدب تصرف نوشهب دنناوج یلیخ انوا ": هریگیم ور شوزاب ، هردنآ

." دننک

هش. یم مار هراد هردنآ مرگ یادص واه فرح اب هک منومیم هریخ ، رونلإ هب

زا یوزج نوا هک ...حاال ینک یراکره یرضاح الایو یداش یارب منودیم _

. رونلإ تسین تخس دایز شندرک لوبق هشاه هتساوخ

؟ یراد غارس ور یسک ناتسرامیب شمیربب مینوت یمن یکشزپ تانیاعم یارب _

." مسانشیم ور ریپ رتکد هرآ،هی هنک:" یم رکف یمک ، هردنآ

." هنوخ مربب ور لئوگین دیاب . مسامت رد تاهاب ": هشوپیم ور شوتلا ،پ رونلإ

اه رونلإ نادناخ زا یوزج رارق شاب لا حشوخ ": هخرچیم متمس هب هردنآ

." یشب

، رونلإ هش:" یم عمج مرود شاه تسد . هردنآ لغب وت مزادنیم ور مدوخ



؟" تترامع دایب ینک یضار یاوخ یمن ور تداماد

شدوخ اب ونم هردنآ داوخ یم ملد ، منوبسچیم هردنآ هب رت مکحم ور مدوخ

ییاج منک لمحت منوت یمن هگید ماوخ یمور شنوبرهم هاگن . هنوخ هربب

منک! راکیچ هنوخ نوا وت نم الایو نودب ... نرادن متسود هک مشاب

. منومیم شرظتنم . نیشام وت مریم _نم

؟ دننوبرهم شدوخ لثم همه هنک یم رکف ارچ ، هردنآ ، شندرک یضار زا منیا

نک". ماگن لئوگین ": هسوب یم ور مرس

و ربکتم دیاش رونلإ یاقآ ": هشک یم متروص یور یتسد ، مرایم ورباال مرس

هدب تصرف شهب . تسین یدب مدآ یلو ... هشاب الق خا دب یهاگ ای درس یدج

." هشب انشآ تاهاب

دهاوخ تسود شرسپ لثم مهوت تقونوا هنز:" یم یدنخبل . مدیم شوگ

ور شاه هون هرارق نوچ یشیم مهم شارب یلیخ ...وت رتشیب مدیاش تشاد

." شمسا ثراو ، یرایب ایند هب

. مشاب یمهم مدآ ردقنیا متساوخ یمن هک نم مدیم تروق ور منهد بآ

؟ یراد دامتعا _مهب

." مراد دامتعا تهب و هردنآ مراد تسود منک:" یم شلغب هرابود

نک. رکف متفگ هک ییازیچ هب سپ _

یم زاب مارب ور رونلإ نیشام یولج لته،رد وزا میریم نوریب قاتا زا مهاب

شدوخ نیشام وت زا ور منودمچ ، مشیم راوس و مشکیم یقیمع سفن هنک

، هنک یم یظفاحادخ نومزا . هراذیم رونلإ نیشام بقع یلدنص ، هراد یمرب

یم نوشهگن زاب روزب هنک یم ینیگنس ماه کلپ هنک یم تکرح هک نیشام

. مراد

دییات ور وت هردنآ ":حاالهک هگیم هنک یم یگدننار هک روطنیمه ، رونلإ یاقآ

؟" منک باسح تور منوت یم هدرک

ان مدیم لوق رونلإ یاقآ ": مشیم یدج یلو هنیشیم مبل رانک یکیچوک دنخبل

." منکن نوتدیما

هردنآ هب مزاب و مشیم راودیما ... هزودیم مهب ییا هظحل ور شیدج هاگن



.** نویدم تیمسا

هب میدرگیمرب کی هجرد و تحار یلیخ زاورپ اب هک هرذگیم تعاسدنچ

ال کاب و کیش تکرش هی میریم رونلإ یاقآ هارمه هک ییاج نیلوا . نومرهش

ییاسانش تراک عقوم نومه دوز یلیخ هک ! تساجک اجنیا منود یمن هس

. رونلإ لئوگین مسا هب دننک یم هدامآ مارب

ماهاب منک. یم رکشت رونلإ یاقآ زا بل ریز ، مییاسانش تراک هب یدنخبل اب

. مشب تحاران هک تسین یروج مشراتفر و هنز یمن فرح

زا ونم شدوخ یلبق هعفد مشیم هریخ یدورو رد ،هب میسریم ترامع هب

شنوخ هب ونم هراد شدوخ یاپ اب نیبب ور ایند وحاال درک نوریب شا هنوخ

. مدنخ یم ملد یوت ! هدیم هار

یاقآ وهب هنز یم یدنخبل هدیفس و هایس مرفینوی اب یناوج نز هک راکتمدخ

. هگیم دمآ شوخ نم و رونلإ

مهاب هنک یم تیاده ولج هب ونم و هنیشیم مرمک یور رونلإ یاقآ تسد

. میشیم گرزب ترامع دراو هگید

ور انوا هک یراد تلا ح رف یاهوم اب رونلإ یاقآ نسمه ابیرقت ، ینسم موناخ

. هزادنیم یراهب یاه لگ دای ونم هک هشنت ینشور گنر ینتفاب نهریپ و هتسب

هاگن رونلإ یاقآ و نم هب لا وس واب هدرک ناشخرد ور شتروص ییابیز دنخبل

هنک. یم

؟ ینک یفرعم یاوخ یمن ور ناوج رسپ نیا ؟... نیوک _

. هریگیم هلصاف ،مزا رونلإ

." تسایو کإال ردام ، یتورود ": هگیم نم هب باطخ

هک هیرسپ نومه منیا ": هزادنیم یهاگن شرسمه هب مدیم نوکتور مرس

." لئوگین ... هتفرگ شزا ور ترسپ کاروخ و باوخ



." مزیزع متقوشوخ ": هراد یمرب مدق متمس هب یتورود موناخ

نیا و تسایو کإال یاه مشچ هیبش هک مشیم هریخ شهایس یاه مشچ هب

. تسداعلقوف هدیم لا قتنا مهب هراد هک ییا هناردام تبحم و امرگ

. موناخ روطنیمه منم _

یهاگن رونلإ ...هب همرن اه لگ تفاطل هب هک هشک یم متروص یور یتسد

. هزادنیم

رد ور شوتلا پ هنوسرب نمیشن هب ور شدوخ هکنیا زا لبق ، رونلأ یاقآ

". هراد دهعت هنک،ابالایو یگدنز ابام هرارق لئوگین ": هرایم

راگنا هش یم کیدزن رونلإ یاقآ هب مدق دنچ یلا حشوخ ،اب یتورود موناخ

همه تارب هنک:" شچیپ لا وس یلک هرارق هک هنوخیم شرسمه یاه مشچ زا

نک". ییامنهار کإالایو قاتا هب ونوا افطل ... مگیمور زیچ

تحارتسا تحار هک داوخ یم مزا هنک یم زاب مارب ور کإالایو قاتا رد

لخاد ور منودمچ راکتمدخ هریم رد رانک زا یتورود موناخ هکنیا زادعب منک.

. هدنب یم ور ورد هریم یفرح چیه نودب و هرایم

یهاگن ور شا هنوخباتک ، منزیم مرسمه قاتا وت یخرچ یبوخ سح اب

تخت یور اه موبلآ هارمه . شاه سکع موبلآ و شاه سابل دمک ... مزادنیم

هرود و هدوب ینتشاد تسود و قاچ یلیخ هک شیگچب نارود زا منیشیم

زا رپ تروص ناتسریبد هرود ... هدرک ریغت ردقچ ییوجشناد ، هسردم یاه

شلوبق دوب روجنیا االمن هگا ارمع ، مدنخ یم ! دنلب یاهوم و هتشاد یشوج

سکع ندرکن یریغت ، نوآ _ وپیلیف یلو . هدوب یندرم مه یلیخ هزات مدرک یم

. ندش ضوع یلک مهانوا کز و کیردرف اب هارمه ییوجشناد یاه

زارد شمرگ تخت یور و مدنب یم ور موبلآ هریگیم مباوخ مک مک

.*** مشکیم

دولآ باوخ یاه مشچ !اب هدیم کلقلق ور مغامد هزمشوخ و مرگ زیچ هی یوب

، هتفیم مهاگن هدروآ یترود موناخ هک یگنر اگنر یاهاذغ راد خرچ زیم هب

. مشیم دنلب

... یدش رادیب هرخ ،باال ملدزیزع _



ملا. میم ور ماه مشچ

... هیوقم مدرک تسرد تارب هزمشوخ یازیچ یلک _ایب

؟ دینود یم ور زیچ همه امش _

ههرآ ": هشک یم ملد یور شزاون تلا ح هب ور شتسد و هنیشیم مهب رتکیدزن

هی ملگشوخ داماد . مدیشک نوریب نیوک نوبز ریز زا ور زیچ همه ، مزیزع

." ساگمٱ

کإ لثم ینک ادص امام ونم ینوت :"یم هریگیم لغب وت ونم شا هگید تسد اب

الایو".

." متشادن نامام حاتاال نم منک:" یم شاگن دنخبل اب

... یراد یکی _حاال

مودک زا هک هدیم داهنشیپ مهب هرایم رت کیدزن مارب وراذغ زیم ، مشیم خرس

هنک یم میهارمه هنیشیم مرانک مشدوخ ...و منک عورش .اذغ

هراد راگزور هرخ باال نوبرهم یاباب نامام ...و هچب ، قشع ،هی رتهب نیا زا یچ

. منک یم هبرجت ور یگنشق یازور و دایم هار ماهاب

کإالایو

. مدیم نوریب یسفن منزیم نوریب هسلج زا منک یم زاب ور ما تک همکد

یاه ذغاک هبلط، تصرفراذگ هیامرس هی اب ندرک تبحص حلا ،رد پیلیف

رارق بجار هسلج یوت نویاقآ زا اتدنچ هک مزادنیم یهاگن ور متسد یوت

اه رونلإ رجات داماد وزا ینوبز نیریش هب دننک یم عورش میتسب هک یداد

شوگ متسیأب مشیم روبجم . پیلیف ینعی هشوهاب ردقچ هک ندرک فیرعت

نم زا رتشیب ور ویکوت نوا . مشاب هتشاد ور پیلیف یاوه مشچ اب مه و مدب

هارمه شاهاب ماوخ ،یم هتشاد ور یراک یاه رفس نیا زا یرابدنچ و هدلب



. متفین رسدرد یوت ات هداد روتسد مه مردپ دوخ هک یزیچ مشب

ندرک مرود هک یعمج .زا هریم نییاپ سنلا یاه هلپ تمس هب هک شمنیب یم

. منوسرب شهب ور مدوخ منک یم یعس دنلب یاه مدق اب منک یم یظفاحادخ

هرارق ": متسیا یم شرانک هش یم ما هجوتم مهب نتخادنا مشچ هشوگ اب

؟" نومباذج داماد کیمآ یاقآ میرب اجک

." یدرک وزر هک یلته میریم ": هدیم ور مباوج هتسخ

هنک، یم زاب نومارب ور رد هدننار . میریم نوریب یراجت نامتخاس رد زا

. کیش نزومیل

هب کرویوین حبص زاورپ ...زا یلدنص یور مدیم ،مل مشیم راوس پیلیف زادعب

دیاب مه ادرف هآ، هسلج رس میتفر تسار هی یتحارتسا چیه نودب ویکوت

منک. یسررب ور شت ال یکشت و منزب هنوخراک هب یرس مرب

،االمن هیدج مرتحم و نملتنج درم هی لثم هشیمه هک منک یم هاگن پیلیف هب

شتسدرانک هرجنپ زا هداد ور شا هیکت هک روطنیمه و هتسشن بترم یلیخ

رهش اتدنچ هک یتدم لوط . هتخود مشچ مینک یمدر هک ییاه نابایخ هب

پیلیف ، هنوخراک عاضوا ندیشخب دوبهب یارب میدرک رفس مهاب ور روشک ور

، متشادن اه هنیمز نیا یوت یراک هبرجت دوب، نم یارب یگرزب کمک و امنهار

مومت گنس مریگب تسدب ور نیناوق قوقح تمسق متسنوت منم هک هتبلا

لته یوت لئوگینرس اوعد نوا زادعب . میدش یبوخ میت لا حره ،هب مراذب

یزیچ ام نیب هک راگنا هنراگنا نومزات رادید زادعب و شمدوب هدیدن هگید

یراک و یصخش هیضق یتحار هب نوا هک هتبلا درک. راتفر هدموا شیپ

اهنت مهاب هک دشن تقو ال صا میتشاد هک یرفس یط و هنک یم ادج مهابور

. مینک تبحص یصخش لئاسم بجار

هک یلته یوت و تشاد نامتراپآ دحاو هگید یاه رهش رثکا و کرویوین وت

. شمدید یمن مه درک یم وزر ما همانربریدم

رتولج ، پیلیف . مشیم هدایپ و منک یم عمج ور مدوخ میسریم هک لته رد هب

ور میدرک وزر هک یقاتا دیلک و هنوسر یم ناوخشیپ هب ور شدوخ نم زا

. هدیم نومهبور قاتا هی دیلک لته رادنامهم هنک. یم تساوخرد



تا همانرب ریدم نوا ": هزادنیم مهب یهاگن عوضوم نیا زا ینابصع ، پیلیف

!" ینک یم جارخا ور

همدخ . کیمآ یاقآ دیشخبب هنک:" یم تلا خد رادنامهم ،هک شهب مشیم هریخ

یلو میریگب رظن رد امش یارب قاتا اتود هک ندوب هتساوخ نومزا رونلإ یاقآ

لته نیمه یوت هک ندرک رارصا یلیخ نوشیا ... میتشادن خیلا یاج ام

رظن ور هتختود قاتا هی امش یارب ام سپ . دیشاب هتشاد تماقا دیاب امتح

." میتفرگ

زا هک نیمه هرایم شرد اپ زا هراد یگتسخ هحضاو ال ماک هگیمن یزیچ

قاتا هی وت رارق ام هنک محر ادخ یلو . هیلک شدوخ نییاپ هدموا نوطیشرخ

؟ میشاب

... مقشع قباس رسپ تسود اب دب هچ

روسناسآ تمس وهب شتریگیم مزا رشت اب هک منوخرچیم متسد وت ور دیلک

ابم منک شمورآ هکنیا یارب ، مشیم لخاد منک. یم شلا بند . هریم ییا هشیش

نیا ویکوت منک، ضوع دیاب ور ما همانرب ریدم یگیم تسار ": مگیم تمی ال

." هریگب قاتا هگید یاج هی نم یارب لقادح تسنوت یم هراد بوخ لته همه

هش یمدایپ . هتسیا یم روسناسآ ، ههومخا زونه یلو منک یم شهاگن یکدزد

. هریم لخاد هنک یم زاب ور ورد هریم نومقاتا هرامش تمس هب تسار وهی

... هراد یزیگنا لد ریگ رون و هبورغ ، مزادنیم زاب لد و گرزب قاتا هب یهاگن

شود هرب ات هرایم رد ور شاه سابل ، پیلیف ... هقاتا یوت نوماه نودمچ

ونم هک منک یم هاگن ابیز بورغ وهب متسیا یم هرجنپ رانک نم یلو هریگب

لد نیا هب هدنخ ای تلا جخ زا یتقو هزادنیم الیی طوم خرس یاه هنوگ دای

.االن مریگب سامت مقشع اتاب مرایم رد ور ملیابوم هنک. یم ریغت ینیشن

زاب داوخ یمن ملد ال صا هنک. یدوسح ات تسین مه پیلیف هیبسانم تصرف

. هشب نوماوعد مهاب

هدب. باوج ات منومیم رظتنم مریگیم ور شرامش

اب هک شادص ندینش اب مدیم هیکت هرجنپ فافش هشیش هب ور مینوشیپ



نم". قشع :"سالم هنیشیم مبل یور یدنخبل هنز یم ادص ور ممسا قایتشا

؟ هبوخ تلا _ح

؟ یروطچ هرآ...وت مونش یم ور تادص _حاالهک

اب هرارق ، مهوت قاتا االنوت نوتنوخ مدموا تردپ ،اب مبوخ یلیخ منم _

. نوریب مرب تردام

...! هدموا ششوخ تزا امام مدرک یم رکف هک روطنومه _

منک. شادص امام منم هداد هزاجا یتح ، ههرآ _

؟ درکن الیق خا دب تاهاب _اپاپ،هک

. متحار _هن،

. یبیب ملا حشوخ _

؟ ییمهفیم ور مفرح ... یداد هیده هداوناخ هی مهب هکنیا ...زا منونمم _الایو

الیی...؟ طوم یدرک ضغب _

مدش. یتاساسحا مکی _آ...هن..هن...

. یبیب تمسوب _یم

هنک یم یعس هشاب هدینش ور ما هلمج هک راگنا ، دایم نوریب مامح ،زا پیلیف

." مایب ات شاب تدوخ بظاوم ": منزیم قاتا یوت یمدق هدن. یتیمها

؟ یایم _یک

بش. ادرف مدیم لا متحا _

. شاب تدوخ بظاوم مهوت . مترظتنم _

واب هدرک شنت یتحار سابل ،هی پیلیف منک. یم عطق ور طابترا یدنخبل اب

هتشاذن تشلا ب یور ور شرس زونه هشک یم زارد تخت یور سیخ یاهوم

. هریگیم شباوخ

. هشب رت کیرات قاتا ات مشکیم ور هدرپ

ضوع ور ماه سابل . هرپیم مرس زا یگتسخ و باوخ مریگیم شود هی منم

یوت یتشگ ،دعب مروخیم ینپا ژ بوخ یاذغ هی لته ناروتسر مریم منک یم

مراد ور رفن حاالهی نزیگنا هسوسو یباسح گنراگنر یاه هزاغم . منزیم رهش

دایز ردقنوا گنراگنر یاه تکاپ وت اه دیرخ . مریگب وداک شارب منوت یم هک



یلیخ مندیخرچ .لو مدروآ یم نیشام یکشاک مگیم مدوخاب هک نشیم

یمایپ نیح نیمه لته،رد مدرگیمرب هک هبش هدزاود هدزای ابیرقت هدشدایز

هش!؟ یم لا سرا مارب هردنآ فرط زا

منک. یم زاب ور ما یپ

شاهنت . هرادن یشوخ حلا اهزور نیا نوا هشاب پیلیف هب تساوح _الایو،

. راذن

ور قاتا .رد نرایب مقاتا هب مهارمه وراه دیرخ ات ماوخ یم کمک همدخ زا

تکاپ ندرک اج هباج زادعب !؟ منیبیمن تخت یور ور پیلیف منک یم زاب هک

ناروتسر و الیب وت مریم . منزیم نوریب قاتا زا هرابود گرزب و کیچوک یاه

! تساجک پیلیف ... مدرگیم ور

ینارگن یاج ! مدرگب نوا لثم یغلا ب درم هی لا بند دیاب یچ هساو نم ال صا

ور پیلیف هردنآ ال صا مدش جیگ ؟خآ، هرایب شدوخ رس بالیی هنکمم ، هرادن

هی طقف شمسانش یمن یباسح و تسرد ممدوخ ؟ هسانش یم اجک زا

. مراد رطاخ هب شزا رود ییانشآ

... هلته قاتا وت ندنوم اهنت زا رتهب کیچوک ییوجارجام نیا لا حره هب

. مزادنیم یهاگن ور لته فارطا یاه نابایخ

هن... موه ؟ کراپ

اه؟ هزاغم و هاگشورف

هش. یم هتسب مک مک هراد اج همه هن!

هدیچ یلدنص وزیم شوت هک منیب یم یکیتس پال رداچ ، گرزب ییا هچوک وت

اوه یب یکرس ... هنک یم هدامآ هراد ور یمرگ یاهاذغ یریپ موناخ و هدش

رهش نییاپ یاه تمسق وت رایس یاه یروخ اذغ نیا .زا منزیم رداچ لخاد

دنندرک اهر خیلا ور نوشپوس یاه هساک اه یلیخ و هتولخ ، مدوب هدید

هنک. یم زیمت وراه زیم هلصوح اب هراد ریپ، موناخ . نتفر و زیمرس



ور مرس منم هراذیم مارتحا مهب هنک یم ییوگدمآ شوخ نم ندید اب

هشوگ . منیب یم ور پیلیف هک منوخرچیم رداچ یوت ور مهاگن مدیم نوکت

تام ، مشیم کیدزن شهب ! هتسشن یبوچ ی هرفن کت زیم یلدنص یور رداچ

ور هداتفا شور نوشسکع هک ییاه هیاس ، هشور هبور هتسب یکیتس پال رداچ

... هنم روصت نیا هتبلا هنک. یم هاگن

. مسانش یم ور هدرسفا تلا ح نیا

یدعب کیپ لا حیب و هتشاذگ مه رانک ور زیم یور خیلا بورشم یاه هشیش

. هشک یم رس ور

،هی مریم بقع مدق هی . هبوکیم زیم یور ور هدش خیلا کیچوک ناویل

. منیشیم شزا هلصاف واب مراد یمرب یزیم تشپ زا یلدنص

و مشابن اجنیا هک دوب رتهب دیاش ؟ منم شدب حلا لیلد ... مگیمن یزیچ

. منزن مهب ور شتولخ

نیمه ، مایب رانک هداتفا منوج هب ییوهی هک ینادجو باذع نیا اب منوت یمن

همین یاه مشچ . هنوخرچیم متمس هب ور شرس مشب دنلب ماوخ یم هک

یاه بل ! نسیخ شاه کلپ و هخرس شاه مشچریز ، نریت هزمرق شزاب

اجک زا هگید :"وت هدیم هلصاف مه زا ور هدرک تفچ مهب هک ور شبوطرم

دش"! تادیپ

زا کرسپ مدوبن نم هگا امتح ؟ لئوگین اب نم ییانشآ اباالهن؟ای... شروظنم

یلا حرد . دایب رانک شاه هتساوخ و پیلیف اب دش یم رضاح اهافلآ هیقب سرت

. دوبن شقح نیا هک

. مگن یزیچ مدیم حیجرت

... ینک لمحت .ش.ور یرود . یتسنوتن زور. _ود.

شتسم نحل نومه اب هریگیم مزا ور شهاگن هنز، یم نیگمغ یدنخبل

. هریگیم رخسمت هب ور شدوخ

یارب . هابتشا .هی هرطاخ .هب فاصنا .یب نوا ... متشاد وشاوه سلا... همه _نیا

رانک.دز. ونم. . هشیمه

. هراذیم شور ور شرس هنک یم زارد زیم یور ور شتسد ،هی هدنخ یم



و راظتنا ": هدیم نوکت تشگنا اب ور زیم یور ناویل شا هگید تسد اب

؟ یمهفیم یزیچ ...وت هراد درد یلیخ نتسکش

." ممهفیمن یزیچ ":هن مدیم یلدنص هبور ما هیکت

ماوخ یمن .اما مریگب ماقتنا شزا منوت یم ... هقشع زا رتشیب یزیچ _هی

هلا. حشوخ وت اب نوا

ور مرس . داین رد مکشا ات مریگیم ور مدوخ یولج ، هروخیم رس شکشا

مدیم لوق منک": یم کاپ ور ماه کلپ طخ ور یسیخ متشگنا اب منودرگیمرب

منک". شتخبشوخ

... ینوت یم _هرآ

منک. یم شاگن بجعت اب

زا دیزرل یم درک، یم هیرگ تشاد ... متفرگ ور شتسد هک ... راب نیلوا _

دوب. هدموا دنب شنوبز سرت

رانک ور هش یم خیلا هک ییا هشیش هنک یم رپ ور شکیپ شدوخ یارب

هش. یم شراکفا قرغ نارود نومه هب هشاب هتفر راگنا هراذیم

اب لئوگین هتشذگ هگب، اه عقوم نوا زا هنک فیرعت مارب زاب داوخ یم ملد

؟! هدوب روطچ پیلیف

نم .هگا ندنورذگ مهاب ور یبلا ج یاهزور امتح رورغم درم نیا و الیی طوم

. مدرک یم هدافتسا تارطاخ زا مبیقر ندنوزوس یارب شلقادح مدوب شاج

و هرایم رد یراگیس شبیج یوت زا هنز یم رانک یلیم یب اب ور رخآ کیپ

بل نیب راگیس هک روطنیمه و هراذیم شبیج یوت ور کدنف هنک، یم نشور

یم تباث نم یور شاه مشچ هکنیا ات هزادنیم یهاگن رداچ فارطا هشاه

بل روطنیمه ، هحور یب و دیفس چگ لثم هک یتروص ، شسیخ هاگن ... هنوم

هش. یم شیر مندب هک هراد ذوفن شهاگن ردقنوا سا هدننک هریخ ... شاه

هک ملیابوم هنک. یمنریغت شهاگن در یلو مشیم اج هباج میلدنص یور یمک

مهب هک روطنیا ، مشیم دنلب مدیم باوج هردنآ هرامش ندید اب هروخیم گنز



. منکزاب نوبز منوت یمن تس هریخ

!" تیمسا ": مشکیم یقیمع سفن و مریگیم هلصاف شزیم زا

؟ یدرک شادیپ ور پیلیف _

. هتسم یلیخ یلو _هرآ،

..." هنوغاد ": مگیم رت مورآ یادص اب

" منوسربور مدوخ ات نییاجک وگب طقف ... مایم مراد ": هزرل یم شادص

؟" یایم یراد اجک :"وت مسرپیم بجعتم

ح پیلیف متسنود یم ، مدیسرپ تاه همانرب ریدمزا ور زیچ همه و سردآ _

. منومب شتشگرب رظتنم تشاذ یمن ینارگن ... هدب شلا

لا". حاب هچ ": مگیم تنطیش اب

و تفگ یم شیگنتلد زا هک متفیم لئوگین دای هنک، یم عطق وهی ور یشوگ

... هسرب مهب ات دموا ورباال هلپ یلک

واب ریپ موناخ یتقو ، مدیم شرافس غاد پوس .هی متسرفیم شارب ور سردآ

و منیشیم میلدنص یور هرابود هنک یم رپ مارب ور ینیچ هساک هلصوح

و منزیم مه ور ظیلغ پوس یوت یاوتحم هرتگرزب منهد زا هک یقشاقاب

یور ، هنک یم نشور ور شمود راگیس ، پیلیف . مروخب ات منک یم شرپ

پوس زا یمک . هدرگیم بورشم لا بند خیلا یاه هشیش لخاد و هراذیم شبل

!!" ینک یم بوکنس ": مروخیم ور هزمشوخ

رس ور شیدایز رادقم مریگیم تسد ور مپوس هساک هد یمن یتیمها

روطنیمه مراذیم زیم یور ور شلوپ . سا هزمشوخ یلیخ ، شیخآ ... مشکیم

نوشن هراشا اب موناخ هب منک یم باسح مه ور پیلیف یاه یندیشون لوپ

. متشاذگ اجک لوپ مدیم

ور شنزو هش یم دنلب شل منک. یم شدنلب مرایم رانک ور پیلیف یلدنص

، مورآ و مندرگ رود مزادنیم ور شتسد هی مریم بقع مدق دنچ هزادنیم مور

هگم یلو هنک یم متیذا شراگیس دود . رداچ زا نوریب شمرب یم مدق مدق

! تسه مه ییا هگید هراچ

درس یاوه نیا وت ام هنتفر هار من من نیا اب یلو تسین یدایز هار لته ات



هرت. وطالین رظنب هار

هش یم هدایپ یسکات زا عبرس هک منیب یم ور هردنآ میریم میراد هک یلا حرد

!؟ دایم نومتمس ینارگن واب

هش. یم هدید مه یصاخ ششخرد ینارگن زج شاه مشچ یوت

، هدنوشوپ ور شتروص شاهوم و هنییاپ شرس هک منک یم هاگن پیلیف هب

. هصقر یم یمارآ هب شتروصرانک راگیس دود و هنوزیوآ مزا لا حیب

." ریگب مزا ور تپیتشوخ درم :"ایب منزیم هردنآ هب یدنخبل

ور هزادنیم و هرایمرد ور شدنلب یوتلا وپ هش یم کیدزن مهب مدق دنچ

هب هرایم ورباال شرس ، مراد یمرب مندرگ رود زا ور شتسد . پیلیف شود

": هنز یم بل هتفیم شزاب همین یاه بل زا راگیس هنک یم هاگن هردنآ

...!!" هردنآ

... مشاب ترانک مدموا _

." یتنعل ": هنودرگیمرب متمس هب ور شرس

..." هدموا هدشاپ شدوخ متفگن یزیچ نم ...": مدیم باال ییوربا

هشب رود نومزا ات هراد یمرب یمدق هنک ظفح ور شلداعت هنوتب هکنیا نودب

یم شهب و هشک یم ور شتسد پیلیف هریگیم ور شوزاب نارگن ، هردنآ

." نزن تسد :"مهب هپوت

! یدش حیلا هچ نیبب . متنارگن _نم

زا هراد روطچ نیبب ... تساجنیا شلیلد ": دایم متمس هب تینابصع ،اب پیلیف

." هربیم تذل منتفرگ شیتآ

یدب دصق نم هنک یم رکف ارچ ؟ هشچ نوا ! مشیم هریخ شهب هناروابان

! مراد

تیهارمه یارب :"الایو شترگیم تشپ زا هردنآ هک هنک هلمح مهب داوخ یم

." تساجنیا

_هن...

یمن نوتمودکچیه هنک:" یم ادج شدوخ زا ور هردنآ یاه تسد ضغب اب

." دینک مکرد دینوت



، هردنآ . هتفیم تشپ هب هراد یم رب مدق یلداعت چیه نودب بقع بقع

مرادن یدب دصق مدب نوشن شهب هکنیا یارب هتسیا یم شاجرس تحاران

متسد منک. یم زارد شتمس هب ور متسد منک شدنلب ات مشیم کیدزن شهب

و هشک یم شدوخ تمس ونم منک شدنلب نم هک ییاج وهب هریگیم ور

مدش. ریگلفاغ هنز!! یم ما هنوچ ریز یتشم

! تسین رادرب تسد هدش... نوخ زا رپ منهد ، متفیم شرانک ولهپ هب

یاه مشچ منم ": هزادنیم هیاس مور هریگیم ور ما هقی ، هخرچیم متمس هب

." مداد نوشتسد زا مقشع یارب ...هک متشاد یهایس

ملا وس باوج نتفرگ یارب تصرف زا مراذیم شا هنیس یور ور متسد هی

؟" یدش ماشآ نوخ هک هنیا تروظنم منک:" یم هدافتسا

... هشب ملا مزاب ...ات هشکن درد _ات

هنک! ما هفخ داوخ یم هتفرگ ور ما هقی هک روطنیمه

." مدوجو مامتاب منک یم تکرد نم ... پیلیف هنک:" یم شدنلب ، هردنآ

هظحل ور شرس ینوبرهم اب هردنآ هک یلا حرد هش یم هریخ شاه مشچ یوت

نیا زا تلا یخ لقادح یشاب مورآ یلیخ دیاب :"وت هنودرگیمرب متمس هب ییا

. هشبظاوم ..الایو نراد شتسود هک هییاج لئوگین هتحار تباب

فارطا شاه تسد اب هردنآ هک هرب رد شتسد ریز زا داوخ یم زاب ، پیلیف

مشچ هشوگ زا شتصش ندیشک اب ور شاه کشا و هریگیم ور شتروص

یم نوچ دوب وت زا رتدب نم ...حلا تفر لئون یتقو هنک:" یم کاپ شاه

..." هچوپ هسوه هی طقف افلآ نوا دصق متسنود

..الایو کإ لثم متساوخ یم منم ": هدیم باوج هتفرگ یادص ،اب پیلیف

منک". یگدنز شاهاب

. یداد شیرارف تدوخ ، شیدنوسرت یم دیابن _

شاه مشچ هنک، یم شلغب هردنآ هزادنیم نییاپ ور شرس ضغب ،اب پیلیف

. هدنب یم ور



ور مصرح هدیشکن شوغآ هب ور نوا لباقم رد هک پیلیف نوزیوآ یاه تسد

درک. فاص ور منهد ...دز هرادن ور تبحم همه نیا تقایل ، هرایمرد

ور مبل رانک نوخ و مرایم رد لا متسد هی مبیج وت زا منک یم دنلب ور مدوخ

ور قاتا رد ،ات مینوسر یم لته هب ور نومدوخ تمحز رازه منک.اب یم کاپ

کچ ور ماه نودند ، مروشیم ور منهد و مریم ییوشور تمس هب منک یم زاب

. دنشاب هتسکشن منک یم

": هتسشن تخت هبل و هتشاذگ تخت یور پیلیف هک شمنیب یم مدرگیمرب

." هدرک بت

." هریمب بت زا مراودیما منهج :"هب مدیم باوج الیق خا دب اب

یچ , همهفیم یچ هتسم منوا ... مدرک عافد تزا نم هنک؛" یم یمخا ، هردنآ

!" هگیم

. هدوب هدنوم شلد وت همزب ونم هتساوخ یم شلد ردقچ نیبب _

." دروآ ریگ تصرف بوخ ": مشیم زارد تخت یور منک یم ضوع وماه سابل

نوشاباب هب ناوخیم هک شابن اه هچب نیا لثم ، هدشن تیزیچ هک _حاال

. نگب

هنک". یم درد ما هنوچ ": مزادنیم مدوخ یور ور وتپ و مدنخ یم

؟ مباوخب اجک _نم

شیپ ": مگیم تنطیش اب مخرچیم ولهپ وهب مرس ریز مراذیم ور متسد هی

." یشیم رپرپ شارب یراد هک ینومه

! یریگب لیوحت ور مزانج حبص _ات

. تسین کانسرت ینک یم رکف هک ماهردقنوا _

ح هباوخ ات مدوب وت یاج نم هگا منک:" یم رت ور مبل ، هزادنیم باال ییا هنوش

." هنوم یمن شدای یزیچ و هتسم نوا لا حره ،هب مدرب یم ور شلا

! مدرک شا هسوسو بوخ راگنا

... هتفیم پیلیف باوخ قرغ تروص یور شهاگن

یلا کشا هک هسوب اتدنچ نک... زاب ور شسابل همکد ": مدیم همادا دنخبل اب

؟" یشکب ترسح یاوخ یم ردقچ ! هرادن



اضف هکنیا یارب . هدیم باال ورانوا هشک یم پیلیف یاهوم یور یتسد

مک رون اب ابآژرو غارچ و منک یم شوماخ ور غارچ هشب رت کیتنامور

، مباوخ یم مدنب یم ور ماه مشچ . مراذیم

هچ. نم الهب صا منک یخوش شاهاب مرادن ان هگید

پیلیف

منک یم دنلب هک ور مرس ، ندش غاد و نشکیم ریت ماه مشچ مراد یدب دردرس

هک روطنومه ! هروخیمرس مینوشیپ یور زا هک مشیم یراد من هلوح هجوتم

، مراد یمرب متروص یورزا ور هلوح مدیم هلصاف مه زا روزب ور ماه کلپ

شرس هارمه ور شتسد وهی هتسشن تخت نییاپ هک هتفیم هردنآ هب ممشچ

یدوبک نوا و هشا هنوگ یور هک یمخز یاج . هدیباوخ و هتشاذگ تخت هبل

منوت یم ! هتشاذگ نوا مه هلوح نیا امتح ... هشتروص یور زونه عیاض

هاگن کإالایو تخت !هب هشاب مبظاوم ردقنیا دیاب ارچ ، مراد بت هک منک سح

امتح ... هحبص هدزای هد هدیم نوشن یلسع زیم یور تعاس . هیلا خ منک یم

منک،اب یم دنلب ور مدوخ یمک . هسرب هنوخراک یاراک هب ات هتفر دوز حبص

یور شتسد هنک یمزاب ور شاه مشچ هردنآ تخت زیچان ندروخ نوکت

درب". یم مباوخ دیابن ههااآ ": هراذیم همندب رانک هک متسد

. مشکیم شتسد ریز زا ور متسد

؟" هروطچ تلا :"ح هراد یمرب مرانک زا ور هلوح هش یم دنلب

. هنک یم هریخ مهب ور شا هریت زبس یاه مشچ

مدوخ رو رود ماوخ یمن متفگ تهب یدش زبس مولج هک یراب نیرخآ _

. تمنیبب

ور اوه و حلا نیا متشاد نم یتقو ": هنیشیم الایو تخت هبل درسنوخ

شوگ مافرح هب هک هشاب مرانک رفن هی تساوخ یم ملد مدرک یم هبرجت



. دوبن یسک هدب...

. مراذب تاهنت ماوخ یمن

وت بشما ...ات مدرگرب دیاب ": متسیا یم ماهاپ یور دردرس اب مگیمن یزیچ

منک". تکرش هدیم بیترت رونلإ هک ییا هسلج

مهاب ریگب شود هی ورب ،وت مدیم ماجنا وراهراک همه ": مدیم نوکت ور مرس

." میسر یم زاورپ وهب میروخیم هنوحبص هی

." مروخیمن یزیچ ": مراد یمرب مدق مومح تمس هب

تعاس دنچ ات مدیم هیکت رد هنک!هب یم ما هقردب مومح رد مد ات شهاگن اب

. لئوگین ... شمنیب یم زاب مراذب اهاپ رونلإ ترامع هب هک هگید

، دنوزوسن ونم شفرح نوا زا رتشیب یچیه ... مباسیم مهب ور ماه نودند

هدب. سپ ور متخیر شارب هک یاه کشا مامت صاقت دیاب

جراخ زاژنپا عیلا زاورپ هی اب ظفاحم هیاس هی هیبش هدش هک هردنآ هارمه

**. میشیم

و هنک یم ملغب دایم لا بقتسا هب نیلوراک ، میسر یم اه رونلإ هنوخ هب یتقو

هنز:"سالمالمو". یم کرام ور متروص شی رژ یاه بل نوا اب

؟" سا هنوخ :"یک مشیم هریخ شرس تشپ زاب رد هب رکوپ

یم لفق شاه تسد اب ور موزاب رود و هنک یم یسرپ لا وحا هردنآ اب

االن سایو ال قشع هرسپ نیا یتسار . لئوگین و امام ، تسین هنوخ هنک:"اپاپ

منک". یم شانشآ تاهاب

یدنخبل واب هنک یم اهر زیم یور ور شینتفاب یاه هلیم امام ، میریم لخاد

". مزیزع پیلیف :"هآ، دایم نومتمس هب نابرهم

هب ور مرمک . مریگیم شوغآ وت ور نابرهم ردام و منک یم دازآ ور متسد

دوب". هدش گنت تارب ملد یلیخ ، مرسپ هنک:" یم شزاون یمورآ

ریگ هک هردنآ .هب مدیم نوکت ور مرس یروز دنخبل اب مریگیم هلصاف مه زا

موجتسج محازم داوخ یم نیلوراک ... مریگیم هلصاف نوشعمج زا هدیم

لا یخیبو هنک یم رارقرب ور طابترا قایتشا اب هروخیم گنز شلیابوم هک هشب

کإال قاتا تمس هب مارآ مارآ ، مریم اهباال هلپ هش.زا یم مندرک بیقعت



یم کاپ ور ما هنوگ یور رژبل یاج و مرایم رد متک بیج زا یلا متسد . ایوا

مخ ، هدرک زاب ور قاتا هرجنپ .... منیبیم ور لئوگین و هزاب ال ماک قاتا منک.رد

هنک! یم راکیچ هراد منود یمن و هتشاذگ شا هنوچ ریز ور شتسد هدش،هی

شاهوم . هسر یم شوناز اتباالی شیدنلب هک هشنت یکسا هقی دیفس رویلپ

یم هک منود یم هفاص و تخل ، هدیسر شاه هنوش یور ات دنشیم دنلب دنراد

یم نم تقونوا دنسرب شرمک هب ات دنشب دنلب دقنوا هراذب وراه نوا داوخ

. اهوم نوا یور ندیشک تسد ترسح منوم

هک شندرک لغب هگید راب هی یارب هدز کل ملد ، مراد یمرب ولج هب مدق هی

!؟ دایم قاتا تمس هب هراد رفن هی منک یم سح

. مدنب یم مکحم ور ورد مشیم لخاد هردنآ ندید اب

رد... تمس هدرگیمرب سرت واب هرپ یم اج ،زا لئوگین

منک. یم هاگن شهب

...؟! اجنیا _وت

. مینیبب ور رگیدمه دایز رارق متفگ تهب _

. منوخرچیم ور شور دیلک هرد، هتسد یور متسد هک روطنیمه

؟" یدرک لفق ور ردارچ ": هسرپ یم هدنب یم ور هرجنپ ، لئوگین

مزا منک:" لر تنک منوت یمن ور همبل یور شا هرابود رادید زا هک یدنخبل

؟" یسرتیم

هرب. یم هانپ هرجنپ رانک هراوید هب

؟" منک تاگن مرادن مه قح ": مشیم رتکیدزن شهب

هبور ال هنک.ماک یم رکف یچ هب هراد هک منزب سدح منوت یمن هدز! شکشخ

. مشاب شتروص باق یولج ات مشیم مخ یمک و متسیا یم شور

یمورآ هب مراذیم شمکش یور ور متسد ، هزرل یم شاه سفن ، هسرتیم

شیپ ور تا هچب ات رود یاج هی تمربب ... تمدزدب ماوخیم مد:" یم تکرح

شندروآ ایند هب عقوم ور تندیشک رجز یادص ماوخ یم ... یرایب ایند هب نم

..." مونشب

نیا زا هک ینک یم سامتلا یراد یتقو ": مدیم همادا هنک، یم مهاگن طقف



". یریمب و یشب ...هالک هچب نیا ووت...اب منکن یراکچیه مدب. تتاجن درد

منک". یم .... شهاوخ ": هراذیم متسد یور شتسد

ا متحا هروخ یمن نوکت منک. یم شلغب و مرب یم شولهپ تمس هب ور متسد

ملغبوت هنک. یم رکف مداد هدعو شهب هک یکانتشحو یازیچ هب هراد ال

نم..." درس یولوچوک ": مدیم شراشف

دازآ متسد زا ور شدوخ ات هروخیم نوکت یمک ، مسوب یم ور شا هیقش

اما منک شاهر هرتهب هک مریم راجنلک مدوخ اب مدیم تروق ور مولگ بآ هنک.

هنک! یم ما هسوسو ، هراذیمن متفرگ شمرگ تسوپ یور زا هک ییا هسوب

"... راذب متحار ": هراذیم ماه تسد یور شاه تسد

منک یم شدنلب و مریگیم ور شاهاپ تشپ هداد هیکت راوید هب هک روطنیمه

. مراذیم شاه بل یور ماه بل

هنک. یم جک ور شرس و رارف مزا مدیم هلصاف مه زا ور ماه بل ات

هگید تقونوا !! دنریگب تنایخ لا حرد ورام نک رکف ": مگیم مورآ ششوگرد

." میرادن ندنوم مهاب زج ییا هراچ

..." نییاپراذب ونم هنک:" یم مهاگن کشا اب

مشیم در شاهاپ نیب زا منک یم شزارد شور شمرب یم تخت تمس هب

هاگن شاه بل هب نشیم زیزارس شاه کشا شمرگ ندب یور مزادنیم هیاس

." مراذب تتحار ات یرادن متسود وگب مهب منک:" یم

... مراد تسود ور هنزب فرح هراذیمن هک یضغب

. مدب همادا هنک یم راداو ونم شندرگ یغاد ، مسوب یم ور شولگ

." مرادن تسود .... دایم مدب تزا ": هگیم ینییاپ مولو واب هنز یم واپ تسد

نم ملا ملوا زا ":وت مریگیم مکحم ور شتسد هی چم مد, یمن یتیمها

." یدوب

. هییا هگید زیچ تقیقح هک ینیب یم حاال یلو _



.... مریگیم نودند هب ور شتسوپ و منزیم شندرگ یدوگ وت یدنخزوپ

! دایم رد ندش زاب یادص

هنک. یم متیذا هراد پیلیف ههردنآ ، هههاآ _

هنک،اب یم ادج لئوگین زا ونم هشو یم هقلح مرود محازم درم یاه تسد

"... هچب یدرک هلعمام وت ": مشیم هریخ شسیخ یاه مشچ وت تینابصع

تدوخ ": هزود یم مهب ور شا هدیسرت یبآ یاه مشچ هش یم دنلب جنرآ یور

؟" یدرک باسح مفرح ور ارچ ... هچب یگیم یراد

یمن ، هدش تچ :"وت هربیم نوریب قاتا زا ونم و هریگیم ور متسد ، هردنآ

؟" یریگب ور تدوخ یولج ینوت

": تسین شاجرس ملقع منودیم سکره زا رتهب مدوخ ، مشکیم ور متسد

هن"...

یراک ؛" هگیم هنک مشنزرس هکنیا نودب هنک یم ارادم ، هردنآ . میتسیا یم ودره

." یایبرب شسپ زا منک یم

لئوگین

دنلب منک یم لر تنک ور ماه سفن ، مشکیم مندرگ سیخ یاج یور متسد

! هتفر منیبب منک یم زاب ور الیرد یمک . مشیم

شدوخ اب نوشک نوشک ور نوا هراد هردنآ و هراد هلصاف یلیخ رد اب

دش!! شادیپ اجک زا وهی ، مدیم هیکت شهب مدنب یم ور .رد هربیم

اب ماه بل یور مروشیم ور متروص و مریم مومح لخاد ییوشور تمس هب

هردنآ هگا ... هزیر یم کشا هراد زونه مسیخ یاه مشچ . مشکیم تسد بآ



، متسکش ور شبلق منودیم . دروآ یم مرس هچبالیی دوبن مولعم دیسر یمن

ما... هیضار شزا و متشاذگ هگید هطبار هی هب اپ رت نئمطم یلو

. مدروآ شرس هک بالهیی نیمه شقح ، یشحو ماشآ نوخ

رتدوز متسوپ ور یخرس ات مشکیم مندرگ یور ور مسیخ تسد

... هشب کاپ

مریم نوریب متروص و تسد ندرک کشخ زادعب منک، یم توف هنیآ وت یسفن

!"... مزیزع هش:" یم قاتا دراو هک منبیم ور امام

سابل زا رپ هک هدیم منوشن ییا هلجم و هتسیا یم مرانک ، منزیم یدنخبل

ینوفسیس ... نیبب ور انیا هنز:" یم قرو ور ییا هحفص تس... هناگ هچب یاه

." نگنشق و کیش یلیخ شاه

؟"! مینکراکیچ هرارق ": مسرپ یم

": هگیم هنک یم هاگن هلجم وت یاه سکع هب هراد قوذ اب هک روطنیمه

باختنا مهاب منک...ایب هدامآ لگشوخ قاتا هی ماوخ یم ما هون یارب همولعم

." مینک

نیا الهب صا هکنم هراد ییا هلصوح ،هچ منیشیم تخت یور هگیدمه رانک

. مدوب هدرکن رکف شازیچ

یبیب یارب میراذیم ور نوا ام و کإالایو قاتا نیب تسه قاتا _هی

. هنودرودزیزع

دیاب مهاجنیا نویساروکد ": هزادنیم الایو قاتا هب یهاگن . منزیم دنخبل طقف

..." هشب ضوع

تلا ح نیا داوخ یمن ملد منک یم عاالم ور متقفاوم مدیم نوکت مرس

. منیبب ور یدرجم

یلو ، میریگیم رظن ریز ور اتدنچ . هچب یاه قاتا ندید سکع یلک زا دعب

الایو،اب قاتا اما و میدیمن شرافس هدشن صخشم شتیسنج زونه نوچ

ضوع ور قاتاروکد و نایب هک هنز یم گنز هظحل نومه امام مباختنا نیلوا

هک هدیم ور مقشع ندموا ربخ مهب ! هییا هلجع هچ مسرپ یم یتقو ، دننک

. هنوخ هدرگیمرب بشما



. میشاب هتشاد یباسح و تسرد یگدنز هی مینوت یم هرخ باال

، نوبز مه وهی مدش شارب بوخ تسود حاالهی هک امام هارمه ور راهان

زاب یباسح ور ماهتشا شاه گنر هک ییا هزمشوخ زیم . میروخیم غاب یوت

هنک... یم

. دننک تسرد متفگ وت صوصخم ور شا همه _

. نامام نونمم _

... هشک یم ور مراد تسود هک ییاهاذغ مارب و هنیشیم یلدنص یور مرانک

ندز گنز شاه تسود هک نگیم نایم شاراکتمدخ یتقو یتح تدم نیا وت

نیا و هریمن هش یم توعد ییاج هب هگا ای هرادن تقو عفال هگیم نوشهب

. هدرک یم یگدیسر مهب و هدوب مرانک شمه هدوبن و تسین کإالایو هک یتدم

ح هک هبقارم ردقنوا نوچ هشب رت نوسآ منتشاد هگن هچب منک رکف یروطنیا

هنود یم امتح هدروآ ایند هب هچب اتود منوا هرخ .باال متفرگن عوهت تلا

هنک. اهراکیچ

میندروخ اذغ لوغشم هک شرسمه ونم هب هنوخ نکلا ،زاباالیب رونلإ یاقآ

مهب هراد بیجع ردقنیا هتقو دنچ مشب هجوتم هکنیا نودب هنک. یم هاگن

در و هدرگیمرب ، رونلإ موناخ هک. مدروخیم وماذغ متشاد هنک!؟ یم هاگن

." میروخب اذغ مهاب :"ایب هدیم نوکت تسد شرسمه یارب ، هریگیم ور مهاگن

وربا هب مخ رونلإ موناخ یلو حیلا، دض هچ خوا ! هریم نوریب نکلا زاب درم

!! هدرواین

. هشاب هلچ و قاچ ما هون داوخ یم ملد ... مزیزع روخب _

..." مشیم نیگنس یلیخ تقونوا ": مدنخ یم

نوا اب یتساوخ هک اجره ... تسراکیچ الایو سپ ": هدنخ یم منوا

هنک". لمحت ور تنزو هروبجم . یریم

زیم ،هب رونلإ یاقآ . مشکیم رس ور ناویل یوت کنخ تبرش ، میدنخ یم مهاب



یم رانک شدوخ یارب ور شرسمه یور هب ور یلدنص و هش یم کیدزن

نم رکف هب زور و بش هکنیا یاج ...!هب یدزد ور یتورود پاق بوخ هنز:"

." ههوت شیپ شمه ... هشاب

مارب تلد هیچ ": هشکب اذغ ات هراد یمرب ور شباقشب دنخبل ،اب رونلإ موناخ

هدش"! گنت

. سا هریخ شرسمه یاه تسد هب هک منک یم هاگن رونلإ یاقآ هب تلا جخ اب

پیلیف ": هسرپ یم هنیشیم هک روطنیمه و هراذیم شولج ور شاذغ باقشب

؟" نروخب راهان ابام نتساوخ یمن هردنآ و

لسنک ور بشما هسلج ... نروخیم نوریب هش:" یم اذغ لوغشم ، رونلإ یاقآ

." مدرک

ع راهان هی میتفرگ میمصت مه لئوگین ...ونم تفر تشاد رارق مه ، نیلوراک _

. میروخب زاب یاوه وت یلا

؟ مدرک لسنک ور هسلج ارچ یسرپب یاوخ یمن _

ارچ؟ _

. مشاب نوترانک رتشیب متساوخ _

!! دننک یم هاگن مهب ودره

. هیلا ع ردقچ اباب نامام نتشاد سح

. مدیم همادا ماذغ ندروخ هب منکن ضغب مراد یعس منزیم یدنخبل

یم اه گرزب مدآ رانک هرهلد و سرت اب هک ییاهزور نوا دش مومت هگید

.... مدرک یم زادنا سپ لوپ اهزور یلومعم یاذغ هی ندروخ یارب ای مداتسیا

نم منک یم ادیپ مدوخ هب یدب سح یروطنیا منک رکف نوشهب ماوخ یمن

و مسج تینما شرتمهم همه .زا مدنومن ابالایو اهزیچ نیا رطاخ هب هک

. مدرپس شتسد هک همحور

مدوخیب راکفا وزا مشیم لا حرسزاب هگیم رونلإ موناخ هک ییا هلمج اب

. مایم نوریب

ردقچ دایب یتقو نک رکف ... ندیم نویساروکد ریغت ور الایو قاتا نراد _

. هشب زیارپوس



هش**. یم یلکش هچ اجنوا هک مشیم واکجنک

شفارطا هگرزب یلیخ . میریم هناخباتک هب رونلإ یاقآ اب اذغ ندروخ زادعب

باتک و هتسیا یم اه هسفق زا یکی رانک رونلإ یاقآ ، هباتک یاه هسفق زارپ

و هشک یم شور یتسد . هراد یهایس مرچ دلج هک هرایم رد ور یمیخض

هنک یم زاب ور نوا زا یتمسق

. هدیم مهب ور هدش زاب هحفصو هنک یم مهاگن یمورآ ،هب متسیا یم شرانک

ور نیا ینوت یم الایو لا بند میرب هک یتقو ...ات لئوگین :" مریگیم ور باتک

." هروخیم تدردب ینک هعلا طم

... رونلإ یاقآ مشچ _

، مریم یکیچوک زیم تمس !هب نگرزب و مهبم ردقچ منک یم هاگن تاملک هب

. مراذیم شور ور باتک

یم هاگن ور هگید یاه باتک هک یلا حرد رونلإ یاقآ . مشیم هریخ مجالت هب

..." ینوخب یدلب ": تسه مهب مه شساوح هنک

یضعب یلو منوتیم ": مشکیم باتک یور ور ما هجنپ ، مشیم هچاپ تسد

هن". ور شاهاج

هنک! یم مبوکخیم ماجرس هش یم کیدزن مهب هراد هک شاه مدق یادص

!!! هشرسپ اب نم لثم یداوس مک ارچ هک هنزب داد مرس االن هنکن

... تساگمٱ نژدا بجار باتک :"نیا هنوخرچیم شدوخ تمس هب ور باتک

." ندش ماشآ نوخ هک ییاهاگمٱ بجار شاه تمسق نیا

. مدیم شوگ تقد اب

؟ نیدیمهف ور زیچ همه اجک زا امش _

. تفگ مهب شدوخ دوب هدش بوخایو کإال هلولگ مخز یاج _

هتسخ دوز داوخ یمن ملد ... ینیشب هرتهب ": هشک یم بقع مارب یلدنص

." یشب

. یلدنص یور منیشیم شهجوت زا یحیلم دنخبل اب

نوخ هی هک ییاگمٱ ... مگب هداس تارب راذب ... مدنوخ ور باتک نیا بقال _نم

هراد شیپ رد یتخس یرادراب یلو ، تسین ساسح رون هب تبسن هماشآ



. فرصم یارب یدایز نوخ هب جایتحا

." رونلإ یاقآ ": مگیم ینارگن اب هنک یم باتک مجالت هب یهاگن

_هلب...؟

هچبال ... هشاب اگمٱ هی نم هچب :"هگا مسرپ یم مراذیم ملد یور ور متسد

؟" دیرایم شرس یی

وت هچب نوا هش:" یم هریخ منارگن یاه مشچ ووت هنک یم دنلب ور شرس

." دیریگیم میمصت شارب نوتدوخ  تسایو کإال

هنک؟ ادص گرزبردپ ورامش هنوت یم ینعی _

؟" یراد تسود هنز:"وت یم یدنخبل

ما هچب هگا ماوخ یمن دنشاب هتشاد تسود همه ور نوا داوخ یم ملد _نم

هک دننک یراک ای دننک شاگن یزاب بابسا هی مشچ هب همه دش اگمٱ هی

. هسرب رظنب توافتم

نوا هش:" یم مخ یمک و هراذیم زیم یور ور شاه تسد ، هدنب یم ور باتک

". هشاب اگمٱ هی هگا یتح ... هرونلإ هون

هک مرایب هچب ردق نوا مدیم لوق ": منزیم شا هدننک مرگلد فرح زا یدنخبل

." هشاب نوشنیب مه افلآ

افلآ ههار وت هک هچب نیا هک ینود یم اجک هنز:"زا یم یدنخبل یگداس هب

؟" هشابن

دیمهف مردپ یتقو نوچ ... مدیسرپ یروطنیمه ": منزیم یدنخبل تلا جخ اب

درک". کرتور لئون ... تساگمٱ هی شا هچب

." هنیبب ونم تساوخن شلد یتح منک:" یم ضغب

وهی هنز یم رود ور زیم ، رونلإ یاقآ . دنروخ یم رس هنود هنود ماه کشا

هیکت شندب هب ور مرس منوت یم هک یروج هزادنیم ما هنوش رود ور شتسد



یولج هک شتسد هنک. یم کاپ ور مسیخ تروص شگرزب یاه تسد اب مدب

فک ، نشیم رتشیب ماه کشا . مریگیم ور شچم و مدیم هیکت شهب همتروص

ور ما هچب هدنیآ و هتفرگ شوغآ وت ونم هکنیا زا مسوب یم ور شتسد

. دایمنرب متسد زا یراک قوش کشا زج هک ملا حشوخ ردقنوا هدرک نیمضت

رهش؟ وت مینزب رود میرب ییات هس یترود ،اب یشب هدامآ هروطچ _

. مریگیم ورباال مرس

. هنوبرهم یلیخ مزیزع یایو وکإال یترود موناخ لثم مه رونلإ یاقآ

فقس . مشیم نیشام راوس رونلإ یاقآ ، موناخ هارمه منک یم منت ییوتلا پ

ییا هزات یاوه هش یم زاب کیچوک عبرم هی هزادنا هک شدنلب یساش نیشام

رظنب و دننز یم فرح هگیدمه اب رونلإ یاقآو موناخ ... هتسرف یم لخاد ور

مرس و متسیا یم و مشیم دنلب متسشن بقع هکنم نلا، حشوخ یلیخ دایم

مکلق لق متروص یوت هش یم شخپ ماهوم . مرایم رد فقس زاب تمسق زا ور

.** منک یم هاگن یفرب گنشق رهش وهب منزیم رانک ور ماهوم ، هریگیم

یم ور نومدوخ هاگدورف ...هب هسر یم هار زا بش و هش یم بورغ

مدق نوشرانک رد منم و هریگیم ور شرسمه یوزاب رونلإ موناخ . مینوسر

هک گرزب هشیش تشپ زا هناربص یب . مشیم هاگدورف راظتنا سنلا دراو نانز

ردقنوا . منومیمایو کإال ندید رظتنم هنک یم میسقت تمسقود هب ور سنلا

منک فیرعت شارب تاییزج اب ور زیچ همه داوخ یم ملد هک هتشذگشوخ مهب

شفرح مدوخ هگب شهب یزیچ یسک میرادراب بجار هکنیا زا لبق ات یلو ،

. مشکیم شیپ ور

هب یگنچ هتخادنا شتسد یور ور شوتلا هکپ یراولش تک و پیتشوخ رسپ

یور هکنیا ات هنوخرچیم ور شهایس یاه مشچ . هنز یم شیغ رپکال یاهوم

... هنز یم ابیز یدنخبل ، دایم نییاپ عیرس یقرب هلپ یور هش.زا یم تباث نم

و مینک یم هاگن هگیدمه .هب هشیش فرط نوا زا مود یم نوا هارمه منم

یم زاب ور شاه تسد .کإالایو، مینوسر یم جورخ دورو رد هب ور نومدوخ

. شلغب مرپ یم منم هنک

یور ور متسد و مدنخ یم یلو هشوج یم مکشا مزاب متریگیم مکحم



..." مقشع یدموا شوخ ": مشکیم شتروص

تندرک لغب یارب ملد ... شیخآ هنک:" یم ملغب هرابود ، هسوب یم ور ماه بل

دوب". هدش هرذ هی

هنک یم سالیم شردام وردپ ،هب مریگیم ور شتسد و مایم نوریب شلغب زا

!" ندش بوخ مهاب ردقچ انوا ": هخرچیم متمس هب بجعت اب

هب ور شاه نودمچ و میریم مهاب هیچ! شروظنم ؟ منک یم شاگن لا وس اب

زونه ام نشیم نیشام راوس هک رونلإ یاقآ و موناخ . میرب یم نیشام تمس

. مینک یم یزاساج بقع قودنص ور الایو یاه دیرخ اهو نودمچ میراد

میشب راوس بقع میرب ات هریگیم ور متسد هدنب یم ور قودنص رد یتقو

تهب یزیچ هی ماوخیم ": مشیم کیدزن شهب و مریگیم ور شاه تسد اتود

." مگب

هنوگ هک منک سح منوت هنک،یم یم مهاگن قارب یاه مشچ اب هزگیم ور شبل

نیب مه هگید رفن :"هی مشکیم یمورآ سفن نشیم خرس یتحار هب ماه

." هرایمرد بلا هراد نم لثم تندید زا هک تسام

یلو ، هزادنیم یهاگن ور فارطا هتفرگ ور ماه تسد هک روطنیمه کإالایو،

هش. یمن یصاخ درف هجوتم

؟ مراد شاهاب یتبسن هچ _نم

اباب یراد وت ": شتسد ور مزیر یم ور یکاپ بآ منک، یم زاب ور مشین

..." یشیم

! هنومیم زاب شنهد

هنز!! یم کلپ هن هشک یم سفن هن دنشاب هداتسیا نامز و نیمز راگنا

هچب ... میراد هنک:"ام یم همزمز هش یم اهر ماه تسد یوت زا شاه تسد

!" میشیم راد

اب هنک یم مهب ور شتشپ و هراذیم شنهد یور شتسد ، مدیم نوکت ور مرس

؟" دشیچ منک:" یم شاگن یکدزد و مشیم کیدزن شهب رتشیب بجعت

؟" مشب اباب دایم مهب ": هخرچ یم متمس وهب هدنخ یم یلا حشوخ اب

یشاب هتشادن تسود نم زا رتشیب تور هچب هگا :" مزادنیم باال ییا هنوش



." دایم تهب

! منوخرچیم هنک یم مدنلب تلا ح نومه وت

. نییاپ مراذب ، ییاو _

." مشیم اباب مراد ": هگیم یلا حشوخ اب هنز یم داد

هش. یم دب حملا یروجنیا یاو ... هشاب _

مرس تشپ منوا ، مشیم لخاد هنک یم زاب مارب ور بقع رد نییاپ مراذیم

وت. دایم

... نیراد هار وت هون ... نیروطچ اهامش _

." یشاب شبظاوم ... لئوگین هب یدب ور تساوح دیاب ": بقع هدرگیمرب امام

. مشچ _

یلیخ یلیخ ... مزیزع ": هراذیم ما هنوش یور ور شرس و هنک یم ملغب

." مدش زیارپوس

ام هب شساوح یگدننار لا حرد رونلإ یاقآ منک. یم شزاون ور شاهوم

تقونوا ... یدیم لیوحت مهب یداد ماجنا هک یاراک تاشرازگ لوا ": تسه

." ترسمه رانک یریم

ور شاه تسد و هش یم مخ یلدنص هبل هنک یم مهاگن دنخبل کإالایو،اب

وت یچره ، یییددد ": هسوب یم ور شا هنوگ و هزادنیم شردپ ندرگ رود

." یاوخب

. ینک یم مفخ یراد ... بخ هلیخ _

. هشک یم شرسپ یوزاب یور یتسد هدنخ یم امام

وردپ وهب هنک یم یخوش یلیخ ،الایو میروخیم مهرود نوریب ور ماش

و نوشهب میراپسب هتعاسراهچ و تسیب وراه هچب هرارق هک هگیم شردام

هدموین شدب راگنا هک رونلإ یاقآ ... ترفاسم و میدرگب میرب شدوخ و مدوخ

والایو هنک یم ثحب هناریگ تخس و کشخ تیبرت بجار شموناخ اب

. تفلا خم یدج یلیخ

هب هراد هک یولوچوک زا ملد یوت منیب یم یمیمص ور وج ردقنیا هکنیا زا



منک. یم رکشت هش یم هفاضا ام عمج

قاتا هب الایو ونم ریخب بش نتفگ زادعب میسر یم هنوخ هب تقو رید

. میریم نومباوخ

و ینومسآ یبآ قاتا هدرپ !! میشیم زیارپوس ودره مینک یم زاب ور رد یتقو

و یبآ ، شدمک و یدق هنیآ و تلا وت زیم تس گنر دیفس هرفنود گرزب تخت

. هدیفس

یم ماهوم یوت یتسد ،الایو هراذیم قاتا لخاد ور اه نودمچ راکتمدخ

؟" یدرک باختنا وت ور قاتا روکد ": هشک

." هتحار و هداس :"هرآ... متفیم تخت کیدزن یلبم یلدنص یور هتسخ

. دموا مشوخ _

دنچ ": هرایمرد ور ذغاک و هشوپ یرس وهی هنک یم زاب ور شنودمچ رد

." مدرگیمرب هگید هقیقد

وهب هینیئزت یلسع زیم یور کیچوک یخی هچتخرد ، هریم نوریب قاتا زا

منک، یم ضوع ور مسابل . هدرک نشور ور قاتا یاضف باوخ غارچ ناونع

مدرک باختنا والایو مدوخ یارب هک یتس باوخ سابل و منزیم ور مکاوسم

یور مه ور نوا سابل ... هگنر مرک هتحار و مرن راولش و زیلب . مشوپ یم ور

و مزخیم تخت یور مملا یم ور ممشچ هی هک روطنیمه مراذیم یلدنص

شاه شفک هارمه ور تک و دایم قاتا لخاد .الایو، منزیم رانک ور مرگ یوتپ

دش". مومت , فووه ": هرایمرد

ور شتک . هشب مومت ما هزایمخ ات مراذیم منهد یور ور متسد مشکیم زارد

ور شتسد هی هشک یم زارد مرانک تخت یور دایم یلطعم نودب هرایم رد

لماک ، هزاب شاه مشچ منوخرچیم شتمس هب ور مرس ما. هنیس ور هراذیم

وتپ". ریز :"ایب شتمس مدرگیمرب

. ییا هنادنمتواخس داهنشیپ _هچ

. هرایم باال شریز زا ور وتپو هدیم نوکت ور شدوخ یمک دنخبل اب

ما هناچ باوج رد منوا ، مسوب یم ور شینیب کون ، هزادنیم مرود ور شتسد

. هسوب یم ور



الیی؟ طوم ... یرادن _درد

. مسرتیم طقف _هن،

یچ؟" :"زا هشک یم تسد ور مرمک ینوبرهم اب

، هرذگب هام دنچ هگا ": مگیم نوزیوآ هچول و بل اب منک یم سول ور مدوخ

ونم تقونوا مشیم تشز ولج، دایم ممکش هنک، یم داب ماهاپ و تسد

." ینک یمن هاگن یروطنیا

الیی طوم نومه وت هنک یمن ریغت یزیچ منک... یم تاگن رت گنشق _

. یمدوخ

؟" مروخب نوخ تزا هش :"یم مزادنیم شندرگ رود ور متسد

ینکن یور هدایز ، یدروخن نوخ هتقو یلیخ ": هنوبسچیم مهب ور شدوخ

." هراد درد

یاه نودند ، شمسوب یم قیمع منک یم ورف شندرگ وت ور مرس ، مدنخ یم

هنک یم ادیپ شارخ هک شتسوپ مرب یم راک هب مورآ راشف اب ور مشین

هب ونم شنوخ نایرج و امرگ . مسرب نوخ هزم هب ات مریگیم شزاگ رتشیب

ماهوم الی شاه تشگنا ، ندیکم هب منک یم عورش تذل اب هرایم دجو

... نشیم رادشک شاه سفن هظحل دنچ زادعب . هخرچیم

. مراک هرتهب لبق هعفد زا مریم شیپ بوخ مراد منک یم سح

مشچ !ابالایو یمخز و هدش دوبک منک، یم ادج شندرگ یور زا ور ماه بل

؟" تفرگ تدرد ": مسرپ ،یم مشیم مشچ وت

... هشک یم شدوخ تمسونم هریگیم ور ما هقی هنز، یم یدنخ شین

منک. یم تفچ شاه بل یور ماه بل

***

؟ منک یمن ادیپ ور ...الایو مشکیم تخت یور متسد

! سا هتخیر مهب قاتا مملا یم ور ماه مشچ

؟ هدش ربخ هچ ... هدنوم زاب قاتا رد مایم نییاپ تخت یور زا

یلو منک یم زاب ور ییوشتسد مومح سیورس ،رد منزیم ادص ور کإالایو



!! شمنیب یمن

مدرگیمرب ...؟؟ تسین هنوخ یسک نمیشن تمس مریم و مشیم جراخ قاتا زا

یم شزاب مریگیم ور اباب نامام قاتا رد هریگتسد اه قاتا یورهار تمس

هدز! شبیغ الایو لثم مه رونلإ یاقآ و هباوخ زونه امام هک منیب یم منک.

مهاب انوا هک مشب نئمطم و مسرپب امام زا مرب و مرادرب یمدق ماوخ یم

هنک!؟ هزم یب یاه تنطیش هدز شرس هب کاالایو زاب ای نتفر

هگید تسد و هریگیم ور منهد یولج یتسد مراذیم قاتا لخاد هک ماپ هی

!! هشک یم بقع ونم هش یم هقلح مندب رود هک شا

لش شاه تسد هرایم نوریب قاتا زا ونم منوخرچیم هقدح وت ور ماه مشچ

؟" هدیم ینعم هچ اراک نیا :"الایو مگیم مدرگیمرب مراد هک روطنیمه هش یم

هنز!!! یم مکشخ پیلیف ندید اب

:"ت...و؟؟" مشیم تام

شزمرق یاه مشچ . هراذیم مه یور مورآ ور ورد هریگیم ور رد هریگتسد

! مشکب غیج ماوخ یم هظحل هی یارب هک هدش کانسرت ردقنوا ، هترفن زارپ

من هشتسد یور هک یلا متسد منک یم سح ، هراذیم منهد یور ور شتسد

هنک. یم متیذا شعوبطمان یوب ، هراد

دنونشب ور مادص و مرب رد شتسد ریز زا ات مدیم نوکت ور مرس

... دننک مکمک

هنز. یم وناز ماپ ولج ، هریگیم ور مرس تشپ شا هگید تسد اب

یم هاگن منوسارح یاه مشچوت ! هتفرگ ور شدوجو مامت یسنجدب

منک". هاگن تهب ... ینک مسامتلا منک یم یراک هنک:"

! ماقتنا هدش. مومت هنک رواب داوخ یمن ارچ

. مرادن ور شناوت هگید اعقاو نم

ور شدوخ راک همنهد یولج هچراپ یور هک ییوراد ، مشکب سفن منوت یمن

. مریم شوه وزا مشیم لا حیب هنک... یم



کإالایو

رد مندرگ رود زا ور متاورک منزیم یدنخبل ، مریم نوریب هسلج زا ردپ هارمه

مشچ یتقو داوخ یم ...ملد هشاب باوخ زونه لئوگین مراودیما . مرایم

. مشاب شرانک هنک یم زاب ور شاه

شلیکو اب یروف هسلج هی یارب تساوخ مزا درک مرادیب اپاپ هک دوز حبص

یمرب مدق مردپ ی ولج یلا حشوخ اب هدش مومت حاالهک فاه منک، شیهارمه

رفس"!... میربب ور مقشع ": مدرگیمرب شتمس وهب مراد

." هگیم یچ مقشع منییب دیاب هنک:" یم هاگن مبل یور دنخبل هب

یمن باطخ مقشع ور امام تقوچیه اپاپ، هش. یم در مرانک زا مروخیم اج

. دنشاب هتشاد هناقشاع یزور دموا یمن نوشهب و مدرک یمن رکف ال صا درک

هدش". رت زیمآ تبحم امام هب تبسن نوترظن ": مراد یمرب مدق شرانک

ور ورد منیشیم واکجنک شرانک هش... یم راوس و هنک یم زاب ور نیشام رد

. مدنب یم

. مشاب نونمم لئوگین زا دیاب _

." هدرک تیارس مهامش هب هراد هک یتبحم هش:" یم راد شک مدنخبل

هنک. یم مهاگن قیمع هدیم باال ییوربا

منک. یم رکف متفرگ شزا باوخ وت هک ییا هسوب وهب مدیم ور ما هیکت

. میسر یم ترامع هب هک هشک یمن لوط دایز

... هنوخ لخاد مریم و منک یم اهر یلدنص یور ور اهدنورپ هشوپ

!! منیب یمن ور امام

... هزاب نومقاتا رد

.." یبیب ": مراد یمرب مدق لخاد شاوی

!؟ هیلا خ تخت

! هزاب اه سیورس رد



؟ هدش دب شلا ح هنکن

؟؟ شتسین مشکیم ییوشتسد ، مومح هب یکرس

تشپ غاب هب هک نمیشن یتشپ رد زا نوسارح امام ، مدرگیم ور هنوخ لک

." مزیزع اااایو :"ال دایم لخاد هش یم متخ ترامع

؟؟" هداتفا یقافتا لئوگین یارب ": مشیم هکوش امام راتفر زا

ور شهاگن ،در مریگیم ور شاه هنوش هدب! ور مباوج هک هش یم ددرم یمک

هش. یم میلست هرخ اتباال منک یم تباث مدوخ یور

هی طقف مدیدن یزیچ ... مدموا نوریب . قاتا ...زا مدیرپ باوخ زا وهی _

همه . ندوب زاب اه رد همه ... تفر تفرگوشزاگ ترامع یولج زا هبیرغ نیشام

... متشگ لئوگین لا بند وراج

. مریگیم هلصاف امام زا

. هریگیم مفرط هب ور شاه تسد هشن دب حملا هکنیا زا سرت اب

!! تفگ یچ غاب... تمس مریم و مدرگیم ور نمیشن

؟ شندیدزد

نیچمه وت هنوت یم هک یمسا اهنت ، هزادنیم راک هب ور مخم هزات یاوه

. هپیلیف هسرب منهذ هب یتیعقوم

!! هشوماخ . مریگیم ور شا هرامش مرایم رد مبیج زا ور ملیابوم

. مریگیم ور هردنآ هرامش عیرس

:"کإالایو" هدیمور مباوج

رارق ؟ تساجک پیلیف ینود یم :"وت هریم باالرت مادص مولو ارچ منود یمن

." یراذن شاهنت دوب

ماهاب هراد یدرد هچ منود یمن نم یلو ... دوب رارق هنک:" یم ثکم یمک

." نوریب دز هنوخ زا دش نوماوعد یرس .هی هزاس یمن

." هدرب ونوا ... تسین لئوگین ": منزیم داد

نم. یادخ _هآ



دازآ هراذیم هرادن نومهب یراک هک تفگ دوب تسم یتقو تفگ شدوخ _

... شریز دز ارچ میشاب

ونم صرحداوخ یم منود یمن ، هگیم زیچ هی هظحلر ه هنوید و هیمخز نوا _

... هنیشیمن مورآ هریگن ور شماقتنا یتقو ایات هرایب رد

ریز هنزب یکلا تسین یسک پیلیف هدب.. ور مباوج ": متفیم وناز یور

." شفرح

." افطل ": منزیم داد هنک یم ثکم

ادیپ یمیدق هبیتک هی نوا ": هدیمور مباوج درسنوخ یلیخ شمرگ یادص

شور هجوت یلومعم شورف تسد هی نوریب میدوب هتفر مهاب یقافتا درک.

دوب... ماشا نوخ یاه اگمٱ صوصخم هبیتک نوا ام دب سناش درک، بلج

." هشب لا یخیب ات مداد ماجنا متسنوت هک یراکره شندنوخ زادعب

؟" دوب ... هتشون شوت وت یچ ": مسرپیم نوزرل یادص اب

یافلآ تفج زا طقف نوشاد نژ لومعم قبط ماشآ نوخ یاگمٱ ... مماه _

رب نشاب هتشاد هطبار مه هگید یاه افلآ اب هگا ،و نشیمرادراب نوشدوخ

... دنریم یمن یلومعم یاه اگمٱ سکع

و هشب هتشک ماشآ نوخ هی طسوت شا هچب ماشآ نوخ یاگمٱ هگا وحاال

هش. یم ادیپ شارب یریگ تفج تصرف زاب هنک ادیپ مایتلا شمحر

!؟ هشکب ور ما هچب داوخ یم نوا _

هنک... شدوخ ملا هشیمه یارب ور لئوگین _ات

پیلیف رباربردور میناوت ان هلمج نیا ندینش هش، یم اهر متسد زا ملیابوم

. هخرچیم مرس رود هراد ایند راگنا هنک، یمرتشیب

؟ ینک یم هیرگ یراد _کإالایو...

." هفیعض یلیخ لئوگین :"اپاپ، مدرگیمرب ردپ تمس هب مشیم دنلب

رس مکشا ، هریگیم ور ماهولهپ شاه تسد هک متفویب تشپ هب ماوخ یم

یم ور شاه مشچ مه یتقو . درمیم تشاد ینوخ مک زا بشید ": هروخیم

." دیزرل یم شاه سفن تسب

. راین راشف تدوخ ...هب یشاب مورآ نک یعس _کإالایو...



یم نوا ... هدرکدامتعا مهب لئوگین ... هشکب ور ما هچب داوخ یم پیلیف _اپاپ،

. هسرت یم یلیخ هسرت

مهب راکفا زیر هی هردنآ فرح کوش یوت نم و هرایمن ردرس ماه فرح زا ردپ

.*** مریم شوه زا هکنیا ات مرایم نوبز هب ور متخیر

! هشب دراو کوش شهب دیابن هک ینود یم شدینوسرت وهی ارچ _

مدش. روبجم درک، یم ماگن یروج _هی

زا ور ماهوم یمرن تسد ، مونش یم ور ماباب و نامام ثحبورعج یادص

. منیب یم ور وپیلیف منک یم زاب ور ماه مشچ هنز، یم رانک ماه مشچ یولج

. هنییاپ یلیخ تراشف _کإالایو،

یم مزارد مورآ وپیلیف مشیم ور هبور مردپ مخا اب هک مشب دنلب ماوخ یم

." هشب مومت تمرس راذب هنک:"

نارگن امام هش، یم قاتا دراو هردنآ منیب یم هک منک یم زاب بل یتخس هب

. هدیم حرش ردپ یارب ور متیعضو وپیلیف و هریم نوریب

؟" یتفگن یزیچ هک پیلیف بجار هش:" یم کیدزن مهب هردنآ

!"... ینک یم عافد شزا مزونه ":اه، مشیم یبصع

. هراد یگتسب پیلیف هب ترهاوخ هدنیآ _

مارب یکچیه لئوگین زج :"االن منزیم سپ ور هردنآ هراد مرس هک یتسد اب

." تسین مهم

یم هدافتسا تصرف زا هش یم بلج مهب شهجوت ردپ مدنت نحل اب

." هنودیم پیلیف بجار وزیچ همه هردنآ منک:"

لئوگین اپاپ، ": مریگیم ور مردپ تسد و مشیم دنلب ، نشیم هریخ مهب ودره

"... هرادن ور یسک ام زج

یتسد ، هنک یم رت هتفشآ و نارگن ور مردپ ماه تسد شزرل ههدرس مندب

." یتفرن تسد زا تدوخ ..ات شاب مورآ طقف :"وت هشک یم متروص یور

. دننک تبحص نوریب نرب مهاب هک داوخ یم هردنآ زا

؟" یراد یرامیب هچ هتفر تدای هکنیا هلثم هش:" یم مکیدزن ، وپیلیف

؟" هتسرد ... دننک یم ادیپ ور لئوگین هنک": یم مزارد رابجا هب هرابود



ضغب اب هدیم نوکت ور شرس ، مشیم هریخ شیا هرقن یاه مشچ هب

." هنود یمن یچیه میضیرم بجار ": مگیم

نیب ، متسه نومشیپ لا سدنچ لوق رس ": هنیشیم مرانک هدیم نوریب یسفن

." هنوم یم نومدوخ

تحار هراذیمن یبوشآ لد نیا یلو هتحار مبوخ تسود تباب زا ملا یخ

. مشاب

مهب ور یشخب مارآ ، تسین ناهنپ وپیلیف دید زا هش یم ریزارس هک یکشا

منک. تحارتسا تحار ات هنک یم قیرزت

لئوگین

من شنیمز هش، یم هدینش یبلح یاه هراوید تشپ اهزا گس سراپ یادص

. منزیم خی مراد یباسح همنت هک یباوخ سابل نیا واب هراد

هراوید هب نوشاه هنت ندروخ اهو گس یاه لوجنپ مریگیم لغب ور ماهوناز

هچ نم تقونوا و نشب لخاد یروجی هنکمم هظحلر ،ه منوسرتیم کزان یاه

؟ دایمرب متسد زا یراک

هک کانسرت یاه گس نوا یادص وهب مزرل یم مراد و ماجنیا اه تعاس

لکش یبلح بوچراهچ نیا .رد، مدیم شوگ دننک یم ررکم یاه سراپ نراد

..." همدرس ": مشیم دنلب پیلیف ندید هش!اب یم زاب

یم هنک:" یم مهاگن هنامحر یب نوا نزرل یم ماه تسد ، ماهاپ مانودند

." یشب مرگ ات ملغب یایب ینوت

؟" هدش تچ منک:"وت یم هاگن ما هنهرب یاهاپ هب مشکیم تسد ور ماهوزاب

تمس هنک یم ترپ هراد یمرب نیمز یور زا گنس وهی هش یم مکیدزن

...!! یبلح هراوید

! هریگیم تدش اه گس سراپ وهی

یشحو گس اتراهچ هس ،وهی هزاب ال ماک هک یرد هب هنز یم مکشخ سرت زا



!! متمس نایم ... نود یم لخاد

منک. یم شلغب ، پیلیف تمس مود یم و منزیم داد سرت زا

منک یم شهاوخ منک:" یم شسامتلا سرت اب منزیم !داد هریگیمن ونم نوا

ربب..." اجنیا زا ونم

سراپ وت مادص هک منک یم شسامتلا هیرگ اب رت دنلب هنک! یمن یراک مزاب

هش. یم مگ اه گس

." سرتن ، ششیه ": هرایم مرس رانک شرس و هزادنیم مرود ور شتسد

یور هنک یم دنلب ونم هدش فقوتم اه گس سراپ یادص مدش، الل مزرل یم

. هراد یم ما هگن شاه تسد

ور ماه مشچ دننک یمن سراپ هگید و نتسشن هک منک یم هاگن اه گس هب

... مدنب یم

. میرب اجنیا زا طقف _

،هب مشیم هجاوم دیشروخ دیدش رون اب میایم نوریب یبلح هبلک زا یتقو

؟ هلکسا منک... یم زاب ور ماه مشچ یتخس

درم، هش. یم یحیرفت گرزب قیاق هی دراو هریم یبوچ یوکس تمس هب

هیک! نوا ": هگیم پیلیف وهب هزادنیم مهب یهاگن هنومرظتنم اجنوا هک یزوم

؟" یایب تقیفر اب دوبن رارق هگم

؟" یروک االن هگم بخ ": هراد یمرب مدق هشرع یور یمک , پیلیف

مدرک جرخ ور تلوپ نم هک فیح ": دایم نوریب قیاق زا تینابصع درم،اب

." مشاب کیرش راک نیا وت داوخ یمن ملد ال صا نودب و مدب سپ تهب

زاب"... هچب هنک": یم زاب ور بانط درم هنز، یم یدنخزوپ ناولم هنعط هب

:"حلا هدیمور شباوج ییورپ اب پیلیف هش یم رود هلکسا زا یمک قیاق

." هشاب اگمٱ هی یتقو هدیم

بانط هب هشاب هداد تسد زا یشزرا اب زیچ هکنیا لثم و هنوم یم تام درم،

. هنودرگ شرب داوخ یم هزودیم مشچ هدش اهر

مگب، یزیچ هن منزب قن منوت یم هن

. مزرل یم مراد زونه سرت زا



و هریم نییاپ ، پیلیف . هروخیم هلپ اتدنچ نییاپ تمس هب هشرع یور

. منیب یم یکشرز هرفنود تحار تخت هنک...هی یم زاب ور یقاتارد

هنک. یم هاگن ما هرهچ هب هشک یم زارد نماب هارمه هراذیم شور مورآ ونم

..." همنشت ": مشیم هریخ فقس هب

مد. یمن بآ تهب _

... نودند هب ور مبل و هریگیم ور ما هناچ ، منودرگیمرب شتمس هب ور مرس

مرب:"...الایو". یم بقع ور مدوخ و مبوکیم شا هنیس هب

." مپیلیف نم ": هریگیم هلصاف مزا

یم رکف شهب مراد ": مشیم هریخ هدنومرظتنم هک شنیگمغ یاه مشچ هب

." مشاب کإالایو ملا ماوخ یم نوچ ... منک

... هنوتندش تفج رطاخ هب یگتسباو نیا رتشیب ": هراذیم منهد یور تسد

." ینک رکف مهب ینوت یم زاب هرب نیب زا هگا هک

"... پیلیف نکن متیذا ": مریم بقع منزیم سپ ور شتسد

هنیشیم مور هبور منک، یم لغب ور منوزرل یاهاپ و مدیم هیکت تخت جات هب

"... رود یاج هی میریم تقونوا ": هریگیم ور ماپ قاس

. منهد وت دایم هراد مبلق منک، یم میاق ور ما هرهچ مراذیم ماهاپ یور مرس

بآ یرطب هی اب هک شمنیبیم منک یم دنلب ور مرس هش یم دنلب تخت یور زا

و مشیم کیدزن شهب یمک . هنک یم زاب مارب ور شرد هدرگیمرب متمس هب

. مریگیم شزا ور یرطب

یاوخ یم هنکن ": هریگیم مزا ور بآ یرطب . مشکیم رس ور شا همه ، مروخیم

؟؟" یروخب مه ور شا هشیش

اه هلپ هب ممشچ هک نیمه متفیم هار شلا بند ! هریم نوریب هنک یم زاب ور رد

یاه نوکت ، مغارس دایم عوهت تلا ح هدرگیمرب پیلیف ، هریم جیگ مرس هتفیم

منک. یم سح رتشیب ور قیاق

مدنلب و هریگیم ور ملغب ریز دایم اج حملا یمک ات هشک یم تسد مرمک یور

. تخت ور مزادنیم هنک یم



. مراد هگن تباث منوت یم ور قیاق نیا منیبب ، روخن نوکت تاج _زا

ینارگن زا مچیپیم مدوخ رود ور تخت یور یوتپ منک یم عمج ور مدوخ

!...؟ مداد تسد زا ور ملقع

هش". یم نافوط هراد اوه :" هدرگیمرب هکنیا ات هشک یم لوط یتعاس کی

؟" اجنیا میدموا یچ یارب مملا:" یم ور ممشچ

ما هنوگ هزادنیم مندرگرود ور شتسد . هسیخ شنهریپ یمک ، هنیشیم مرانک

." هسرن تهب کإالایو تسد هک ییاج هی میربات ": هسوب یم ور

هنک". یم ادیپ ونم نوا منک:" یم کاپ همرود هک ییوتپ اب ور شا هسوب یاج

... شا هچب رطاخ هب طقف دیاش _

منوا زا لبق منک:" یم عافد یزابجل اب مزادنیم هاگن شدوسح یاه مشچ هب

." تشاد متسود

... دموا یمن تلا بند یداد یم همادا نم اب هگا نک رواب _

ره هب ور شدوخ ، تشگ یمن تلا بند راو هنوید نم لثم ": هدیم همادا رت دنلب

." هرایب تتسد هب هک دز یمن یراوید ور رد

. مریگیم هلصاف شزا سرت اب هش یم یبصع وهی هنز یم داد هکنیا زا

مدوخ هنز! یم یگنرمک دنخبل ... هنک یم لر تنک ور شدوخ هش یم هجوتم

منک یم هلا چم مرود یوتپ وت ور

تحاران منک یراک هگا منک شاوخرپ دیابن . هشک یم مرس یور ور شتسد

. مریگب ور شولج منوت یمن هشب

... پیلیف _

:"حاال، مگیم یمورآ هب هدیم همادا ماهوم ندرک شزاون هب هگیمن یزیچ

." هرتخد نوا وزا یتشذگ تتیعقوم زا مه روطچ

هنک... هاگن ماه مشچ یوت ات هرایم نییاپ ور شرس

. هرایب نوبز هب ور یزیچ هتخس شارب هک همولعم

... یرادراب یتفگ _مهب

هنک. مورآ ور ملد تسنوتن نیلوراک ندوب یتح ... لوپ همه نوا



نم ملا یکشاک ... هچب نوا ربخ، نوا مهب: ور شتشپ و هریگیم هلصاف مزا

. ههار یوت ام هچب ... پیلیف یتفگیم دوب

متسد ، متشاذیم یتیعقوم نیچمه وت دیابن ور پیلیف . مشیم یتاساسحا

." متفگ یم تهب دیابن مدرک یسنجدب ": مراذیم شرمک یور

هنک. یم رپ ور وطالین توکس نیا ... قیاق مورآ یاه نوکت داب، هزوز یادص

شکشا هرطق منک یم شهاگن نومیشپ هخرچیم متمس لماک ، پیلیف

یمن ... مدرک ادیپ هگید تصرف هنز:"هی یم یدنخبل ، شبل یور هروخیمرس

مدب. شتسد زا ماوخ

منک! یم شاگن طقف

تاهاب مدنوم یم ملوقرس :"هگا مدرگیم شندرک مورآ یارب هلمج هی لا بند

!! هتسرد دوبن مغضو نیا ، مدنورذگیم ور بش هی

_ًهه..

هش... یمن تسرد یچیه هگید :"االن هزادنیم نییاپ ور شرس

هک یدب تسدزا ور یزیچ ... هکنیا هنک:"زج یم مهاگن مشیم کیدزن شهب

." هدرک لصو نم زج یسک هب ور وت

؟؟ هگیم یچ ممهفیمن

یور ور شتسد ، منوباوخ یم تشپ هب هنک یم ینیگنس ما هنیس ور شتسد

..." هریمب نیا هگا ": هگیم بل ریز هش یم مخ هشک یم ممکش

!" تسین ما هچب هک تروظنم ": مسرپ یم بجعت اب

. میشیم ریخ مهب تکرح یب ودره

منک. یم ناربج تارب ور شا همه دعب یلو هراد درد مکی _

نوا اب داوخ یم ادخ، یییاو هنک! یم زاب ور شنهد هدیم ورباال مسابل

هنک!!...؟ مراپ هکیت شیشماشآ نوخ شین یاه نودند



نتشاد ، شندش اباب الایو، یلا حشوخ هظحل ، هرایم ممکش کیدزن ور شرس

، هریگب مزا ونوا مراذب دیابن ...هن، مدق شوخ دوجوم نیا رطاخ هب هداوناخ

. هتناما نم شیپ نوا

هرب... یم مسفن منک. یم سح متسوپ یور ور شبوطرم یاه بل

ما هچب هب یلو یلو.... نک... یاوخ یم یراکره ، پیلیف ": مروخ یم نوکت

." نزن بیسآ

. هریگیم مزاگ

هنک. یم ورف هراد ور ششین نودند

هک هنودرگ مرب داوخ یم ، مخرچیم ولهپ وهب مریگیم گنچ وت ور یتخت ور

، مایم نییاپ تخت یور .زا منک یم دنلب ور مدوخ و شتروص وت منزیم اباپ

... هنز یم رود ور تخت هنک یم کاپ ور شبل رانک نوخ

." ولوچوک اگمٱ یرادن یرارف هار ": مریم بقع بقع نیمز یور

یدب نوکت قیاق .وهی منزیم سفن سفن مدیم هیکت مرس تشپ هراوید هب

یم ترپ قاتا هگید تمس وهب هدیم تسد زا شلداعت پیلیف ... هروخیم

. روطنیمه منم هش،

راوید هب مکحم هش، یم دب ...حملا هراد همادا قیاق دیدش یاه نوکت زونه

. مروخیم

هچ هنیبب نوریب هرب داوخ یم هریگیم ور کقاتا هدش زاب رد راوید ، پیلیف

قیاق یدعب نوکت هک منک عمج ور مدوخ ماوخ یم هدزغل نیمز یور ! هربخ

متمس وهب ادج هدش بصن هک ییاج زا تخت رانک یلسع زیم هش یم ثعاب

... هروخب رس

دمک نوا ندید و منک یم فعض هدرک راد هکل ور مسابل هک نوخ ندید اب

... همومت مراک امتح منک دوخرب شاهاب هگا !! دایم متمس هب هک یزلف

ماه مشچ . منیبب بیسآ رتمک ات منک یم ور متشپ و مبسچ یم راوید هب

... هروخب مهب زیم نوا ات منومیم رظتنم مدیم راشف مهور

. مشیم ریگلفاغ هش! یم بالم رپس هشو یم عمج مرود پیلیف یاه تسد

شرمک اب زیم هک منیب یم و مدرگیمرب هریم رد شنهد زا ییا هفخ خآ،



. هدرک دروخرب

نم دایمن شلد . منومیم تام شزاب همین یاه مشچ هب مایم نوریب شلغب زا

؟ هشاب هتشاد شدوخ وشراختفا داوخ یم ای منیبب همدص

اه هلپ زا مشکیم نوریب ور مدوخ کقاتا .زا تسامعم لثم پیلیف یاهراک

مرب. باال منک یم یعس

باال... مشکب اپوتسدراهچ مروبجم ، مریگیم ور یدعب هلپ ماه تسد اب

هک هدرک تسرد جاوما یلک ینافوط یاوه هدش، رت دیدش قیاق یاه نوکت

اب هش یم هدیشاپ هلپ هار تمس هب بآ یمک هنک. یم ینیگنس هشرع یور

هش.... یم سیخ ما هنت باال لماک اما منودرگیمرب ور متروص هکنیا

باال...." ورن ": نییاپ هشک یم ونم هریگیم ور ماپ .چم هدرس

نک". ملو ؛" منزیم داد منک یم تمواقم

یم مهب ور شدوخ هراد هک شمنیب یم منودرگیمرب ور مرس هنک، یم ماهر

هایس نومسآ ندید . متسیا یم هشرع یور و مریم باالرت سرت !اب هنوسر

هانپ اجک حاالهب هنک یم نادنچ ود ور مسرت مورآ ان یایرد دیدش یگدنرد

؟! مربب

یاه هلیم . مراد هگن ور مدوخ منوت یمن و مروخیم رس ، یتمس مشیم ترپ

، هریگیم ور مدید یولج مسیخ یاهوم ... مریگیم ور هشرع رود ظفاحم

هب منزیم قع . هشب رتشیب عوهت تلا ح هش یم ثعاب هشرع مورآ ان حطس

. مرایم ورباال مدروخ هک ور یبآ مامت و مخرچیم نیگمشخ یایرد تمس

. نشیم رس نراد هک هدیبسچ هلیم هب مکحم ماه تشگنا ردقنوا

... هکانرطخ یلیخ یداتسیا هک اجنوا لئوگین _

قع هرابود هک حیلا رد منک یم هفرس ، هریگیم ور ادص در مسیخ تروص

ور گنر یجنران ییا هغیلج هتسیا یم مرانک ، پیلیف . متفیم وناز یور منزیم

مشب دنلب ات هریگیم ور موزاب هنک! منت داوخ یم

یم هدینش ییا هچراپ نابداب هاگ هیکت نتسکش یادص عقوم نومه

نوماتود تمس هب هدش ادج یدومع بوچ و هدش عمج شرود نابداب هش...



هلغیج پیلیف یلو منک اهر ور مرس تشپ یاه هلیم منوت یمن سرت زا هتفیم

، هدیم خیلا اج یتمس هب مه شدوخ . یرانک هنک یم مترپ و هدیم مهب ور

. شمنیبب منوت یمن یقلعم و بوشآ نیا نیبام

فلا خم تهج هب ور قیاق و هرایم موجه متمس هک یجوم اب یلو مشیم دنلب

بآ... وت متفیم هلک واب مروخیم رس هشک یم نییاپ

ور پیلیف منزیم داد . شحطس هب مسرب ات منزیم اپ وتسد بآ یوت ردقنوا

!! شمنیب یمن مزاب ... منک یم ادص

، مدیسرت مدب... همادا هراذیمن یمگردرس و منهد یوت هریم ایرد، روش بآ

هبآ... زا رپ اج همه ، ههایس اج همه منک. هتکس هرارق هک ردقنوا

هش! یم رود مزا هراد قیاق نوا و

..." پیلیف ": مشب قرغ هگا یتح تسین مهم مارب منزیم داد زاب

شاگن ییا هرابود دیما اب مرب یم ورباال متسد هش، یم رهاظ هشرع یور

نیا نیب هنک،زاب یم انش متمس وهب هزادنیم بآ یوت ور شدوخ منک. یم

منک. دامتعا شهب هش یم ایرد ، نومسآ بوشآ

زا رتشیب منوتی :"من..ی. مزادنیم شا هنوش یور ور متسد ،هی هسر یم مهب

." مراد ههگن ور مدوخ نیا

. هراد یمرب شا هنوش یور زا ور متسد هرایم رد ور شا هغیلج ، پیلیف

مکحم ور شاه ظفاحم و پیز و هنک یم منت ور هغیلج . هریگیم ما هیرگ

. مشن قرغ ات هدنب یم

. لئوگین نکن هیرگ _

تشم منک، یم هلمح شهب هدموا مغارس هب سرت زا هک یضغب مامت دایرف اب

شزوس مرب یم ورباال مادص مناوت دح ات مبوک یم شا هنیس هب ور ماه

ور مسرت و مشخ هش یمن ثع اب مه مقلح وت هرپ یم هک یبآ و ما هرجنح

. مزیرن نوریب

ابتالیق نیا ...زا یشکیم ونم یراد . ماوخب .هک. ردقچره منک.... یم هیرگ _



هدب... متاجن یتخاس هک

یم یلیخ ": منوبسچیم شهب مدوخ ، مریگیم مکحم ور شسابل نیتسآ

." مسرت

و قاتا نوا یوت نییاپ میریم ... قیاق وت میدرگیمرب هنک:" یم اوجن مشوگرد

." هشب مومت نافوط نیا ات میدنب یم ور رد

شمه ارچ هش:" یم لفق مهب شسیخ یاه مشچ منک. یم شاگن سرت اب

...!" ینک رارف مزا منک یم یراک

مزابو منک یم هفرس هنز! یم یلیس متروص وت بآ ، شزا مریگیم هلصاف یمک

!!" مدموا رد یزور هچ هب نیبب ...": منزیم داد عاضوا نیا زا ینابصع

شلغب ماوخ .یم هسوب یم ور ماه بل و هریگیم شاه تسد نیب ور متروص

مزادنیم بانط تارب ": هریم انش قیاق تمس هب هنک یم ماهر وهی هک منک

." شیریگب نک یعس

ابتالش هراد طقف پیلیف هنک، یم مرت رود هراد مورآ ان جوم و نافوط

شهب لقادح منوتب ات منک انش ماوخ یم ... هنوسر یم قیاق هب ور شدوخ

. مشیمن یزیچ هجوتم هگید هدو یمن نوما یگدز ایرد ،هک مشب کیدزن

***

تسد منک یم زاب ور ماه مشچ هنز، یم گنچ ور ما هنیس تخس یاه هفرس

! ندش ریسا ماهاپ و

. همرانک هک ییا هرخص و منک یم هاگن هدش هدیچیپ ماپ رود هک یروت هب

... منک یم دنلب ور ما همنت باال مراذیم هرخص یور ور متسد و مخرچیم

مهب هشک یم پیپ هراد هک روطنیمه ، هتفیم یریگیهام درمریپ هب ممشچ

هدش! هریخ

هدیم نوشن هتسشن شور هک یا هیاپ راهچ رانک یهام زا رپ یزلف لطس

یلو منک یم هاگن هداد مهانپ هک یلحاس فارطا .هب تساجنیا هیدایز تدم

! منیب یمن ور پیلیف

مکیدزن شیکیتس پال یاه همکچ هشواب یم دنلب هیاپ راهچ یور ،زا درمریپ

." هدرک ریگ مروت یوت ییایرد یرپ هی هک منیب یم :" دایم



دنگ یوب شندب هنک، یم مدنلب منک، یم هاگن شا هتخوس باتفآ تروص هب

رود زا ور یروت شزیت یبیج یوقاچ واب مراذیم اه هسام یور . هدیم یهام

بآ مامت ، هزیر یم مهب ور حملا دب یوب نوا مشیم دنلب هنک، یم زاب ماپ

مور هک یهاگن هش،زا یم مخ درمریپ . مدیم سپ ور مداد تروق هک یروش

ات هشک یم ونم هنز یم ماهوم هب یگنچ . دایم مدب هنک یم ینیگنس

مرب! شهارمه

هنک. یم راتفر ماهاب نوویح هی لثم

یباذع هفرس تلا خد اب هک منزیم ییا هفخ غیج مدش هدیشک یاهوم درد زا

ماهوم ندیشک اتزا مشیم دنلب ماپ یور نوزرل هش. یم مبیصن رت نادنچ ود

لخاد شروز مامت اب هنک یم زاب هک ور شیبوچ هبلک .رد مشکب درد رتمک

هچب نیا ات مریگیم یبوچ حطس و مدوخ نیبام ور ماه تسد . هدیم ملوه

. هشاب هدنز هگا هتبلا ... هنیبن بیسآ نیا زا رتشیب تخبدب

." هشاب شهب تساوح مدرگیمرب یتقو هنز:"ات یم داد درم

سنج هک یراولش وزیلب و هدیلو ژ یاهوم اب هراد یمهرد هرهچ ، نسم ینز

،حاالوت هشاب هش:" یم مکیدزن هتشاذگ شیامن هب ور یکیتس پال یاه ینوراب

"... اهراک لا بند ورب

هرهچ نز ، قاتا هشوگ منیشیم . هدنب یم درمریپ تروص وت مکحم ور رد

هدنز میدرک یمن رکف ": دایم محر هب شلد هنیب یم هک ور ما هدیسرت

... ینومب

ضبن هی اب یدوب شوهیب هبورغ همد هک اتاالن میدرک تادیپ هک حبص زا

." فیعض

هدنز یچ یارب ": متمس هراد یمرب مدق و هرایم رد هسفق یوت زا ییا هسیک

...؟" یدنوم

ییا هلمج و هملک چیه اب هک مراد یگنشق یلیخ داللی نوچ مگیمن یزیچ



منک. شفصو منوت یمن

و هدرس اوه نوریب ، شوپب وراه سابل نیا هنک:"ایب یم زاب مولج ور هسیک

." نسیخ تاه سابل

!! هیربخ هنکن هیلمجت یلیخ منک، یم هاگن هرایم رد هک یراولش و نهریپ هب

. هشکب لوط دایز ییادج نیا مراذب دیابن

یم رد تمس هب هریگب ور مولج هکنیا زا لبق ات هروخیم اج نز . مشیم دنلب

منک. یم شزاب مود

.... منک تکمک راذب _

." ماوخ یمن ور تکمک ": منزیمداد سرت اب

هش یم کیرات هراد اوه مود... یم مناوت دح ات یلو مرادن یدایز تعرس

یلیخ هک منیبیم ییا هداج لحاس تمس نوا ... ندش عمج هایس یاهربا

هداج رانک دایم مغارس میتقاط یب رس زا هک ییا هیرگ !اب هکیرات

یم درد ششین نودند مخز یاج مراذیم ملد یور ور متسد ... متسیا یم

." ماوخ یم ترذعم نم... یولوچوک هنک:"

. دنشاب مخز راگنا نراد شزوس سح مندب ، ماهوناز ... نشیم رتدایز ماکشا

! منکراکیچ تولخ هداج یکیرات نیا یوت

هروخیم ممشچ هب ینیشام غارچ !؟ دایم هداج هت زا یداش یقیسوم یادص

هنک! یم ضوع گنر هیناث ره هک

رت کیدزن نیشام منک. یم کاپ ور متروص مراد من نیتسآ اب منومیم رظتنم

هی منیب یم هگید نیگنس و گرزب نیشام اتدنچ نوا رس تشپ نم هشو یم

لا... ونراک

قوب هک مریم نیشام یولج منک. یمن رکف اجنیا زا ندش خالص زج یزیچ هب

هنک یم زمرت و هنز یم یدنلب .

زاب ور رد هدننار ، متفیم نیمز یور مشیم رت بوشآ لد قوب بیهم یادص زا

. هدیم مهب شحف اتدنچ و هنک یم

. هراد نت هب یتحار سابل قاچ، دنلب دق یدرم هک منیب یم نیشام رون یولج

. منوشکیم شکیدزنور مدوخ



مدش. مگ نم ، دینک مکمک منک یم شهاوخ _اقآ...

؟" هدشیچ ": هسرپ یم بجعت اب هک هینووج نز هدننار کمک ، هریم بقع درم،

!!"... یدد ": دایم متمس هب نارگن هنیب یم ونم یتقو

و هریم ، هشن کیدزن مهب رتشیب هک هریگیم شرتخد تمس هب ور شتسد درم،

. شمنیب یمن هگید هنک، یم یط ور شگرزب نیشام لوط

یدد ، شابن نارگن هنز:" یم یدنخبل هایس ی رفرف یاهوم ،اب ناوج رتخد

هنک". یم کمک تهب

. هدیم مهب ور ییاوه هداب دامتعا سح هک هراد ینوبرهم یاه مشچ

، هراد یراتسا لآ یاه شفک ، هدیشوپ یل راولش وزیلب هک دنلب دق ناوج یرسپ

شنشور یتروص یاهوم . دایم مفیلکت ندرک نشور یارب هدننار درم هارمه

هنک! یم بلج ور مهجوت دایم شدیفس تسوپ هب یلیخ هک

. نیگراه میسرب ات شاب شبظاوم بقع ربب تدوخ اب ور هرسپ نیا ، بوکاج _

هب ور شتسد هش، یم مخ مورآ یلیخ هنک یم جک ور شرس ، ناوج رسپ

شدوخ تمس ونم مورآ مراذیم شتسد یوت ور متسد هنک. یم زارد متمس

. مشب دنلب ات هشک یم

خرچ هدجیه نیشام بقع گرزب رد فرط هب هتفرگ ور متسد هک روطنیمه

هک هگنر اگنر و ابیز قاتا هی لثم شلخاد و هزاب هرب.رد یم هدیشوپ رس

یلو هباذج . ینکب لد شبلا ج طیحم زا ینوت یمن ینک مشچ مشچ ردقره

مریم هنک،باال یم مدنلب منک. رکف یزیچ هب حملا زج هد یمن هزاجا مناوت

. هدنب یم ور گرزب یاهرد و دایم مرس تشپ مشدوخ

حلا رد هدش بصن فقس یور هک یرو واپآژ هنشور یگنر اگنر باوخ غارچ

. ندیباوخ تحار یلیخ اه باوخ هسیک یوت هک ننیشام وت ایلیخ ... هشخرچ

مرمک یور ور شتسد ، بوکاج . مروخیم نوکت یمک هنک، یم تکرح نیشام

." نیشب هرب:" یم هرفن کت لبم کیدزن ونم هراذیم

یلیخ نوا و هنک یم تکرح هراد نیشام منک. یم شهاگن بذعم ، منیش یم



! هرایم رد هتسب هی قودنص یوت وزا هراد یمرب مدق تحار

." مبوکاج نم هیچ! تمسا ": هزادنیم مهب یهاگن

متمس هب ور هتسب و هش یم کیدزن مهب هدنبب ور قودنص رد هکنیا نودب

." لئوگین ": مدیم تروق ور منهد بآ . هریگیم

ور هتسب و هنیشیم وناز راهچ ماپ یولج مدش، هریخ هتسب هب هک هنیب یم

." ییا هنسرگ امتح اذغ. مآ... هنک:"مآ یم زاب

یتقو ، همرگ ... منزیم شزاگ یگتخاس نانیمطا !اب هدیم مهب ور چیودناس

. مدنوم هنسرگ هلا سدص راگنا ، هدیم مهب یبوخ سح شموجیم

. منزیم یرتشیب تذل اب ور یدعب زاگ

." یشیم هفخ شاوی ییه ": هدنخ یم

یگنر چیه ، هراد یگنر یب یاه مشچ ؟! منک یم شاگن هدرک داب یاه پل اب

تس...مژهاهو هنیآ راگنا . مدوخ یبآ یاه مشچ زج منیب یمن شوت

ریز هک یمشچ طخ رت، هریت یلو نیتروص شاهوم گنر هب مه شاهوربا

. هدیم نوشن یزتناف یلیخ ور شا هرهچ یامن و هخرس هدیشک شاه مشچ

یاج وهب تس هراپ راگنا شبل هشوگ ، هراد مخز هی شغامد نوختسا یور

رس هایس هراوشوگ هش! یم هدید ییا هنگنم خیم هشاب هدش هیخب هکنیا

! مدیدن عضورس نیا اب یرسپ نیچمه حاتاال نم و هراد ششوگ یوت تلکسا

! یریم هار باوخ وت هنکن ؟ یدش مگ باوخ سابل _اب

؟ متفر هار باوخ وت ور ریسم همه نیا ینعی هگیم یچ نوا ، هریگیم مدنخ

رس نوا وزا هرایم باال ور شرس مدیم تروق ور مچیودناس هدنخ اب

اهتشإ اب ردقنوا مواا هش": یم دنلب رپ نهد واب هریگیم یزاگ مچیودناس

دش". ما هنسرگ یروخیم

: هدیم نوشن مهب هرایمرد یندیشون اتود اب هگید هتسب هی هچقودنص یوت زا

!" یروخیم "



." یدب بآ یرطب هی مهب ینک فطل هش یم هگا ": مدیم تروق ور ما همقل

منک!" فطل ": هدنخ یم

شاپ هی مخرچیم شتمس نم،هب فرط هنیشیم لبم هتسد یور و هدرگیمرب

یم زاب ور شچیودناس هتسب . ملغب هراذیم ور یرطب و هنک یم نوزیوآ ور

." میتسین بدا اب دایز اجنیا هنک:"ام

." مدروخ تزا هک ییا هکیت نومه هنک:"ایب یم ور شچیودناس زا ییا هکیت

. مروخیم مریگیم شزا منزیم یدنخبل

... میهار وت هزور دنچ :"االن هدیم یلدنص هاگ هیکت هبل هب ور شرس

؟" یتفر کریس اتحاال وت منیبب

مرب:"هن". یم رانک ور ماهوم

؟ یتشادن تسود ارچ _

دوب. هدموین شیپ شتیعقوم _

... نینورذگشوخ یپ شمه هک اهرادلوپ هچب _

؟" مرادلوپ ینودیم اجک :"زا منزیم یوحم دنخبل

زا همولعم یلو هشاب هدش فیثک دیاش ": هزادنیم مباوخ سابل هب یهاگن

." هیبوغرم هچراپ

بوچ هنک.رد یم زاب شریز شتصش نخان ندز اب ور شیندیشون یرطب رد

ونم . باترپ سا هشیش یوت هک یزاگ هارمه وهب هش یم زاب ییا هبنپ

رس یور هتفیم هک مینیب یم . مینک یم هاگن یندیشون رد زاورپ هب بوکاج

باوخ هک یدرم هشک یم مه یور شاه نودند ! هباوخ هک ییاسک زا یکی

هش:" یم دنلب بوکاج ، هراد یکمناب هفایق و هلچک هرپ. یم اج دوب...زا

." میدیسرن زونه باوخب

رادیب وت ":زاب هپوت یم بوکاج هب مخااب هنک یهجوت مهب هکنیا نودب درم،

!" تمنوباوخب مدموین ات باوخب ورب ؟ یدنوم

؟!" یدرک کوک وتدوخ بوخ هنز:" یم ییا هدنخ کت

ملغب وت ور یندیشون هشیش . شنوج هب دایب هش،ات یم دنلب مخا درم،اب

هنک!! یم وردوزاب هزادنیم



... هرایمرد ور همه یادص . دایم لخاد درس داب ، هتکرح لا حرد زونه نیشام

فقس زا شاه تسد کمک اب کنوطیش نوا و دیسرن بوکاج هب درم تسد

ور رد دایمن شا هلصوح هک ینابصع درم . هشک یم ورباال شدوخ نیشام

. شباوخ هسیک وت هریم هرابود اسزان و شحف ورغرغ اب شلا بند هرب و هدنبب

یم هاگن تسادیپ زاب رد زا هک ییا هداج هب مراذیم لبم هیاپ رانک ور هشیش

تیعضو نیمه اب هرابود و دننک یمن یتلا خد هک نا هتسخ ردقنوا همه منک.

هنوسر یم مغاد تروص هب ور کنخ داب هک هرظنم یاشامت .هب دنباوخیم

باال؟" یایب یاوخ هش:"یم یم نایامن بوکاج رس هک مدیم همادا

نوا منک، لمحت ور ییا هگید ناجیه منوت یمن ال صا . مزادنیم نییاپ ور مرس

یاه نودند اب یدنخبل هدز لوز مهب سکعرب هک روطنیا . سا هدنزرس یلیخ

. منک لوبق ور هگیم هک یداهنشیپ هنک مراداو هنوت یمن مه هنز یم شگنشق

یاوه نوا زا رتشیب شریثات متفر ورف مدوخ یوت هک روطنیا نم توکس

. هسریم شداهنشیپ شباوج هب سپ هنک، یم هبرجت هراد باال نوا هک یدازآ

هش یم لخاد تکرح هی واب هراذیم یدورو هبل ور شکیراب و هدیشک یاهاپ

. هدنب یم شرس تشپ ور اه ورد

هدش... درس _

. هراذیم مرود و هراد یمربور هدیباوخ یجند هشوگ هک رفن هی یوتپ

هتسد یور ور مرس منک. یم عمج لبم یور ور مدوخ منم ، منوشوپیم بوخ

. دایم مغارس هب باوخ هک هتحار و همرگ مارب وتپ ردقنوا ، مراذیم شا

**

! هریم باال نیشام قوب یادص

و هدیشک رس ور هشیش مامت هک منیب یم ،ور بوکاج ! مرپیم اج زا سرت اب

هنک. یم هاگن مهب خیلا هشیش وت زا هراد هتسشن هپاناک نییاپ

!! هنک یم زمرت وهی نیشام

؟ هداتفا یقافتا هنکن

اب دنرپ یم باوخزا همه ، هبوکیم رد هب یسک ؟!و هریگیم باال یثحب ورعج



رد هنک یم دنلب ور شدوخ روزب ، بوکاج . نشیم یکاش تیعضو زا الیق خادب

. هراذیم زاب ور

ور هدرک شنیشام راوس ونم هک یقاچ هدننار و پیلیف ریوصت هدش اهر رد

هنز. یم خی مندب پیلیف ندید زا بجعتم ، هدیم منوشن

!؟ هدموا یم ملا بند مدوب اجنیا هک یتدم مامت

ور اه مشچ ، نشخ باذج هرهچ نوا هریگیمارف توکس وراج همه ، دایم باال

. سبح هنیس وت ور سفن شدوجو تهبا و هدرک زکرمتم شدوخ هب

یم هشب مکیدزن ال ماک ات هدنوم هگید مدق دنچ ، هراد یمرب یدنلب یاه مدق

مرظتنم ارچ هنک:" یم متساوخ زاب شدرس نحل اب هزادنیم هیاس مور ... مزرل

؟؟" یدنومن

." مایمن ییاج وت :"اب منزیمداد هک هنک مدنلب داوخ یم

یم شدوخ اب ونم مدش هدیچیپ هنهک یوتپ رود هک روطنیمه و هنک یم ملغب

هرب.

مرب. شاهاب ماوخ یمن .... دینک مکمک _

! دننیب یم ونم قتالی نراد طقف و نداتسیا همه

شباوج لا وس معضو هب بجعتم شرتخد و هدننار ، هریم نییاپ نیشام زا

یصخش نیشام تمس هب عیرس هدب تیمها هکنیا هنودب نوا یلو دننک یم

و لخاد مزادنیم هنک. یم زاب ور بقع ،رد هریم هدش کراپ نابایخ رانک هک

هنک. تکرح هگیم هدننار هشوهب یم راوس مرس تشپ مشدوخ

هرتهب ": متریگیم شلغب وت مکحم تشپ زا هک مریم تمس نوا رد تمس هب

..." یایب رانک ماهاب

. مشیم هریخ گنر یدود هشیش هب

نیا هب ات تساجک کإالایو سپ ... رابجا هب زاب مریم و مریم , مشیم رود مراد

مهم شارب زیچ چیه و هدنخب هدب، همتاخ مراگزور یهایس تیاهنیب

نم. ...زج هشابن

. منوبرهم یافلآ هدش گنت تارب ملد

؟ یدش ضیرم هنکن ... یزرل یم ردقنیا ارچ _



. همرمک هتشپ هک مدیم شقاس هب ور ما هیکت ، هنودرگیمرب شدوخ تمس ونم

!" یغاد یلیخ ": هراذیم مینوشیپ یور ور شتسد فک

؟" هنوخ ینودرگیمرب ونم منک:" یم شاگنزاب همین یاه مشچ اب

یم نا هریت شخرس یاه مشچ ، هتسکش شوربا هنک. یم شزاون ور متروص

و نتشاد هب هک اه لبق لثم ، منیبب ور ینارگن و قشع یتحار هب منوت

. مدوب جاتحم نوشندید

ما. هتسخ ... دایم مباوخ یلیخ مباوخیم ، مراذیم شاپ یور ور مرس

!! مونش یم ور پیلیف یادص ... نشیم مرگ زاب نراد ماه مشچ

؟ ینک یم راکیچ یراد _

هنک!! یم زمرت وهی هچیپیم هدننار

...؟ هتفرگ ور شولج لا ونراک گرزب نیشام نومه هک منیب یم مشیم دنلب

نیگنس نیشام سالحزا اب هگید رفن دنچ و شرتخد و قاچ درم ، بوکاج

یم هدایپ و هنک یم ماهر ینابصع ، پیلیف ! نایم ام تمس وهب دنندش هدایپ

هش.

." شیربب تدوخ اب میراذ یمن ، هدروآ هانپ ام هب نوا ": بوکاج

یا!؟" هراکیچ وت مشبحاص هش:"نم یم کیدزن شهب ، پیلیف

هنک: یم زاب ور بقع رد یرفرفوم رتخد ، دنندش هریخ هگید مهب هک روطنومه

..." نییاپ "ایب

مریگیم ور شفیرظ تسد راچان هن!!هب ای مشاب لا حشوخ دیاب منود یمن

ابان هدرگیمرب رتخد ونم ندید ،اب پیلیف . مشب هدایپ نیشام زا هنک یم مکمک

." یرب مد... یمن هزاجا تهب هنز:" یم داد مرس یدیما

روطنیمه ور متسد ، رتخد . هنوسرب مهب ور شدوخ ات هنز یم رود ور نیشام

مروخن ات منک شیهارمه مش یم روبجم هود، یم نیشام تمس هب هتفرگ هک

. نیمز



. دنریگ یم ور پیلیف یولج قاچ، لچک درم نوا و بوکاج

.** پیلیف یاه یزاب جل ای مشاب مدوخ رکف هب دیاب منود یمن هدب حملا

وت شنرایم نوشدوخ هارمه و ندنب یم بانط هی اب تشپ هب ور شاه تسد

لا. ونراک

مزا مشچ و هتسشن ییا هشوگ هتسب یاه تسد اب پیلیف ریسم مامت

ات هدرک ریگ اج مرگ هپاناک نومه یور ونم ، بوکاج . هتشادنرب

.** منک تحارتسا

. میسر یم نیگراه هب دعب زور حبص

مشچ . ممهفیم هتسرف یم دورود نیگراه هب هراد هک بوکاج یلا حشوخ زا

.رد مریگیم عوهت تلا ح هسر یم مماشم هب هک یوب زا منک یم زاب ور ماه

هک دیفس گرزب رداچ و مشیم هدایپ نیشام ،زا هدش هیلخت و هزاب نیشام

لا حرد فارطا کیچوک رداچ اتدنچ منک! یم هاگن ور هراد یزمرق یاه طخ

ملغب ات هنک یم زاب ور شاه تسد هداتسیا نییاپ ، بوکاج . نتسه ندش اپ رپ

؟" تساجک پیلیف :" مسرپ یم مایم نییاپ هنک یم مهب هک یکمک هنک.اب

نیلوا وهب شمیتشاذگ یاج هرب:"هی یم اه رداچ زا یکی تمس ونم ، بوکاج

." میداد ور شتاصخشم یرتن کال

رداچ لخاد هنک. مادیپ رت تحار هنوت یم یالایو روطنیا منز، یم یدنخبل

یور یتسد . منوشن یم هدرک هدامآ مارب هک یداب تخت یور و مرب یم

." هراد ررض تیرادراب یارب یراد بت یلیخ ... خوا ": هشک یم متروص

منک!!... یم شهاگن بجعت اب

اجک زا :"وت مریگیم ور شتسد هشک یم منت یور ییوتپ و هنک یم م زارد

!" ماگمٱ هی نم ینودیم

مه وت زا رتشیب ، ماگمٱ هی ممدوخ نوچ ": هراذیم متسد یور شا هگید تسد

؟" هتلوا هچب منیبب مدش. رادراب

رداچ زا هنز یم مبجعتم هرهچ هب یدنخبل . مدیم نوکت ور مرس تریح اب

. هریم نوریب

... بوکاج _



." مدرگ یمرب یدوز ": هگیم دنخبل نومه اب هرایم لخاد ور شرس

دنچ عوهت تلا ح زا مراذ یم ملد یور ور متسد ، مشک یم یتحار سفن

. سا هدنز زونه هچب هک همولعم شیپ هقیقد

یم متمس هب ور هدش دنلب شزا راخب هک ور یناویل و هدرگ یمرب ، بوکاج

نک." وب طقف ": هریگ

یتسدود ور ناویل هک روطنیمه و هراذ یم شاپ ریز ور یبوچ هیاپ راهچ

هنک یم بوخ ور حملا هدنوشوج هایگ عوبطم یوب هنک، یم مهاگن هتفرگ

؟" یراد هچب :"وت مخرچ یم شتمس هب مشیم لا حرس

مدش رادراب هک عقوم ره هد:"هن، یم نوکت فرطود هب ور شرس ، بوکاج

." مداد تسد زا ورانوا

." مفساتم ": شور هب ور منیشیم منک، یم دنلب تشلا ب یور زا ور مرس

." نوشمتشکیم مدوخ ... یشاب داوخ یمن هنز:" یم یدنخبل

یاه هچب ینوت یم ... روطچ مش:" یم هریخ شهب هدش داشگ یاه مشچ اب

!!!" یشکب ور تدوخ

هنک. یم هزات یسفن ، بوکاج

حاتاالهی نم نک... فیرعت مارب منک یم شهاوخ منک:" یم رارصا شهب

!" مدیدن هگید یاگمٱ

افلآ هب هک هگید یاهاگمٱ مامت لثم ": هریگیم متروص تمس هب یمک ور ناویل

هچب و نز هک دوب اجنیا لکشم اما ، متشاد ور یکی منم ، نشیم هتسباو

ادج شا هداوناخ زا تفرگ میمصت دیمهف ونم یرادراب نایرج یتقو . تشاد

... تفم یاه فرح دوب غورد شمه . دشن یلو ... هشب

شتسود ... مدروخ تسد ور هطبار نیا وت مدوخ اهنت هک مدیمهف تقونوا

." متشک ور شا هچب ... داوخ یم ونم رتشیب هک هنوا مدرک یم رکف ، متشاد

هی راتفرگ تیه هرود :"وت هدنب یم ور انوا یلو منک یم هاگن شاه مشچ هب



یسکره اب ما تفج زج هب منوتب درک،ات لیدبت ونم هک مدش ماشآ نوخ یافلآ

..." شدوخ هلمج زا مشاب ماوخب هک

. مریگیم شاه تسد زا ور ناویل

نراد ندوب افلآ یاعدا هک یاه درم مامت یتقو تشادن ینعم ندوب اگمٱ _

. ندش یم کیدزن مهب نوشدوخ یاه هتساوخ یارب طقف

. هزره یاه نز لثم مدوب هدش

طقف یساسحا چیه نودب ، هروطنیمه هنک:"االمن یم زاب ور شاه مشچ

یاهافلآ هباوخ مه هتفیم منوج هب راو هناوید هک یزاین زا ندش در یارب

مش". یم یشحو

مخ متمس .هب هتفیم مهاگن دیفس ناویل لخاد زبس یاوتحم هب هنک یم ضغب

یم ونم تلا بند دوب هدموا بشید هک یسک نومه لثم افلآ هی هگا هش:" یم

." مدرک یم شادف ور میگدنز مامت تساوخ

ارچ... ": هسرپ یم ینوزرل نحل اب منک یم هاگن شترسحزارپ یاه مشچ هب

؟" ینک یم رارف شزا یراد

ور شلد هنکمم دننک یم اوعد مرس نراد بوخ یافلآ اتود مگب شهب هگا

. هشب تحاران داوخ یمن ملد ال صا ... مدب یباوج هچ ؟ منوزوسب

..." هپیتشوخ یلیخ نوا یه هد:" یم منوکت ، هراذیم ماپ یور ور شتسد

ونوا ، مرادراب ییا هگید یافلآ زا :"نم مزادنیم باال ییا هنوش ، منزیم یدنخبل

." مراد تسود یلیخ

"... نکن ور هابتشا نیا :"هآ، هنودرگیمرب ور شتروص

یارب شربب هتفرگ ور تمشچ یلیخ هگا ": هریگیم مدنخ ارچ منود یمن

." تدوخ

!" منزب شلوگ یراذیم نم... نوج هنز:" یم رادشک یدنخبل تنطیش اب

اه. هتخسرس یلیخ مشاب هتفگ _اما

." هدرک شباذج نیمه هش:" یم دنلب هنز یم ینکشب

." یلصا رداچ ،وت نیرمت هساو مریم هش:" یم دنلب و متسد هدیم ور ناویل

لخاد ور شرس ، منیبب ور شا هیاسزونه منوت یم ، هریم نوریب رداچ زا



! هرایم

. شغارس مریم _دعب

اگمٱ ، منوبرهم هردنآ یاه بیقر هک جهبلا یلیخ مارب ، میدنخ یم مهاب

... پیلیف .هآ نتسه

بشید سرتسا مامت دوجو اب مشکیم زارد تخت یور مراذیم رانک ور ناویل

. داوخ یم باوخ یمک مزاب ملد

؟ یباوخ یم ردقنیا ارچ الیی، طوم _

!! منیب یم ور الایو هایس یاه مشچ ملا، میم ور ماه مشچ ومخا

؟ ینک یم مخا یروجنیا دعب مدموا نم ولا، باوخ _

!!؟ هیلا خ شمه هک منیب یم ،وهی شندرگ رود مزادنیم ور ماه تسد

. نییاپ متفیم تخت یور زا

یم یاه باوخ مشیم رود الایو زا تقوره ارچ ! تسین اجنیا هک یکچیه

؟؟ مسر یمن شهب ، مدیم شتسد زا مراد هک منیب

. مزیر یم کشا لد هتزا اه هچب لثم ، منزیم داد منک... یم هیرگ

رداچ یوت زا مشک یم یتحار سفن . مریگیم مورآ ،هک هرذگیم یا هقیقد دنچ

زج هک منیبب منوت یم و نزاب ال ماک مه رانک کیچوک یاه رداچ ، نوریب مریم

. تسین اه رداچ لخاد یسک هلیسو اتدنچ

، پیلیف . منیب یم ور هش یم متخ کریس گرزب رداچ هب هک رخآ رداچ

. هتسشن رداچ هشوگ ندز، دنبتسد ییا هلیم هب ور شتسد !هی تساجنوا

. هشاب شدرس منک یم ساسحا !؟ هباوخ

یمرب مراد یمرب یداب تخت یور زا ور وتپ و مدرگ یمرب مدوخ رداچ هب

هشاب هدرک متیذا هک مردقچره مزادنیم شنت رود ور وتپ . پیلیف شیپ مدرگ

یلو تشاد ور منوجدصق ییا هظحل دیاش . هداد تاجنور ما هچب نوج نوا

منک. یراکره الایو رطاخ هب مرضاح منم ... هقشاع هکنیا شهانگ اهنت پیلیف

شدازآ تسد .اب مریگیم هلصاف شزا مشک یم شهایس یاهوم هب یتسد

مداتسیا هک روطنیمه . هشک یم شدوخ تمس !ونم هریگیم ور مرمک رود



المز یزیچ پیلیف : منیشیم وناز .ور هتفرگ نییاپ ور شرس منک، یم شهاگن

؟ یراد

": هشک یم متروص یور ور شتروص هنک، یم زاب ور شخرس یاه مشچ

." نسیخ تاه هنوگ

"... لئوگین ": هشک یم مرمک یور نامزمه ور شتسد

تحار منوتب ...ات ینومب ملغب وت هش یم ": منودرگیمرب شتمس هب ور مرس

." مباوخب

مرس یور ور شرس منک، یم عمج شلغب وت ور مدوخ . مدیم نوکت ور مرس

. هشک یم سفن مورآ هراذیم

هدش. نیگنس شباوخ هک ممهفیم هش یم ادج منت زا مورآ هک شتسد

... نوریب مریم رداچ ،زا منزیم شیدج هرهچ هب یدنخبل

یادص نش. یم گرزب رداچ لخاد نراد هک منیب یم ور یقاچ یاه کقلد

ولج هک یزیچ نیلوا مریم هک رداچ لخاد ، مونش یم ور یداش یقیسوم

گرزب هلیم ،باالی بوکاج ! هرداچ هطسو گرزب یبآ رختسا هی دایم ماه مشچ

بات ات هرظتنم یرفرفوم رتخد شلباقم تمس ، هنوزیوآ یبانط وزا هداتسیا

بات بانط هارمه ، بوکاج هس... ود_ کی_ ، هشب مامت بوکاج ندروخ

شدوخ هداتسیا وکس یور هک یرفرفوم رتخد و لباقم هلیم تمس هروخیم

دنروخیم بات مهاب یتقو . هریگیم ور بوکاج یاه قاس و هنک یم اهر ور

... ندز تسد هب منک یم عورش هاگادخان هک مش یم هدز ناجیه ردقنوا

هلوگنم یلک هش... یم دراو یگرزب لیف هک مونش یم ور یروپیش یادص

نوشیکی ، نشیمدر شرانک زا هزماب یاه کقلد ! ندرک نوزیوآ شهب یگنر یاه

بلا ج مرظنب .اما هریگیم ور شموطرخ و هنک یم زاب هلیف اب ور یخوش رس

تسد مارب و هتسیا یم وکس یور هک منک یم هاگن بوکاج تکرح ،هب دایمن

باال؟" یایب یراد تسود ": هدیم نوکت

یرتم جنپو راهچ ابیرقت مزادنیم دنلب هلیم هب هدیبسچ نوبدرن هب یهاگن



باالی مسر یم ...ات مریم باال طایتحا منک.اب شا هبرجت مراد تسود ! هعافترا

یمن هک عافترا :"زا هتسیا یم مرس تشپ و هریگیم ور متسد ، بوکاج وکس.

؟" یسرت

جهبلا... یلیخ _

واب دش نوزیوآ بانط زا یرفرفوم رتخد نا، هگید روجی همه باال نیا زا

ونیا ": هتسیا یم بوکاج ونم یور هب ور وکس هبل هروخیم هک یبات نیلوا

." نیبب

هگن ور شدوخ بانط هب نوزیوآ هقلح زا شاپ هی یور و هرپ یم سکعرب

." رتخد ... هیلا ع تراک ": منزیم تسد تریح !اب هراد یم

دراو هدیسرت اه کقلد زا یکی وهی . هدیم همادا شنیرمت ،هب هدنخ یم دنلب

هش! یم کریس رداچ

لا... ونراک تمس ندموا یصخش نیشام اتدنچ و سیلپ نیشام _هی

هرپ! یم اج زا شور هب ور کقلد

؟! سیلپ _

هک نم لثم مه ، بوکاج . هدرک االخالیف متحا هنک، یم لوه ارچ منود یمن

وکس هبل ندرک همزمز اب هدش بلج نوسارح یادص نوا هب شهجوت

." ندموا وت یارجام هب یگدیسر یارب اه سیلپ هک دننود یمن انوا ": هنیشیم

و هراذ یم رارف هب اپ نوشیکی هنک، ربخ اب ور انوا داوخ یم بوکاج ات

هب شسیگ کاله ندروآ رد اب مه یمود کقلد هش. یم اهر شتسد زا یطوق

نک". ربخ ،ور نسا هنک:" یم هاگن بوکاج

!" دیریم اجک هنز:" یم داد ، بوکاج

اهر لیف، . نریم نوریب رداچ زا هیچ اه سیلپ ندموا نایرج هگب داوخ یم ات

مر تلا وابح هریگیم نیمز ور هداتفا یطوق تمس هب ور شموطرخ هدش

یور هک لیف رس تشپ یاه هبعج هنک!! یم ادص ورس و هریم بقع ییا هدرک

... نیمز نتفیم ندش رابنلت مه

نوویح نوا یلو نشیم لخاد لیف لر تنک و نتشاد هگن یارب رفن دنچ

!! هنک یم دراو سرتسا مهب شادص ورس واب همهفیمن یچیه



..." مدرگرب دیاب منک": یم هاگن نوبدرن هب

." تسین یزیچ ": هریگیم ور موزاب یدرسنوخ ،اب بوکاج

..." هلیم نیا هب هنزب هگا منک:" یم شاگن سرت اب

هنک؟ ممورآ هراد یعس ، بوکاج

هش. یمن یچیه ششیه _

!" متسین مدوخ رکف هب نم ": منزیم داد

،وت هگید هچب هی دشن هش:"نیا یم مخ متمس هب یمک و هنز یم یدنخبل

." ینووج یلیخ زونه

ما هچب گرم بجار تحار ردقنیا هنوت یم روطچ منک. یم شهب ور متشپ

یم سح موزاب یور ور شتسد راشف ، مریم نوبدرن تمس !هب هنزب فرح

..." متسین وت لثم نم ": مشکیم ور متسد هدش، ما هتفشآ تلا ح هب هریخ منک!

. هدرکن ملو مزونه

هنک! یم روطنیا ارچ بوکاج

! هنوسرت یم ونم یدایرف یادص

عیرس هراد رداچ هک منیب یم و مدرگ یمرب وکس نما رظن هب حطس هبزاب

!! هریگیم شیتآ

هب ات نییاپ هریم روخیم رس تحار یلیخ ور هبور هلیمزا ، یرفرف ومرتخد

بوچ هش. یم شیتآ یاه هلعش تام ماه مشچ هنک. کمک شاه تسود

رداچ هنکمم !! نزوس یم نراد نتسه گرزب رداچ یاه نوتس هک ییاه

مرس. یور هشب بارخ

نک". لو ور متسد منک:" یم هاگن هرابود بوکاج هب

...؟ یرب یاوخ یم اجک _

هدش!! حور و گنر یب شاه مشچ لثم شا هرهچ

. نوریب میرب دیاب هش... یم بارخ زیچ همه هراد ینیب یمن _

! هشرسوت یچ ... هشک یم شدوخ تمس ونم



! بوکاج هدش تچ _وت

هچب عوضوم ، ماوخ یم ترذعم ": هنک یم اهر هلمج نیا اب وهی ور متسد

درک". م یبصع مکی

یلو هداد تسد زا ور شاه هچب هک هتسرد نوا منک، یم شهاگن ینابرهم اب

. دایب نوریب نوشرکف زا هتسنوتن

... لئوگین _

...؟" یدز ادص ونم مسا ...وت بوکاج منک:" یم هاگن شاه بل هب

هنک! یم مهاگن جیگ ، بوکاج

؟؟ ینک یمراکیچ باال نوا وت ایادخ ... لئوگین _

! منزیم مهوت زاب مراد هنکن ... سانشآ ردقنیا ارچ ؟؟ هیک یادص نیا

:"نم هریگیم ور ماه هنوش بوکاج هک هربخ هچ منیبب مدرگرب ماوخ یم

." مدزن تادص

بخ..." هلیخ ": مدیم نوکت ور مرس

؟"! نتلا بند همه ارچ ": هگیم ینوزرل نحل اب هش یم ما عنام زاب

هدش! هریخ مرس تشپ هب

الیی طوم ": هزادنیم شپت هب ور مبلق ، هزیریم مهب ور منورد انشآ یادصزاب

؟" یتسین نم

:"کإالایو"... مرایم نوبز هب ور شمسا هدارا ...یب منزیم یدنخبل

یم دنلب یوکس هبل و مخرچ یم لماک ، منزیم رانک مروز مامت اب ،ور بوکاج

مهب ور شادص ضغب اب نروخیم رس شاه کشا ، همدوخ یایو ...کإال متسیا

...!" یدیمن باوج منزیم تادص یچره ارچ ، یگدنز ": هنوسریم

." ینک مادیپ یتسنوت مزاب ": مدنخ یم

باال..." مایم االن اسیاو اجنومه ": هرایم ورباال شتسد

. نییاپ مایم مدوخ _هن

: هدنخ یم ضغب اب هریگیم ور مولجزاب بوکاج هک نییاپ مرب ماوخ یم

؟"! یراد شسود یتفگ هک هینومه نوا "



یاگمٱ هچ هش:"وت یم کیدزن مهب تداسح .اب مدیم تروق ور مولگ بآ

!" یراد قشاع یافلآ اتود هک یتسه

در بوکاج ... دایم باال نوبدرن زا هراد .کإالایو، مدیم هلیم نییاپ هب ور مهاگن

یمن یتکرح . هنوسر یم ور شدوخ مک مک هراد .کإالایو هریگیم ور مهاگن

. هشن ساسح رتشیب ات مد یمن نوشن یشنکا و منک

! نییاپ هنک یم ترپ وکس هبل زا ونم و هریگیم ور ما هقی بوکاج یلو

نومه ، هشک یمن لوط ییا هظحل هکنیا اب هروخ یم هرگ مهب الایو ونم هاگن

تسد زا سرت شریوصت ندرک تام ، مکشا یاه هرطق تمحازم اب هنحص

هنک. یم رو هلمح مبلق هب ور الایو نداد

دای ،هب کوش تدش ،زا یداب قیمع رختسا یوت متفیم دازآ یطوقس زادعب

یاه مشچ ،اب مروخیمن ینوکت چیه مراد بآ ریز زا هک یدب تارطاخ ندروآ

. منوم یم قلعم بآ یوت هش یم هدیشک هت هب هراد هک یسفن و زاب

کإالایو

هدز! مکشخ لئوگین نداتفا ندید ،اب نشیم لش ماه تسد

هکباالی مایم مدوخ هب مونش یم ور یتروصوم هرسپ نوا هدنخ یادص

مداد شلوه نم هنز:" یم داددنلب دنلب هنک یم جک ور شرس هداتسیا وکس

..." یتنعل

یتمس هب هش یم نوزیوآ بانط ،زا منوسریمور مدوخ .ات مریم باالرت

یم یقیمع سفن . مدیسر یم ور شباسحدیسر یم شهب متسد هگا ... هریم

رختسا وت منک یم ترپ ور مدوخ منزیم یباسح تسرد هجریش وهی مشک

مور. هبور هبور

هکنیا نودب ، منیب یم ور الیی طوم یولوچوک ... هتفا یم قافتا عیرس یلیخ

ریز مریم منوسریم شهب ور مدوخ هبآ. وت نوج یب مسج هی لثم هنک قتال



باال... شمرایم . شمریگب لغب وت اه تدم زادعب ات بآ

:"الایو....؟؟" هدرگ یم ملا هش،بند یم رداچ دراو ، ردنآ

مدوخ ات منزیم رانک ور بآ ما هگید تسد واب متفرگ ور لئوگین تسد هی اب

." ماجنیا نم ": رختسا هبل هب منوسرب ور

رد ور شوتلا وپ هنوسر یم رختسا هبل هب ور شدوخ هش یم مادص هجوتم

شرود ور شوتلا وپ هنک یم شلغب ، مراپسیم شهب ور لئوگین . هرایم

هریم بقع ، هراذیم

!!؟" هشاب هدرکن شفخ :"بآ متفیم نیمز یور مایم باال

یم شلا بند و مشیم دنلب ... هریم نوریب رداچ زا نم هب هجوت نودب ، هردنآ

هب هدامآ یاه رایهب هب ونوا ، ندموا مه یناشن شتآ و سن ال وبمآ نیشام منک.

ترپ پیلیف هب مساوح . ندیم ماجنا ور المز یاراک مه انوا ، هدیم تمدخ

.زا هگیمن یزیچ هشو یم هل هراد شردپ نیگنس یاه فرح ریز هک هش یم

ردپ هب دموا اج حملا وات منیشب تحار متسنوتن هنوا راک مدیمهف یتقو

رس ماهاب یمک هردنآ هطبار هکنیا ،اب متفگ ور زیچ همه شریگ تخس

. دیزرا یم لئوگین ندرک ادیپ هب یلو دش نیگنس

و مشیم کیدزن رداچ هب یمک ، مواکجنک یلیخ هنوشوگتفگ هدنوم هت هکنیا اب

تسد زا ور دنبتسد هراد کیمآ یاقآ یصخش راکتمدخ . متسیإ یم شوگ

هنک. یم تم ورمال شرسپ تینابصع اب شردپ و هنک یم زاب پیلیف

، یتفگن مهب ارچ ... ینک رارف هچب رسپ هی اب هک یدرب ونم یوربآ همه _نیا

هیچ! اراک نیا یراد دزمان وت هخآ

. هگیمن یزیچ هدش! هریخ نم ،هب پیلیف

ریغ راک نیا ههیبنت یارب ": هشک یم شدوخ تمس هب هریگیم ور شوزاب ردپ

شراکتمدخ هب هنک یم اهر ور شوزاب منک." یم تعنم زیچ همه زا تناربج

ات ریگب رظنرد شارب یصخش ناتسرامیب وت قاتا االنهی نیمه ": هریم هراشا

." هریگب رارق هرواشم و نامرد تحت

. مریگیم نییاپ ور مرس و مدزد یم شزا ور ماه مشچ

... متسین هنوید _نم،



هنک! یم تباث ور ییا هگید یزیچ هراد تاراک یلو _

ناور حور ": هدیم همادا هراد یمرب مدق رداچ زا نوریب هک روطنیمه درم،

تباث مه ناتسرامیب هب نتفر اب هک هشاب هنوت یم یزیچ اهنت ،وت یداع ریغ

." هدنب یم ور یتنعل یاه هناسر نهد مه هشو یم

؟ هدرک رارف رسپ هی اب شرس هب هدز یگب یاوخ _یم

وت هک نیمه ، همهفب یزیچ یسک تسین رارق رسپ نوا بجار ": هدرگیمرب درم،

هداوناخ هک نیا زا ادج ، یدرک اهر یتحار نیمه هب ور تیلوئسم یلک تکرش

ربخ اب ور یدزمان منوا ، یتسکش ور نیلوراک لد و نیکاش تزا یباسح رونلإ

هتفشآ عاضوا نیا مامت یارب یبوخ لیلد وت یرامیب ، هدرک عاالم مومت یزاس

." سا

..." متسین هنوید نم ": هزرل یم پیلیف یادص

! تسین بوخ متلا _ح

تلد ... ینک یم هاگن یچ هب یراد ": هگیم مخا اب هنز یم رانک ونم ، هردنآ

دش؟" کنخ

هش... یم رداچ لخاد نم هب توافت یب منک، یم مخا شهب منم

بلر یز مهرد و یدج هرهچ واب دایم نوریب شراکتمدخ هارمه ، پیلیف ردپ

." دایمن شیپ هگید پیلیف بناج زا یلکشم ": هدیم نانیمطا مهب

شردپ راگنا دایم رظنب هدنومرد پیلیف ، مزادنیم هردنآ هب یمشچ هشوگ

! هتشاذگ شفعض هطقن یور تسد

. نشیم عنام هردنآ یاه تسد . نیمز هروخب داوخ یم هک هراد یمرب یمدق

یاه مشچ نوا اب هراذیم هردنآ یاه هنیس یور ور شاه تسد ، پیلیف

"... مراذب ناتسرامیب نوا وت ماپ دیابن نم هنک:" یم یربلد نیگمغ یبارش

درم، هنک. یم شدوخ ی هنوید هراد ور هردنآ هک منزب سدح منوت یم

." مریگ یم وشولج ": هشک یم شا هدیرپ گنر تروص یور یتسد



مراد و مداتسیا ارچ منود یمن هنک، یم یهارمه شردپ نیشام ات ،ور پیلیف

یم منئمطم شندش هتسکش ندید دیاش منک. یم هاگن پیلیف االت وحا هب

هنک. دیدهت ور لئوگین هنوت یمن یرسدرد هگید هنک

رس هکباالی منیب یم ور مدوخ ردپ . مریم سن ال وبمآ نیشام تمس هب

هگیدمه متسد وت نوشاه تسد ... وراجنیا . هنارگن یلیخ و هداتسیا لئوگین

یچ هب یراد ": هرپیم مهب الیق خادب اب وهی . منزیم یدنخبل طابترا نیا !زا سا

!؟" ینک یم هاگن

یور زا ژنور یسکا کسام ، ناوج رایهب ، نوشتمس مریم عیرس و مشیم لوه

ماک یلو ، هدرگ یمرب لا مرن تلا ح هب هراد شضبن ": هراد یمرب لئوگین نهد

." دیشاب بقارم . هکوش الوت

الیی"... طوم ": مشیم مخ و مراذیم شا هدز خی تروص یور ور متسد

؟" ینیبیم ونم ": منزیم یدنخبل ، هدیم نوشن لمعلسکعزاب همین یاه مشچ اب

." یسرپیم شزا هیلا وس هچ نیا قمحا ": بقع هدیم ملوه مردپ

تسین یچیه لئوگین هساو اه ارجام نیا منک:"اپاپ، یم نوزیوآ ور ماه بل

." هدموا شرس منیا زا رتدب نوا

؟؟ تساه فرح نیا تقو _االن

. هنک یم هاگن مردپ هب هنودرگیمرب ور مزا ، لئوگین

یم بآ ملد وت دنق هک یروج ، هنیشیم مردپ تروص یور ینوبرهم دنخبل

هک تخت یور هنک یم شکمک و هراذیم لئوگین رس ریز ور شتسد هش.

ور شتسد هی لئوگین عقوم نومه . هنیشب هسن ال وبمآ نیشام زا نوریب

. هنوبسچیم شهب شدوخ و شندرگ رود هزادنیم

نم؟ !زا هدیسرت

بترم لئوگین شود یور هردنآ یوتلا هکپ روطنمه و هنک یم شلغب مردپ

مرس و منزیم مدق شرس تشپ . نیشام تمس شرب یم شدوخ اب هنک یم

؟" یرهق ماهاب ... مقشع ": مریگ یم شگنر یبآ هاگن یور هب ور

هنک. یم ناهنپ وتلا پ هقی ریز ور شرس و هریگیم مزا ور شهاگن

؟ هگم مدرک راکیچ ، هریگیم ملد



، یدد ": مشکیم مسیخ تروص یور یتسد . هریم نیشام تمس هب اپاپ،

..." یشاب هدرک لغب یروطنیا ونم دایمن مدای تقوچیه

هنک. یم قرف عاضوا _االن

؟ هراد راب ور تا هون نوچ _

زا رتشیب دیاش " هدنب یم ور منهد ییا هرغ مشچ اب هنک یم زاب ور بقع رد

." هرونلإ هی نوا االن نمض ،رد هراد جایتحا مهب وت

نوزیوآ رد زا یلدنص یور هنیشیم هک روطنیمه هش یم رادشک مدنخبل

...؟" یدرک تسرد ییاسانش تراک شارب ": مشیم

میی ال طوم کرسپ و هراذیم شرانک ور لئوگین و هنیشیم یلدنص یور تحار

کشال ییا هوهق یوتلا پ نوا لخاد هدنوبسچ اپاپ هب ور شدوخ هک روطنومه

هنک. یم یفخم مزا ور شدوخ گرزب یت

لخاد هگید رد وزا منز یم رود ور نیشام . هدنب یم متروص وت ور رد ردپ

و مدوخ هلصاف هب یهاگن هنک. یم تکرح و هنز یم تراتسإ هدننار . مشیم

مدوخ لغب وت شمریگب داوخ یم ملد ، مریگ یم زاگ ور مبل مزادن یم لئوگین

هدنوشوپ ور نوا یمیخض یوتلا پ هکنیا ،اب مراذ یم شرمک یور ور متسد ،

منوسر یم شولهپ وهب مشک یم شور ور متسد هش، یمن مک شتذل زا یلو

عفال. هتبلا ... هکبس یلیخ مدوخ تمس شمشکب تسد هی اب منوت یم

یادص و مش یم شتمواقم هجوتم هک شمشک یم مدوخ تمس هب یمک

نیا ونم تسد یتقو هشک یم لئوگین هب یتسد ردپ، ! دایم باال شندرک هیرگ

. دایم مدرد یباسح هک هریگ یم مقاس زا ینوگشین هنیب یم طسو

. زیرن مرک ردقنیا _

مشچ نوا و هزادن یم لئوگین نت رود ور شتسد منوا . مشک یم ور متسد

یاج ، مدیم باال ور مسیخ نیتسآ هنک. یم رود مزا ور ش کانبضغ یاه

تسد مشک یم شور متسد هدش خرس منک. یم هاگن ور هتفرگ هک ینوگشین



مش. یم هریخ مینک یم یط میراد هک ییا هداج وهب منیش یم هنیس هب

. مراد شتسود یلیخ زونه هک نم هنک؟ یم نیچمه ماهاب ارچ

. هتفرگ مورآ ، شندرک هیرگ یادص

... هدیباوخ دیاش

.*** مراد یمرب شزا مشچ مزاب مش یم اج هباج یمک

ییا هریزج هب عقاو ،رد میسر یم هنوخ هب هک هشک یم لوط یتعاس دنچ

ادیپ یارب ور رهش لک میتشاد وام تشادرهش زا یدایز هلصاف هک ندوب هتفر

هک یربخ اب مه انوا . میتساوخ کمک مه سیلپ ،زا میتخیر یم مهب شندرک

یوت هک یدارفا زا یکی ارهاظ . نداد تاجن یمگردرس زا ورام ندروآ ریگ

تسد زا ردقنوا ، نیلوراک . هداد شرازگ سیلپ هب هدرک یم راک لا ونراک

ما خهلا شیپ ناملآ هرب شداتسرف مردپ هک دش نوغاد ینابصع نم و پیلیف

هگید حاال هک وپیلیف و مردام زج . هنومب رود تاقافتا نیا زا یزور دنچ و

 تسین ترامع یوت ام رظتنم یسک هنودیم ولوچوک اگمٱ بجار ور زیچ همه

.

." میتشگرب منک":ام یم زاب ور یدورو یاهرد یلا حشوخ اب

لغب وت ور هباوخ ،هک لئوگین هنز! یم رانک ونم دایم متمس هب نارگن امام،

خالف رب هریم شکیدزن هش یم عمج شاه مشچ وت کشا . هنیب یم اپاپ

و هراد یمرب مردپ هنیس یور زا ور شرس مردام شنکاو اب لیوگین مروصت

لئوگین مراودیما ، شنیشنلد هلمج و امام یابیز دنخبل هنک. یم هاگن امام هب

." مرسپ . تدوخ هنوخ هب یدموا شوخ ": هنودرگرب شلوا تلا ح هب ور

تروص هب هریخ ، هلئوگین ندرگ و اهوناز تشپ شتسد هی هک روطنومه اپاپ،

، وپیلیف :" هگیم هنک یم هاگن امام هب ور شا هریخ هاگن و هشا هدز خی

؟" سا هدامآ شتخت

. رونلإ یاقآ _هلب

. هریگیم ور شاه کشا یولج . هسوب یم مورآ ور لئوگین هنوگ امام،

یدب یلیخ شنکاو نم هب تبسن لئوگین ": مریم نومقاتا هب وپیلیف لا بند هب

؟" داوخ یمن ونم هنکن ! هراد



روجنیا ور وت اه تدم زادعب منم :"هگا هزادن یم مضورس هب یهاگن ، وپیلیف

." مدرک یم رارف تزا مدید یم

هب یهاگن هی تسین مدب یلو دوب زیمآ هیانک مرظن زا شا هلمج هکنیا اب

یاهوم و عض ورس نیا ...اب متسیإ یم هنییآ یولج ! مرادنب هنییآ وت مدوخ

هب هسرب هچ دموا مدب مدوخ !هإ،زا هتفر ور و گنر هرهچ سیخ نوشیرپ

." مسرب مدوخ هب مکی هرتهب سپ ": منزیم یدنخزوپ . مقشع

مراد یمرب بوخ سابل تسد ،هی هدیم سفنب دامتعا مهب زاب وپیلیف دنخبل

. مومح یوت مریمو

اجنومه ور راوشس . تحار سابل هی ندیشوپ یباسح و تسرد مامح هی زادعب

و منزیم دید هنیآ وت ور مدوخ مرایمرد هراد لکش تنیباک تلا وت زیم هی هک

یم ور مسابل رطع یوب . نشور راوشس منک یم هنوش تسد اب ور ماهوم 

وا هراگدنام ماه سابل یور شوب هک هبوغرم ردقنوا منلکدا منک، سح منوت

هنک.زا تیذا شیگ هزات دنت یوب و منک هدافتسا شزا تسین یزاین المن

یباوخ سابل نومه ،اب هتخت یور لئوگین ... مایم نوریب هک مامح سیورس

هداتفا وور گنر زا هکنیا دش،اب مگ نومه الاب صا . مراد منم ور شتس هک

هنک یم کچ ور جنس بت ، وپیلیف . هدیم نوشن تویک ونم کرسپ مزاب یلو

هدش فیعض . هرادن وراد صرق و مرس هب یزاین چیه ": متمس هدرگ یمرب

همز"!... ال نوخ اال متحا

زونه نگیم ": مراذ یم وپیلیف هنوش یور ور متسد .هی نتسب ال ماک شاه کلپ

؟" هکوش وت

. یدب شمارآ شهب طقف یشاب روبص دیاب ... هیروجنیا تدم هی _ات

یچ؟" هچب ": منزیم چپ ششوگ رد منک یم کیدزن شهب رتشیب ور مدوخ

همز". ال صصختم ،هی مرایمنرد رس ازیچنیا :"زا هگیم مباوج رد مورآ

ییا هتسخ مهوت ، یکٱ ": مریگ یم هلصاف شزا مشک یم تسد ور شا هنوش



." قیفر نونمم . هنوخ یرب عرتهب ،

ور. متاشرافس هرن تدای _

نم تایلمع .حاال هدنب یم مورآ ور رد هریم نوریب هک قاتا .زا منزیم یدنخبل

هش. یم عورش

ال صا نوا ، مریگب ور مدوخ یولج منوت یم هگم ردقچ ، متسیا یم تخت رانک

متشاد سرت زا هظحل ره ؟ تدم نیا وت تشذگ یچ نم هب هنود یم

. مدرمیم

رادیب تقو هی مدرک سبح ور مسفن ، مشک یم زارد شرانک تخت یور مریم

. هشن

هک شنشور بوطرم یاه منک.بل یم هاگن شخر مین هب مخرچ یم ولهپ هب

فیطل یاه هنوگ . ننیریش یلیخ انوا هزادن یم بآ ور ملد هنز، یم یخرس هب

هش یم هگم . شا هتخیر مهب تخل طالیی یاهوم نوا ... شتام یتروص

ور متسد طایتحا اب مدیم تروق ور مولگ بآ منک. هاگن روطنیمه طقف

. منک یم شاهر ، مزادنیم شرود

یلو هنک، ضارتعا و هشب دنلب هک مراد راظتنا مدنب یم مکحم ور ماه مشچ

... تسین یربخ

. هرادن مراک نیا ناوت هک هلا حیب ردقنوا مکرسپ

ور شاهوم و مش یم دنلب تسد یور . منوبسچ یم شهب ور مدوخ رتشیب

؟ هتفرگ هابتشا اپاپ اب هنکن هنک یم عمج ملغب وت ور شدوخ . مشک یم تسد

.** شرانک مباوخ یم منک یم شلغب

مش!؟ یم دنلب یمورآ نوکت اب

." هروخب یزیچ هی نک شکمک ، مدروآ مرگ یاذغ شارب ": همرس امام،باالی

ینارگن اب امام . مدیم نوکت ور مرس ، نشیم زاب روزب مولا باخ یاه مشچ

یور ور متسد هنک. یم مرادیب ال ماک غاد پوس بوخ یوب . هراذ یم ماهنت

؟" یروخیم اذغ الیی... طوم ": مراذ یم لئوگین تروص



هبباال ما هقی یور زا شاه مشچ هنک، یم زاب کلپ مورآ . نزرل یم شاه مژه

؟" یتشاذگ ماهنت ارچ هش:" هریخ ماه مشچ وت ات هش یم تیاده

شمارآ ی همه شخبب :"ونم هشاه مشچ یوت کشا ، هزرل یم شفرحزا مبلق

." تقوچیه ... مراذ یمن تاهنت هگید نم.

ور تاه مشچ تقوره ": مدیم همادا ، شمسوب یم ، هریگ یم نییاپ ور شرس

." مترانک ینک زاب

شکشا هکنیا زا لبق باال، مرایم ور شا هنوچ مریگ یم هلصاف یمک

یم ما هدنخ ، هنودرگ یمرب ور شرس . مسوب یم ور شسیخ مشچ هروخبرس

. شمنوشن یم مدوخ هارمه مدرک شلغب هک روطنیمه و هریگ

." تمروخب ات روخب ": مشک یم نومدوخ تمس ور راد خرچ درگ زیم

یم هاگن منک،مهب یم پوس یاوتحم زارپ و مریگ یم متسد یوت ور قشاق

یلیخ :"وت شنهد تمس مرایم ور قشاق دنخبل اب هدرک بجعت مفرح زا هنک

!" یریگب نوج یاوخ یمن ، یتفر بآ

و شنهد مراذ یم مورآ قشاق ، هدیم هلصاف مه زا ور شاه بل

!؟" هروطچ شا هزم ": مرایم شرد

:"الایو..." ملغب هرپ یم . هدیم شتروق

مرس ، مدیم راشف مشوغآ وت ور شکیچوک ندب و هنک!نت یم هیرگ دنلبدنلب

. مراذ یم شرس یور ور

. هدموا متسد شقلق دایمن رد شادص هگید ، مشک یم تسد شرمک یور

هعفدکی هگا ": هگیم ینوزرل نحل اب منک یم هاگن شا هدش خرس تروص هب

..." یراذب ماهنت هگید

، یبیب :" مراذیم شبل یور ور، متسد مونشن ور شا هلمج همادا هکنیا یارب

هش". یمن رارکت هگید هک متفگ

...." مزاب ، مزاب هش... یم رارکت ": بقع هدیم ملوه و هنز یم داد



راکیچ منود یمن شندرک مورآ یارب . هتفیم قح، قح، هب شا هملکره نتفگ اب

همه نیا ، دنندروخ رس لا حرد شاه کشا و نزرل یم شاه هنوش منک!

مشچ اب ودره ، مسوب یم ور شاه بل ؟! هرایم اجک زا ور یکشا دیراورم

شسیخ یاه .مژه میدش هریخ هلصو مهب نوماه بل هک روطنیمه زاب یاه

. مسوب یم مورآ ور شبل . هنوباوخ یم ور شاه کلپ

اذغ"... ": منک یم پوس زا رپ ور قشاق هرابود مریم بقع

یم ورف تخت یور ور شاه تشم مخا اب هنک یم زاب ور شاه مشچ

.؟" یدادن همادا ارچ هرب:"

؟"! یاوخ یم سوب منک:" یم شاگن یکدزد دنخبل اب

و مریگیم متسد یور ور پوس باقشب . هدیم نوکت دییات هنوشن هب رس ومخا

..." یروخب لماک وتاذغ :"هگا شندز مه هب منک یم عورش قشاق اب

... ییچ هنک:" یم کشخ ور شسیخ تروص شسابل نیتسآ اب

!!...؟" یراذ یم طرش مارب

شور هب ور باقشب ، قشاق هی ؟اب هدش یدج ردقنیا ارچ هنز. یم مکشخ

طرش ": مگیم مولظم هدز، لوز مهب اراکبلط لثم مخا اب نوا و متسشن

." متشاذن

. ینک یم هجوت مهب ... مروخب وماذغ هگا یگب یاوخ یم یتشاذگ ارچ _

؟ تسین هجوت شدوخ االن نیا هگم _

. ماوخ یم ور وت نم ماوخ، یمن _اذغ

. تیتم ،سال هرتمهم زیچ االنهی نیبب یلو ماوخ یم ور وت منم _

! هشک یم رس و شنهد تمس شرب یم هریگیم ور پوس باقشب

..." هغاد یلیخ زونه ": مگیم بلر یز

؟!" یدش یضار :"حاال هدیم مهب ور خیلا باقشب

. مراذ یم زیم یور ور باقشب ، مشیم لوه لئوگین یدج تلا ح زا

. تسه ،مه رسد _

..." یدب ماجنا ور تفیظو هرتهب ، ماوخ یمن یزیچ ": هریگ یم ور ماه هنوش



، منهد وت دایم هراد مبلق ، مراد یمرب مورآ ماه هنوش یور زا ور شاه تسد

نوخ منک:" یم ضوع ور عوضوم ! هخآ ... شن اال تیعضو وت نتشاد هطبار

؟" یاوخ یم

... هدیم نوکت فرط ود هب ور شرس

زا یرادهگن بخ ، ماا نم... هفیظو منک:" یم هاگن شرس تشپ تشلا هبب

. ینک تحارتسا دیاب . ههوت

متروص کیدزن ور شرس . هشب یضار ات منزیم ما هلمج هت یوحم دنخبل

..." یریم هرفط ارچ ": هرایم

یلیخ االن یلو مرب ولج هسوب زا رتشیب مراد تسود منم مگب، شهب یچ

. هشک یم ونم اپاپ هتفویب شارب یقافتا .هگا شعضو هنوغاد

روزب هش! یم رتشیب شمخا ، مدیم تروق ور منهد مرب،بآ یم بقع ور مرس

." ادعب ... لئوگین باوخب منک:" یم شزارد

داگ! ،هآ هشب دنلب داوخ یم و هنک یم قتال مراذ یم تشلا ب یور ور شرس ات

هب تبسن نوا ... هضحم هابتشا سا هکوش هرسپ نیا هک تاصیخشت نیا همه

شیضیرم و هنک.درد یمن مرکف نوشهب یتح هک هدرس ردقنوا ثداوح مامت

منم! یراگنا طقف

تسد نیب راصح اتزا متسرف یم بقع و ما هنیس هب هبوکیم شاپ فک اب

. تفرگ درد یلیخ مراذ یم ما هنیس هسفق یور ور متسد . هشب تحار ماه

هش. یم دنلب نوزیوآ یاه بل اب

یم لفق ور ورد هریم مامح لخاد ! هراد یمرب یزیچ وهی شدمک رد هریم

کش رسد هب ممشچ . هشکب لوط هرارق راگنا یلو ، منومیم شرظتنم یمک هنک.

وئاکاک ریش عمط منک. یم هزم هزم ، منزیم کنوخان یمک ، هتفیم الیت

منیب یم هک منک یم وراکنیا ردقنیا منزیم کنوخان مزاب ، هدیم توتهاشو

ور شدیفس ییا هلوح سابل شمنیب یم هش یم زاب هک مامح هدش!رد مومت



نودب ، هراد ییا هبنپ شوگ اتود هک شرس هتشاذگ ور شه وکال هدیشوپ

ات هشک یم تسد ور شاهوم یور کاله هشب مشچ وت مشچ ماهاب هکنیا

هنک. کشخ ور شاهوم

و یمدنگ هنیس هک شزاب هقی نوا هریم تلا وت زیم تمس وهب هنز یم مدق

زیم یولج یلدنص یور . هدیم کاف هب ونم هتشاذگ شیامن هب ور شکیچوک

ور شدوخ صوصخم نویسول مرک ، هزادنیم شاپ ور شاپ هنیشیم شتلا وت

یدوبک ، شارخ یاهاج ، هزیر یم شگنشق یاه تسد یور یمک هراد یمرب

شرس یور زا ور شه وکال مهلا یم مهب ور شاه تسد . هدنوم شتسد یور

زاگ ور ،مبل هشک یم شندرگ یور ور یمرک یاه تسد نوا ، هرایم رد

. هریگیم ماقتنا مزا هراد تش! ... مریگیم

ندرگ یور هک ور اه تسد نوا ریوصت منیب یمزاب ، مدنب یم ور ماه مشچ

هلصاف اب متخت یور هک نم و هتسشن هنییآ یور هبور هش. یم هدیشک شغاد

یمین منک، یم زاب ور ممشچ .هی منیبب حضاو ور شا همه منوت یم مک یلیخ

یور نیگمغ یبآ یاه مشچ نوا و هدنوشوپ ور شتروص شیی طال یاهوم زا

ییاپ نوا هنز یم شاه تسد هب ور مرک زا یمک .زاب هخرچیم شیمرک ندب

یور ور شتسد . هتفر رانک ییا هلوح یادر ... هتخادنا شاپ ور هک ور

و فیطل تسوپ نوا متسشن هک ییاجنیا زا منوت ،یم هشک یم شاهاپ

شندب و نت مدوخ شمریگب شزا ور مرک نوا مرب دیاب منک. سح ور شمرن

و هریم رانک زیم یولج ،زا مراد ندش دنلب دصق یتقو یلو ملا. مب ور

. هراد یمرب یسابل و هنک یم زاب ور شدمکرد

ارچ مینک حلا مکی مهاب داوخ یم شلد هگا بخ ، مشیم هنوید مراد امسر

؟! منک یم غیرد شزا مراد

ات هک هدرک شنت یهایس داشگ تکا .ژ متسیا یم شرس تشپ ، مشیم اپ

هقی و هراد یدیفس زیر یاه ،خلا ییا هبنپ تکا .ژ هسر یم شاه نور یور

شاپ ور شراولش . هدیم نوشن هنهرب ور شا هنوشرس هفرط هی شداشگ درگ

مرس منک یم لفق شندب رود ور ماه تسد باال، شا هدیشکن زونه هنک یم

هک ییاج منک،هب یم شوب و مشک یم سفن . شندرگ یوت مرب یم ور



یم هک ییاه نوکت اب هش یم مخ ولج هب هتسیأب تکرح یب یروطنومه

باال. هشکب ور شراولش هراد یعس هک همولعم ، هروخ

ور شنار هلا شک درو شسابل ریز زا ور متسد منک،هی ش فقوتم هکنیا یارب

منک. یم شزاون ماه تشگنا سمل اب

. هراد یم هگن تسد

. مسوب یم ور شندرگ دنخبل اب

شندرگ . هدیم هیکت ههور هبور هک دمک هگید رد هتسب هبل هب ور شینوشیپ

هنم هب شتشپ هک روطنیمه ور شا هنت نییاپ ، مروخیم ماه هسوب اب ور

منک شدر شریز سابل اتزا مدیم تکرح ور متسد . هنوبسچ یم مهب رتشیب

بل . هریگیم ور مچم هک مربب ولج رتشیب ور مراک و مریگب شور تلآ نوا

اب هشک یم ورباال شراولش . مراد یمرب شندرگ یور زا ور مسیخ یاه

. مریم بقع مدق هی هنز یم مهب یکی شتشپ

ندش قارب توهش زا هک یاه مشچ و شخرس یاه هنوگ نوا اب هدرگ یمرب

یم هدب.ات همادا شیزاب جل هب هرارق هحضاو ال .ماک هدنب یم ور دمک رد

همادا الیی،ایب طوم ملا:" نیم هش. یم در مرانک زا مشب کیدزن شهب زاب ماوخ

..." میدب

مهب هک یلا حدض هرب:" نوریب رد زا داوخ یم و هراد یمرب ور اذغ ینیس

..." هتفرن مدای ور یدز

نم. یولوچوک ": مشک یم تسد ور ماهوم تشپ

." ینک اهر هدش کیرحت همین ینوت یمن

هد! یمن تیمها

!!" نشکیم ونم اپاپ امام، ... ورن نوریب ینیس نوا "_اب

. هریم نوریب قاتا وزا هنز یم یثیبخ دنخبل

! هریم نییاپ هراد اه هلپ ...زا شلا بند متفیم مشک یم یقیمع سفن



یم تحارتسا ، نییاپ یدموا ارچ مزیزع ": شنیب یم اه هلپ نییاپ امام،

!" یدرک

. هبوخ منک.حملا رکشت هزمشوخ پوس یارب متساوخ _

هی سپ :" هریگ یم شزا ور ینیس و هشک یم شتروص یور یتسد امام،

!" منیچب بوخ همانرب

امام. ، هشاب _

." نومقاتا ... میرب :"ایب مگیم ششوگرد مریگ یم ور شتسد مسر یم نییاپ

. هزوسب مارب شلد ات منک یم شهاگن یروج هنک، یم مهاگن یکدزد

." ماوخ یمن ": هشک یم متسد ریز زا ور شتسد

درد شیف تال ردقچ ... شرپ وت مدز یروجدب راگنا ،خاآ هریگ یم هلصاف مزا

. هراد

هتفرگ ور شتسد هک یباتک ام ندید اب دایم نوریب هنوخباتک وت اپاپ،زا

بترم ور هنوخباتک ماوخ یم ... نییاپ دیدموا هک بوخ هچ ": هدیم نوکت

." مکمک نیایب منک،

ولج کرسپ هک مریگب ور لئوگین تسد زاب و منک زاب بل ماوخ یم

." یدد مشچ ": هریم

. هریم هنوخباتک لخاد

شزوریپ هاگن و هدرگ یمرب یمک ... مریم زاب شلا بند نوزیوآ یاه هنوش اب

دایب رد شغیج ات مدب شراشف ردقنوا داوخ یم ملد هد. یم مهب ور

. فوووه

و هتسیا یم اه هسفق زا یکی یولج ردپ، . سا هتخیر مهب یباسح هنوخباتک

وهب متسد هد یم وراه باتک زا ینیگنس هبعج هنک یم بترم وراه باتک

خ اجنوا ": انوا تشپ هتفر لئوگین هک هنک یم هراشا پچ تمس یاه هسفق

..." هیلا

. اجنوا مربب ور نیگنس هبعج هک داوخ اپاپ،یم

یم ور هبعج . هنوخباتک یاه هسفق تشپ مریم مورآ یاه مدق اب

اماب یور ولج یدومع هنوخباتک مزادنیم فارطا هب یهاگن ... نییاپ مراذ



. هنیبب ورام هنوت یمن و هراد هلصاف هداتسیا شولج اپاپ هک ینوا

باتک ات هسود منک یم هاگن الیی طوم .هب هنومولج هگید هسفق ات هسود

دلج هرامش ندیداب ، هشک یم یتسد شاهدلج وهب هریگیم شتسد یور

. هراذ یم یبوچ یاه هسفق یوت تقداب

. نروخیم مهب شا هریت رپ یاه مژه نوا منک یم هاگن شخر مین هب

. وشن هریخ مهب یروطنیا _الایو

منک. یم تاگن ماوخب روجره ینم _ملا

... هتفیم شتسد وت اهزا باتک . مسوب یم ور شبل ، متمس هدرگ یمرب

"... هشاب اه باتک نوا هب تساوح هش:" یم دنلب اپاپ یادص

اپاپ". هشاب :"اااا مریم بقع

. هراد یمرب نیمز یور زا وراه باتک هنز یم یدنخبل

مزا ": هسفق وت مراذیم و مریگ یم شتسد زا ور محازم یاه باتک

..." نکن رارف

داوخ یم ملد ": هنوباوخ یم متروصرانک ور شتسد هدیم هیکت هسفق هب

." یشاب ملا بند

شاهولهپ یور ور ماه تسد مرب، یم کیدزن ور متروص شتسد تکرح اب

." مرادن تقاط هگید الیی، طوم سوبب ونم ": مراذیم

مهب رتشیب منک یم شهاگن طقف . هزود یم ماه بل هب ور یبآ یاه مشچ نوا

." یمهفیم یراد حاال ور وحملا سح هش:" یم کیدزن

هشاه بل یور ماه بل هک روطنیمه . شمسوب یم ، مریگ یم زاگ ور شبل

..." میدش یواسم ": منزیم یدنخبل

هنک. یم رت شنوبزاب ور مبل یور

!! نیراذن یطاق وراه یخیرات هشاب نوتدای ، اهرسپ _

. نتفر رد شریز زا یارب ییا هنوهب . هدرگ یمرب اپاپ یادص ندینش ،اب لئوگین

ور ششوگ ،الهی شمنوبسچ یم مدوخ هب هخرچیم هملغب وت هک روطنومه



... هراذ یم هنوخباتک هسفق یور ور شتسد .هی منزیم بل

. منک یم سح ور شندب ندش لش

ملغب زا روزب ور شدوخ ، لئوگین . مرایمرد اوه و حلا زا اپاپ یاه مدق یادص

عیرس و هراد یمرب ور متشاذگ هسفق یور مهرد هک یاه باتک هنک. یم دازآ

هب یهاگن دایم نومتمس هب هگید باتک دلج هسود اپاپ،اب هنک. یم نوشبترم

یم ما هنیس هب ور شتسد یوت یاه باتک ، هزادنیم لئوگین نامدیچ

." هشب مومت عیرس نک کمک مهوت :" هنوبسچ

. مدیم نوکت ور مرس

لئوگین

. مبذعم یلیخ رونلإ یاقآ ندوب اب

یاه ندیسوب . هنود یم ور زیچ همه همشیپ یتقو منک یم سح

نوشعمط متشاد شیپ هظحل دنچ هک کإالایو یاه بل رکف !زا نومیکشاوی

مش. یم هریخ اه باتک هب سرتاب مدشنریس زونه و مدیشچ یم ور

. مراذب هسفق یوت ات منک یم نوش هتسد مراد یمرب باتک هبعج زا مزاب

دیاب ": هراذیم مرمک یور ور شتسد رونلإ یاقآ ... متفیم بقع ! هریم جیگ مرس

." ینک تحارتسا رتشیب

لخاد زا ونم هراد راگنا هچب نیا ، مراذیم ملد یور ور متسد منک، یم شهاگن

. مراد یدب سح هروخیم

هنک. یم شزاون ور متروص نارگن هش. یم عمج کشا ماه مشچ وت وهی

هش... یم هایس ماه مشچ یولج ، مریگیم ور شوزاب

الیی؟! طوم _

؟ هبوشآ ملد یوت . مریگ یم شلغب وت هنک یم ادج شردپ زا ونم

... هیلا خ وت گرزب هرفح هی راگنا



منک. ربخور هدرک یفرعم هردنآ هک یرتکد مریم نم . تقاتا شربب _

!!" مقشع ... یدشیچ هنک:" یم مدنلب هدیم باوج هتسکشاپ تسد الایو،

. مزگیم ور ماه ،بل مراد درد مدیم راشف و مراذیم ملد یور ماه تسد

مزا زونه منک یم زاب ور ماه مشچ هنک، یم مزارد تخت مرن حطس یور

. هتفرگن هلصاف دایز

ور شندرگ و منک یم هلمح شهب یبیجع یاهتشا اب وهی تسین مدوخ تسد

هب ور مشین یاه نودند . هنومیم تکرح یب هتفیم تشپ .هب مریگ یم زاگ

. مکم یم راشف اب ور نوخ منک یم ورف شگر یوت یتخس

نوا هکنیا لثم . هدیم تسد مهب یبوخ سح ات منک یم رارکت وراکنیا ردقنوا

. مشاب هدرک رپ ور هرفح

منک یم یهاگن شیمخز ندرگ هب هش یم ریزارس منهد هشوگ زا یدایز نوخ

مراذیم شا هنوش یور ور ماه تسد . مشک یم شقیمع مخز یور منوبز و

؟" یبوخ ": هسرپ یم مزا مش. یم دنلب شور زا

لثم دیشخبب ": مریم رانک تلا جخ .اب هنک یم زیمت شتشگنا اب ور مبل هشوگ

." مدرک هلمح اه یشحو

. هنیشیم مرانک هنک، یم شزاون ور ماهوم

یور یکانسرت یبط کنیع هک هدیمخ ریپ رتکد ندید اب هش یم زاب قاتا رد

. شمریگیم مکحم الایو لغب وت مرپ یم هراد شاه مشچ

شفیرعت ردنآ هک یرتکد نومه نوشیا ": دایم لخاد درمریپ هارمه ، رونلإ یاقآ

." نوریب یایب هرتهب داد.کإالایو ور

هکنیا ": هگیم هزادنیم الایو هب یراب فسات هاگن هنیشیم تخت هبل ، درمریپ

!" سا هچب یلیخ زونه

شلغب .زا تشادن یریصقت هک نوا ، هنک یم متحاران الایو هدنمرش هاگن

." متساوخ مدوخ ": مایم نوریب

..." هچب یدرک هلجع یدایز ": هریگیم ور ما هناچ رتکد

هراشا کإالایو ،هب رونلإ یاقآ مرب. یم بقع ور مرس ، دایمن مشوخ شراتفر زا

هرن". هش :"یم مگیم یدد هب ور مریگ یم ورایو ال تسد . نوریب دایب هنک یم



یمن شندنوم یارب یعنام یدیسرت ردقنیا هنز:"هگا یم یدنخزوپ ، رتکد

." منیب

". مرظتنم نوریب نم سپ ": هدنب یم ور ،رد رونلإ یاقآ

دیفس یاهوم هک رتکد .هب هتسیا یم رانک هریم نییاپ تخت یور الایو،زا

و هراد یبترم یاه لیبیس و شیر منک، یم هاگن هتسب تشپ هب ور شدنلب

زارد هنک یم مروبجم و هراذ یم ما هنیس یور ور شتسد . هیندرم یلیخ

. مشکب

." شاب تحار ولوچوک اگمٱ ": هرایمرد شفیک یوت زا ور شا هنیاعم لیاسو

یم شمارآ مهب الایو دوجو ، مدنب یم ور ماه مشچ و مشک یم یقیمع سفن

هد.

هگب! یچ داوخ منک،یم یم سح مندب یور ور درم یاه تسد

**

مرس هش.الایوباال یم مومت ماهاب شراک هک هشک یم لوط یتعاس عبر هی

؟" هروطچ شلا :"ح هنیش یم

." نملا اهس هچب ": هراذ یم شغامد کون یور ور شبیجع کنیع رتکد

نامزمه ییاتود ! منومیم هریخ ریپ رتکد هب بجعت اب الایو لثم مش یم دنلب

اه؟"! هچب ": میگیم هگید مهاب

ولقود ، هنوسآ نوشنداد صیخشت اه اگمٱ یارب ": هزادنیم باال ییا هنوش رتکد

." هرادراب

کیچوک نکسا وهی تشاذگ ملد یور شیپ هقیقددنچ هک یکیچوک هاگتسد

. هتشاذگ شیامن هب ور متلا ح تیعضو مامت هک هنک یم کچ ور هداد ماجنا

؟" هرادن یرطخ ": هسرپ یم ینارگن الایو،اب

تحار نامیاز یارب ، شهار اهنت ": هشک یم ییا هزایمخ یدرسنوخ اب رتکد

." هنومب هدنز عقوم نوا ات هگا هتبلا . هشاب هنوت یم نیرازس



؟" نیتفگ یچ هش:" یم دنلب الایو،

هرادن یفاک نزو ، هشلا س هدزنوپ طقف نوا هنک:" یم عمج ور شلیاسو ، رتکد

هدش". فلت ههام شیش جنپ متشاد اگمٱ ، هنیگنس شارب هچب اتود لمحت

! هنز یم مکشخ

تبقارم شزا بوخ یلیخ :"ام هراذ یم ما هنوش یور ور شتسد کإالایو،هی

." هشب تیذا میراذ یمن مینک یم

." هریم شیپ بوخ زیچ همه ... هشاب روطنیا هش:"هگا یم دنلب رتکد

مردقره هنک:" خیلا رتشیب ورام لد وت دایمن شدب راگنا ، هریم رد تمس هب

هنک." یم دیدهت ور شنوج شفیعض ندب ، هیوق هنک دومناو

منک یم شهاگن هروخ یم رس ما هنوش یور زا الایو تسد . هریم نوریب رد زا

هش". یمن میزیچ :"نم هدرک مخا

. مشخبب ور مدوخ منوت یمن هتفویب تارب یقافتا _هگا

یاه فرح :"ایب مراذ یم شا هنیس یور ور ماه تسد مشیم دنلب وناز یور

." مینک شومارف ور یریپ نوا

؟ هیخوش ؟! هچب اتود _

رهاوخ هدب!هی هگم منک:" یم هاگن شا هدیرپ گنر هرهچ هب منزیم یدنخبل

." هنوم یمن اهنت و هراد ردارب هی ای

." مشاب اهنت ماوخ یمن منم هنز:" یم گنچ ماهوم یوت

اه یچ وت هب ندیسر یارب هنود یمن نوا ": مراذ یم شا هنیس یور مرس

." مریمب یگداس نیمه هب تسین مرارق ، مدیشک

". مینک طقس وراه هچب :"ایب هریگیم هلصاف مزا

مش! یم هریخ شنارگن یاه مشچ هب بجعت اب

هب ماوخ یمن ، مدرک یم طایتحا رتشیب ییاگمٱ هی متسنود یم هگا نک رواب _

مدب. تتسد ...زا مهابتشا رطاخ

ور نوماه هچب مسا ": مریگیم ور شاهولهپ مدیم نوکت فرط ود هب ور مرس

." هابتشا راذن



زا مهاب نک.ایب دامتعا مهب ": مدیم همادا یمرن اب هریگ یم نییاپ ور شرس

." میایبرب شسپ

. مدرک یمن سح ور مبلق یدوبن یتقو ": هروخیم رس شاه مشچ یوت زا کشا

"

ماه تشگنا رس اب متسیا یم شولج وناز یور ، شمشک یم مدوخ تمس

مرب یم ور متسد .هی مسوب یم ور شاه بل و منک یم کاپ ور شاه کشا

یوت هک روطنیمه ، دایم تخت ور وناز هی .اب ملغب وت شمرایم شرمک تشپ

یم ماهوم الی ور شتسد . منک یم شزارد هنک، یم میمهارمه هسوب

..." یشاب توافت یب ردقنیا ینوت یم روطچ هرب:"

بل منک. یم کاپ منوبز ندیشک اب ور هنک یم سیخ ور شا هنوگ هک یکشا

مورآ یلیخ . مراذ یم شبلق یور متسد ، منوبسچ یم ششوگ هب ور ماه

ور شتسد منک. یم نوشزاب و مرب یم سسابل یاه همکد تمس هب ور متسد

شنوبز یور منوبز منک. یم ریسا ور شاه بل زاب هک هراذ یم متسد یور

یور متسد ، مدیم نوکت ور مرس . هنز یم یدنخبل نم، هدنخ شوخ مشک یم

یم ور ما هنوشرس و هش یم دنلب شاه جنرآ یور . مشک یم شدیفس ندب

." میدب شماجنا تااه یلیخ :"ایب مریگ یم ملغب ور شرس . هسوب

روطنیمه . شمسوب یم و مشک یم تسد ور شا هنیس ، هنک یم مهاگن رامخ

یم نییاپ ور مراولش و مشیم دنلب متشاذگ شاهولهپ فارطا ور ماه وناز هک

. هراذ یم شرس ریز ور شتسد ،هی هدیشک زارد مریز . مشک

شمزادنیم ، مرایم رد مه ور مراولش یاه هچاپ و منیشیم شتفس مکش یور

یاهاپ .کإالایو،هب هسر یم موناز اتباالی مدنلب داشگ تکا .ژ تخت نییاپ

یمرب زیخ شور مراذ یم شوزاب یور ماه تسد هنک، یم هاگن ما هنهرب

شنت یور وطالین و قیمع یاه هسوب . مسوب یم ور شندب و مراد

درو مسابل ریز زا ور شتسد دوب.هی هدش گنت شنت یوب یارب .ملد مراکیم

یم هک روطنیمه هنک. یم رت جاتحم شدوخ هب ندرک سمل اب ور منت



هش! یم زاب قاتا رد وهی هک مرب یم رت نییاپ ور مرس شمسوب

!؟ هنز یم نومکشخ رد هب میرپیم اج وزا دره

دنلب الایو یور زا عیرس . هنک یم اهر ام عضورس ندیداب ور رد هتسد ، پیلیف

هظحل ور شاه مشچ هنودرگ یمرب ور شرس ، پیلیف . هنیشیم منوا مش، یم

. مزادن یم شوزاب رود ور متسد و منیشیم .انکرالایو هراذ یم مه ور ییا

! اجنیا هدموا یچ هساو نوا

! هداتفا یقافتا تسادیپ هدرکن یریغت هک شعضو رس هش،زا یم لخاد

یم ور هردنآ هنوخ ... سردآ ": هنوخرچ یم قاتا وت ور شهاگن یبصع

." ماوخ

هش یم هگم ؟ هدش یزیچ هش:" یم دنلب و هدنب یم ور شاه همکد الایو،

؟" یشاب هتشادن ور شسردآ

هنک، یمن راک ملقع ": هدیم هیکت شرس تشپ راوید هب هدنومرد ، پیلیف

تعاس هی هک دوب ییاوعد مرایم رطاخ هب هک یزیچ اهنت منک یم رکف یچره

." میدرک شیپ

راوید هب هداد هیکت هک روطنومه و هراذ یم شتروص یور ور شتسد

نم یلو مراذن اپ یتنعل ناتسرامیب نوا وت ات درک یگدنود یلک ": هنیشیم

!".. مداد ور شیاوج یچ

سامت شاهاب ": یلدنص یور هنیشب ات هنک یم شکمک ینوبرهم کإالایو،اب

؟" یتفرگ

، دادن ور مباوج یلو متفرگ سامت یلک :"هرآ هدیم هیکت یلدنص ،هب پیلیف

دش رورم زیچ همه مارب هک تعاس مین دعب هدش. تحاران یلیخ متسد زا

مدز." یدنگ هچ مدیمهف هزات

. مریگ یم سامت هردنآ ،اب مراد یمرب یلسع زیم یور زا ور الایو لیابوم

یور متسد و منزیم یدنخبل . هدیم باوج هکنیا ات هروخیم قوب یلیخ

داد". باوج ": مراذ یم یشوگ

نم"... هب هدب ور یشوگ هش:" یم دنلب یلدنص یور ،زا پیلیف

هنزب فرح تاهاب داوخ یم ال صا مینیبب راذب نک ربص هش:" یم عنام الایو،



." هنای

..." هردنآ :"سالم مدیم نوریب یسفن

؟" هبوخ تلا :"ح مسرپ .یم هدیم یمورآ هب ور سالمم باوج

؟ یتفرگ سامت هدشیچ _

! مریگب سامت هک هشب یزیچ دیاب هگم _

هنعط اب هدش یکاش ردقنیا هک هتفگ شهب یچ پیلیف . هتحاران هک همولعم

؟" یتفرگ یم سامت دوب هدشن یزیچ هگا ": هگیم

." مسرپب ور تلا ح ماوخ یم ...": مگیم یگدنمرش اب

! هرظتنم هک منک یم هاگن پیلیف هدب،هب باوج ات هشک یم لوط یمک

دب. یلیخ ... لئوگین هدب _حملا

. تشیپ مایم _

. نیدرک ادیپ ور هگیدمه هزات ... یشاب الایو شیپ دیاب _وت

مزا ور تدوجو تقوچیه .وت مراذب تاهنت داوخ یمن ملد . میایم مهاب _

موه!؟ ... یدرکن غیرد

... مترظتنم _

شیپ میریم بشما ": مایم نییاپ تخت یور منک.زا یم عطق ور طابترا

". هردنآ

؟" مایب منم هش:" یم مکیدزن ، پیلیف

." هگید زور هی یارب یراذب رتهب ": هتسیا یم رمک هب تسد الایو،

دینیبب ور هگیدمه زاب هگا هتحاران یلیخ هردنآ ": متسرف یم بقع ور ماهوم

هنک". یمن ریغت یچیه

." ماوخب ترذعم شزا ماوخ یم ": هریم بقع ، پیلیف

ور شتسد هش! یم ضوع یلیخ هراد پیلیف منزیم یوحم دنخبل

". میروخب مهرانک ور هنوحبصات ایب ادرف نک تحارتسا هنوخ :"ورب مریگیم

." یرایب تسدب ور شلد ینوت یم و هیبوخ تصرف هنز:" یم یدنخبل کإالایو،



". مایم حبص ادرف ": هشک یم بقع ور شتسد ، پیلیف

. نوریب هریم و هزادنیم یهاگن نومات ودره هب

***

ماش هی هک وگب مهب ": شلغب مرپیم هنک یم زاب ور هنوخ رد هردنآ یتقو

!" همرظتنم هزمشوخ

یم هنک یم مدنلب مشلغب یوت هک روطنومه و هشک یم متروص یور یتسد

." هروطنیمه هک همولعم ": لخاد مرب

." همنشگ یلیخ هک نم ": هدنب یم ور رد هش یم لخاد نومرس تشپ کإالایو،

ونم نوبرهم یاه اباب لثم و هنز یم رانک ور یلدنص تس هدامآ ماش زیم

یعقوم دای ونم شراقواب و نیگمغ هرهچ ، هراذ یم یلدنص یور مورآ

. دنوخ یم مزیزع لئون یارب ور هناقشاع یگنهآ تشاد نس یور هک هزادنیم

هرب. یم بقع نم رانک یلدنص مهایو کإال

. نوتمنیب یم مهاب هک ملا حشوخ _

یم رتشیب ماش امتح دوب اجنیا مه پیلیف هگا هنز:" یم یدنخبل الایو،

." دیبسچ

ات هراد یمرب مولج زا ور مباقشب و هنیشیم الایو یور هبور هشک یم یهآ

مدش." هتسخ شاه یهاوخدوخ تسد :"زا هشکب هزمشوخ یاذغ زا مارب

یلیخ یدرک شکرت هک یروطنوا منک رکف یلو ": منزیم یگنرمک دنخبل

..." شیدنوسرت

هنک. رپ ات هراد یمرب ور الایو وملا هراذ یم مولج ور اذغ زارپ باقشب

دوب. هدرک شومارف ... تساوخ یم ور تنوخ سردآ ام شیپ دوب هدموا _

؟"! پیلیف هنک": یم هاگن الایو هب هردنآ

_هلب.

منهد مراذ یم ور گرزب غرم تشوگ هکیت نوا مش، یم اذغ ندروخ لوغشم

یم یواکجنک .الایو،اب هشک یم شدوخ یارب ساالد یمک هردنآ . موجیم و

؟" هدموا شیپ یلکشم ؟ هدشیچ ": هسرپ

ور مدینش یم دیاب هک یاهزیچ ": هدیم نوکت ساالد یوت ور شلا گنچ ، هردنآ



." نیمه طقف . مدینش

. هردنآ هدش تقشاع پیلیف ": مدیم تروق ور منهد یوت یاذغ . هریگ یم ملد

دوب". هدشن نوشیرپ روطنیا یزیچ نداد تسد زا یارب حاتاال نوا

یمرب ور سس تس.الایو، هریخ هنز یم مهب لا گنچ اب هراد هک ساالید هب

منم ارب ات مریگ یم شولج ور مباقشب هزیر یم شیراخوس غرم یور و هراد

نک". رواب مسانش یم ور پیلیف تاساسحا ": مدیم همادا . هزیرب

کرت انیا زا رتدوز دیاب ": هگیم هردنآ هبور هزیر یم ماذغ یوت ور سس الایو،

." یدرک یم ش

". هنیبب ور یسک یتحاران هنوت یمن هراد یگرزب بلق هردنآ ": مگیم دنخبل اب

زادعب و شنهد یوت هراذ یم هنک یم ورف شماخ یوهاک یوت ور شلا گنچ

نوریب ولوچوک هدزاش موبلآ یتسنود :"یم هدیم وشهاگن الایو هب شندیوج

؟" هدموا

؟؟" بخ هنک:" یم بجعت رپ نهد الایو،اب

..." هگیم :"ونم مراد یمرب ور بآ ناویل قوذ اب

. مروخیم بآ زا هعرج دنچ

هدرک نیرمت ردقچ تفگن تهب لئوگین هنز:" یم دنخبل الایو هب بجعت ،اب هردنآ

؟" هسرب طبض هب ات

ندرک تبحص تقو هک دموا شیپ نومارب مهرس تشپ ارجام ردقنوا _

. میتشادن ور هگیدمهاب

ور یگدنناوخ ماوخ یم ": مروخیم اذغ زا هگید قشاق دنچ یلا حشوخ اب

." مدب همادا

." یدش غراف هکنیا زادعب هنک:" یم زاب بل هدروخ اج هک روطنومه کإالایو،

ارچ؟ هخآ _

نس ور یرب یاوخ یم دایم باال تمکش هگید تقودنچ ": هدنخ یم

...!!" راکیچ

مارب هشیمه کإالایو یاه هدنخ . منزیم یدنخبل منم ، هدنخ یم هک روطنیمه

هنک! یم مروصت روطچ هراد منود یمن طقف . تسه و هدوب یگنر باذج



رکف تیدعب موبلآ وهب ینک تحارتسا بوخ ینوت یم مه تدم نیا یوت _

. ینک

مهاب یمک و دننک یم عمج ور زیم والایو هردنآ ، مینک یم مومت هک ور ماش

مدوب هردنآ هنوخ یتقو هک یقاتا نومه مریم مقاتا .هب دننک یم تبحص

تسج لوغشم قاتا یوت هک منیبیم ور منوطیش شوگرخ ... تشاد قلعت مهب

". نئوگنپ ااسیاو ": شلا بند مریم . هزیخ و

و منیشیم تخت یور . مشکیم شمرن یاهوم یور متسد منک، یم شلغب

منک. یم یزاب شاهاب

یاهاپ و تسد منک یم دنلب ماه تسد یور شوگرخ و مشک یم زارد

. هدیم نوکت ور شاهاپ و تسد ، هراد هدنخ مارب شقلعم

لو ملغب یوت منک. یم اهر ور شوگرخ و مشیم دنلب ! هریم باال مبلق شپت

ارچ!!؟ االن هخآ مدیم تروق ور منهد .بآ هروخیم

.... هتیه هرود نیا . مدرک هبرجت مه بقالن ور ساسحا نیمه منئمطم

؟؟" ییاجنیا ": هشک یم یکرس هنک یم زاب ور قاتا الایو،رد

هش... یم غاد هراد مندب . مراذ یم متروص یور متسد

؟؟ هیرطع هچ نیا _واو،

. شمنیبب ات مدیم هلصاف مه زا ور ماه تشگنا زا اتود

! یندیشک تلا جخ لا حرد الیی؟ طوم _

؟ ینک یم سح یرطع _هچ

. یسکس یاه نلکدا هیبش ، هصاخ یوب _هی

شرب متروص یولج وزا هریگ یم ور ماه تسد چم ، هتسیا یم مور هبور

!" تسین ییا هناسفا تیه هرود نومه نیا ": هراد یم

مخ متمس هب یمک . منک یم هاگن هدرک ریسا ور ماه چم هک شاه تسد هب

هتراب نیلوا وت ": همولعم متروص باق شهایس یاه مشچ ،وت هدش



..." ینک یم شساسحا

ور متسد هک روطنیمه . مریم بقع هنک، یم هلمح متمس هب هنز یم یدنخبل

ور مندرگ ، هراد یم هگن مرس فارطا ور ماه تسد و منت یور دایم هتفرگ

مزا هنازابجل هک مشکب ماوخ یم شاه تسد ریز زا ور متسد . هسوب یم

"... مشاب دازآ راذب هنک:" یم شغیرد

یم مبیصن ور شیصرح یاه یاه زاگ و هکمیم هک روطنیمه هد یمن یتیمها

متوص یور هبور دنخبل ،اب مریگ یم زاگ ور مبل . هرایمرد ور ما هآونهلا هنک

هماه مشچ هب هریخ هک روطنیمه ... هتفرگ لش یمک ور ماه تسد ! دایم

نودند هب ور شمرگ یاه بل و مراذ یم شتروص فارطا ور ماه تسد

هرب. یم ماهوم الی ور شاه تسد مش یم دنلب هنک، یم میهارمه . مشکیم

یم وراک نیمه مه ،الایو مرایم رد ور مسابل و مریگ یم هلصاف یمک شزا

زا شرانک مدرگرب ماوخیم ات یفرط مزادنیم و مراد یمرب ور شسابل هنک

مراشف شلغب یوت مکحم هزادن یم منت رود ور تسد هنک.هی یم ملغب تشپ

همادا مفتک یور ات ور شقیمع یاه هسوب و هسوب یم ور ما هنوشرس . هدیم

. هدیم

هراتس دادعت هباوخیم متسوپ یور هک یسفن رهاب مدنب یم ور ماه مشچ

هراد شنوبرهم تسد ریز هغاد مرگ مبلق هنک یم ادیپ شیازفا منومسآ یاه

هگید تسد مش. یم ولو شلغب وت مدیم هیکت شهب دنخبل هش.اب یم بوذ

یم شزاون ور متلآ هنک. یم زاب ور ما همکد هخرچیم منیج رمک یور شا

یم نادنچ ود ور مناجیه هروخیم ور مندرگ هدش... ریزارس منهد بآ هنک

تکرح ور شتسد بوخ یلیخ . مشکیم هآ مراذ یم شتسد یور متسد هنک،

مخ ولج وهب مراذ یم تخت جات یور ور متسد .هی مرادن تقاط هگید هدیم

." میدب شماجنا مش:"ماآ،الایو...ایب یم

ریز زا ور هدش سیخ مماک شیپ اب هک شتسد هشک یم نییاپ ور مراولش

ندب و تسوپ یور شتسد سمل زا منساب هب هسر یم ات هشک یم متلآ

هال مراد نم یمورآ ردقچ :"افلآ، مدنب یم ور ماه مشچ تذل اب مدش کیرحت

." مشیم ک



هرایمرد ور شراولش هراد هک منیب یم ماپ الی زا هروخیم نوکت تخت

و هنهرب ودره .حاالهک هدیم باال یوربا ماپ الی زا هنک یم جک ور شرس

چیه هش یمن وحم نوماه بل یور زا هناثیبخ یاهدنخبل و میدش یرشح

زا هراذ یم ماه نور یور ور شاه تسد . منیب یمن ور نومدوخ زج ور زیچ

هش. یم در مریز

و هزادن یم مندرگ رود ور شاه تسد هدیشک زارد منت ریز هک شمنیب یم

شاه بل . هدش رس راگنا مزاب همین نهد . هشک یم ما هنیس یور شاه بل

اهر الایو رس باالی هلیم یور زا متسد ، هکمیم و هراذ یم ما هنیس کون ور

سفن زا هدیمهف راگنا ، مراد هگن تلا ح نیا وت ور مدوخ منوت یمن هش یم

اب هراد یمرب مندرگ یور زا ور شتسد .هی میکشاوی یاه ونهلا رادشک یاه

، هدیم ژ اسام ور ماهوزاب مرس تشپ دایم هش یم دنلب مریز زا تکرح هی

نییاپ شاپ هیور و هراذ یم تخت هبل ور شوناز منودرگ یمرب ور مرس

، شندرگ تشپ مرب یم ور متسد هی هسوب یم ور مبل . هتسیا یم هتخت

لخاد ور شتلآ هشو یم مخ مهارمه یمک هدیم هیکت مرمک هب ور شا هنیس

ور ماه بل ، هرب یم ورف منک سح منوت یم ور شسیخ یاج زونه هک مندب

یم ور مادص ررکم یاه ندیسوب اب مشک یم یدنلب هآ درد زا هک هشاه بل ی

نومه یور و مدرگ یمرب ، مرایب ماود نشیزوپ نیا یوت منوت یمن دایز هرب.

تکرح ور شدوخ یتقو ، مراد یم هگن ور مدوخ واپ تسدراهچ تلا ح

نهلا یادص هشک یم مندب یور ور شاه تسد ، منک یم دردزا یمخا هدیم

متسد ندرک زارداب ور تشلا ب مشک یم تلا جخ هردنآ زا هریم باال هراد ماه

زاگ ور تشلا وب مرب یم ورف شلخاد ور مرس ، مرایم مدوخ تمس

. مریگ یم

هزماب یلیخ ... ینیبب عضو نیا وت ور تدوخ دیاب »: دایم الایو هدنخ یادص

.» یدش

یاه نوکت . مدنب یم ور ماه مشچ و مرب یم تشلا ب ریز ور ماه تسد



مندب هش، یم سیخ ماپ ،الی دایمرد مکشا هش یم رت عیرس هراد شمورآ

هتسخ هآ هشک یم نوریب مزا ور شدوخ و هرب یم تخت هگید تمس هب ور

ما هنت نییاپ درد هب مساوح ردقنوا ، منزیم یدنخبل هریم رد شبل ریز زا ییا

یم سح مرمک یور الایو یاهوم ، دیسر یمن مشوگ هب الایو یادص هک دوب

. اجنوا هدنوباوخ ور شرس منک

ور شرس ، مخرچیم و مراد یمرب تشلا ب یور زا ور مرس هدموا تخت یور

." باذج یوب یبیب هنک:" یم دنلب

ور متخل ندب و مایم رت نییاپ . منک لغب ماوخ یم ور شرامخ یاه مشچ

مه لغب یروطنیمه ": مربیم ورف شندرگ وت ور مرس ، منوبسچیم شهب

." میباوخب

هی هزادن یم نومدوخ یور و هراد یمرب تخت هشوگ زا ور مرن یوتپ

نیرتهب ابالایو یگدنز ، متحار و مورآ ردقچ . هراذ یم مرس تشپ ور شتسد

. قشع و تینما ساسحا ... مدرک هک دوب یباختنا

** ؟! هراد دوجو ایند یوت یزیچ هچرتهب نیا زا هگید

! مرپیم اج زا وهی سرت زا شمنیب یمن منک یم زاب یتقو ور ماه مشچ

هک یروج مبسچ یم شهب رتشیب منک، یم ادیپ شلغب یوت ور مدوخ

. مشب لح ماوخبراگنا

... وشاپ وشاپ وشاپ ، لئوگین _

هدش!؟؟" یچ هیچ منک:" یمزاب تمحز هب ور ماه مشچ هدیم منوکت

پیلیف ، میداد تسد زا ور شفصن هنک:" یم مدنلب و هریگ یم ور متسد

"!! یباوخ زونه هنز...وت یم فرح هردنآ اب هراد هدموا

هب انوا یصوصخ یاه فرح بخ :"هآ، مشک یم ور ماه تسد الیق خا دب اب

هچ؟" ام

؟" اجنیا یدموا یچ یارب ال صا هنک:"وت یم مهب یمخا رمک هب تسد

میرب ام هگا :"حاال مچیپ یم مدوخ رود ور وتپ و منزیم رانک ور ماهوم

هنک؟" یم ریغت مه یزیچ نوریب

هردنآ هنوخ هک دوبن مدای ال صا یلو ، مباوخب رتشیب تساوخ یم ملد



و تقو زا تحار ردقنیا هک هیوق مدآ ردقچ هردنآ ممهفیم .حاال میتسه

تسنوتن تقوچیه ور لئون هکنیا اب هنک یگدیسر مهب ات تشذگ شنامز

... یچیه منک یم راکیچ مراد نم تقونوا . هشاب هتشاد شدوخ یارب

تخس ندوب بوخ دننک یم تباث تهب هک نبوخ ردقنوا یروجنیا یاه مدآ

اب هنک،زاب شمارآ ساسحا ات مشاب شرانک هکاالن یاج ،هب تسایند راک نیرت

شوگ ور الیغ کرپ یاه قن قن و منزیم ترچ مراد هشن شاوعد پیلیف

. مدیم

اب هنک یم زاب هک ور بآ شود ، مومح هربیم روزب ونم و هنک یم مدنلب

ور مندب و نت هنک یم لر تنک ونم بوخ یلو شمشکیم بقع ضارتعا

. روشیم

! یروشب ونم وت ماوخ یمن _

... ینک یمن وراکنیا هک متدوخ _

هی دعب هدیم همادا شراک .الایو،هب ملا میم ور ماه مشچ ، هریگ یم مدنخ

هک یراکره هنک. یم منت سابل هنک، یم کشخ ور مندب یاج همه هرایم هلوح

. مدیم ماجنا هگیم

یاراک اه هچب مومح ینک منت سابل ینک ممومح یدلب بوخ هک _حاال

. وتاب نوشیورس

." مزیزع هشاب ": هشک یم ور ماه پل هنز یم یدنخبل

یراگنا . میریم نوریب قاتا وزا هریگ یم ور متسد مشوپیم ماه سابل یتقو

ردقنوا واماالمن تفگن نوشاوعد بجار یزیچ هردنآ هکنیا !اب هرارقرب حلص

هک نیمه هن.اما ای هدش لح نوشنیب عوضوم نیا مدیمهفن هک میدرک رید

رکف یهاگ مش یم مورآ یمک هراد ور هردنآ مارتحا و هتسشن پیلیف منیبیم

. هرادن ور قشع و یتخبشوخ تقایل پیلیف منک یم

ور یچ تقایل یک منک رکف نیا هب مدیم هزاجا مدوخ هب هک هچ نم الهب صا

. هراد



هردنآ هنوگ ، هنک یم مرت لا حرس هگیم ژی رنارپ الایو یهک دنلب ریخب حبص

..." ریخب حبص ": مسوب یم ور

رظنب پیلیف اما . هدیم ور مباوج و هنز یم یدنخبل روزب ، هدرس شهاگن

هنک:" یم مهاگن ییا هظحل پیلیف . منیشیم زیم تشپ الایو ونم هلا! حشوخ

؟" هیچ

." تمشکیم ینک تیذا ور هردنآ :"هگا مگیم تدیدج اب

؟" هندرک دیدهت تقو هچ :"االن هزادن یم یهاگن مهب ،الایو هدیم باال وربا

؟" هرت تحاران هشاب لا حشوخ هکنیا یاج هب هردنآ ارچ مش:" یم هریخ شهب

. هشک یمرس ور شهویمبآ ناویل و هنودرگ یمرب ور شرس الایو،

هنک. یفخم هنوت یمن هک هدموا شدب مزا ردقنوا ، مدرک شتیذا نم _

؟" پیلیف منک:" یم هاگن هنیشیم شلمج هت هب هک یدنخزوپ هب

. هراد تسود متسه هک الیی ویه نیمه ونم نوا _

یم ، مداتفا شمشچ هنز:"زا یم لوز ماه مشچ وت ترفن هشواب یم یدج

هدب". هیده ور شقشاع هاگن مهب زاب هک منک یراکره ماوخ

. یگنجب ناهج درم نیرتهب یارب هرارق هگا هیلا :"ع منزیم یدنخبل

؟ یراد یساسحا هچ ،وت هردنآ _

هتسشن زیم تشپ ام رطاخب طقف و هرادن ندروخ هب یلیم بشید لثم راگنا

منک یم پیلیف هب یمخا هدینشن ورام یادص هک هشراکفا قرغ ردقنوا و

مورآ ": مراذ یم هزیم یور هک هردنآ تسد یور متسد !! هدرک راکیچ شاهاب

." هرایم ورباال شرس

؟ هبوخ تلا _ح

. لئوگین مبوخ _

***

. تشذگ زور نوا زا هام شیش جنپ

دامتعا و مدرک داب یباسح ، مرادن و متشادن پیلیف و هردنآ زا یربخ چیه

یم دگل اه هچب . منزب رس هی شهب یتح نوریب مریمن هدیسر رفص هب مسفنب

مدش. یتشپک وال نیگنس هدش لکشم مارب نتفر هار ، دننک یم متیذا و دننز



، مرادن یبوخ سح مزاب یلو دنسر یم مهب بوخ یلیخ الایو یاباب و امام

نیا هب مدرک یمن التالش صا هتخس ردقنیا یرادراب نارود متسنود یم هگا

. مشب رادراب یدوز

مدز. یراک نیچمه هب تسد نوا سرت زا هک مدیم پیلیف هب یشف

یمک ممق ال خا ، مراذ یم متسشن هک یلبم رانک زیم یور وراه هویم باقشب

.کإالایو دایم مباوخ شمه مرادن رناژی چیه ما هتسخ ورغرغ ، هدرک ریغت

یوت نم و هتکرش یوت رهظ ات حبص زا هک منوا ، فوا . لبنت سرخ هگیم مهب

. منزیم هلک ورس امام اب گرزب هنوخ نیا

. مراذ یم مدوخ رانک ور لر تنک منک یم شوماخ ور نوزیولت

زا هک منیب یم ور وپیلیف هنک، یم زاب ور رد راکتمدخ !! دایم رد گنز یادص

؟" هروطچ تلا ح لئوگین :"سالم هدیم نوکت تسد مارب رود

منوت یمن هنز": یم مهب یرس هی هام ره ، منک یم شهاگن مهرد هفایق اب

." مروخب نوکت

رکف ارچ یدش ساسح یلیخ وت لئوگین ": هراذ یم زیم یور شفیک ، وپیلیف

نرادراب هک ییاسک یارب ندز مدق ... هتفیم یدب قافتا یرب هار هگا ینک یم

." نشاب هتشاد یتحار نامیاز هش یم ثعاب هبوخ یلیخ

مریگ یم منک، یم زارد شتمس هب ور متسد هش یم دنلب مرگ یاج زا شسفن

هنک. یم مدنلب و

؟" نشیم مهرتگرزب نیا :"زا مراذ یم ملد یور متسد هی

نلماک االن نوچ ننومیم نزو نیمه ابیرقت ": هشک یم تسد ور ماه هنوش

." نشیم لیمکت رخآ یاه هام ات هک هدنوم یئزج یازیچ یرس هی طقف

هرب. یم قاتا تمس هب ونم و هریگ یم ور متسد ینوبرهم اب

هبرس یلیخ نوا مرظنب هنک؟ یمن هک الیق خا ؟دب هسر یم تهب _کإالایو

. تساوه



منک. یم الیق خا دب نم ...اما هنوبرهم و بوخ یلیخ نوا _هن،

. میریم اهباال هلپزا مورآ

! یایم رانک روطچ تتیه هرود _اب

. ییااآ هش... یم لبق زا رت تخس هامره _

؟" ینیشب یاوخ یم هش:" یم نارگن

." متخت ور مرب ماوخ یم ... هدنومن یزیچ ": مدیم نوکت فرطود هب ور مرس

مش. یم زارد تخت یور مورآ میسر یم قاتا هب یتقو

. منک یم کچ ور تراشف _

نک". یاوخ یم یراکره ": مدنب یم ور ماه مشچ هلصوح یب

هش یم میلبنت ... مونش یم ور شندش هتسب یادص هش، یمزاب قاتا رد

..." ییی ال طوم ": هراذ یم مبل یور شاه بل منک. زاب مشچ

؟" یدموا منک:" یم زاب ور ممشچ هی

هنک. ملغب ات مرب یم شتمس هب ور ماه تسد

یمن هدرکن تداع زونه هتشذگ زور همه نیا وپیلیف نیبب هنز:" یم یدنخبل

منک". شلغب منوت

منک یم ضغب هنک. یم هدامآ ور جنس راشف هاگتسد هگو یمن یزیچ ، وپیلیف

هش. یم عمج کشا ماه مشچ وت

"... مزیزع ااااا ": هرایم رد ور شتک

..." یروطنیا هنک:" یم ملغب تشپ ،زا هشک یم زارد مرانک

شزا ور تتبحم مدرکرکف یدز فرح یروجی هنز:" یم یجک دنخبل ، وپیلیف

." ینک یم غیرد

. هسوب یم ور مندرگ ، هروخیم رس ممشچ یور زا مکشا

منک. کچ ور شراشف ماوخیم راذب شتحار _

ملا یگلماح یگدرسفا ، نکن هیرگ ": متروص ولج دایم هش یم دنلب الایو

هناالن". هشدعب

." مکرتیم مراد منک یم سح منک:" یم نوزیوآ ور ماه بل

..." یکرتب هدنوم زونه هنک:" یم کاپ ور ماه کشا و هدنخ یم



** ." شنوسرتن هنز:" یم شوزاب هب تشم ،اب وپیلیف

مارب رونلإ یاقآ هک یگرزب بات ، میریم یتشپ طایح غاب هب رهظ زادعب

. هدیم مبات مورآ و شور منیشب هنک یم مکمک ،الایو هدرک تسرد

!" داوخ یم کنخ زیچ هی ملد ": مگیم مروخیم بات مراد هک روطنیمه

! شتسین شمنیبب ات منودرگ یمرب ور مرس ؟! مونش یمن یباوج

...!! ییوهی تفر اجک

. مشک یم هزایمخ

یم شهاگن ، دایم متمس هب هراد گرزب لگ تسد هی اب هک منیب یم ،ور پیلیف

": هریگ یم متمس هب ور لگ هتسد و هتسیا یم مور هبور هک یتقو ات منک

." ههوت یارب نیا

؟" هروطچ هردنآ اب تا هطبار . تمدیدن ههامدنچ :" مریگ یم ور لگ تسد

. تسین _دب

...!!" یدرک داب ردقچ ": هگیم یدنخبل واب هنک یم هاگن مهب

همادا . مراذ یم ملد یور متسد متفرگ ور لگ هتسد هک روطنیمه

." یدش تشز یلیخ ": هدیم

زا یراد هش:" یم مخ متمس هب یمک هریگ یم ور ما هنوچ منک. یم ضغب

الایو". یاه هچب رطاخ هب منوا یتفویم تخیر

ملداعت هدیم ملوه شتروص وت منزیم لگ تسد اب مرب یم بقع ور مرس

. نیمز ور متفیم تشپ وهب مدیم تسد زاور

. هریگ یم ما هیرگ مرمک درد زا

یم ور پیلیف یتقو ، دایم هراد تبرش ناویل اتود اب هک منیب یم الایو،ور

." یدروآ شرس هچبالیی ": دایم نومتمس هب عضو نیا وت ونم و هنیب

". داتفا درک لوه شدوخ نوا ": هتسیا یم رانک ، پیلیف

هنک. یم مدنلب



؟ هنک یم درد تییاج ؟ هدشن یزیچ _

ربب"... اجنیا زا ونوا منک:" یم هقلح الایو ندرگرود ور متسد هی

! پیلیف یاوخ یم یچ _

ونیا نم ، هدرک کرت ونم هردنآ هنک:" یم هاگن نومودره هب یبصع و تحاران

." منیب یم هچب اتود امش مشچ زا

راک وت نومرس ، میدرکن یراک ام ": هشک یم مرمک یور شتسد الایو،

." هنومدوخ

هنک. یم کرت ورام یدنخبل اب هدیم نوریب یسفن ، هشاب هدیما ان راگنا

ماد وت مراذب دیابن ، تسین یزاب نوبرهم تقو .هناالن هریم شلا کإالایو،بند

..." شلا بند ورن ": منزیم داد سرت ،اب هتفویب

یم ور بات بانط ، مراد روز هنک یم کمک متیعضو هب یمک ندوب ماشآ نوخ

منوت یمن فوووه مراذ یم مرمک یور متسد هی مشیم دنلب تمحز هب مریگ

. شلا بند مرب دنت دنت

،رد پیلیف . دننز یم فرح مهاب نراد غاب یجورخ رد یولج نوشمنیب یم

ماهاب ینک یضار ور هردنآ یایب نماب هنک:"هگا یمزاب الایو یارب ور نیشام

." مخرچ یمن نوترورود هگید هنزب فرح

ییاج نوا :"کإالایو،اب مگیم تیدج .اب هدیم بیرف هراد ،ور منوبرهم یایو ال

..." یریمن

کشم هریگب دای راذب منک:" یمزارد شتمس هب ور متسد . هدرگ یمرب متمس هب

هنک". لح شدوخ ور شت ال

ماه مشچ هب پیلیف ، مشک یم مدوخ تمس هب ور .الایو هریگ یم ور متسد

و هدیم زاگ هک مریگ یم شزا ور مهاگن . شنیشام یوت هریم هشو یم هریخ

. هریم

هلا؟ عف تیماشآ نوخ مشش سح _

هش". یم فصن هراد مرمک راگنا هدب. :"حملا مدیم هیکت شا هنیس هب ور مرس

." یکمخی دایمن رظن هب روطنیا ": هدنخ یم

مش. یم عمج شلغب وت رتشیب



مرمک ات هک مدنلب یاهوم .هب قاتا یوت میدرگ یمرب ات هشک یم لوط یلیخ

." مدش تشز و قاچ یلیخ تفگ پیلیف ": منزیم تسد هدیسر

. یدشن _

نم". یارب ینتشاد تسود مزونه ": هسوب یم ور متروص

لوا هدرک جک ام تمس هب وشهار زاب تدم همه نیا زادعب پیلیف هکنیا زا

و هدید ور مداسیاو الایو تشپ هک یروجنوا منک یم سح حاال یلو مدیسرت

مزا ور مدروآ تسد هب یتخس هب هک یگدنز مدیمن هزاجا هگید هدیمهف

. هریگب

کإالایو

***

هک منیب یم هاتوک لنش هی مش یم هدایپ نیشام ،زا هراد هگن مگیم هدننار هب

و کیتوب لخاد مریم . هگنر زمرق هراد مه وکاله هسر یم نکنام رمک ات

الیی. طوم یارب شمرخیم

یم ور شیرادراب رخآ یازور هنک، شوداک مارب ات ماوخ یم هدنشورف زا

هک اتقو یضعب هک هدش نیگنس شباوخ هک ردقنوا ، هنارگن یلیخ و هنورذگ

. هدرم منک یم سح منک شرادیب ماوخ یم

. هنک یم نفد روگ وت رابدنچ ونم هنک زاب ور شلبنت یاه مشچ نوا یتقو ات

هلپ هار وت ور اپاپ امام مش. یم هنوخ دراو عیرس مسر یم هک ترامع هب

. منیب یم

شبظاوم ، اراکمه زا یکی ینومهم میرب هرارق بشما میتفگ لئوگین هب _ام

. شاب

." هرذگبشوخ ": منزیم یدنخبل امام هب

زونه ": هزیریم مهب ور ماهوم هزادن یم متسد یوت یوداک هب یهاگن اپاپ،



." یشیم ردپ یراد منک رواب منوت یمن

لگشوخ هب ات منک یم یط وراه هلپ و مریم رد شتسد ریز وزا مدنخ یم

. مسرب ایند یومخا نیرت

یراد هچب باتک هراد و هتسشن تخت یور هک شمنیب یم ، هزاب قاتا رد

. هنوخیم

_سالمسالم.

". مسرت یم ... مراد درد یلیخ نم راکرس ورن هگید هنک:" یم مخا

رد ور متاورک و تک . هرایم نوبز هب ور شتاروتسد هنک مهاگن هکنیا هنودب

." نکزاب ور توداک ": منیشیم وناز ور شولج و مرایم

هش یم ،مخ هراذ یم ماه تسد یور ور شاه تسد ، هراذ یم رانک ور باتک

. هسوب یم ور مینوشیپ و

..." وداک نوج :"خآ هنیشیم شبل یور ینیریش دنخبل

هنز. یم قرب شاه مشچ لنش ندید هنک،اب یم شزاب و شریگ یم مزا

. میدرگ یم میریم اپاپ امام لغب وت میزادن یم ور اه هچب یشوپیم ونیا _

شا هلا چم ور لنش هچراپ وهی هک هنک ناحتما ور لنش داوخ ،یم هدنخ یم

!!" لئوگین ": منیشیم شرانک و مش یم دنلب هنک. یم

. هتفرگ نییاپ ور شرس روطنیمه و هگیمن یزیچ

...؟ یراد درد مزیزع _

هراذ یم ما هنیس ی ور شرس هریگ یم ور متسد هنک. یم هاگن مهب سرت اب

راد...م". درد ایو... ال :"هااآ هشک یم شلد یور شتسد هی

هرتکد نوا اب منزیم گنز وپیلیف :"االنهب مرایم رد مبیج زا ور ملیابوم

." ننوسرب ونوشدوخ

هشوگ زا هک کشا ، هدیم راشف مه یور شاه کلپ ، هشکب زارد منک یم شکمک

هرب. یم ورباال مسرتسا هش یم ریزارس شمشچ

قاس یور ور شاه هجنپ و هنز یم داد مورآ . مریگ یم ور وپیلیف هرامش



". مریمیم .... مراد یییااآ ": هدیم راشف متسد

.. هروخیم قوب هراد شمه یلو ، مراذ یم مشوگ یور یشوگ

،الایو... خخخخخااااا _

منک! یم شهاوخ رادرب

هش!!! یم خیس منت هبوم هک هشک یم ی دنلب غیج

مدب تلهم شهب هکنیا نودب هدیم باوج ور یشوگ وپیلیف عقوم نومه

!" هشتقو منک رکف هدب.. یلیخ شلا ..ح لئوگ :"ین... مگیم عیرس

. رتکد لا بند مریم نم کإالایو.... شاب مورآ _

!!... مشاب مورآ یروط _چ

شاب شبظاوم هسرت یم رتشیب لئوگین یشاب نوشیرپ روطنیا یاوخب _هگا

. میایب ات

. ههشاب _

شتروص . هشک یم سفن مورآ و هنک یم هیرگ هراد ، مراذ یم رانک ور لیابوم

." دایم رتکد هگید مکی ": منزیم یدنخبل روز هب منک یم زان ور

:"کإالایو..." هدنب یم ور شاه مشچ

نم. الیی طوم _وگب

یم هش. .. یمه ": هشک یم یقیمع سفن هنک یم زاب ور شسیخ یاه مشچ

." مگب تهب ور یزیچ هی متساوخ

ات مدیم تصرف شهب مبارطضارپ دنخبل منک.اب یم کاپ مورآ وشاه کشا

. هدب همادا ور شفرح

هش. یم رت نوسآ زیچ، ... همه وت ...الو..ای.اب هههااآ _

مش:" یم هریخ شاه مشچ وت منک یم رت ور مبل . نروخیمرس ماه کشا

ک"... راگنا ینزیم فرح یروجی

... مشابن یوق ردقنوا ، دیاش ": هگیم ینوزرل نحل اب هنودرگ یمرب ور شرس

یوت .هک یزیچ نیرتهب . ینودب ماوخ .یم خااا .. مرایب موود شرخآ ات هک

." یدوب ...وت تشاد دوجو نم یارب ایند.

یعس نم رطاخ :"هب مدوخ فرط منودرگ یمرب ور شتروص منک یم ضغب
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منک". یم شهاوخ نک... وتدوخ

یم شکیچوک بلق یور متسد هنک یم میهارمه . مسوب یم ور شاه بل

شزا مورآ ، مونش یم ور ملیابوم گنز یادص . هپتیم دنت دنت هراد هک مراذ

مش. یم ادج

!!" وپیلیف ": مدیم باوج . هریگ یم زاگ ور شبل هنز یم گنچ یتخت ور هب

. میرد تشپ _ام

مریم ": مراذ یم رانکور مدیرخ شارب هک ییوداک مش یم دنلب تخت ور زا

." مقشع ینومیم اهنت مکی ... منک وردزاب

و وپیلیف رد... تمس مود یم نوریب منزیم قاتا .زا هدیم نوکت ور شرس

یم مخا وپیلیف منک. یم زاب ورد منزیم سفن سفن نرد. تشپ ریپ رتکد

!" یدرک هیرگ ارچ هنک:"

." شمنیبب عضو نیا وت منوت یمن ": مزادن یم نییاپ ور مرس

!" قشاع یافلآ ": هزادن یم مهب یهاگن بجعت ،اب رتکد

... هریپ یاگمٱ هی نوا مرظنب

رد .هب ندنب یم متروص وت ورد و نریم لخاد ودره ، میریم اهباال هلپ زا

نهلا درد زا هراد هک مونش یم ور لئوگین یادص ، هنز یم مکشخ هدش هتسب

منوت یمن هکنیا زا هش یم دروخ مباصعا . منهد وت دایم هراد مبلق هنک. یم

مدب. ماجنا یراک

**

دیاب ": هزادن یم ور مراشف لئوگین دایرف یادص هنک یم زاب ور ،رد وپیلیف

..." ینک مکمک

؟" هدش یییچ منک:" یم شهاگن هچاپ تسد

دوب رارق ... ناتسرامیب شمیربب مینوت یمن ": هریم نییاپ اه هلپ ،زا وپیلیف

." هشب نیرازس

میروبجم ": هراد یمرب زیمت لا متسد و هلوح اتدنچ ییوکشخ کقاتا یوت زا

." میدب ماجنا ور نامیاز هنوخ وت

: مدوخ تمس منودرگ یم شرب مریگ یم ور وپیلیف یاه هنوش تشحو اب



." هتخس ردقچ یدرک رکف هنوت یمن نوا ... مدیمن هزاجا "

." نریمیم اه هچب هنرگو هدنومن یتقو ، میروبجم ": بقع هدیم ملوه ، وپیلیف

ور لئوگین نم ... دایم نوشرس هچبالیی انوا تسین مهم مارب ": منزیم داد

." ماوخیم

تکاس ینوت یمن :"هگا هگیم هرغ مشچ اب هریگ یم شتسد یور اه هلوح

منک"!! تینادنز اجنیمه ینومب

یادص ، مراذ یم مرس یور متسد . هریم نوریب وپیلیف و متفیم نیمز یور

. دایم مهاجنیا ات شندیشک باذع

یعس انوا . مدیم ربخ نوشهب منزیم گنز امام هب مراد یمرب ور ملیابوم

. دننک مورآ ونم ننکیم

! هراد ناکما یزیچ نیچمه روطچ

هش. یم هدیشاپ مه زا شدوجو مامت درد زا هراد نم، یولوچوک لئوگین

شرانک قاتا لخاد مرب هک مرادن ونیا تأرج یتح منزیم رانک ور ماه کشا

*** . مشاب

یگنر گرزب کدابداب اتود اپاپ ، هدرک رپ ور هنوخ مامت نوشاه هدنخ یادص

هدب یزاب نومسآ وت ورانوا هنوت یم میسن هک هبوخ ردقنوا .اوه هدرک تسرد

هک مرتخد الانی دنخبل ندید ،اب هرایب ناغمرا هب وراه هچب یلا حشوخ و

و هنک یم مهاگن یبآ یاه مشچ واب هتسب یشوگرخ ور شهایس یاهوم

اب نوطیش کرسپ ، وکین . هنیشیم مبل یور یدنخبل هدیم نوکت تسد مارب

هدز، لوز شکداب داب هب نم یاه مشچ یهایس هب یاه مشچ و طالیی یاهوم

اپاپ یباسح و هدش نوشلا سراهچ هکاالن یملا س یاهولوقود هنک. یم یزاب

شتکرش یاهراک همه و درک تسشن زاب ور شدوخ ردپ . ندرک مرگرس ونامام

ات منک یم ور تالمش اما ، هریگ تقو تخس یلیخ هکنیا ،اب درپس نم هب ور

. مشاب لئوگین اهو هچب رانک ور تاقوا رتشیب

زادعب شیش تعاس . مریم نمیشن هب مریگ یم هلصاف سارت یاه هدرن زا
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. موبلآ نیمجنپ هطبض رس هتفر زورما ! هدموین لئوگین زونه هرهظ

. هریگ یم متمس هب ور هدرک تسرد هک ور یغاد ییاه هچولک امام،

غاب دراو مریم نوریب هنوخ زا شهارمه ، منهد مراذ یم و مراد یمرب یکی

تهج و نریم فرطنوا و فرطنیا هب اه هچب هش. یم طایح تشپ

. ندیم شرازگ اپاپ هب ور نوشکدابداب

مش.هب یم نیشام یادص هجوتم منزیم زاگ ور هچولک هیقب هک روطنیمه

لیابوم اب هراد هک یلا حرد نومرف تشپ زا لئوگین ، مریم طایح تمس

سلا نیا یوت و هشلا س هدزون هگید االن نوا هش. یم هدایپ هنک یم تبحص

زا مدق دنچ رت. هفایق شوخ مه و هدش دنلب شدق مه هتشذگ هک ییاه

یم ملغب هنز یم یدنخبل هنک. یم عطق ور طابترا و هریگ یم هلصاف نیشام

". همنشگ ... یروخیم یچ هنک:"

هکیت . مسوب یم ور شندرگ همدوخ یولوچوک اگمٱ زونه ، شمریگ یم ملغب وت

یم ور متسد . شنهد هراذ یم و هریم شک مزا ور هتمسد یوت هک یرخآ

حاال ات حبص زا ؟ ناجک اه هچب ": هنوخ لخاد مریم مهاب و هریگ

". مدیدن ور نوتمودکچیه

... مدش هریخ شهب طقف

. مرادرب شزا مشچ منوت یم هگم شمدیدن تعاس همه نیا

ندیداب اه هچب هنک. یم سالم اپاپ و امام هب دنلب میسر یم هک غاب هب

نوشلغب و هنیشیم وناز یور . نودیم شتمس هب نوشکداب داب هارمه لیوگین

هنک. یم

نویدم ور همه ور منیب یم میگدنز یوت زور ره هک یگنشق یاه هنحص نیا

. تشاذگ میگدنز یوت اپ وهی هک ما یرسدردرپ یاگمٱ

نوریب میریم یگمه هنورصع فرص زادعب و مینومیم غاب یوت ور رصع مامت

لغب ور مرتخد نم ، نباوخ اهولقود میسریم هنوخ هب یتقو . میروخیم ماش

یوت میرب یم ورانوا و مشیم هدایپ نیشام ،زا ونومرسپ لئوگین و مریگ یم

هاگن نوشهب و میتسیا یم مهرانک . مینک یم نوشزارد تخت یور نوشقاتا

باوخ غارچ . نرپن باوخ زا ییاج هباج رطاخ هب تقو هی ات مینک یم
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و هریگ یم ور متسد لئوگین منک، یم نشور نوشارب ور ور یکسورع

. هدنب یم مورآ ورد ، قاتا نوریب مشکیم

نیراذب ترسنک هرارق یک ": میشیم تخت هبل ، نومدوخ قاتا وت میریم مهاب

؟"

زاب ور شا هقی همکد ، هدرک نوشهاتوک هک هرب یم شاهوم یوت ور شتسد

وت..." دلوت هنک:"زور یم

!!" اعقاو منک:" یم شهاگن بجعت اب

. میتفرگ ممیمصت روجنیا هردنآ ،اب _هرآ

ور شلد تسنوتن پیلیف ، هلئوگین یماح بوخ ردپ هی لثم مه هردنآ موه،

. داتفا نوشنیب یتاقافتا هچ منود یمن ندش ادج مهزا انوا و هرایب تسدب

. هشکیم ونم ندوب نوا یاج منک یم رکف هردنآ هب یتقو

کیدزن مهب . هدیم تاجن ندش طخ هک ییوهی یراکفا زا ونم لئوگین دنخبل

هزادن یم هیاس مور ، مشکب زارد ات هدیم راشف ما هنیس یور شتسد هش یم

ات میدیگنج شارب هک یزیچ منیب یم قشع شگنشق یبآ یاه مشچ یوت

. مربب تذل شزا شمزاسب ابیز ردقنیا منوتب

یور شتسد هرب یم بقع ور شرس . تحار و قیمع هسوب یم ور ماه بل

!" تساجنیا هنسرگ ماشآ نوخ :"هی هشک یم مندرگ

زا رت ییا هفرح رابره ، شندرگ تشپ مرب یم متسد منک یم زاب ور ما هقی

یور ور متسد هش. یم منوخ ندیکم لوغشم و هریگ یم مزاگ هش یم لبق

منک. یم شلغب مورآ ... مشک یم شرمک

هش":کإالایو". یم زارد مرانک

رت هک ینوخ یاه بل نوا زج منک رکف منوت یمن یچیه منک.هب یم شهاگن

منک. ییاریذپ نوشزا حبص ات هک دننک یم توعد ونم نشیم

مشچ هب ماه مشچ ییهاتوک شزاون اب هنیشیم متروص هشوگ شمرگ تسد

. نشیم لفق شاه

. مایند یوت یاگمٱ نیرت تخبشوخ _نم

هیده تهب ور یساسحا نیچمه متسنوت هک منیرت تخبشوخ منم _



هش. یم ییا هناسفا هک هسرو اگمٱ ژرنا اهنت ام یگدنز ناتساد مدب.

! میتسه مهاب ام نوچ _

. شرخآ _ات

نایاپ

@HangoutsReadings❄

رس ام یزاجم هناخباتک .هب دیشاب هدرب تذل اه یکمخی نامر زا هک مراودیما

هدش. تسیل اجنوا یدایز عونتم ونآالنی فآالنی ناتساد ، نامر دینزب

لا بند ونم هگید یاه نامر و ناتساد دینوتیم هدموا نوتشوخ نم ملق زا هگا

. دینک

. یزاجم هناخباتک نیرت بوبحم نمجنا هدنسیون لا یاکسا

@LGBTLibraRry

نم... هگید یاه نامر _

_ ناویلا س هداوناخ

_ هشیمه یارب وت

_ نلآ یادص

_ درگلو یاه کسورع

_ یوب یلپ

_ تسیل کلب

_ وکسیسنارف ناس رد هناقشاع بش کی
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