


 

یئادفیاهکیرچنامزاسیوگنخس«یراجتشهبیدرآ۲۶رد

هبرضیناقهدفرشاقیفرجارخاربخمالعااب«نآریاقلخ
مدرم.دومندراوابشینجنیلاعفواههدوتناهذآربیتخس

تقیقحدننادبدنتساوخیمیبالقنانارکفنشوراهنآنایمردو
زایهوبنایشوگردیاهچپچپتروصباهنآ.تسیچهثداح
اریروابأتطوطخاما,دندوبهدینشارتافیرحتوتاعیاش ار

.دناوخناشاهرهچرددشیملماکحوضواب
ایآ«درادیداعباهچهلئسمدوشنشوراتدوبمزال

ایآ؟تساحرطمیتاقبطیدغبردایو؟تسایدرفیاهلئسم

یکیژولوئدنیایرماهکنیآای؟تساحرطمیتالیکشتیدعبرداهنت
.؟تسایسایسو

نیایاربو«دومننشورارهلئسمدوبمزالرگیدنونکا
«دیاشگبنابزیناقهذفرشاقیفردوخاتتشادترورضراک

.دنکوگزابارقیاقحو

ترورضوزایننیاهبوگتفگکیردیناقهدفرشآقیفر

.دادتبثمخساپ

هنافساتماما.تسوگتفگنآلصاحدیاآیمیپردهچنآ

نیالماکپاچهبمادقامیتسناوتناهتحلصمیخربببسب

یلو.تساهتساکوگنفگتیعماجزارمانیاومیقامنوگتفگ

ارنآ«وگتفگزایگاهشخبفذحابمیتفرگمیمصتلاحرهرد
پاچهبکیدزنیاهدنیآردمیناوتبهکنیادیمابمیئامنرشتنم

.میئامنمادقآهبحاصمنیاءهمه

۱۳۵۸دادرخ۸



هکمیدرکیمروصتنونکاتام-لاوئس
ییادفیاهکیرچنامزاسلاعفیاضعازاامش

یسنآرنخسنمضردیلو۰.دیتسهناریاقسلخ
نارسیاقلخییادفیاهکیرچنامزاسیوگنخس
ابتشهبیدر|!۲۶خیراتبيتعنصهاگشنادرد

زاامشهکميدينشوگنخسنیازاتریحلامک

تسصصربخنیاایآدیاهدشجارخانامزاس
٩دراد

.یلبهنافساتم-باوج

 .خا.ف.چنامزاسوضعنونکاامشینعی-س



 

؟دیتسین.ا

هسبصخشنآهکهچنآوضعامسرنم-چ

کسینمیلومتسینتفگنخسشیوگنخسناونع

متنکیمرکفوماهدوبومتسهییادفکیرچ

.درممهاوخقلخیبادفکیرچکیناونعب

وسکیزا.تسیننشورامشخساپ-س

ودنسیتسیننامزاسوضعهکدینکیملوبق
.دینادیم|.خهف.چاردوخرگیدیوسزا

راشرظنهبنمخساپهکنآتلع-چ
افرصواهتدمنمهکتسایيتوکسدیالیمننشور
ٍوشنعمنیاهب.ماهدرکشینجحلاصمرطاخب

رسمهکهدوبحرطمیلغاسمشیپاهندمزاهک

-تازرابمناروکرداهنآحرطمدرکیمرکف

راسمزاسهبیدامتع|یبوینیبدبیعونقلخ
مسبنجلکتعلصمهبارنآهکدروآیمدوجوب

رآهنافساتمیلو.مدرکتوکساذل.مدیديمن

ابدیاشونکمملکشنیرتدبهبوگنخس

۰.درکالمربارنآیاهناگریزیهاوخدب

رداراهنآحرطایآ.یلشاسمهچ-س

۲



؟دینیبیمتحلصمهبحاصمنیا

توکسیاربهکیتحلصمرگید.یلب-ج

-اشوتفرنیبزانانخسنیاابتشاددوجو

اریزدشابنتحلصمتوکساساسارگیدالاحدی

هسشیمزنیاردنموتساحرطمقلخعفانم

امشجارخاهبطوبرملثشاسمینعیسس
٩هتششادنیدرفهبنج

.ادبآ-چج

-زاسرددیاهدوبرضاحامشینعیاس

؟دناهدرکچارخاارامشودیشابنام
.یلب«انعمگکیب-چ

-ونامیاربارنایرجتسانکمم-س

؟.دیهدحیض

ارامشهجوترمانیاحیضوتیارب-ج
داسبار٩۴لاس.منکیمبلجهتشذگهب
زادعبعیاقوولکهایسزیخاتسر؟دیروًآیم

هسچمیژرهکتسهیناتدایبمیوگیمارنآ

هسکتسهناتدایب؟تخادناهاربیبوهایه

۲ 



 

نیاهمههکدنتشونیماههمانزوررد

مههناحلسمهزرابمآاباتکار"اههنشف"

دمادوعسم"کیتکاتمهویژتارتسا

.تساهدرکاپبهداز

۰.میراددایبیلب-س

نیدب۱۰خ.فا.چنامزاسیلب-چ

لصاحاهنتهتبلاهکیروشتنیاابوتروص

لاسراهچلماحهکلبدوبندوعسمقیفرراک
اسهدنهدلیکشتیاههورگیزورهنابشراک

دمآدوجوب«دوبفلتخمیاههنیمزردنامز

مهدبحیضوتامشیاربنمرگیدتسینمزالو

-سردنامزاسنیاوضعیاهکیرچهنوگچهک
قسلخهب«ملظلباقمرداریزابناج
.دنتخوم7

دایبیبوخبام.تسینامزالهن-س

هلئسماباربلاطمنیاطابترایلومیرزآیم
.متکیمنکردنامزاسزاامشجارخا

-اس.منکیمنشورارطابترانیاچ
هزرابمیروشتءاکناب۱۰خ.ف.چنامز

۳۴



۰.۰...دمآدوجوبهناحجلس

,همادازاشیپتسانکممدیشخبب-س

هسکارهناحلسمهزرابمیروششیساساطوطن

حیرشت«دوشیمتبحصنآزایلیخاهزورنی
:٩دیشک

ارنیااساساو.لیملامکابج

-یروسکت.منادیممزالتبحصهمادایارب

روشکردهکلیلحتنیاساساربهناحلسمهزرابم

-یزاوژروب"دیفسبالقن۱"زاسپاصوصخمام
اسمداصتقاربالماک(رودارپمک)هتسباو

ردهسکدهدیمحیضوتودرادرارق.هدشطلسم

هیهتسباویزاوژروبتیمکاحطیارش
نیرتهایسافرصیتموکحلکشمسیلایرپم|

مسیشافزارتهایسراباههدودادبتسالکن

گشتاههدوشربارعضونانچهک.دشابیم

یسسایسافرمهزرابمهنوگچیههکدنکیم
-نشورلفاحمتلاحزاوهتفایطسبدناوتیمن

-ابهزرابمهنوگره.اذل.ددرگجراخیرکف-

یسابیسهزرابملکشنیرتیلاعهبهیکتابدی

۵ 



 

روصتاساساودوشماجنایماظنهزرابمینعی

دناوتبیسایسافرمتازرابمهارزاهکنیا
زرمسیلایرپمآیسایستیمکاخیروشکنینچ

هسیکتنودبرتمکنآزایتحو«درکدوبان

یداصتقاویسایسیاهنامزاسناوتبرهقهب

نسکممریغ«دومنداجیااریتاقبطهزرابم

رتزرابیلیالدهچبلاطمنیایاربو.تسا
یشمطخنیاساسارب.تساتایعقاودوخزا

همزالهکدیاآبیمدوجوبیماظن-یسایسنامزاس

.تسنآققحت

-ترامدیسرپ.بلطمرسميدرگرب-س
ناسسمزاسزاامشجارخااببلاطمنیاطاب
؟تسیچ

یروسشتابامخمفدچ..سدچ

کسیتکاتمهیژتارتسامههناحلسمهزرابم

ودیرفآاههسامحهچهکدیدیدو,درکزاغآ

هسباههدونلابقانامزاسندشینلعزاسپ

؛هاسیاهزورنآردهکدادناشننامزاسنیا

کسیرچیاهراکیاهقالعورهمهچاباههدوت
:۶



نیا.یادهشتداهشو«دندرکیمبیقعتاراه

تذگاممدرملدهبگرزبیاهفغادهچنامزاس

اهلدنیاردزیناریگرزبیاجهچوهتشآ
-اوارمیژرهزرابمنیا.تساهدرکلاغشا

نادیمباربوکرسلاکشاهمههکدرکراد

تسبنبهبهکییاجاتدیامزایبودروایب

حسشتافدایرفمیژرهکاهرابهچودسرب
-یمروصتمهنمدوخیتحهاگودادرسندش

تساهتسناوشوتساهدشحتافمیژرهک.مدرک

امتابیرقتاریز«درببنیبزاارنامزاس
-زرتداهشهبایهدشریگتسدای*اضعام-

نیاهناحلسمهزرابمیروشتیلودندوبهدیس

دوخرفنکییتحودرکیمینیبشیپارعضو

ودشابنامزاسددجمیایحالماعتسناونیم

.دوبیروشتنیایشاراکلیلدنیرتهبنیا

ارتارظننیازورمامنکیمرکف.س
۰.دنرآادلوبقاهیلیخ

ومدرمنامرداهیلیخهتبلا-چ

یسلوتساقداصنامزاسناراداوهواهرداک

۷ 



 

اسباهتسینوتروپآامامتاهکمينيبيمزورما
یاهویشابرهاظبوفلتخمیاهمسا

درردارهاظودنزاتیمیروشننیاْبنوگانوگ

-یمتقبسرگیدکیربهناحلسمهزرابمیروشت
-اعدارهاههدیسرهارزاهزاتشیلودنریگ

یشتوسکشیپدنشابهتشادنادیمنیآردیب
اضفاصناو.تساهدوببزحابهزرابمنیا
هسهزا۱"رتهناعاجش"و۱*"رتحیرمآاهنآ

یاهتسینوتروپازایرایسبهکنامزنآرد
دنتشادن!ریروشتنیاهبنتخاتتارجیزورما
راکنیاماجنایاربودنتخادرپنآدرهب
رسیدنیامهزورمآهکدندرک!ریراکنامه
باتکینعی«دنهدیمماجنااعدمربناگدمآ

نسینلیاهباتکیورزاارهدازدمحادوعسم

فارعناناشدوخلایخبودننکیمیریگطلغ
.دنیامتیمءاشفاارمسیسکرامزا

یاهنامزاسابامشنخسیوزراملسم-س
فاچا.سانامزاسهنتساراکیسایسحالطماب
؟۱اخ



طقفنمهراشاهکمیوگبدیابهنافساتمسج

رد.هکییاهتسینوتروپابهکلبمتسیناهنآهب

نسیمک:نآنیلوئسمنیبردوامنامزاستیزکرم
نآردارمجارخ!هنوگنآاهنآیوگتخسودن!هدرک

.تسهزیندنکیممالعاییاذکهسلج

روآبجعترایسبامیاربنانخسنیاسس
هزرابمهب|.خدف.چنامزاستیزکرمینعبتسا
؟تسیندقتعمهناحلسم

همهتسافساتثعابامشبجعتنیمه-ج

کییتعیاکیرچ"ارییادفیاهکیرچمدرم
تاسمدرمهمه.دنسانشیميماظن-یسایسزرابم

هارناگدنهدهماداارییادفیاهکیرچنامز

تواهفرش!دیمح«اهنابیوپاههدازدمحا

تسیزکرمیرهاظتااکرحودننادیماهییاقص

تسامدرمهبموهفمنیایاقلاتهجردزیننامزاس

تساتیعقاونیمهو,تسیننینچتیعقاویلو

امزرابمقلخهبارنآمرادهفیظونمزورمآهک
نامزاسیاهرداکوناراداوهزاومنکمالحانا

قحهبهکنامزاسنیاهیفصتیاربهکمهاوخب

۹ 



ارم,تسارآدامقلخهکتسیزیچنیرتهدنزرا

.دننکیرایارمنارکفمهو

شتشیباربلطمنیاتسانکمم-س

؟دیهدبحیضوت

نآامزاسهبار۵۵لاستابرضامش-ج

یرایسبیاقفراملاسنآرد؟دیزاددایبام

.زیناراهشآنیرتهدنزراو.میدادتسدزاار

یاروشیاضعاناونعبروپیتمرحقیفرونم
زاجراسسسشخبردهکنامزاسیلاع

ابارنامزاسطباورمیظنتتیلوئسمروشک

ناسنهجوهقطنمیقرتموییالقنایاهنامزاس
ردناسسمزاسیاربمزالارتاناکمانیماتو

سیایطردمیتشادهدهعبارروشکلخاد

عطقروشکلخاداباتقومامهطبارتابرض

نیبزاالماکنامزاستیزکرمتابرضنیارد..دش

دوشیملیکشتیاهزاتتیزکرموهتفر
شالتنامزاسیزاسزابتهجرددیدجتیزکرم

داسیبیلو.دنارذگرسزاآاریتالکشمودومن

قومهبهجوتابهکدیشابهششاد

۱۰

  



اسرداقفرنیاتیوضعزاهکیتدمویتالیکشن

هزرابمیروشندنتسناوتیمنتشذگیمنامز-
دسیهشیاقفرهکروطنآاقیمعارهناحلس

اسبصوصخب.دنمهفبدنتشادکردنآزااب

طبارشیدعبیبسنلیهستهکیوجهبهجوت

ارناکمانیاودوبهدروآدوجوبهزرابم
یاهسابلاباهتسینوتروپآزابهکدادیم

یعدمودنوشرهاظهزرابمنادیمردنوگانوک

ربانیهکیلاحرد«دندرگایراتلورپیربه

هزرابمیبالقن!یروشتهیلعهناتخسرسشیوختس

تسناوتندیدجتیزکرم..دندیگنجیمایراتلور

ی

نامزاسیشمواهیروشتزاعافدعضومرد

اهیروشتردرظندیدجناراچان.دریگرارن

ددجمطابتراهکیماگنهودشعورشیلبقی-

جعتلامکابدشرارقربنامزاسابنم
تساهدرکناونعهزاتنتیزکرمهکمدشهجوتم

یتسیسکرامرییغوطلغامهتشذگیشمطخهک

پسچمسینوتروپآراچدامایوگوتساهدوب

نیاعفریازبدیدجتیزکرم.میدوب.هدن
1۱

  



 

..درکیمزیوجنارینزجقیفرراشآیرامیب
هژسشچهبهکلاوئسنیاخساپرد

خحسساپ«؟ذوبطلغامهتشذگیروشتلیلد
یسفاکیاهبیسایسلیاسمهبامهکدمایم
فالسستخادرومنیارداقافتاومیدآدیمن
قسیفرودوعسمقیفرتایرظننایمیسادنچ

هتفگدوعسمقیفر..دروخیمنمشچهبنژیب
یاظنراکهنیمزرددیابیسایسراکدوب
یاربتفگیمزیننژیبقیفرودوشماجنا
دیابیسایستیلاعفویسایسیشمطخنییعت
,تشادرظنرداریماظنهزرابمیروحمشقن
-حرطمدرومنیاردهکییاهثحبلاحرهب
توصرداراهشآنموتساینالوطاتبسندوب

نیمه.درکمهاوخحرطمرگیدیاج.ردموزلتر
هکیاهنیمزهبهجوت:ایهکمیوگیمرادق
تسینوتروپآ؛دوبهدرکداجیآدیدجتیزکرم
و۰دندومنهنخرنامزاسلخادبیدنچیاه
هدسشهتفریذپنامزاستیزکرمردايبلغا

رارسقنامزاسیلصانیلوئسمعفومردایاو
۲



ربامثحبهکدشمولعمدوزیليخودنتفرگ

نژیبقیفرودوعسمقیفرتارظنفالنشخارس
-سینوتروپاهزرابمرسربثحبهکلب.تسین
هکتساهناحلسمهزرابمیروشتهیلعاهتس

اسبهچرگانژیبقیفرهچودوعسمقیفرهچ
باسحبنآناراداوهزاتوافتمیاههاگدید
۰دنبآیم

زاامشجارخاثعابتافالتخانیمهبس

؟.دشنامزاس

-زاسزاجورخهبلیاملاحرهبنمج

تاسنوردردرگاهکمتسنادیمومدوبننام

هبرادافویاقفرریاسکمکهبومنامبنامز
مسسکاحمسینوتروپاهیلع«یبالقنایشمطخ

وسجهبهجوتابمنکهزرابم«تیزگرمرب

ناراداوهواهرداگکیرایابهعماجیتازرابم

تیزکرمزامسینوتروپاعفد.هبرداقماجنارس

داهنشيپتهجنیمههبودوبمیهاوخنامزاس
مشامبنامزاسردهداسوضعکیناونعبمدرک

ندنامهکدادناشنتیزکرمیدعبنیاهراکیلو
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تسیابیمنموتسینتحلصمرگیدنامزاسرد

عقومردونوریبزااتموشجراخنامزاسزا

یسیالقنایورینربهیکتابمناوتببسانم
نیاهبتبسنهکاریاهفیظودوخقلخ

.مهدماجنا.منکیمساسحادوخشودربنامزاس
ثسعابتیزکرمیدعبیاهراکدیتفگ-س

عجارتسانکمم۰دشنامزاسزاامشجورخ

؟دیهدبیحیفوتاهنآهب

بسلطمنیاحیضوتزاشیپ«یلبسچ
ءدشنایبهکدوبنیمهتسرد«میوگبدیاب

ارمهکنیاهشمدشجراخنامزاسزانمینعی
دندرکجارخانامزاسزا

االشمزادوبترابعیدعبیاهراکاما

یدایزتاغیلبتدوجوابنامزاستیزکرمهکنآ
درکهدشدازآنادنززایاقفردرومردهک

اسبهکدادهارنامزاسهباریناسکاهنت

ایودندرگیمدریوجنبارهناحلسمهزرابمیروشت
هسبتبسنیفارحنایاههاگدیدییخشتهبرداق

ریدقتعمودندوبننامزاسردهناحلسمهزرابم

۱۳۴



هوسیتسیاب,دورنودباریروشتنیا۵

دوجوابهکنآرگید.دندادنهارنامزاب

-تاراشاابارهناحلسمهزرابمیشمهکن

دندرکیمدرهیمالعانآاینیارد:رصنخ

تارظنزاعماجیلیلحتدندرکنتارجزگرب

رسشتنمهناحلسمهزراپمیروشتدرودو
ندنامهبنمیاهدیمآازایکیاریز.دنیام

نسیاراشتنازاسپهکدوبنیانامزاسر

واسهرداکرظنردنانچنآتیزکرملیلح

راسکنآهیفصتهکدشیمحضتفمناراداو

هشارازاهنادنرتیزکرمیلو«دوبیناس
هوسکنیآانیعردو۰.دززابرسلیلحتنی

زاهکاراهیرجنسواهیشافصنامزرم
دادیمنهارنامزاسهبدندوبهدشدازآنادن

.دومنیمارهدافتسارشکادح!دهشنآمانز

یشحونامزاسزاجراخهدوتیاربهکیروط
هسماداتیزکرمنیا«نامزاسنیایاهردا

.درکیمهولجنایشادفنآهارناگدنه

اتمشرظنلاوحانیاهبهجوتاب-س
1۵ 



 

قسسلخییادفیاهگیرچنامزاآسشقندرومرد

؟تسیچریخآلاسکیتازرابمردناریا

یایپگکیرچنامزاسشقننمرظنب-چ
تیزکرمتیهامزادیابارناریاقلخییادف

قسلخییادفیاهکیرچنامزاس.درکادجنآ
خیراتیشقنریخاهلاسکیتازرابمردناریا

نیاهبتسردنیاو.درکافیآگرزبو

السماکتسناوتیمنتیزکرمالواهکدوبلیلد

مطردقلخیاههدونوناراداوهایناشو

تشخانشیمارشایشمطخوارنآزاردیاهلاس

هوسیشهبهکدوبیفاکمدرمیاربنیمهو
سنادبهکنآنودب«دننکهزرابمنایشادف

کنآنودبودرذگیمهچنآتیزکرمزغمرد
:دارسفانامزاسنیلوئسمنیبرددننادب

اضهوگتفگردهکدراددوجوفرحنمنانچنآ

گفنشوروتسیپوتآاکیااردوعسمقیفریصوصخ
خینهذتالبامتدراددصقهکیباوژروبهدرخ

فرعم«دیامنلیمحتاههدوتهباردا

۱۶



یشمظخنیاررفدینکیمرکفامش-س
ردتسیفارحناامشرظنهبهکنامزاسدییدج

؟تسیچشینجیاربرضاحلاح
امیاههدونهکتسانیانآرشا-ج

-ادیمن.دنمگردرسعاضواهبعجارنونکا

اقیقدودرذگیمهچناشروشکرداعقاودنن
رگانامزاسنیاهکیلاحرد.درکدیابهچ

دوبیکتمدوخیبالقنایشمطخویروشتهب
هسبارعاضوازایلیلحتتسیابیمنونکامه

اهنآیتازرابمهفیظوودومنیمهشارامدرم

درکیمنشورینونکهلحرمردار
ابهکتسانیاامشروظنمایآ-س

هشارایلیلحتهناونیمندوخطلغیشمطف
؟دننک

هلثسم.دنرادنارراکنیاتارجا-چ
راشفررساربهلئسمتسینیشمطخرسرب
-اراابهکدننآنارگن.تسایتسینوتروپ!
نایکادفتیلاعفیاربهنیمزلیلحتنیاهث

۱۷ 



 

اشردهچولخادردهچودوشمهارفیعقاو

دننریگرارقیتابرضنانچدرومنامزاسجر
راک.درکدهاوخعفداراهنآاملسمهک

-اسیاههبنپناولهپهکدندناسرییاجبار

-ادفیاهکیرچنامزاسلباقمردراکیبنامز

نیاودننکیمندوبتسیسکرامیاعداقلخیی

تم!دنراهظاوندروخمسقلاحردزیناه
هسارهاظ.دننکیمیلاخاررگنسیکییکی

مهاهنیاهبراکیپنامزاسهکدسریمرظن
یسمامتاهنیااحیرصدهاوخیموتسینعناق

فااهنآهباتدننکیفنارهتشذگیاهراک

ناسمزاسفرطزاندوبتسیسکرامبقلراخش

.دوشءاطعاراکیپ

نسبازالبقلاوئسهبمیدرگزاب-س
:۰لاوئس

یسیادفیاهکیرچنامزاسدیابیلب-چ

حیفوتینشوروتقدابمدرمهبناریاقلخ

؟تسیچیلعفتموکحیتاقبطتیهامهکدادیم
اگنآودرکیمحیرشتلئالداباردوخرظنو

۱۸



.مدرسمیاربارنآفدهودیدجهزرابمهار

بالسقن!یلبقهلحرماساسا.دومشیمحیرشت

هکیلاحرد.دوبلکشتنودبویدوخبدوخام

هیارهزرابمینونکهلحرممیهاوخبرگا
هدوتنشخاسهاگآرکفبدیابمیناسربهجیتن

مينيبيمزورم!,میشاباهشآندرکلکشتمواه
نارباقلخيبادفیاهکیرچنامزاسنیسلوئسمهل

مدرمبمادماهتسینوتروپآریاسدننامهزین
نانچوتسانینچقانتخاهکدنهدیمرادشه

نآوتروصنی|هببالقنایاهدروآتسدوتسا

اهرادشهنیا.درادرارقرطخضرعمردتروص

هسبمدرمدوخارنیاتسینمدرمدردهراچ
یسیالقنانامزاسکیراک.دنمهفیمیبوخ
«ء.دشابدودحمنیاهبدناوتیمنرگراکهقبط

.دشابیفاکاهشسیلانروژیاربدحنیادیاش
؟ممهفیمشارناتروظنم-س

-هفیتسردارمروظنمهکنیایارب-ج
-۰.میسانشبارغیلبترصانعدیراذگبدیم

دننکیمهابتشایرگاشفاابارغیلبتاهیضعب

1۹ 



 

نسسشورارعفوودرادارتلاحنالفعوضوم
واربلقالیلو.تسامامتاه7هفیظودندرک
|هفیظوحرطهزاتنیااهتسیسکرام
دیابیرگاشفاربهوالعیتسیسکرامغیلبتو دنکهشارازینارهدشحرطعوضوملحهار

ناهجرییغترسربیلصاثحبتفگیمسکرام
مسیسکرامیعدمهکینامزاسکیرگا.تسا

.تساهدرکنیراکزونهدزادرپبقانتخا
حیضوتارعفونیاندمآدوجوبللعرگایتح
تسهدادنتروصاردوخهفیظومهزونه«دهد

درومنیاردالثمدیاباهشیاربهوالمهکلب

هسبهسجوتابارقانتخازایریگولجلحهار
اهورینو.دنکهشاراتاناکماوتایعقاو
"دیامنصخشمارفیاظونیاهدنهدماجنای

هکیلاحرد.دزادرپباهوریننآلکشتهبو

عاضواحیرشتهبرشکادحرفاحلاحردنامزاس
اههدوش جیسبیاربیاهفیظوچیهودزادرپيم

۲۰

 



.دهدیمنرارقدوخلباقمردبالقناهدربشیپ

لاحردنامزاسهکتسنیاناتشروظنم-س

؟دهدیمنماجنایراکچیهرفاب

هکارهچنآنم.تسیننینچهجوچیهب-چ

لابندبیلومنگیمنیفندهدیمماجنانامزاب

تسکرحنآشیپاشیپوتسیزیچندرکانشنایرب

پبسچتمسیجوفجوفاههدوتزورم|.رگیدزیچندر

چسيهبالقن|(یلبقهلحرمنوچودننکیم!دیپشیار
لصحدوبهدرکحرطمبالقناهکاریلکاسمزاک

ییادقیاهکیرچزااهنآسارردوپچز!ءتس|هدرک

رارقاهنآیاپیولجیهاراتدنهاوخیمقل
خسیراتهکاریزبهفیظونیادیابنایگ|دفودنه

دنرایسبودننککردبوختس|هتشاذگاهنآهدهعرب

-کردیبوخبارهفیظونیاینیگنسهکینایاد

نسینچرد,دنرادیگدامآنآماجن!یاربودننکی

-اعطاقدوخهفیظوابدیاب"خهف.چ"نامزاسیتل1

شینجیربهرهلئسمهظحلنیارد.دننکدروخرب+

هلابندهنانآتیوقتهن«نآز|تیامحهنءتس|!حرط

نسینچدوخیموصخیاهشحبردهکیناسک.نآزایو
 رمز



 

کنآتلعبیلبقهلحرمردهکدننکیملالدتسا

دادیمنارمزالیاهبیسایسراکبامیشمطخ

,مسیریگبتسدبارشینجیربهرمیتسناوتن
دناهدروآیوراهنآهباههدوتهکزورما

شسینچجردیربهرنیماتینیعطیارشمامشو

راعشودناهتشاذگتسدیورتسد«تسامهارف

شسیپوسپکدناابارشیپهامراهچیاه

دننکیمرارکتتاملکندرک

شینجیربهردرومردامشدوخرظن-س

؟تسیچ

یسلبقهلحرمردهگتسنیانمرظن-چ

اهراعشنیرتهباباهتسینومکشبنججوا

شسسینجیربهردنتسناوتیمنزیناهکیتکاتو
یسوتکهلحرمردیلودنریگبتسدبار

زاسبمهاهکیتکاتنیرتدباباهتسینومک
تسردرگایلودنرادهدهعربارشینجیربهر

رگاودنناسریمهجیتنهبارنآدننکلمع
دوشیمیهتنمیروآدردتسکشهبطلغ

دیابهچامشرظنهبدرومنیارد-س

۲۲



؟درک

کیرچهکتسانیاامشروظنماملسم-ج
دننکبدیابهچقلخییادفیاه

1,تسانیمهمروظنمهلب-س

.دنیایمتفگهکروطنامه-ج

دننکلیلصحتمدرنیاربارعاضوا

یتاقبطایهقبطهچنهدناشنو

ورسیشهسچوهمیشرادتسدردارتموکح

دهشنتسههزرابمنادبمردیاه

ناوارییاهور۰چو
۵ودسشکناآدسِیم۵تن

۵ابهودرش۸ِچ

 



 
٩دسیهدبتسدبدیناوتیمتللود

راکنیاهبهکیناسکدنتسه-جِ

هدممآتسدبمهیجیاتنودناهدرکتردابم

ناالاهکیرظنومناوخیمارهمهراکنم
کسی.تسیننمیراضحنااموزلمنکیمزاربا

تلود.دنکیمنشورارهیضقهداسیتسیسکراملیلحت

۲۴



نااریاردنوچوتساهمکاحهقبطرازبا

شسقندیلوتردنانچمههتسباویزاوژروب

رددنکیمهچرهیلعفتلودودرادارطلسم

تسلوددوخبدوختساتیعقومنیاتیبشتتهج

.تساهتسباویزاوژروبتسدردیرازبازین

يتاقبطهاگیاپدییوگیمامشینعی-س

قباسمیژریتاقبطهاگیاپنامهینونکتلود
۰

کدشناابیلویلبفساتلامکابچ
یزاوژروبرخاوآنیاهاشتلودرد.توافت
تساهتسباویزاوژروبزایشخبهکتارکوروب
نوشنکایلودوبهدرکهضبقاارتلودتردن

-اوژروبهدرخزایشخبوهقبطمامت"ابیرقت
.دندشمیهستردقردنآهبهتسباوی

؟دیهدحیضوتاررظننیاتسانکمم-س

دضهزرابمهلحرمردامقلخ«یلبسچ
دوبهاشیتقواتءدرادرارقیتسیلایرپم

هاشتموکحابهزرابمتروصبهزرابمنی

رخاوانیاردهاشتموکحیلو.دشیمیلجتس
[ 



 

-زایشخبیاربیتحهکدوب.هدمآرديتروصب

ینهتسباویاوژروبهدرخوهتسباویاوژروب
باهلحرمنیارداذل.دوبلمحتلباقریغ

وسجوودنتشادرارققلخرانکردزیناه

انکردقلخدضیتحوقلخریغرصانعنیا

یاهدوتلگشنمنامزاسکیدوجوتروصردقلخ
«چیهدوبنهکيلکشم«دوبنیاهلکسمچیه

دعابلکشتندوبنیلو..دوببوخمهرایسب

هکیتالیکشتابهتسباویزاوژروبنیمههکدش

متخحوروشکرسارسرددوخبسکوراکیارب

رد یعوشبدناوتب«تشادناهجرسارسرد

طوقسزاسپهکیروطب«دنکخوسرشینجیربهر

.ولجووهارمههتسباویزاوژروبطوقسزاهاش
دیامنیریگ

تسکشابشینجدییوگیمامشینعی-س

٩دشوریور

راسسبآهدنیآهبنم.هجوچیهب-ج
هسسبهکیماگنههکدنادبدیابقلخ.منیبشوخ

دوشیمدحتمشنانمشدهمهدزیخربیدجهزرابم

۲۶



لقیصاردوخهزرابمیاههویشواهحالسهمه

.قسلخ.دنریگیمرارقیولباقمزدودنهدب

.هتسباویزاوژروبنیاابتسیابیمهرخالاب
ا(ضقیقدزورماودهدماجنااریعطقهزراب

شدوجوهکهاشو.هتفرگرارقنآیورایر
هدشلکاحشیلطانانمشدوقلخنیباره1
رتکیدزنیعطقهزرابموهتفرنیبزا«در

.تسا۰

تسلود«تلودنیادییوگیمیتقو-س

نسخسنیاجیاتنهمهتساهتسباو,«زاوژر

؟دیرادرظنردزینارد.

هدیمهفارامشروظنممنکیمرکف-ج

ایآهکدیسرپبنمزاالشمدیهاوخیم.مش

نالفایتسااکیرمارگونزراگرزابمدقتعم

نشورهمهیاربشتازرابمهکتلودوضعد.
-ارهلئسم؟دنتسهاکیرمآرودزماهنیاتب

دشسپانجیاتننآاتمینکنحرطملکشنی
سکرهتساجربهقبطیتقو۰.دوشهتفرگنآ

تسمدخردهاوخاسنهاوخدریگبرارقتلود

 ها



 

وتوافترگیدلاح«تساهتفرگرارقنآ

|دسسکشتیهاموتسیچشتینصخشنآدنکیمن

.سفشم-نارهتراطقراوسامشیتقو؟تسا

اطقیارسرسردهچرگ!,دیوریمدهشمفرطبدیدش

بآوخارنیا:دیودبنارهتفرطبتعرساب
ٍحضعیاباراهتسینومکتهجیباتدیمهفب
.رایسب.دینکنبهابتشانانزتمهثوناکاته

تیوضعتسلودنیاردزورمامههکیناسکدن

رقنمودنقلخنیتسارنادنزرفزاهکدنراد

تلحرمردومراذگیممارتحااهنآهبای
انکردارنانآزایرایسبزینهزرابمیدعب

مینیبیمنامدوخ

مرگیدتارظنهنیمزنیارددینادیمبس

؟تسهمه

یاپدنیوگیماهیضعبالثمیلب-چ

ضعبوتسایلمیزاوژروبتلوديتاقبط

:تسایزاوژروبهدرخدنیوگیممه
مسیاهنوگچامشدییوگبتسنکمم-س

؟دینکیملیلحتارتارظن

۲۸



ارتلودیتاقبطهاگیاپهکاهنآ-چ

-هتسدودنمرظنب«دنسادیمیلمیزاوژر

اهنآزایتقوهکدنتسهییاهنآهتسدکید

تسلودیتاقبطهاگیاپلیلدهچهبمیسرپ

بجعتاملاوئسزاتسایلمیزاوژروبدوج

اررومانیرشیهیدبهکنآلثمودننکیم

نیاریزوتسخنرگمدنیوگیم«دنهدیمحیض

مولعمهکمهناگرزابوتسینناگرزابتل
-اجنسهزات.تسایلمیزاوژروبهدنیامنت

رادهکیصقناهشيا.دنتسهمهرهورفو
دارفازاارلیلحتهکتسنیا«تسهناشر

مهاردارفایتاقبطیگتسباوودننکیمعو

یتنیسکراملیلحتینامز.دننکیمقبسامبغ

تدنیامنقدصمرانکرداریباجنسوناگرز

-اب.ردقچیلودادیمناشنیلمیزاوژروبن

مهزونهدوشتباشاتدرکفرصمکیزیفاتم

هکاهنیمهزا.تسالاونمنامهبعج

یسحارناباریلمیزاوژروبناگدنیآ

-یاوژروبکیهکمیهاوخبرگادنربیم.م
۲۹ 



 

یاجبیلو..دنزجاعدنرببمانمهاریلم

دنکیمدروخربامابیروطدوخزجعندرکراکشآ

ریملعوقیمعرایسبثحبکینوچایوگهک
ماداهبرضاحمیاهدیشکلاذتبانیاهب
۰.دننتسینثحب

رسوتابهکدنتسهییاهنآمودهتسد

مپدصقرفاحلاحرد"یلمیزاوژروب"هب
ودنرادارناشهتشذگناهاتگهرافکنداد

هبوتنیآهکرتهبهچودننکیمهبوتحالطماب
امزهکاهنیا.دشابمهتیناحورناتسآرد

-رمآنارکوناریلمیزاوژروبناگدنیامنین
دراورگیدردزازورما«دنتسنادیماکی

ولمایزاوژروبنمرظنهبلاحرهب.دناهدش
متسیسهکنآزاسپو۴۸لاسزاسپاصوصخم

-.سیلایرپمایلاممتسیسهبهتسباویکناب

>راجتودیلوتیاهشخبمامتهبناریآرد
درادنينيعتیدوجومرگیدتخادنآتسد

وتاقبطهاگیاپهکاهنآفرحنمرظنباما

دییجعدننادیمیزاوژروب.هدرخاردیدجتلود
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تاهکنزایریگولجیاربهکیتلود.تساا

ء.دنکیمیشکرکشل«گرزبیااهنیمزندشهک

زایاربهدیسرنهاردرگزازونههکیتلر

-اقهد«بالقنایطردهکییاهنیمزنتفرگی

یرسفنجنپنویسیمک«دناهدرکریخستن

دوسسچوبارنارادساپتیرضهورگوصوصف

تسایزاوژروبهدرختلود,هنوگچ«.درواب
نسیمزکچوکتااعطقنایماحدیاباتدعاق«

هکدنگیمتبقارمتقدابهکيتلود.دنش

هسیامرسچیهودوشنکچوکيگرزبتعضصچب

تسلودهنوگچعدشفاینتلذویراوخهبیگرب

هسپامرسینوخنمشدهکتسایزاوژروبهدر
-ورپزایتحهنیمزنیاردوئتساگرزبیر

.تسارتثابیکشانمهابرات

بسیجعمرظنهبرایسباهنیافرح
هکیاهقبطیزاوژروبهدرختلود,دیامنب
ردشاتسدهنوگنیاآاارچ«تساتارکومدات

یزاوژروبهدرخاساساوتسایشکیدازآر

هتبلا.دنکباجنیارد.هکهدرکتموکحاجک

۳۱ 



 

ت--شیهمهتسیلایرپم|یاکیرمآنامهرد

وسلو.هدادلیکشتیزاوژروبهدرخارهمکاح,

دتلودتیهامهبیطابترامکاحتشیهبیکرت

اهاوژروبهدرخنیایتحهکگنیاو.درادن
«دناهدشباختنازینمدرمدازآیاراب

هسبارنیا.دهدیمنهیضفقلصاردیرییغت

هکارناگرزابدنیوگیمهکمیوگیمییاهشآ

-اویزاوژروبهنمیدرکباختنانامادوخام
ورتقیقددیابارثحبنیالاحرهب.هتسب

تصبنیاودرکحرطمرگیدیاجردرتعیسو
واربنآخساپودوشحرطمشینجلکرددیاب
.درادیساساتیمهااهیشمطخنییعت

تمکرهمتیاستر

همهم۰۰۰۰۰

وهوههومو۰

۰.۰وهمتنمنمرب

ی۰هومو۰



 



  

یاهکیرچ
یادف

ته

قسل
عدهینکیمرکف

ِشنوکگرزی
0

گرزسِببیعسچ

1یشینونک

1بظو9۸

.دنکیمنکردارشسوسک

سسرظتیبسس
هشخبظو

یشسوکگرزب

مسیلایرپمادسادیمسچ

1بالقنانکرد

هچهنبهسکنیا؟دوشزاغآشیماظنضرعت

۳۴

 



گنفتهلیسوبهچ.تسینمهمرگیدیاهلیس

ای.دنکیمهدايپاملحاوسردهکیشارا

لوغشماجنآواجنیا.ردهکینارودزمهلیسو

نسیازایشخبهلیسوبایدنتسهیریگزابر

-ایسنیرتلایخشوخیتحلاحرهب.یماظ
نیمه.دننکیمسحاررطخنیامهنارادمت

دنکیمنییعتارامینونکهفیظونیرتمهمرطب
رسطخنیاابهلباقمیاربارزمدرمدیا
ربهروتالیکشت.دناهدامآمدرم.درکجیس

مهارهزرابمهویشیتح.دنهاوخیمی

هسفیظو.دنرخیمحالسهنایفخم.دناهتخاس

شورناریاقلخییادفیاهکیرچنامزاب
دوجوباراههدوتحلسمنامزاسدیاب.تس

۰.درو

یاسیکیرچهکدیدقتعمامشینعی-س

نینچنمنخسمادکزاهجوچیهب-ج

۳۵ 



 

هتبلامینکهدامآمسیلایرپمایماظنموجه
تسلودنیازایناسکموجهنیاردتسانکمم

نمهچوچیهییلو.دنشابهششادتسدمه

هیبدیابرضاحلاحردهکمتسیننآهبدقتعم

قسلخهباجرهیلو.تخادرپیماظنهزرابم
قسلخیماظنتمواقمدیابدوشیمیماظنهلمح

دننادیدیابناریایاهقلخ.دادنامزاسار

نمشدووانیباردوخهشيمهییادفکیرچهک
.دنکیملیاحوا

هسناحلسمهزرابمیشمطخهبهکیناسک

"اههدوتنزا.!ادج*امش؛هکدنتفرگیمهدرخ

امودیهدماجناهشاحلسمهزرابمدیهاوخیم

یسلیلدهنوگرهزارظنفرصمیتفگیماهنآهب
اباساساهکدیتسهییاهتسینوتروپآاامش

هسیجوتیارب«دیفلاخمیبالقنارهقلامعا

اجذلسمهزرابمهبام«هندنتفگیمدوخنانخس

سوتهکزورما.میرادداقتعایاهدوتهنا-

زایکیلوقبهکزورمادناهدشحلسماههد

رشفنهنمالیاردرفتهدرهزانارادنامرف
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ثحبرگیدهکاجنیادننکیمرکفهچهبدنحل

اتسینحرطماههدوشزا!دجهناحلسمهزرا

هنوگچهکنیاهب؟دننکیمرکفهچاهبدنادب

هنوگچودنیامندرارارهناحلسمیشم

ترابمهدنیوکیوخنهبایوگهکاردوختاو

غاورداهتسینوتروپانیادینکرواب

قسلخیبالقنارهقلامعااباهنیادنیوگ

-یمناونعیتروصهبارنآزوررهودنفلاب

دشابنمسینوتروپاراچدهکیتسینومک.دن

هدوشحلسمهزرابمیهدنامزاسبزورمادی

موسسهابرودنادنچهنهیتآردهک

مهزا«دشدهاوخعورشمسیلایرپمایمال

یروحمشقننآتسانیاودزادرپبنون
تیلاعفهدننکنییعتهکهناحلسمهزرا

-ایسره.دوبدهاوخامیزورمايسایسی

ز۱ارهدوتهزرابمتروصنیازاریغی
یااظنموجهاب؟درکدهاوخیلاخاوش

۳۷َ 



 

یسسایسیاهشامزاسنیاهمهمسیلایرپم!

-یمهنخیروسکیهبتارهاظتواهگنینیم

نترگیدرابیربهرزاهدروخرسهدوشودوش
.داددهاوختفخوتراساهب

مورشیپدایزهارنیارددیراذگن
دماومنیبشوخدایزهدنیآهبنممتفگ

-توئروپ|نیاهمهقلخشینجهکمرادرآایسب

ودنزبرانکیربهرهاررسزااراهتسي
وهاسگآولکشتابامیتسیلایرپمادضشینج

.ده»+همادااردوخینالوطهاررتشیبهچره

ششادنمشدوقلخنیبام"دیتفگ-س

؟"میوشیملشاح

هسسچ"میوشیملقاح"متفگیلب-چ
دیاش,دیدشساسحهملکنیایور!ارچ«هدش

-دینشار"نانامرهقیروقت"یوبزابمهامش

هدرسسکشدرتیعطاقابنینلهکنامه.دی

یشقوماجنارسقلخییادفیاهگیرچامیلب

شیپناشنانمشدابقلخیلمعییورایوریاپ
لصعارددیاباریگنهاشیپهکميدقتعمدیآ
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هدزارشفرحالبقهکنیاهتبلا.دادناشن

,تساتایهیدبزامیشاب

تاپامش.تسیننشورمیاربعوضوم-س
هکیتارطاخخساپایدیهدیمارملاوئساخس
؟هتخیگناربامشنهذردلاوئسنیا

-ارطاخریسایکدنانم,تساتسرد-چ

دنتفگاهکیشدورانینامز.شمیفاکشبمهزا

دسنکرورتاررازتدناوتبهکنامرهقکی
واهتسیسکرامو.تساهدادتاجنارهبسور

-رهقیروششهکدندرکتباثنینلنآساررد

تآاروصنیاهبوتسیاهناهلبایروشتنانام
ثسحبهتبلا.دادتاجنارهیسورناوتیمن

توپا.تسهشاهراصعنیادوبنیگداسنیمهب

یاربارهیضقیاجنیمهاتامیاهتسینوتر

,يسسلودندرکفیرعتاهرابواهرابمدرم
یروشتآیاجبتفگنینل,هکدن|هتفگنارشاهیقب

درزاسپهلصافالبنینلهتشاذگدیابهچآنانامرهق

مسیسکرامیروشتهکدادحیضوشنانامرهقیروشت
۳۹ 



 

-رهقیایراتلورپونامرهقناگنهاشیپیروشت
-اگنهاشیپواههدونهکینامززا.تسانام

ینامرهقدناهدشحلسممسیسکرامهبناشن
خیراتردهکدندناسرروهظهبدوخزاییاه

هجونیرتهبهبمسیسکرامینعیتساهقباسیب

لسهباراهنآناگنهاشیپواههدوت

یاهتسینوتروپا.دنکیمقیوشتهنانامرهبق

وسگزابمدرمیاربارنینلواهفرحنیاام
قسسلخیبادقیاهکیرچیتقواذل.دننکیمن

هسبهکدنهاوخیمایراتلورپناگنهاشیپزا
.دشنناوتیماهنآ«دننزبتسدهنانامرهقلمع

دنیوگبیظفلهباشتزاهدافتساابهناروزم

رگسیدو.تسا"نانامرهقیروشت"نامهنیا
دنیوگیمقلخیبادفیاهگیرچهکارییاجنآ

تساهزرابسنادیمهبهدوتندناشکامهفیظو"
-وتات"دننکیمناعذااهنآهکارییاجنآو

زاسغ7یعطقگنجدیاينهزرابمنادیمهبهد

هدنناوخ.دننکیمنزاباهنآیارب"دوشیمن
اهتسینوتروپآانیاداقتنایتقونهنسلایلاخ
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هاگآدوخاندناوخیمینانامرهقیروشت"آزاار

مسیسکرامیروگشسپدکدتفایمرکفنیدب

و«ناسنیشنلبمیروشت«نافارحیروشت

رگادنیوگیمقلخهبهکتساییاهنآیروشت

دينکبارراکنالفدیابدیوشزوریپدیهاوخیم

-دقادوخرگانمونمراکهنتسامشراکیلو
!دج"دشابکرادتهنیمزردرگایتحمنکما

ردراکزا"مسیسکرامفالخاو"اههدوتزا
ومسیروتناوآهلصوتسنکممودمآدهاوخ

اههراچیبنیا.دیسچبنمهبمسیدراگناوآ

نآالدزبیروشت"نانامرهقیروشت"درزاسپ

ماشودنناشنیمنآیاجباراهوسرشو
هصحسلاصملاهجوزینارنینلنوچینامرهق
قسسلخییادفیاهکیرچام.دنهدیمرارق

,اههدوتدامتعاومیاهتشادداقتعاهشيمه

گنهاشیپهکدریگیمهمشچرسنیمهزازینامهب
لسعودشابنامرهقدیابامتحایراتلورپ

دشناوتیمهنوگچالاو.دهدماجناهنانامرهق

هزرابمهتسباویزاوژروبدادبتساطیارشرد
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اسههدوتشیپاشیپدناوتیمهنوگچالاودنک

دیابزیناههدونا؟دشابمسیلایرپمانکروگ

یسلودنزیخربهنانامرهقلامعاهبماجنارس
طسریحمطیارشربهوالعلامعانیاراگزومآ

.دشابهدشنشوریدح

رظنبهکیشمطخرگیدرابدیتکیمرکفای۲س

؟دوشمکاحنامزاسربتسییالقنایشمطخامش

هزراسبمیروشتاساسا.دیدرتنودبسج

لسبقزاییوگهکهدشمیظنتنانچهناحلسم
دناهدرکقیرزتمسینوتروپآدضنسکاونآهب

دناوتیمنیدیدمتدممسینوتروپآورنیازا

تساملسمهچنآ.دنکبلاغنآهباردوخ

بسلقردزورماهکتساییادفرکفتیعقاو

یزرابمرهو.تساهدنزناریایاهقلخمامت

دسیوگیمدوخهبهنامیمصیژولوشدیارهاب
ناسییادفهکتشایهارنامههزرابمهاو

هسچاهتسینوتروپآانیاهکنییاآیلودنتفر
هدنیآرگیدارنآدزدنهاوخشینجهبیررض

۴۳۲



.دهدناشندیاب

نامزاسزآمنیبیمهکنیازانمهتبلا
یحاتفمواهنایوپواهداژنیقداصردنکسآا

اهنآقیدصنارابزایرایسبنایمردواه
هوسسلات«دنتسهنامزاسردنونکامههک

یسلومفساتم«دسریمشوگهباهتسینوتروپ!
رامشتساکییتحهکیتقواتتساملسمهچنآ

نیبزآییادفکیرچدشابنیمزرسنیاردرگ
.تفردهاوخن

مسیوگیمهاررگیدبلطمکیدیراذگب
ناسمزاسربیبیجعیگناگودهکتسنیانآو

ناریا"راعشهکنامزاسیربهر.تسامرفمکح
-اظتشیپاشیپار"مینکیملکهایسرسارسار

یاسصضهوگتفگرددنکیمحرطمنمهب۲۱تاره

-ابمنآهمهشیوخیلمعیاهراتفرردویصخش
دنادیمیفارحناودنکیمیفنارهتشذگتازر

-یمننمرگیدارنیاایرایتساهابتشانیا

-ربارقیاقحنیامدوبریزگاننمیلومناد
نامزاسزاعافدهباتمزاسراکشآمدرمیا

 هال



 

ناامزاسنیایربهریاعدانم.مزیخربدوخ
کیارداریداعدرفکییاجطقفمرادنار

نسیاومهاوخیمکیتارکومدهطبارابنامزاس

وتسارتگرزبرایسبقلخقحیلوتسانمقح
راسیتخارددیابشناوتهمهابنامزاسهمه

.دشابقلخ

راعشناونعباربزحلیکشتنامزاس-س
اسمشرظنتساهدرکحرطمهزرابمیاهلحرم

تسا!وتحمدقافییاهنتهبینامزاسراعشچ

کیهدننکصخشمدناوتیمیتروصردینامزاسراعش

هکدشابهلحرم

:

زینیازرابمراعش

نسینل.مهدبحیضفوتدیراذگب.دشابنشور

وتسشونار"درکدیابهچ"باتکرابلوا

"سسپهبماگودشیپهبماگکی"باتکسپس
یطخ"درکدیابهچ"باتکردیوار

کی"باتکردویسارکومدلایسوسیتازرابم

-زرابمنامزاس"سپهبماگودشیپهبماگ
طسخ.دومنحرطم!ریسارکومدلایسوسیتا
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راعشحرطتسنآلکشنامزاسواوتحم«یشم

نامهیتازرابمیشمطخحیرشتنودبینامزاس
ابنونکاتیتسینومکشبنجهکتسامسیلامرف

هدرکرایسبهزرابمنآ

-ومکیاهشامزاسحطسردهچزورمآبس

تآدسحوهلئسمشینجلکحطسردهچویتسین

امشرظنتساحرطمیتسیلایرپمادضیاهورین
تدسحونیاهبلینهاردینکیمرکف«تسیچ

یلودوشیمناونعرایسبتدحوهلئسم-ج
دننکحرطمیدجلکشبارنآهکماهدیدننم

نیازاییاهخساپهچیاربتدحودیسرپبرگا
تسدظفحیاربتدحو"«دینکیمتفایردلیبق

-ابزایریگولجیاربتدحو""بالقنایاهدروآ

یاهیدازآظفح"یاربتدحو«"قانتخ|تشگز

یاسهیدازآنیماتیاربتدحو"کیتارکومد

یاربتدحوميونشیيممهتردنبو«کیتارکومد

شثحبنیادراونم"یتسیلایرپمادفهزراسم"
رگیدکیاباهفدهنیادحهچانهکموشیمن
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هزرابمیاربتدحو"ردهمهودنراددنویپ
مهاوخیمنو۰.دوشیمهصالخ"یشسیلایرپمآدض

ییرگیدیاهخساپدحهچاتمدنکحیرشت

نیا.تساهیضقیوقشخبنیایلوتساوتحم

یسخساپلاحرهبشیاربهکتسیایلاوئسنآ
مودلاوئسهکنآزاسپهلصافالبیلودنراذ

ابمیاهلیسوهچهبمیسرپبومینکحرطمار
مسیروآتسدبتدحونآدرگاتمینکهزر

ونکطیاارشردشینجفعضهطقنیورنمرظنب
دابرفهمهنیاابام|ارچ.میتشاذگتسدین

تدسحووميسريمن"تدحو"هبیبلطتدحویاه

رادهدنخرظنب«دناهدشدحتمارهاظهکاهنآ

لسارهلئسمنیاهکنیایارب؟دیابم
مهدیابهزرابمردتدحویارب.میاهدرکن

هبلینهلیسومهودشابصخشمهزراأبمفده

تزااسوبازحآ.هزرابمهویشینعی«فدهنآ

ابدنناوتیمیتقواهنتامزرابمیاهنشام
ابهناگادجکیرههکدنوشدحتمرگیدکی

وهزرابمفدهنییعتودوجومطیارشلیلحت
۴۶



-ار هزرابمقیرط«هزرابمیاهورینصیخشت
هدرکمالعاهکهچنآهبهنامیمصودننکصخشم

-انربنیاهکیدحردهاگنآ؛دننکلمعدنا

فدسهویشمطخرظنزارگیدکیاباههم

ودشنوشدحتممهابدیابهمهدنکیمقیبطت

هبارداحتانیاطیحمربجدنهاوخنمهرگا

هسکیتقواتیلو.درکدهاوخلیمحتاهنآ

یاهسمانوبتساهدشنلحوحرطملیاسمنیا

طقفاهتدحونیا.دشابیتدحوهکدرادندوجو

دحتشمیاهنامزاسالثمهکدنکیملمعتروصنآهب

یدحاولحمزاارتارهاظت.نالفرگیدکیاب
اساسایاهداسراکنینچیاربودننکعورش:

نسکرپنهدتغلزاامهکدرادیموزلهچ

میهدبیرفاراههدوتومینکهدافتساتدحو

.دندحتمناتناماگشیپدشابتحارناتلابخهک

یانامزاسیتازرابمهمانربهکیتقوات
ره«هدمایستردارجاهبوهدشنحیرشتفلتخم

یالبکشتتالکشمزجوتساکحفمیتدحوهنوگ

.اپوتسداملسمهزرابمیدعبهلحرمردهک

۳۷۱ 



 

.تشاددهاوخنیاهجیتن«دوبدهاوخریگ

اسشهکمنکیمطابنتسانینچنم-س

درومردهبحاصمزاغآردهکیتیعطاقمغریلع

دادناشننامزاسزادوخجورخایوجارخا

کسیرچنامزاسهباردوخ!دیدشاصخش«دی

دینادیمهتسباوقلخیبادقفیاه

هکنیاودیاهدرکطابنتساتسرد-ج

گنخسنآنخستیعطاقنآاباجنآردنم

رکفیسکهکدوبنآیارب«مدرکقیدصتار

زاارنامزاسردتیوضعییادفکیرچکیدنکن

شسیپمهوتنیاهکنآایودنکیمییادگیسک

تساییولبان|.خهف.چنامزاسایوگهکدیآ
نم.تسنآبحاصدشابیسکر»تسدردهک

نامزاسزاارمدوخمناوتیمنمههظحلکییتح

نسیمهزاآردنم.مسکروصتادج|.خدف»چ

رتدبهبارهیضقوگنخسنآهکمتفگهبحاصم
نآزاماقیدصتودرکحرطمنکمملکشنی

زامدوخجورخربنتشاذگهحمیانعمهببلطم

باسحبلطمنآقیدصتابنم.دوبننامزاس

۴۸



هسسچ«مدرک!دجاهتسینوتئروپآزاارمدوخ

یسیادفیاهکیرچنامزاستیوضعهبارمیسک
؟دناهدرکنوریباهشیاهکدوبهتفریذپقلخ

لسیمایروشتردهکهنوگنادبنامزاسالصا

هدشحرطمهناحلسمهزرابمیروشتزدینعینآ

نسینچاب«هدیدرگهشارآنآیلکحرطو

»۰۰۰وهههوم

همتعنههواوهموها

۰اههمت۱۱و۰

هووهاو۰هم

۰تب۰ی۰.۰هم۰

اه۰۰۰.۰هم۰.۰

۰۰۰۰ی۰۰۰

همو۰۰.۰تن۰.۰

لاوسقسدحزادیتفگهچنآهتبلا-س

دینکقیدصتهکدوبنیامدصق.تفررتارف

دینادیما.خدف+چنامزاسهبهتسباواردوخ
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رگمهکمنکحرطم!رلاوئسنیامناوتبات
یتسینینلیتسیسکرامنامزاسکینامزاسنیا
1قسشسلعترگراکهقبطهبهجیتنردوتسین
؟درادش

قللخییادفیاهکیرچنامزاس.ارچ-چ

هتسارگراکهقبطیماظنیسایسناگرآناریا
هسیحاصمنیالوطمامش.ردارچسپ-س

یخامشهدناممرطاخردنمهکیشاجات

رهودیدرکندای"رگراک"هقبطزامهرابکی
؟دیتفگنخس.هدونواهقلخزامد

ردناریاقلفییادقیاهکیرچامچ

ایرانلورپهبقشعمسینینلمسیسکرامبتکم

طقفزورمارگراکهقبطیلو.میآهتخومآار

|!رنیارگراکهقبط.دشیدنایمنشدوخهب

تس|قلختشونرسورگردشتشونرسهکدمهفیم

شاورگردلداهتسینومکامهکیاهقبطنیا
ردیاپشدوختسایبیجعهقبط«میاهتسب

-دنایمرگیدیارسایدازآهبودرادریجنز

اهراب.دنکیممهدازآاراهنآو,دشپ

۵



هسقبطنیاهکتساهداتفاقافتاخیراترد

تساهدوشگیناسکیاپزاریجنز«ریجنزرد

هکدندیشکیمهشقناراکشآتراسانامزردهک

اسیراتلورپیاپیاهریجنزیدازآتروصرد
نسیآ.دندنببرتمکحمتسههکمهنآزاار

گراکهقبطیبالقناتشذگوراخیانآتسا

یمنشدوخباهنتزورمارگراکهقبطهکتسنیا
۰.دشیدنایمقلختشونرسهبهکلبدشیدنا

یلودیاهدشبلقنمیکدنآامنیبیم-س

؟دییوگبنخسرتنشورتسارتهب
تسسلاسرهبهکرابرهنمیلب-چ

باسحامناوتیمنمشیدنایمایراتلورپیخیرات

.مسانشبتسرددنکیمهبلغنمربهکاریتاس

هفقیطدوبشیپهامهسنیمهدیروایبدایب

-ارهاظت«یباصتعاهزرابمیربهرابرگراک

-اویزاوژروبزایتمسقحلسممایقیتحویت

تراسازاارهتسباویزاوژروبهدرخوهتسب
هکدنرادناعذامهناشدوخهدادتاجنهاش

دمایمنتسدبهجیتندندوبننارگراکرگا

۵۱ 



 

هلصافالبنارگراکتسدبناگدشدازآنیایلو

نایرج؟دندرکهچنارگراکابیدازآزادعب
:ایباریاهفماراکیبنارشراکراتشکویزادناریت
دایباریرگراکتاعامتجاهبهلمح.دیروآ

یاقفررساربهچنادابآرددیدینش.دیروآ

هلاسهسکدوکهکدیدینش؟دندروآامییادف
٩.دندنازوسباتکلماحتناوردارامقلخ

ردزورماهکناتسدبوچوناشکهدبرعنیا
؟.دشتسهیناسکهچدنداتفاهارباهنابایخ

زورسیداتهکدنتسهییاهنامهلامعاهنیا

نامهاهنیا.میدادناشتاجنهاشتراسازا
تسفخوینوبزابزوریداتهکدنتسهیناسک

.دشندوبلوغشمهاشیسیلهمکچوییوگاعدب

قسصحنیاودرکدازآاراهشآایراتلورپ

دیمهفیم؟دننکیمهچایراتلورپابناسانشان
!ریناسکهچميديمهفيمنامهکدینکننامگ

خرارهچنآالماک.میدادیيمتاجنتراسازا

یسسشخیراتراشیا«میدرکیمینیبشیپداد

هقبطنیایراکادفویشنمگرزبوایراتلورپ
۵۲



ناسمیخژدیاپزادنبیتحهکتسانیمه.رد
ردنانچمهدوخهکیلاحرددنکیمزابشیوخ

ندرکزابرکفهبیتقو.درادرارقتراسا

ارهمهرگیدهکدتفایمدوخیاپیاهریجنز

مهشیازجیاهراچودشابهدیناهرتراسازا
ناسنا.دشابتشذگابوراگادفهکدرادن

اصقاودنیبیمارخیراتیمحریبنیایشقو

.تسیننشورشیاربهکدوشیمیتاساسحاراچد
ارعشطقفارساسحانیامنکیمرکفنمیهاگ
-رعاشدندرکیمبوخمچ,.دننکنایبدنناوتیم

اسمیاربهزرابمتخسنامزنآردهکینا

-کیارراگتیامهزورماشاک.دنتفگیمرعش
جایتحااهنآکمکهبتساراوشدامعضودنن

بوخوا«دوبهدنزیخرسلگشاک.میراد

لاحرهبیلودرذگیمهچامربهکدیمهفیم

نیانارعاش«دیابزورما.دناهدنزشیاقفر
رسیسانآرعشدیابدننکنایباراهساسحا

دازآنیارعشدیاب.دنیارزمبارشخبیدازآ
ناگدنناوخ.دنیارسب|ارسانشانقحناگدش

۵۳ : 



 

قسلخداردنیادیابزینامناگدنزاونو
نیاودنربباجهمههبدوخیاههنارنابار

یاصه"قیشاع"زانم.دنهدباریهاگآ

هکاریناولهپنآناتسادمهاوخیمناجیابرذآ

دنیز|ارشرییجنزمهيلودوبریجنزرددوخ

اهریجنزسانشانقحریجنزمهنیاودیناهر

ییاهریجنزهبدوبهدشزابشدوخیاپزاهکیب

ریشمشابودوزفا«دوبنامرهقیابهبهکار

یاربودنیارسبرعشهب«داتسیاشلباقمرد
یاه"قیشاع"زاتبحصهکالاح.دنناوخبمدرم

یقیشاع«مهقیشاعنآهب«دشناجیابرذآ

دییوگبدوبهدیدنارموهدمآنارهتشهبهک
مسهفرشادابوگب..دینشاروتمايپفرش

زورهبابدوبمزرمهینزجنژیب"هکدنادیم
"یناقهد

یناسکهکتسنآزافرشاینارگنیلو

زورهبهارینزجنژیبمانابدننکیمیعس

نسیبزاارنآایودننکگنرمکاریناقهد
.تسانیازانمینارگندنربب

۵۴



یاهکیرچامهکدراگناینقلخلاحرهب
.ميديدنارهلاسهسکدوکنآنتخوسقلخییادف
!؟دهد.هولجکچوکارهشداحدهاوخیمیسکهچ

؟!دنکرازگربتوکسهبارنآدهاوخیمیسک.چ
قسلخودوشیمنرتگرزبنیازاهعجاف«هن
هزاستنیادیراذگب«تفرگمیهاوخماقتنا

.دشنناسانشبهدونهباردوخ«,ناگدشدازآ

ناسشدوباایراتلورپظر

تسسانیا.هوش

-دساوا.رگراکهقبطیبالقناتیعطاقموهفم

دناهریمدنبزاارنامیخژدونارگرامش
.دنکناشدوبانات

مرسیبزدمحا«امقیفردربننیرخآ
تداهش.مدردهکدیدید؟دیرادرطاخهبار

هسنوگچقلخنمشدابونابرهمهنوگچقلخاب
ییادفکیرچقالخاتسانیا؟دوبوجهنیک

.یتسینومکقالخاتسانیا

یسسنیقحدوشیمهتشخیرقلخزاهکینوخ

درذفگبنآزاهکدنکیمنداجیایسکیارب

۵۵ 



نارززیذفرم!هکنانچنآ.دنکتشذگو

نوخهرطقرههکلب.دناهدادرسارنآهمخن

-کتهمهیارب«دنکیمداجیایفیلکتقلخ

یبادفتشذگیبقطنمتسانیا.ماقتنافیل

تساهتخومآرگراکهقبطبتکمردارنآهک

ابمات.مييوگبقلخهباراهنیادیابام

دننکزامگودوشبلسامزاناشدامتعااد

هسشبیمسریناونعویتمرحابنونکاامهک

عسیاقوفرطیبرگهراظناومیاهتسشنیرانک
اجنیمهردارراکرگاام«هش.میاهدش

.تسساهتفرگتروصگرزبیتنایخمینکاهر

یشاهرراکدیاب

ماجناهیارق۹

نسکممهیمالعاابهنراکتیاودناسسر

یودرههچرگ.یرسارسهیرشنابهشوتسا
.تسامزالاهنیا  



؟.دیاهدشیتاساسحادایزمنکیمرکف-س

یمنررفتاساسحازاام,هتبلاس-چ

یسملعوینفتاملکابدیراذگبیلومینک

هراشازینیرورضبلطمکیاهبومييوگبنخس

یاربیتافیلبترظنزاالعفهکهچنآمینک
هسکتسارمانیاندرکاشفا«تسامهمام

دوخهنادیتسملامعاهتسباویزاوژروبلامع

یمهوتنانچودنناشوپیممالساهفافلردار
نیاهمهایوگهسکدننکیمداجیاقلخیارب

ناوسیناحورتیادهابونامرفهباراهراک
زراسبهکیلاحرد.دنهدیمماجنازرابم

یسهممهسهکزرابمنویناحورهکتساحضاو
مسیراودیم|امهکدناهتشادشینجنیارد

نیاربزگره«دنشابهتشادزینهدنیآرد

هنافساتمیلو«دنراذگیمنهحصلامعاهنوگ

دایزردقنآهتسباویزاوژروبیعاجتراتردق

نآلرتنکهبرداقزرابمنویناحورهکتسا

زراسبمنویشاحوردیاباصوصخمام.دنتسین
قسلخنتشادهگنحلسمهکمینکدعاقتمار

۵۷ 



 

لاسسفتیامحمینکیعسوتساهمهعفنهب

حالسعلخزایریگولجیاربارزرابسنویناحور

.مسییامنبلج«هتسباویزاوژروبطسوتقلخ

یتیعقاونیارگراکهقبطدرومرداما
طاسبتراناکماهکینونکطیارشردهکتسا

هفیظو«هدمآدوجویامیاربرگراکهقبطاب

ترابعنآودریگیمرارقناملباقمردیگرزب

و یتسیسکرامیژولوشدیآندرب؛زاتسآ

نامزاسردرگراکهقبطلکشتهسورپردتکرش
فوسقمندآدشرتسگویسایسویفنصیاه
هاشگآنارگراکزاییاهرداکطسوتنامزاس
یشحودوشیمنمتخاجنیمههبامهفیظویلو

.دهدیمنلیکشتمهارامهدمعهفیظونیا

السماکامهدمعهفیظوماجنایاربهچرگا
دوخنوردردامهکیمادام..درادترورض

مسادبدیاب«مینکیمراکرگراکهقبط

یسلو.تسایتاغیلبتویتالیکشتنامراکهک

هجوتنودبتالیکشتنیاوتاغیلبتنیارگا
یسنونکطیارشردهکدشابتیعقاونیاهب

۵۸



درادندوخیاربلقتسمیسایسراعشرگراکهقبط

ارنآ«میهديمماجناهقبطنوردردهچنآ

یشتسینرنل-تسیسکرامرهیاههلمجابهک

یراکهدرخویتسیمونوگاریزگانمینکهیجوت
رگراکهقبطیفنماتازرابمردامتکرش.تسا

[اکیدنسلیکشترد.مزالوتسابوخرایسب

.مينکنکرشهنالاعفدیاب«یرگراکیاهاروشو
راصعشیرگراکیاهاروشلیکشتیوسبشیپراعش

یراسشنیرتمهمهجوچیههبیلوتسایبوخ
ناغمراهبرگراکهقبطیاربدیابامهکتسین

نیا«نآزارتمهمواعشهکلب.میربب

ههوهوووو۰۰"تساراعش

راشنیانودبراعشنآ"وهوههو

.تساهزرابمندرکمگردرس
تسحبنیاتسارتهبمنکیمرکف-س

؟دشهدنکارپیکدنآا.مینکعورشونزاار

ونزا.تسامشابقحیلب-چ

هلخرمنیا.ردهکمیتفگ,مینکیمعورش

رگاو,درادنلقتسمیسایسراعشایراتلورپ
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"زرلگراکهقبطلقتسمشینج"زاتبحمام
میهدنرکذت|رارمانیاهلمافالبومینکب

یتالیکشنهبنجرتشیب"لقتسمشینج"نیاهک
مگردرسارشبنج«یراعشویکیتکاتاتدراد

:دیوگیمرگراکهقبطیتقوزورما۰.میاهدرک

یزاوژروبدابدوبان""مسیلایرپماربگرم"
نیاردهچوماعلکشنآردهچ"

دنکیمحرطماریراعشلاحودرهردصاخلکش

دسیابهقبطو..درادقلعتقلخمامتهبهک
هقبطکالودرسهکیساسکدشابرمانیاهجوتم

دشنهاوخیمدوخلایخیودنربیمورفرگراک

هقبط.دننکرکفیرگراکویتسیسکرامالماک

ز۱هلحرمنیاردشنامزرمهزااررگراک

رسیززالاحنیعردودننکیم!دجبالقنا

گنهاشیپورگراکهقبطهدهعربهکیاهفیظو
-اشیپ«دننکیمیلاخهناش«درادرارقنآ

نیاردهکدنادبدیابرگراکهقبطگنه

مسیلایرپماابهکقلخزاهتسدرههلحرم

رگنسردء.دننکیمهزرابمهتسباویزاوژروبو
۶
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مسهلیلدنیمهبو۰.دنگنجیمرگراکهقبط

قلعترگواکهقبطهبهچرگادشابهزرابمنیانداد

هسکتساقیرطنیازاو.دشابهنشادن

یر_سبهرنیماتینعیایراتلورپمهمهفیظو
دوشیمنیمات«یتسیلایرپمادضشبنجمامت

یهدنامزاسهبینیچیاهتسینومکهکیتقو

ز|هکسآهن«دنتخادرپناسناقهدیاهشبنج

یریگزابرسهبهکلب«دندشادجایراتلورپ

مهاهنیانوچ«دنتفریمایراتلوربشتراآ

اینراتلورپزااهنتهناهنیا.ودندوبرگنس
-هسسسبزینارناناقهدهکلبدندشیمنادج

یاسههیاپودندرکیمکیدزنایراتلورپ

-ومنیماراوتساارنیونکیتارگومدیروهمج

نشورهبایراتلورپخیراترداهراب.دند
ثساهدادهقبطزاجراختیرومامدوخنارکف

دوختازرابمدرومردتسانکمم-س

؟.دیهدبحیفوترتشیبرگراکهقبط

هتساوخهنیمزردمیناونیمطقفامنچ

۶۱ 



 

حرطمرگراکهقبطصوصخمیاهرامشیفنصیاه

زا میناوتیمیفنصهنیمزردطقفومینک
-ادیمیلومینکتیامحهقبطنیاصاخعفانم

کیت|ارگومدطیارشنودبیفنصهزرابمهکدین
زاغآزاسپهلصافالبو؟تسانعمیبابیرقت

یدازآیاربهزرابمهبینعییسایسهزرابمهب
هسکدینادیمو؟دوشیملیدبتیسارکومدو

طسارشردیسارکومدویدازآیاربهزرابم

رهقلامعاشیانعمهتسباویزاوژروبهطلس
تفاینربهقبطنیااتوتسایبالقنا

ابدینکیمهظحالم.دیايمندوجوبیسارکومد

هزرابمهبیفنصهزرابماجنیاردیتعرسهچ

یااظنهزرابمهبیسایسهزرابمویسایس
هشاحلسمهزرابمیروحمشقن؟دوشیملیدبت

ارهسسورپنیمه؟.دیمهفیماجنیآاردار

-اشمریخاهلاسکیتازرابمنایرجرداقیقد

طسبارشدوجوتلعبناتسلگنارد؟دیدرکهده

یسسسسفنمتازرابمهکتسااهلاسکیتارکومد

*زرابمهبوچراهچنامهردرگراکهقبط
۶۲



د|دیتساطیارشردیلوهدنامیقاب«یفنص

ی.اربیدازآنیانادققو.هتسباویزاوژروب
یسفنصهزر.ابمٍماجناهمزالا«یفنصهزرنیم

ممزالاو(یسایسآهزرایم)یسارکومدنیمات
.مسیللایرپم|هطلسنتخادتاربیسارکومدنیمات

ابزجراکدیآاودشابیمهتسباویزاوژروبو
متسینرسیمیماظنییورردورکی

دینکیمرکفاامشطیارشنیاردسپ-س
هزرایمزادیایاایآ«درکدیابهچهک
؟درکرظنفرصیفنصیسایس

هزراسبمزادیابمتفگننما«ریخاچ

هکیاهزرابمرها.درکرظنفرصیفنصویسایس
زايکدناودنکهاگآاراه..هدوتدناوشب

ناشنانمشدزااراهنآهدشلامیاپقوقح

نمیلو۰.دریگتروصدیاب«دناتسزاب
اسهاروشلیکشت.تسینراکهمهنیامیوگیم

اسبیلو.تسایبوخراکیرگراکیاگیدنسو

ابناوتیمنیفنصیاهاروشواهاگیدنسنیا

هنایسوی.درکهلباقممسیلایرپمایماظنموجه
۶۳ 



 

تینمکاحناوتیمناهاروشواهاگیدنسنیا

تیمکاحودرکنوگنرسارهتسباویزاوژروب

یسسشوگنرسیاریدومننیماتارایراتلورپ

رشتعیسوارهیضقدیابمسیلایرپماذوفن

دضیاهورینهمهدیاب.درکهاگننیازا

هسناحلسمهزرابمکییاربارتسیلایرپما
هدامآءادشدهاوخلیلمحتامهباملسمهک

تسامهماههناخراکرداروشلیکشت.درک

مایییرلو
هههوهووهوووهوووا

هددووهدودههووو

ههووهههمهووهووو

وهووهوهوهوم

ههمههووووووام

همهههدوهههههوهووا

هومهدوهههاهوهوووام

همههوههوههههواو

ههوهووهووههوهوم

۴



همهشفیظو۱۱۱وو

.رسیغزا.هدمعفیاظوصیخشتتسیسکرامزرابم

فسیدررداهنآندرمشربهن.تساهدمع

هزادناهبام.ادابمهکمنارگننم.رگیدکی

ماجنا"اهقلخ*لباقمردارنامهفیظویفاک

درسلدامزااهنآادابمومیشابهدادن

لابقرددیابیتسایسهچامهکنیا.دنوش
رمانیارتشیبارمیشابهتشاددوجومعضو

دننکبدنهاوخیمهچاههدوتهکدنکیممولعم

 .دنراداریاهزرابمهنوگچیگدامآو



 

یاسهاتسوردیاب۱و

اییاتسورتیاضردرومهکدومنناونعیصخشم

دشابنا

۱۱و
ميريگبهديداناراههدوتجیسبیگنوگچرگآا

۶۶



یرطخنادنچ,اههناخراکردنامیاهتیلاعف

-روشواهاگیدنسنیاهمه.درادننمشدیارب

نارگراکهمهودننکیملحنمهبشکیاراها

دننکیمجارخاهناخراکزامدکیارلاعسف

هکدناهدادناشناهراکنیاماجنارد

هسیرجت.دنرادیفاکتیعطاقو؛تراسج"

.تسینمزالیدیدج

مسیونشماراههمزمزنیاارچاساسا
کیدرادیرگارامشتسارههکیلاحردارچ
ددصردام«دهدیملیکشتحلسمهایسدناب

ارچ.؟میتسهایراتلورپگنهانیپحالسعلخ
یماظن-یسایسدیابنامزاسوضعمييوگيمیتقو

هندنیوگیمودننکیمشرتوریاهدع«دشاب
دشابیسایسطقفدیاب.تسینتسردنیا

یسایسزارتشیبیزیچ"یماظن-یسایس"رگم
هسچرگراکهقبط"رتشیب"نیازاتسین
ربهوالعنامزاسرداکرگادنیبیمیررض

مهیماظنیاهتراهمزایسایسیاهتراهم
؟دسریمیسکهچهبشررف«دشابرادروخرب
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؟رگراکهقبطنانمشدهبایرگراکهقبطهب

تسینومگشیبنجنوردردهکیناسکنآسپ ی

رگراکهقبطهزرابمنامزاسحالمعلخدایرف
دنرگراکهقبطنایماحاعقاودناهدادرسار

هضخرامفصردنمشدایآ؟نانآنانمشداب

٩؟درادنارامحالسعلخدصقو؟تساهدرکن

نوکاتمسیلایرپماارچدینادیم
رطاخهبطقف؟هدرکنعورشارشیماظنهلمح

رتیم«تسامدرمتسدردهکتسیاییاهحالس

-ابمهبقلخ,دنکزاغآارهلمحرگادساس

شاروگاعقاورابنیاودزیخربهناحلسمهزر

یسارکومدارهاظودنیشنیممارآسپدنکبار
بیرفنارگفنشورزایاهدعو..دوشیمرارقرب
دشرارقربیسارکومددننکیمرکفودنروخیم
تارطاخمودرکتسارحنآزادیابطقفو

,دومنعقددنکیمدیدهشارنآهکیعضوم

هناحلسمهزرابمیروشتهکدننکیمرکفاهشیا
-اوژرویبهطلسطیارشرد:تفگیمهکدوبطلغ

دوسچوبيسارکومدتسانکممریغهتسباویز
۶۸



هسسپدنناوتیممهارزورماجرموجره"دیآ

هدیدنیسارکومدشرمعلوطردزگرههکیقلخ

سومدیاجیآهچینعییسارکومدهکدنادیمنو
هشسباویزاوژروبهاگنآ.دنکبلاقیسارک

یماظنموجههکنآیاربهکدتفایمنآرکفهب
گنهآ«دشابهجاومتسیقفومابالماکشاهدنیآ

طقفیاربدینکیمرکف.دنکزاسارعالسعلخ
ی»۰...هکتسایسارکومد

هسلئسمنیرتمهمهبمراد«یلبسچ
هناحلسمهزرابمیروشتهکاهشآ.مزادرپیم

-هتسناددودرمارشآ:ایودناهدرکشومارفار

لاحردهلئسمنیرتمهمدنیوگبتسانکممدنا

۸۹ 



 

سلجمو.یساسانوناق+لگسمامیاربرضاح

هچرگهناحلسمهزرابمیروشتیلو.تساناسسوم

سقرتمیساسانوناقنیودتهکدزرادلوبق

هتشادیتازرابمتیمهاارضاحلاحرددناوتیم

یاربیبوخبوچراچزیننیودتزاسپودشاب
هلئسمیلوتساهدنیآتازرابمهبندادتهج

.۱حالسعلخهلئسمامشبتجیلما همبتسا

دنسسسییوگینخسرتنشوریگدنشا-س
۷۰



؟دیگنجندیابایدیگنجدیابهرخالاب

نیا.تسایگیزیفاتملاوئسنیاچ

عاضوالوحتهبدیگنجنایدیگنجدیابهک

دیاب.تسانشورزیچکییلوتساطوبرم
هندیابنیاودرکهدامآگنجیاربارقلخ

-اسکمامتطسوتهکلباهتسینومکطسوتاهنت

مپدننادیمقلخناگنهاشیپاردوخهکین

حضاوونشورقلخیاربزرابمنویناحورصوصخ
ننکرکفدیابنمدرم.دوشهدادحیضوت دن

سسپدنیوگبات.تسا.هدشمامتامبالقنا

نیاهاگنآودوبرتهبعضوهکهاشنامز

کسییاربارهنیمزیتوافتیبویفرطیب
.دنکهدامآرگیدیتسیلایرپمایاتندوک

۰.۰ميگنجبمیهاوخبرگا-س

.میگنجیمیهاوخنرگاو-س

حسلسم:نآزارتشیبارقللخدیاب-چ

-ایرپمایماظنییوجارجامزایریگولجیارب
 اچ2



 

رکحلسم,میدرکجیسبارقلخامرگامسیل
قحقاقحایاربوميدرگگنجهبهدامآ«مید

مسیلایرپم!هکاسبهچميدومنشممصمدوخ

ارسیزدنوشفرصنمامابگنجزاشنارکونو

یلو.دننیبیمشیپزااردوخیمتحتسکشهک

یزاوژروبفرطزاارقلخحالسعلخامرگا

نسیالکشتهفیظوومیتفرگهدیدانهتسباو

,مسیتخانشندوخیاربارقلخحلسمهزرابم
اههمانعطقدرومرداهثحبورجهبو

مسایرپم|تروصنآرد«میدرکهدنسب

تیقفومهبنانیمطااباردوخیسماظنهبرض

یدعبلسنتقونآ«دروآدهاوخدراوقلخرب
سیاهزیچنامهامزورماعفولیلحترد

یرسیهردرومردزورماامهکتفگدهاوخ

یروشتلیلحتتسنیا.مییوگیم.هدوتبزح
"کیتکاتمه یژتارتسامههناحلسمهزرابُم

یروحمشقنتسانیا.ینونکعاضوازا
اسهکتساتهجنیاهبوهناحلسمهزرابم

-ارتسامههناحلسمهزرابمیروگتمييوگیم
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-امقالخیقابطنالکشاهنشکیتکاتمهیژت
هشطلسرارقتساطیارشردمسنیینا-مسیسکر

.تسامسیلایرپماهبهتسباویزاوژروبلماک
هسکیروشتنیاهکدینادیمامش-س

تسسایتسیسکرامیروشتاهنتامشرظنهب
؟تسارطخرد|دیدش

داقتناقریبینامز.منادیمهلب-چ
دوبهدوشبزحشودبهناحلسمهزرابمیروشتزا

راببیتحیضفنانچناشیاربهزرابمنیايلو
"نییشنم"هورگشودبارنآهنادنرهکدروآ
رادنادیمممهفيمنمهکاجنآاتالاحودنداد

رطخلشاوا.تساراگیپنامزاسهزرابمنیا
نیعفادمتسدردنامزاس۰دوبنراکرد

نآهبسکرهودوبیبالقنایروشتنیتسار
ربیزیچییاوسرویدیماانزجدرکیمهلمح
سسپهکدیدید.دربیمنهناخهبدوخیا
قسلخهنوگچیفخمیاهنامزاسندشینلعزا

یاسیکیرچماندرکراداوار"نیبعشنم"
گیم.دنرادربدوخیورزاارییادف
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یتعنصهاگشنادردارییاوهیورینلسرپ

هسکمیوگیماریزورنامه؟دیروایمدایب
هاربهللاسیآهناخفرطبهمهگنیتمزاسپ

هدنیامنیتقو«دندشنهتفریذپودنداتفا

.یارسسسپارشهورگمايپتساْوخ"نیبعشنم"
هن«دندزدایرف!دمکیهمهفناوخبتیعمج

هکدنتسهیباهنامهاهشیادناوخنارشمایپ

اهنتارناییادفیدرماناباهزورنآرد
یستحینایمرداپابهرخالابو«دنتشاذگ

یلو.دناوخبارشمایپدشرارقناییادفدوخ
-اوآترابعهکنآطرشبدزدایرفتیعمجزاب

دنیازفایبدوخمس!هبزینار"هدوتبزحهبهتسب

تساوتطرشنیاندروآرباسبطقفهدنیوگ

مالع!تحیضفنیازاسپودناوخبارشمایپ
-اوخنهدافتسامسانیازارگید#هکدندرک

زاو«دوبنینچاهشآدرومرد,یلب.درکدنه

هسکیفرطهناحلسمهزرابمیزوشتابهزرابم
دنتخبرمهاردوخیوربآ«چیه«دنتسهپن

ییوخعفوردارهاظراگیپنامزاسیلو
۷۴



هیحورهکینایوجگنجدنتخبشوخهچدربیمرسب
لایخردارنمشداهنآدنرادینوشیکنا

راوستازیهجتمامتابدعبودنزاسیمدوخ

یگنج.دنزاتیمنآیوسبتسدبریشمشوبسارب

اردوخهکتسایفاکتسیننیبرداهنآیارب
نشدراثآزایرشااندنناسربنادیمهب

اب,دشاباجنآردمهیکسرتمرگاودشابن

نیالاح.دوشیمنوغادتوشیکندهبرضکی
.تسالاونمنیمههب"یراکیپ"نايوجگنج"
هدرکهنخرامنامزاسردهکییاهتسینوتروپا

هسچویصخشیاهوگتفگردهچاهراب«دنا

هیلمعردهچوهتسبرستالمجوهیانکاب
یروشتهبرگیدامهکدناهدرکتباشاهنآ
نسیایلومیتسیندقتعمهناحلسمهزرابم

لایخردزابو.دننکیمنرواب"اهتوشیگند

هزرابمنیعفادمنیرتتخسرساراهنیادوخ

اهنآندیبوکیاربودنهدیمهولجهناحلسم
تالمجابیکدناآادناهدرکیعسهکاریتالمج

هسب«دنرادیمربرینلزادنکقرفاهیاهدون
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نآ!دیمنوچهکتسایعیبطودنوریمنآدیم
۰.دندرگیمربحتافتسیلاخ

-اخنادیمهکنیمههینکیملوبق-س

نیایاربتسایگرزبرطخدوختسایل
؟یروشت

نیآردتسایگرزبرطخیلب-چ

-ودنیامنیمیتسیسکرامااههلوئوکندیم

رایعمینادیمهکمهاههلوتوکنیمزرسرد
.دننزیمرودرفصدرگاه

عضونیایاربامشیلحهارهچ-س

؟دیرآد

حلاصمربانبنمزورما.اتادچ
مالسع!زورمایلومدوبهدرکتوگسشینج

نامزاسیربهررداهتسینوتروپآنوچمنکیم

هزرابمابنامزاسریزگانو«دناهدرکهنخر

یروشنزاعافدهب:هدنبوککیژولوشدی!
اهرداکهفیظو..دزیخپمنربهناحلسمهزرابم

هتکتسایروشتنیاهبدقتعمناراداوهو

طسیارشردودننکمادقادوخمهساهبدیاب

۷۶



هسناحلسمهزرابمیروشتطسبوعافدبرضاح

 لسسسمردهچدوخمهساهبمهشم..دنزیخرب

مسهاوخ.ماذقاهارنیاردیروشتردهچو

توضخممنکیمدیکاتارنیا)منشمطمودومن

دسیابوتسامابیزوریپهکمنشمطم(اص

ردشناشیکمهوراکیپنامزاسدروم.رد

هسبنمشدهکتفگدیابمه"تدحوسنارفنک"

قسسلخییادفیاهکیرچوا«روگبدمآدوخیاپ

القن!یروشتزایکیژولوشدیاعافدنانچنآ

اهبنآییاوسرهکدرکدنهاوخایراتلورپیب

نانشقالساییاوسرزارتشیبرابنیدنچ
.دشاب

یاسسهگیرچفوفمدابمگحتسم

۷۷ 
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