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یسسشاقهدفرشاقیفرمایرضاخهستشون

"نازیا|ناشرسهقیارننهقلفهمی

هداننسیپراوسشیورزاامشیعهکتسا

سمأهوسش ربسوم



نارسیاناسرسهقیاهقلخ
هکدنهدیمتیبرونامنمهبقلعیفاادقیاهگیرچرابنیموسیارب

:یساسخااباراهتیرومأمنیا«رابرهنمميوگبنخسامشابامیقتسم
:تسسمرفهکتمتتآزانمیداش.ماهتفریذپینارگدویداشزاهشخربمآ

هسکیمدرم میوگیبنغسیورایوردوخمدرمابقیرطنیازااتمیابی

رسسیسمناشچنردبددرکمرگارمبلقناشرهم.ماهتخانشاردوخیتقو3

هبطی؟وشانیرتتخسردارمهدنیآهبناشدیماوهدرکنییعناومیگدنز
هکارهچشآمشاوخن!دابمهکتسدآزامینارگنرپتساهدرگقبیوشتیرادیاپ

روطبودوخياربهکاویهارودنشیدنایمقلخیشادفیاهگیرچمقاوهم
نایبیششورپدننگیممیسوتناامقلخ,یتسیلایوپمادفهزرابمیاربیلک

.دوخلدصومقرحابقلخیشادقیاهکیرچلاهرهبهکرکفنیاابنمیلو.منک
رسادرکدنهاوخعفتومنتفگنخسردارمیاهشزغلهاگدیاشوسشاقت
.اهدویمکنیازینراوگرزبمدرمامشهکمتثظمومیامقشافدوفنینآرگن
.دیشبیمنمربار

ورقباطخدوومامیقتسمارناموهقیاهقلخاشهکارابنیتسخن

واسه"زیگناریشاتیوحنهبهکدوبینامزنامهو۵۸دادرخردمداد
.مدرسکعوجرامشهیامیقتسیاهبحاممردنم.دوبهتفرگمان"یدازآ
,مسسکحنمیمییالقن۱هقیظوهکمتشادامشابهدبعفرحهسنامزبآرثو

نم:مشاسربابششوگهباهیرگیچوهو.اهوهایههمهمشریلعاتدرکیم
ناسنمرتآهگیتامزاسیربقرردهکمتاسرپامشیهاگآهبالو!تسابیم
وطسخوشوخیاهرامهتافسأتم«دوبهدادلیکشتارامشدید!نیرتگرزب
یسسوبشاتسآهبارنامززاسهدشبانحهشقنکیابهکدناهدرکنیمگیلاخ

.لایتهکمتفگیم:امشهبتسزابیمایناخ.دنربیمهتسبازقرادهیامرم
دهدیمناشننمهب۲۲مایق:زاسپیتلودتردقوهفماجطیارشزایملع

هلنهتسیاوتسایمیژرنانچمه«هدشیتنطلسمیژرنیشناجهکیمیژر
یشان«دوبمگاحهعماجردنامزنآهکيدازآهیشطیارشومسیلایریما

یسسارکومادهی>ادبتسزانآلکشردیفتویسایسمیزورتلمخرییغتزا

دنشینیشانقلخاتوکرسردیتلودتردقفعضزاعضونیاهگنلبدوبن



نسیرتگرزبهکدوبنیا.متفگیمامشهبتمسیابیمهگیزیچنینوسهرغالانو
:زاودیدومهدووآگنچهبهکدوبیاهمالسهامنمهب۲۴مایقدروتسد

هسشاواگبزرفنامزخآزدهکتلودهباههالننیالیوعتازامهاوخبامش
یارییگدامآتهجو:هینکیر؟ددوخ,دزیماجمدرم.ماسقز؟یشفانتلوًداردوخ

هسسیامتسداراهعالننیاشیریجنزياهگسومسیلایوپماابایعطقدوس
دوزاسریدهگیرایعمامشگنجیاریودیهرارقدوخملسمیهدنامژاس

 .دیوشهدامآ,دشیملیمحتامشهبشیریجنزیاهگسومنیلایرپمافرطزا
معقاوردودیدیمهفیحوضوهچابامشارنانخسنیاهکمیراددایبهمه
قوسلجرودزوررهعدرمامشهکیاهبرجشیدشیمعدجزجدوبشیزیچاهنیا

لامعومسیلایربمایریجنزیاهگسااچهمههکدیدیمامشدیدیمدوخمشچ

 یسسهدشامزاسهبروشکلخادرد«هتسباویزاوژروبهدرخویزاژژروب
گلعوریشزوررهمسیلایریمااهرمچراغردودشلوفشمبوگرسیاهشاگتسد
یسضییظعیوهایعًامشلانیموردلو.دوگیسهراوهفطنمهباريديیدج

ةسقبطناگنهاشیپیتحاردوخهاگهکیناراکلغدهکدیدوبدهاشمهاو

زامستشادتیرومامنمهکنشور,تارظننیناهشفطغترد,دندزیماجرگراک
اهوهایهنیایلو.دنتخدنا..هارب«.منکانایبقلغیشلدفیاهکیرچفرط

.تماشارتارگننآتخمرتخیرمةچرهتایمقاو.وینهنگدششنآزاسام:

۱:.دیامش:

ناسسسیمژرسردهکمضُشادارراغتفانیانم۵۸نهردمودواب
(داباهم)درکقلغیسامحیاهتبواقنهاگتساخردوناتسدرگروربنامرهق
يسسقوگششداوحدشیمهلماف:هکیهام٩رد.مشزبفرخیوراورًامشاب

ماصشنانشماوگیربتيشارماجمدوبهدمآناتسدرکهبنمودوبهدادخو

هکیزیچنیرتمهسزورنآرد۰.مشکغالبادرکقلخهیارناربایاهشلخ
بیسنافآدتسکشابدرکقلخ...مشگمالعاهکفومنیسآمبوگبمتس!وخیس:نم

مسسیلایوپماهبهتسباوميژرطنوتلاسنامهدادرم(مزاهکیرسارسموج
هسسسپیخیراتوگرزبیتمدخ«دوبهدشزافآناتسدرک.هبیمالسایروهمج
.درسسکقلخهکمتفگیمنخسداباهمردیطبارشردنم:.درکناربابالقنا
حالطمابودوبهدیلامکاخبسهراتادهتسباومیژرحلستیاهوریتهزوهآ



۲

هشاروم۵۶رد:اجقویهتشاداوآرینیمخ»میژونیادیبواذگنامنب

هیادرما۸ردهکیاینینغدنکهحلاممهبتوعدهنادیموشلاحرهبو

:,یسبوارچونوچيبهکدادناشنهوکقلخهیلعداهجنامرفوودماب
قسلغهلیبتسیشیزگیدزیچمسِیسلًایرپم|یریجنزگسزجاتیهامیدیدرتچیه
.هششاداواریمالنایروهمجمیژرنارادمدرسومسیلایرپمادرکهدنمزر
تسسواقموراشنریزردهگمیژرنیاظوقسزایریگولجیارباتدوب
اهیمیرفماوعنیرتگرزبهبتسد:دوبهتسکششرمکدرکقلخهداریلد
:تسلافداب۵۷نمهبمایقردهکیرودزمنیا-یتشهبهکاجنآان.دندزب
قبسسسلغتراسازاروخدکنیاترافسرداریشاگیومآناسوساجدوخیمعش

هللاشامیگدرگرسهباراهیگاواسوناشکوقاچزایاهتیمکودادتاجن
تسسددشهاوخبهکیراگرفهبهشارسدوخانتفاذگاهدآرایتخاردبامق

یهدنامزاسددمرد-دنز!درپبیویبالقن!دنببوریگبهبينحودننزب
نآهسلب.دیاآرب*يسوساجهنالریغست*مالطمابو*مامآاطخنابوجناد"

یرامتتساوضیاهشپایسنیرتهناراکمزايکيدیاشویراکبیرفجوآنامزد
يسسستسولپاچوتراقحشیامشویگزويردچآهتاقساتمنامزنآودوب
لاسخرپباردوخهکدوبیشاهدامزاسویاهشازایرابسبیشوکقلمتو
هم.هبکازبلطمنیانامزفآردتسیابیمنم,دشتسن!دیممدرمناگنهاشیپ

نسشسسشپآهکمنگدیکأت-تسنادیمارنآینشوربزیندوغذوخدرکقلغ
.تساگنریشههاهتاقالمهبتوعدواهیشوجیتشآنیاواههحلامم
یانهاموجهیاریاردوخهشيمهزارهممصموارتحلسدیابدرکقلخو
مسژرناگدشنادرگیتسیلایربمادخياهدابرهکنیاو۰دنکهدامآیدجب

دنامیمیدزدیاهدایرفهبمسیلایزپمآیریجنزناگسنیایمالسایروهمج
نم.دهدیمرسدزدیادزدیادًابرفدوخناگدننکببقعشندرگدارمگیاربهگ

یسشنابلطاتمرقنآنویزوتراقحومدرگهمهداشفتماتمرفزاتسیابیم.

ارمیاههتفگیشوگهدنگوقارطمطنآابنمهبحاصمراشتنازایپهکار
هسکدوبيفاکراگشیایارب۰مدادیمناشن+دندرگبمراگشانآرد

نسمنینچبه»متکبلجاکیرم|تراقسیولجرداهشی!زیخوتسجهبارمدرمهجوت
ساگچیه,دشابریگیپیبالقنادناوتیمنسکچیههکمدفگومتفگیمتسبابیم



؟دا
تسمواقمهکشآرگمدشادبهتسباونآربابالقناهباودوخدناوتیمت

اهسیهالامش8ودنادبقحربوهتالداعیتمواقم؛«اردرگقلخهشاجلسم

"ناتسدرگهلگنم"ردناشدوخلوقبهگیناسک.هبودزیخربنآز۲یراداوه
ِ.هسفلاممیاربناشماما.مایپندینشاب3دندوبهدوکةاجحایفرطیی

«هشذوبهدروآتسدبناآدالجهتسدرسنیازایشارسهحیذمتهجيديدجتمرف
-.باسسآهببآناریابالقنازاساسیاهلحرمرددوخراکنیاایمیوگیآ

تسماب.يمزورم!هکاریتقیقحوموربرتشیپنیازانمدنزیریممسیلایرپما
 یارباردوخیکیژتارتساویگیتکاتتیسهالماکعوضوابلاهسازاسپآ
.ناسزنآردنم,متکدیکاتتساهدادناشناامقلخیتسیلایریمادشینج

.مدناوخناریابالقنارگتسارناتسدوک
ينشيارشهچردمیوگیمنخسامشابموسرابیاربهکنونگایلوْ

هسسضالخرایسبمهاوخبرگا؟میوگیمنخسامشابهچیاربنمومیتمه
رارقهدننکراودیمآسبلاعنیمردوگانتشوسبطیارشرداممیوگب
اسخهارمههبوناربآیاهقلخامشهتشذگلاسودردامومخم.میراد

ریوسسسزااریراوشدوایمسبیاهزور«نارباقلقنیعادفیاهکیرچام
اسودشابهداذنتسدزااریزیزعهگتسیاهداوناخرشمک.میدنارذگ

رارداودوخنادنزرفهکیداردام.دنشابهدشنهراوآنآز|یشاضعا

نیمردامودنرامشیب,دش1هدادتسدزامیرنیایاهیراگمتسو(هیدالج

نوسنسخودنیالسلستو.دادتسدازازورهبلابندبارزیگناحورمه
هسکیتاسکهمه..دشامروشکربمسیلایرید!تیمکاحوارمتسارگمیسرت
یسالسایروهمجمیژرتسدب«.دندوبهتساخربهاشمیژرابهزرابمیارب
تسدزاردهکاریاهبرفماقتنامسیلابرپما.دندشهدیشکنوخوکاخهب

سارردویمالسایروهمجنادالجهلیسوب«دوبهدروخآامقلخزاهاشنداغ
ناسمرهقیاهقلخامشابنمهکینخسنیئوا.تفرگقلخزاینیمخاهنآ
نیا!ددجم,رتنشورهچرهناشیاربهکتسانیامرادنامزنیارد
وهاشمیژونوچمهزینیمالسایروهمجمیژرهگمهدجیضوتاوتقیقح
هنستسپاومسیلایرپماهبهاشمیزوزارتدیدشزایسبیتونکتیعضورد
دوپسوسابهکدنتسهیزومآتسدناگسمیژرنیاناراکردنبآتسدوتسا



ِ

.هتهسسسمیخسیلایرپم#هبهاشمیژرناراگردناتسدهدتیمشربآدشچدم

رسساغیتمیلایرهمادفشبنچياربتیمقاونیاکردنمارظن:هب.:دننگیم
شورهبدیابابیاهقلخدتسارادروخربتیمهاهجودنیرتالابزاام

.يريگولجویتسطلس.مسژرظفحياربنارباحلسمياهوریسیادگاد
یارباهعبيلو:دندرگنيمادقاویهابیرقنناوراهقنراگرزبطوقسز

نی۱۰هشفومشدیر!هدوخيکبامجچیهزاابیرقتيمالمایروهمجمیژرٌتفح

ژااردوختیامخمسیلابرپماخبلاسرغآیاههامردهکدوبلیلدیادم

وبدرسسک!قیوقتیمالسایروومجمیژوهم؟رشآوتشادربیتنطلسمیژو
هتسیسسپًامهاهبيمرگلدنیمهزامهیيمالسایروهمجنادالجماماتیمطاق
تبایسسسیعافقیيقوشیپءزاس.دنچ۸8يشيمخ+.دوشیميشاضیمن؟یرپم

یاسههبوچرژو+اشیارهاگدادیبرف1ریاریویبالقس؛هاتامرهق

ههنسسچشرددوخهاگزیرگردهگییفاپيمهشاعاجشنانچدآنارایریح

نسبندرگشروارابماجنارسودشیمتسارشخترپوم:اهشآیدیدشزدن
روس۱ومنایرپم!تیامحهکیمققودادیمیلسوردروخهٌدامح

۱:دشیمشیاریزیچهبرشمکهاشطوقسمازهککس2و

اجرههدشهکمهمیرفترطاخبدونشیپاهمنگیمقومداشزایم
 هملگایاوهمشکویا٩روشهرییموگیوبمالسا:همشکدایشمافنانیاهک

هسنهقاکایراواگشآتارایمهنوگجهکهینیبباههیشکشوممشیایوهمآ
۷دیاهرابًامشغلشم.دوشیمشیدمق*ددامیمص"وهداقدام"تاشارقم

۰بالقحاشیدجآهگرپرهارعبوتخسطیارشردًامومغم>لذرمامیاهک

شتایفارطاهب-هنکیمهراويسسمالبا!یروومجوکیمپربيگوژزيتابرف
۲۱و,امعتواسج«ققَخابيشمشدلماعو۸اههبرجتیروادایابهامهک

دنوویموادزفهیعوردیدجشياربیشاجهتسقر.يمشاهلوقبویدمدیمیبسه

اسمشابمقرمماشرگایخهیشیدنایممالساعقاتمهبمش:هیوگیم
نیارسماربمدرمهمهرگایخهیشزباومالسافرحمش,دنوشفلام
طماهشاراکایراراکشآتالیجنا.دنگنوبامشابمالسافرخ
سیمقلختموقزدیاتیدابع"دلمجاهلاسامووشکیاهاملسمنیرتهداس

مههامجییااعقاوایآهکمرادنیراکنیادمنم.دشاهدرگرارگدار
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ِ::۶
هکدوبیکردنیالاخزهبیلوهنایدهدیمناشنارمالساتیهام

«مالسانیاالاخیلو.دوبهدشهتفریذپهمهفورطزایهیدبروطبابیرقت
نییذاوقنابرجمیناقم:4:؟وقلخماشتسانگیمشقفاشمهکیمالسانیل

ِامقاودیکایب۰.تسامادک:دیوگیمنخسنآداماهآانیاهکههدرارقنآ

مسیتکشوعآمامدل:نیاهففگردمشیلایرپماهمثکابومالساهملکیاج
عوسفمهبهگیناسکیاربینیمخوتسامالنامادکمالمانیامیمهقبام
هسشیپوادتساهدزفرحنشورردقچاهنآرهاظةبهندنرادهجوتتاملک
«دششیدنربمسیلایرپم۱عفانمهبابش:دیوگیمشدوخدرگادرگنارودزم
یتهیمالسا:دنکریگرفقلعمامشابارانشارمانیاهچرگا

هسعبزوريتاجتسفویمشاهودیشابمرگلد.تسامشیماحمسیلایرپم|
 هدنیآهبنالااه..دادیمرگلدامهبماماءدیوگیمسلجمنوبیرتتب

هتسمامیوآوشیمروشکنیرد(مسیلایرپم1)مالماهدنیآهبمیراوديما
۱۱َ..فیشگکنارودزمیهابیاتگنس

يووهمجمیژریگتسباویووهواقلخیشادشیاهکبرچاهارچا
زسیچرهزاشیپمهاوخیمنمارچومیراددیکأدمسیلایرپهم1.هبیمالسا
مسهمیژرنیاهکمتگتمعصهلئسمنیاواهدمآشیپهکیتمرفنیاریه

.مسیژونیاناتادوگواکوتسامنیلایرپماهبهتسباوهاشمیژر,ددنام
«دسنتسینیزیچممرسلًایرپم!یریجنزناگسزجهاشمیژرنانادرگراگدننامه
ياربنآزادشماحيلمعچبًاتنوتمعقاونماکردوسکیز|هگتسنآیاربنی

هزرایملکشباتدیمروسشاحلاحردهکیتسیلایرپمادشهزرابمدربشیپ
هدشنگنيرعتتیمهااميارب.دریگیمثروصیمالسایروهمجمیژردشرب
هسسچونمشدبشاجزاهچهنیمزنيمهرداقاقتآرگیديوسزاودواد
..مدومندرگجیگتهجشثوگنیرتشیبقلخنوودریگیپاخرمانمبناسجز1

توومیقارحنیاهریسمرداهشآییالقنایژونآندادقوسواهنآبيرقو
نسینچاهنآتسیلایرپم|نایماحویمالسایروهمجنارادمدرس.دریگیم
تسیرومامادخفرطزاهگدتداقتعانیارباهنآایوگهکدتنکیمدوبناو

قيسلخنادانناتسودودننکیرواجار"نآرقمگح"نیمزرداتدنراد
لو!هتسدوامهردًاراهشآوميوگیمشينغسناهاوغدبزااجنیانم)زین



یکمِا:
.واسغآیشاجزااردوخراکیراکلفدنیاابهلباقمرد(مهدیمرارق

:ارآاسعدانیاتسیرداهنآ.دناهدناسرنایاپهباهشآهکشنیم

دیزرببدیگایبالثمهکهنشگکیمدنلبهایرقوناشقهاگشآوةنرويذپیم

ابوهننک!رجاارقوبدهعنیناوقدنهاوخيممتانرقارداهشیآهنوگچ
و.تماهدشمدرمبوگرسویبارخهناختعاببهذمهئوگچدینیببهکنآ

دمو.دنوخآابگنجبدیابهکتسانیآدنریگیمهکيلمعهجیتشهاگشنآ

دوشیملیکشتبهذمواهدنوخآدشربیدحتمهویجبیترتنیاهبوتساغرب

::هسسکگتهتوادرارقیفیشکیاهبلطتنطلسنآیوسکیوردهشاقسأتمهک

 قوسسخیوبدننزیمدوخهبهکيشاهنلکداوارطعهمهشآنایمزازوده
وسساهشوخنیآیاههگلودسریمماشمهبناشنخزاقلخنادنزرف
هاسیایاربهکیشاهلبارگیدیوسردو>دوشیمهدید.ناشباهشسد

 میژوهمهاهشی!.دنوشیملسوشممهمسیشومگومسیسکرامهبیتحدوغیشاتاد

قمشفتابشیارردافرصومسیلایرپمازالقتسماریمالسایروهمج
:اواهشآابهژرنانمهبارمدرمودننگیمهیجوتناریاردنویئاخورو
:شریذپیاربمهیشاههنیمزاقافتااهنآمالملارهاظتافیلبت.دنناوخیم
دنوخآگیماضمالقادحیمادعامکحرهریززورم|مدزمهگنیاةشوگم.دراد

:مالسامانبیمالسایروهمجنیاردزپچهمههکنیاهنبرگمودننیبیماو

هداشکاجنآهبارراک«راکیابورسیبریزونآیتخودریگیمتووص
3اکابجانارگواکیارباو.يگتسهتورابقحوهمیب.راکیوتاتوگآ:تفگهگ

:یلو.دوشیملکشممتهجوتشهبمیسقتیاربناهجنآردادخ-واگهشک
ماچتاتو[:ییالقناشینجز[لماعناگتهکتسودنیامیوگبمهاوخیمنم
:نآقابعازا۶نورقدتابوسرواتافاتکهکتساهدرگنایلقراچدارام

.تمسسسنیپاهحرگیلو:ریشآهدنشهدنکریهعماجعطسردوهدناهدمآالاب.

:پالفتاعاوباتکرحنیلوااب:هویتتاقانکنیازامسیلایرپمآ
اتتساهدشثعابهچنآیلوذشیمهدولاپاهنآدوجوزاقلخیایرد

زورم!دناهدرکیگدنزمدرملیفطهباریرمعهکهعمجبشنایادگنیا

ارشآلذوماماهکتامه,دنشابهتشادتسدرداریخلودتودقمرصا
اهراب,میناوخیممسیلایرپمایرابستساونتسایسامو"یبیغتسد*

 

    

  

  

 

       

  
  

   
  

 

  



۸

تیدوجومزمرمیهاوخبرگاهک..دناهتفگیمالسایروهمجناربوگیدویتیم
میناوتیمنیرگیدراکهرجعمهبلسوتزجمیمهشبتودقرسرب؟!رنامدوخ
بسلف|زینیتسیسکرامارهاظبموهنابلطتمرقیاهشیلحتاقافتاومینکب

:۰.دسریمهجیتشنیمههب

ورسسسیسقف«یناوگمروت۰یدامتقانارعببتسآنشورزیچهمهِ

زاو:تردقنوودیاهشگنشکویسایسنارحب«یگهراوآوگنج.«یگدنامر»:
ةشاهلسمتمواقمگیونامرهققلخدیدشرفنتهش..تلاغمرشالابهمه:

ارهاظنیادوجو.۶یو+.دروخیممشچهباجةمهاهشآیرسارسابیرقت
تبتسسلقتواسقوتشابدویرظنگنتوتهالبزجیاهیامرسهکدنوخآیتشم

رهیناجتسقوهگیاهزجعمهلب.ادنتسهیاجربتردقهکیررثهنرادنِْ

نارسگلیلحتنیاددمهبهیاب«دیوگیمنخسنآ.زاعمجروقحرثةعمج

هرگزربناتچمهاهشیاهنوگچهکدننکهیجوتامدیايببلطتمرف

ميراذگباارنآیمقاو:موهشمهزجنمهملکیاجباجتیاردمیهاوخبرگایلو
هسسکیتیامح,تفایناوتیمنمسیلایرپماتیامحزارتقیقدیترابعجی

زورگسی.یتحشلیوطویشیرع«هاگتسدنآمغریلع,دادتسدزاها4یتقو
نیرخآردتزیمدیادنخلابشدوخودنامبیقابروشکنیاردتسناوحتمه
یووسسیتآهدنامرفیعییررکشلرسنخسنیا<درکرشتخمشمابهکیباتک
روسیوه":دوبهشفگیمالسایروهمجهاگدادینردهکدومنلقنارشیشاوهآ

.دادسبنآردیمیبر5تخادنانوریبناریآزایاهدومشوملثمارهاش

یورسیشنامهزتیوکيلهربراوساريتيمخو۶دیوگبدوگنتشرج5
.هناشنارهزتماسو۰-یکاوه

یاهتیفزیایلتموقیفارحنایاهلیلعتیاربهکمتفگیمهلب
ماددعاياههعوجهب!رقیاسمیژرلماوعاهدنوخآیتقو.تمسادوچوممه

:.ممسیوتشیماونابلطتنشطلسمادعاربخهاگیبوهاگمهالاحودندرهسسم

نارسگوناهنآرگاهتیوگبهکدوشیممهازفیدایشنیایاربهنیمز
دنسشزادمسیلایرپمآابداقتیعوضاهشیادیالسپءدندوبمسیلایرپم!
هیلاحنیمارداهشیاهکرگاوذننزیمنایلطتنطلسمادهآهبتسدهک

هسسنسسیهتسباوتیهامزاهلنیا«دننزیمتسدزیننویبالقنامادعا



۹

نیایارگمیاوویعاجتر!تلخزاگنلبیمالبایروهمجمیژرمسیایورپم1:
اسمنرقوهکدنریگیمتارظنرد.اههیجوتهدوگنیا.تسایشانمیژر

یاهدافترداهتسیلایرپماوتسايتسسلایربم!یاهگنجنوقيترابعیآ

هدوسپهقباسیبخیراتردهکدناهتخادناهارباريباهگنجدوخيشورد

ناسمیخژدمود.یناهجگنجزادعبهکیناسکهکدنمهفیمساهشیما.تساا

یاپتسیلایرپمانامه,دندریسمادعایاههغوجهبارمسزانومميشاق
هبسبمانتیووریازجلایاهگنجردارناشیراگدیانجنازیمامهکدندوب

.اصوصخم«ناشناگتسباوواهتسیلایربمانایمیاهدافتهلب.ميديدیبوخ
سردیاءدوتشیتجفرطزایتسیلایرپماماظندوبنودوبهکنامژنآرد
هشامعریباهشب!هکدسریميتدشنانچنآهبدرادرارقیدجدیدهشضرعم

یاسضعاونتپ«گنجزادعبتلود۰هسشارشردرگا۰.دنتفایممهناجی

وایکیهکتفرگهجیتندیابنرمانیازا«دشکیمهیگاحمهب!رشتلود
.لاحرهردیرگیدو.هسنارغیتسیلایرپم!یزاوژروبهدنیامندیابودنیا
انسسینهناگدنیامنودرهاهنیا..تسینیزیچیسنچ.هشابنآفلاخم

.یسشاتهمگاحهقبطنوردیاهدافتزاهمکاحمنیاو۰دنتسهیزاوژروبآ

:یروسیصت ینیمخودنکیممادع,ااروتوبیلع.قحلاءایضرگا۰دوشیم
قاسشناهشآزاگیچیهياربنیادرپسیمماصعاهخوجهبارهد(زبطق3

:یشاهدافترگناببطقفوتسینمسیلایریمازالقتسیابتیوخ:هدنهد

یاردوهسناوقهمکاحهقبطنوردوومسیلاپریم!نوردوهکتسا

۰۱.درادادوجواهروشک

 مکتهجنآزامنکهینکترمانیاربزیچرهزاشیپمهاوخیمنم

روغبلراهیشیدن16۵اس.هنوگنیابیرفاممدرم:!دابمهگمتسهنآنارگن

امتفهشس.ميومهچاومنآمیخوجیاتنابنامیالقنایدعب.هلحرمردامو
وایسم.:هتشاذگجیبامیاوبیگاهبشارگهبرجت«..هاشمیژولباقمرود

المرشآردتسهتاعداپ. دیشیدنربپهبوجت.نسبآذیهنانیمش؛هکمهشاوشیمامش

يگتسباووقانتخا,یتخبدب:ءتگالفلماعاهندهگدندرکیمناسگاهیلیخ

:هتابلطتمرقیاهشلیلحتزایرایسبوتسایتنطلسمیژروهاشهامروشکرد
 مسیتقگیمقلعیفادشیاهگیرچامیتکوو۰دادیمناشناارنیمهزین

   

  

 

 

  



۱9۰:ی

هرسمه«تسایتسیلایرپم!تموکحلاگشازایکیاهنتهاشیتتطلسمیژر

تیمقاویلو.هندزیمامبشیدنآاهداسابتسیشوانآزا«اهبسچربهتوگ

یسگتسباو۰.دنامتکالف.دنامقاشتخایو.تقروها4مجژو]دویهچ

راسسیکهامشرگاودوشیمرارگتهبرجتنامهدرادزابزورما.دنامآ
.هیس.و*هناتخسرس؟تفلاخمهرهچردرابنیازامسیلایرهپما«دیشابن
ایرسگیدهلحومرد«بهذمودنوخآاب.هزرابمرد"هناعطاق"ماماکیسآ

شمارآدیدجتیسایسظاحلزااههدوتشینجمانهبوبالقنامانهباو.دوخ
.درگدهاوخیایروتاتکیدطاسبندرتسگهلیسوارقلخشبتجوداددهاوخ

ینسمالسايروهمجمیژریروتاتگیدزامیوگیمامشهبنونکامهزانمهک
۰.وستهایسرایاهدم:مشکدیکاتدیراذگی»دوبدهاوخرتهایسراباهدم

.مسه۱4٩یروتاتکیدرایروتاتکیدرگمدنچلگینيناجولهداسهکدوبینامز
:دنیوگیهاهیفعبهکمونشیماجنآواجنیانمزابزورماو«دوشیمرشدب

وسکاهاب..دوشیممهرتدبیمالسایروهمجیروتاتکید.زایروتاتکید-.رگم
«.سسایببهذمدض"نانامرهق",زابتدبامرگا«ميشابناداناام

نامراظتناردیمالسایروهمجزارتهابسراباهدصیروتاتکید
واسسسشسکرودیتخردرههبیتقودنوادرساردیعیجمرگفاممدرم

هاسگنمیژریاهدنوخآنیازایگیهدنیآرادهبوچناونمهباهشایايخ
اگپنابایخیاربیرویزچیه.درکنینچدیااب.زورنآدابهدنخرف.دننکیم
غارسسچیاهریتو:اهتخردربنایناجنیادیلبهشالزارتهبامیاهرهش
يسسلو.درکمیهاوخامتح,تسامزال.درگدیابارراکنیا...تسینقرب

.نآهشالدیابناآراکلغدنیاهشالراتکرد.درکمیهاوخش.افتکآانیمههب

هنسسسکزینارهتفرجواخارشکاهد یاهتارگونکدواهتارگوروب

دوسختسدبعقاوباراهراکهمهودناهدشهانبمالساوهتشاذگشیرزورما

قاسههدنامسپنآابهارمه«دنهدیمماجنااهدنوخآنیامانبرهاظبو
هبباوملقنیا.ميزيوآيبدنلوئشمتیانجهبهلشلابزحمانبهکتاقبط
لساوعمامتهیابامبتسينمامشابراکزونهیلو.دینکهفافامذقنآ

دوخنامادردنایناجنیازادبااتدننامبیقابرگاهکمه.اویگتسباو

هابارهمه.تساتسردهمهاهنشیا.میربسنیبزااردوورپدنهاوخ



1۱

نسسینچهبنویتاعورابهزرابمفرمهبناوتیمایآیلو.:دادماجنا
هژوامنبوچراچردارتامادقانیایاوخیمایآ؟.دمآلیاتيباهتیقفوم
:للماومهکهیشابنشمطم.میدکنینلچرگاهن5دادماجنابهْذهعلع

رساورپیبورتعاجشامهمهزااهراکنیماجناردمسیلایی]هدریسرس

همههکدننیرفآیب"یشاههسامح"نانچآراکنیارداهنآهکابهچو
تسمهاجشنیامينیببذکمیشآدوخبیتقوومینامبناهدربتشگنام

.تساهتفرگیمهمشچرسنادالجتواسقزاهکلب«یبالقناهیخورزاهن
.تبسناردوخسدقمهنیکدیابامهکمکهیکتلمانیایورمهاوخیمنم

یيورمهاوخیمنم.میهدلقیص_یبالقنایهاگآابیناجياهدنوخآنیآب

تسشسینمهیفاگ«تسیئمهتسرد«تسیخامحالمهکمنکهکلمانیا

یاهدتوخآنیازازورماهکیمدرسمرثکاایآ.بهذمواهدنوخآمیشوگبهک

هدنشعرفزورنآردمیناوتیمامایآ+دنتسینآیبهذمدنرفنشممکاح

غارسچ:یاهریتنآهب:دنکیشیراگمهاهنیاابزورماهک.اریدنوخآ
نم٩ميشابهدرکرادهکلاونامیالقن7هکنآنودب,میشکنازیوآقرب
هکییهذمدمویدنوخآدغیوتسبه!دامهکمهدرادشهامشبمهاوخیم

نمآدزینییچتسدارهاظنارگقنشورزایاهراپفرطزازورماهنافسأخم
اگیگیرچام.دوشیتسیلایرپم!دغهدیجنمتاساسحانیشناج]دوشیمكل

.میکروامینعسیکایراتلورپیتیبناهجربهیکتابهواقلخی
رامشتسالیهستیاربتسایرازبابهم:هکمیداقتعانیارباقدام

یاسههبنجزارظتفرم.رگرامشتساتاقبطتسدبقلخشکتمحزیاههدوت
قارسدنشوریلیلدهچامهتفگنیایارب«رمانیایقسلقویشنیب
:هیرجتامهمههکدراددوجویمالسایروهمجوهاشمیژوودنیمههرگلیع
:درگیمناعد|هواومههاشایآ..میراددوخمشچیولجردواهسوملم

ای11هدادواهبارنآدنوافخآهکدر!دشتطویاربیاهژیوتیوومامهک

اروآیلعتسدایاوهدیدبآوخهباارناعزماماهکدرکاهدااهراب

نارسسقوتفریمشادمورسرپیاهشرایزآهبهخاروزم3دیناهرگرمزا

هسلتسوناوشبوتهجرداراهشیاهمقایاو؟درکیمنپاچیرهمایرآ

ارشبگوامتتساتاقیطومسیللابری!بعاجزاامقلغرامشتسالیهض



1۹دا

مهزابیعوفوابینیمخمیژرزورمانیمهرگم؟دادیمشرارقیلخاد
قاستتع۱:دایقنا«رامتتسادوجوهبنجوتهلیسواربهذمنیمهرتشیب

نشوربلاطمنیارگذزاسپهلماقالبامیلودریگیمشراگبيگتسباوو
:یاهظحل«نآهبراختفايتعونآرارگتزاهکبهذمدرومردجیرمو
"لباقنودیشعمينکيمنیعساهچجوچیههبوميهدينشةاردیدرتدوخهبمه

 لسیلداریراگناهشپنانچومینکناهشب"اراهشآاههدوت-نیرتییهذم
یسساساتلعهک.مينکیمهفامالاحنیمردامامینادیمیبیورقماوع

:هتفهنیدامتقاهناملاظطیاورودرامتسا«داذبتسا«وامشتسادوجو

اهنآحلسهعقاینامزاسیوریثنربهیچابادمگاعتلودهکتسا

هتفابنامزاسروزنیمهدیابمه:امهلمحيافدهوهنکیمظفحار

ی۰دشابیتلودتردقینعی
نیادوکیمسدیابهشابمزالهکًاجنآاتهتیلاةژرابمهاررود

,شایبویشنخنمشدتسدردزین"ارهریوبهذماریظنعرفیاهحالسهتوگ
هنلمحيلمافدهمنگیمدیکاد:ودوخهلمحیسلعافدههاگرمیلودومس

وامعتسا,رامشتسایلمالماوع«مینکبهذنونویشاعورهجوتماردوخ
رشگ(دحامششوکوهم!هتخاذگيقایهدروخنتسددوخیاجرباردادیتساو

رجنمنارگرامشتسافرطزایمسویژولوشدیایراگتسدواههرهمرییثشهب
قارسسبناورگرامشتس|تسدردتشی|هنایسوبهذممیوگیمنم:یتقوءدشدهاوخ
مریگیماریعیبطهجیتننیانآز!۰شکتمخزیاههدومرامشتسالیهست

تسسموکحیهيجوتهنوگرهاابویتاونمرهتحت«یبهذمتلودرههگ
هوسومشیلایوپماهبناگتسباوامطیارشود]نآرگرامشتساتیلقا
زوزم!یلو..دشدهاوخناشکتمحزینویلیمهدوتهیلعرب(اهتسیلایربم|
:.بهذملحقهبرمگکناشدوخلایخهبهکهنتسهاامهعماجردینآرگفنشور

«بعذممانهبيمالسایروهمجتابانجهگهنشیدنایمدشاهوئهداسودشآهتسب

نسسیمزرسنیاردبهذمیمطقندرپسکاخهبفاربادنمروشگودارهشیمز
رایسبهلحرمنیاردقلخیبالقن!شینجیاربرگفتنیا.تساهدوگهدامآ

دارسفانیرتیبهذمهبیتح#منکیمآهیموتومیوگیمنمتساکانرطخ
نمویبهاذمتموگحهنوگرهربگرمدننگرارگتنمابهکمنکیمهیموت
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یسقایزینیبهذم(ادیدشیاههدوجزایرایسبیاجانیاردهگمنشمطم

یاسهتموکحهشیراهیبهذمنیمهگمگهبآمیهاوخیماه.هندسهاو7مه

 هصه#درسدهاوخنیمهردنویبالقناناوشعبامرشه.میگمارييهذم
یرشرتمشقنیبهذمیاههدوخ ییهذمیاهشنوکحیشوگشرسردناهجرداج
یامگهکینماسک»دنآهدرکتموکحنویناهوراهنلاساورآردو«هماهتشاد

خسرواتهبیيگدنآهدزيتيمخهگتسآایراگتبابهذممانیدالج...دشنگیم

هدروابیذوخاابشودزیچندوگآدوجومنیاهکدنمهشبااددننکعوجر

ودنشدرسکملعذقیيبعذمياهتموگحلباقمردیشاپور!.ياههدوج.تسا
رگیدزووماهدنداتسرفخیراتنادهنلابزهباراهحموکحهنوگنیایانچ
ارهواهب:اهروشکنیارداريبهقمتموگحد|ندرکتبحمتارچيسک
ییهذمریغتموگعا.ذنتموکحرديحيسمبازحا۷هک"اهتآرديتحاودهدیمنا
تسموکعندونبیبهذمومدرمنذوییبهذماٌنیبهک:یندوگوکفتشور.تسا

:1.درادنیخیزاتنهقدیوجیمیيلولعموتلعهطبار
کاریرگیدحبمهاوخیممشگمامتارثحبانیا>هگنیا:ززالیقلاح

نارگفجشورلفاحمززایاهراپءمشکزابیکتاتسناقرحنیایهطباوريب

تلودردبهذملخادفلاخمینعیکیئالاردوخهکمسیلایرپماهبهتسباو
.رداههددویخآینادانشهبارروشگکرددوجومیاهیشاماسیاتهمهدننادیم

پسچیارگفنشورحالطماباز!یاهراپهناقساأتما8دنهدیمتبسنرومآراد

هسش1ورومآینامامیاتاهتیا.دندگیممارکتاهنآاره:ارنیازین
رسپخآلاساهنچوفامسیلایرپم|یدامتقا.متسیس هکیاهقباسمنارحبها:

هشسپاولیلدبآیروشکدامتق٩ردوتساءدشزادنابناهجرسارسرد

همگلپ,دنهذیمتبسنآ(دهدیمیاهنردزرابیوحتهباودوخراشآندوبآ
"ياوبیدترتنیاهبودشنیبیماهدنوخآیندوگردواهیشاماسیاسنیا

نو۱۷هننکیمارداصارشآهدیدنگیدامتقامانومسیلایوپم|تکبگو

:وندوسسکهکتسآدنوخآوبهذمنیاتس!هدیدنگهکتسین.مسیلایرپما

5دن1هديیهنگ:

.مکاحیاهدنوخآاقاقحامیوگنومشزباوقوحنیاسکعمهاوخیمنص
تکی یاهقادمیاهششوگمسیلایرهم!هدیدنگرگچپندرکرطعم:یارب
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,تساهتشادنارباردمسیلابربماياربراکنیامهیثاهدرواتسداقاقتا

مووتلیلدنینههیاودنراکرسارباهدنوخآنوچامووشکردمیشوگبرگا
.اهدنوخآمهنیکناژرآردایآ تسهگنجویبایمک,تسهیراگیب«تسه

..تساهدرکروبجمارتلودمروتویيراگیبهکدنرادتلاخدتموکعردمه

.ووشکردميشوگبرگا.دتفایبناتسلگتاابگنجونیولامریازجعتفهایهب
لسیلدنیمههبودنزادناببراکهبارعیانمدنناوتیمناهدنوخآام

رداسعیانصزایدادمتردامهکنادتسلگناروشکردارچ,تهیراکیب

رامآهب.دراددوجوراگیبرگراکنویلیمهسزاشیب«دوادرارقنآ
املامزارتمکدایز,دینکهاگناکگیرمآ«هسنارق«ناملآیاهراکیب

,مياهتسباوالو۱امهکتسانیایاربتساهنآزارتدبامعفورگایلوتسین
.یگدنزوگرمگنجهبهکتسالاس۵هبکیدزناثلاخومیاهتسباوایناشث
...یندوگ:دًاسفهکیناسکلپاقمردنم.میاهتساخربیتسبلایرپم۱طباوراب

ووسسگتوافهزهچیناشویالیاربیاهلیسو(راهدنوخآیگرابمکش«یلهاک
..منکیمعافدهراچیبتادوجومنیازا«دنهدیمرارقمسیلایربم!واکتیانج

.یسسسسلودنراد!رتاقفصنیاهمهمکاحیاهدتوخآهکتساتسردمیوگیمو

هدشهعبهکیشاهتسپرداهنآهفیظوماجتاعناماهشتهنتافمنیااقافتا
تاسمنیمهنتشاداهتسپهنوگنمازارحامزالطرشهکلبتسیندناهتفرگ
اگنوخآزورم!هکاریتسپره«میراذگبوانکاریفامنایبدیشایب.تسا

مسسژرنامزردتسپنیمههدننکلاغقشااباودنوخآنیاهدوکلانشا

.اهنآزایزیچاهدنوخآنیایدرفرظنزا:ایآ.دینکهسیاقمیهاشنهاش

قسیقدروطیمیهاوخبرگا؟دنرآادرتمکاهدنوخآنیازایزیچاهنآای
يسشيفخیتغیدبیلو.دنرادارتافسنیمههزادناکیهبودرهمیشوگب

یسشارخبهکدنلوقشمتموگحهبینارودردهکشتسانیاردشاهتسدورادو
.اهنآهدهعیارشتظاقحهکارناریامیلایرپم۱همهتسباوماظنهقباسیب

نسساهکتسانارحبنیمهلیلدهبالماوتساهتفرگارف:هدشهدرپس

تخورفبمتفنهگشبنویسلیمششیزودرها۵دن1هدیسر.ماقمنیاهدب.ت!دوجوم

هدرسکتمیقشیازفاداهتشيپمهسبزا«دندیشکیممهارشزاشننارادیرخ

ینیمخ.دوبهتفرگیشلمهکیو1باقمدندوبهتفریذپمهنارادیرخودوب
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مسهداب« دقورفبهکشبرازهدعناپونویلیمکنیزورههاوخبمهراچیب
تسقنازالفاعزراهبهنوگنیاشدامتق۱هکیروفکردلاح.درخیمنیسک
نسیسینچیاربدنآوتیمینارحبهچقدمآردشهاکنیانچکی:تساهتسباو

دوشیمهناکولمناموفابدرکیمهچدویهاشرگابوغدرودوجوبیمیژودِ

نیمههماکدوبشآنیمهشآ«دوبمهوارگاهنآدروآتسدبیجراخزرا

هیچتسش|دیمشدوخ«یادیمربخگوزبتشحوذاهاشهکتقوسآ۰هساک

یگتسباو.دوبناریآردیتسیلایرپم!طباورنازحبگرزبتشجو«دیوگیم
 یرسششیبهچرهتدشهاشهرودردهگيتسيلايربمآدامتفاهب.امداصتقا

تسیپابیمدوخیپرددشنارحبراچدمسیلایریمایناهجمتسیسیتقوتفای
۲۵هاشزور۵۵لاسرداکیوآ.دروآدوجوباریزورماناماسبانعضو
ینسکدنآهکدندرکنمنامتلانایرتشمزابوتخورفیمتفنهکشبنویلیم
.مامشرخآ.مشگزراکچرگیدلاستسیبتفگیمن:امدوخهاشنیمهونکدایز

.هسسکشبنویلیم۶رارقشدوخکیوالاه.دوشیمننیازارتشیب«دوشم
٩تسساهدشروطنیا!رچ,تسیتیرتشممهزابودراذگیماهنازوردیلوت
:دوگرهیاایندرسارسرداردیلوتیرادهیامرسیمومعآناارحبهکشیآیارب
.دنشاهدیباوخاههناخراک.تشینآیجایتحاتفذهبهجیتنرد«تساهدناشک

:یداسهشآالثم»دنششادیبوخیتسدرتاهدتوخآاقاغتاو.دنزاکیبنارگراک

:یمیناتدننکيمآيعسهنتیوهتفگهلانزهب:مچارامالس(هگتی(لیلدب«ناربا

::ندرسگ*هبشهانگهکن۲نودبّهنسکنوریراکر1زابزاازتیعمج3:

:دنسوشواگیبنانزراذگی.دتفایبیتشیلایرپماماظنیتیمیلطارمقم
,همش!هدرکراگیباراهشآمالسادننکرگفافقاوو.دشهدشحقمالساهاو

:دووسخیماهتسینلایرپم1دودةبناریآردردقچاههنوخآومالسادیمهفیم
 واشکونیقفاخمهکدهاوخیمامزامسیلایریم1:دیوگبآهگنیایاجبیتیمخ

هدهاوخیمام.زا*مالما"دیوگیم«.ميشکبآاراهشسیتومگونیدهاهنیشمس
اشسسخبپیراگیبتغابیتسیلایریماطباورمیشوگبهکشیآیاجبآامیلو

:نیشنهتاخاوراگیبارابیانزمالناميشوگیم#هدشامتیعمجزایگرزب
ویازادیابمیوگبمدومامشهبمهاوخیمنمبوغزًایسیرتس۱هدرک
 ادنپاریمقاونیرفقن«اهمالسامالمانیاتشپدیاب.دوبرترایشه
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.اجنیاردمدرمامشابدوبنمفرحنیلوانیاودرک
ردهراومهنم.تسینومکهنیییقلخاوتدنیوگبنمهبدیراذگب

راسگنایاهدعراذگبومنادیمارنیانم.میوگیمنخسمقلخابزاغفآ
یسقتفلتخمتاقبطوراشقاهبدوخقلخهک,منادیمنمهکدننکا مس

اهتساوخنیاودنراداردوخیاخعفانمواهتساوخمادکرههکدوشیم
نم,مدرگیمربلیاسمنیاهی!دعب.تسهمهشقاتتمرگیدیهابعفانمو
ادبیلومنکیمتبحمینونکهلحرمرددربشیلماههسجزامرادنوتگا

+رملزلزحميک,تسارخعطاقيکدوبشنیارد تفگمهاوخ
تسسخنبلطمابومنکحرطماجنیآردمهاوخیمهکیرگیدبلطمِ

بلغ!.تسایمالسایروهمجمیژرهدنبآنوماریپ«تساهطبارردامیقتسم
نآطوسقمایآ.دوشیمهچیمالسایروهمجمیژرهدنبآهکدوشیمهدیسرپ

هسب؟.درادینالوطاتیسشرارمتساوتیبثجتناگماایتساعوقولابیرق

يسسسسلکكروطیبونارباردیمالسایروهمجمیژریورربمسیلابریمآنمرظن.

نسسیآهبهکتس!هدرکیراذگهیاموسنآزاشیبناملسمیاهروشکردمالسا

ردیسهگناو.دهدنتنارباردیمالسایروهمجمیژرطوقسهباهیگهداس
؛دشتسینرداقدوخیاههدوخراغفریشاتتجتاهشسیلایرپم۱هکیطیارش
هساراگشآهکیشاهمیژوزاشیردیبوامیقتسم۴+و۳۰:یاهلاسلشمالغم

کیکیمدرمیاهتفهشبوکرسیاردننلایممسیلایرپمآهبدوخیگتسباو
ناربالشمیروشکردتسناوتیميمالسایروهمجزارتهبيميژرهچ«هننک
همه.دنکتمدخمسیایرپیمآهبدوبتمظعن1ابیمدرمیشینجشوفتسدهگ

ندرسکبوگرسیاربمتفر#تزوممیژرنیاهلیسوم:هگیتایانجواهراتشک
ردتسفرگتروصمیژرنیاطسوتاهنآهمهودوبمزالاملسمیبالقن!شینج
مسیژرنیاابتفلاخمتسژابوکاپتسدابارهاظمسیلایرپماهکیلاح
دوخ,تساهدم7مشخهبمیژرنیایاهیشنمددزاایوگهگنیاربرهاظتو
يصومخیناگدنزردهلخادمدرومرد.دادیمناشنرانکربهکرعمزااو
نسیآهبتالغادمنیارگاهکدیآشیپمهوتنیاتسانگممهاگزینمدرم
نیاودمآیمندوجوبمیژرزااهیتبافرانز!یلیخ«.دشیمنماجتاتروم
هسکدوشیمنابگوهوشیمهدادتبسنمیژريبهذمتلصخهبافرصتالخادم
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تیاقرتسناوتیمرتناسآرایسبدوبراکرسربیبهذمریغمیژرکیرگ

وتسدبزابشوباجحریظنیلکاسموساربلقاالابودنکبلجاومدرم
نتسسسیا.درکیمنیشارتنشددوخیاربتهجیبودیچیپیمنمدرنیاپ
گشتبوگرسیاربهکدنربیمدایزااربلطمنیااهرظنراهظاهنوگ
یاهتسباومیژررهیدامتق۱.یسایسقیمعنارحبطیارشردیمدزرمشینج

,یسصومخلیاسمنیرتکچوکدوبریزگانزینیمالسایروهمجمیژرزاریغ
ریزگانزینیمالسایروهمجزاریغیمیژررهودریگبرظنریزاومدرم
هسشوگرهدوخبدوخودشارتبکیژولوشدی!لمحمکیراکنیایاربدوب

تراظننیادوخهجوتملواهلورداراهشفلاخملیبقنیازایتراظن
نیاهبدوخاب!راهتفلاخمیسایسهبنجیدحاتاهمیژراضقزاودنکیم

تووسنسصهیرتشیبالثم.تفلاخمزورمارگا.دنهدیمفیقختبیترتِ
دوخهریغوهریغویدنبهریجابتفلاخم«یرابجازامنرداچابتفلاخم

.مدرمیموصخ,يگدنزردهلخادميعرفتارمشزایگینیا.دهدیمناشناار
میژردوخابمدرمیلکتفلاغمساکمنااهتفلاخمنیا:تسا.میژریارب
تسفلاخمالامتحادوبنهرمزورریگانوتسدلثاسنمنیااگرهوتسا
نسیآهتبلا.درگیمهولجرترثومورتیلاعوایسبیلاگشاهبمیژراب

میژرمدرمیگدنزربیبهذمرهاظیلرتنککییراوقریباماگنههکتهمه
ینامزاسویعامتجاهیحورظاحلزاهکیعامتجارشقودزاتساریزگان

یکیدنسکهدافتساءادنرادرارقلحارمنیوتهدنامبقعونیرتتسپرود
یشتادوجومنینچندرگطلسموبللطتنمرقیاهسدقمهکشخیرگیدو"اهنیمل
.دوشیمیشاهبراکطارفاتعابدراومیرایسبردمدرمیصوصخيگدنزرب

:میژرهکدینکروصتیلودوشیمجراخمهمیژرناگدننادرگرایتخازاهک
یراروسقربیاربدوبنریزگانزینواایآ:.دوبنیازاریغیاهتسباو
.رگیدواهنپملزایرگیدکیژولوئدیآهفاقلتحتهتبلالرتسکنیا
نسیتچزینتوومتآردایآو.دنکهدافتساعامتجاهدنامبقعیشاهرشق

یروسهمج:میژرهکتس!تسرد«,دوشیمهتفگهاگ.دشیمنیگاهیراکطارقا

لیلدهبمیژرنیایلودوبیبوخهلیسومدرمشینجبوکرسیاربیمالسا
روشکدامتقا.خرچنشخادناهوهبرداقدوخیشارگسپاوویگدنامبقع
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.تنسینمنیلایرپمآهبهتسباوهیامرسوامشتساطیارشندرکرارقربو
.دنیلوتردیمظنیمزایددعشمیاهلاشمدوخ.یاعداتابثشایارباهنآ
اتنتیژرهکیرهاظلیالدونیمصختمنتش4اذگرانگ«اههناخواکندیباوخ
نارخبووحولکردهکاهشیا۰دنزوآیم.دنکیم.هکارااهراگنیایارب

زالبقیتحنارخبنیاهکدنریذپیماودنرادلوبقاریدامتقاقیمع
هشبودوبهتفرگ[رقارامهمماجدامتقاناگرآمامتتفندمآردشهاک

هراسسسهدوزقانآتدشربتفتدمآزدشهاکز!سپ.یلوآقیرط

اهنآ:دنریذپباردوخیلکمکحنیایخشمویعقاوجیاتندنهاوخیمن
زاايشاندیلوتواکردیناماسبانهکهنسربهجیتننیاهبنهاوخیمش

یاهناجراکواهتسارتنیژرتگرزبهکةنتيبیمناهشآ,تسایدامتقانارحب
زورربه:دبر؟دزوخزیینیاهجراداهشیریدمنیرتهبزاهکزینیتسیلایرپما
لایاجنآوناهتنسارداردوخیراجتبعشواههداغراکیلیلادب

-وسیدمنآابنیاهکتسانیاربیعسمهدرومرهردهتلودن
هسجوتمااهشفلاخمودوشهتخانشرمقمدرومنیارد-اکیدنشنآتا
ردواریمقتنشخادنا.هریگنرارقجامآمتسیبلکاتادهدرگيو

.:تسایکاننیرتکحفممیژریببارگسپاوو.يگدنامبقعندرگهبدیلوت
کیفارگورویهاسدةبهکیشاجات.تساهدشهتفگمیزژرنیاهبنوتکادهک

.هسمدگدننامزیزورمآهالگتسدنیا۰دوشمطوبرمتلودیدامتقاو۱

هسکدوشیمهرادایتارگونکتوتآاوگوروب:یامههدناوخسردتسدباساسا
یسسیرفیاهروشکیاههاگشنادنالیصحتلاغاوافاراهشآیدنبناوختس1
رتفدراجفتاردهکیتاسکلاعحرشهعلاطمدوومنیارد].دنهدیملیکشت

هسسکیدارفارثکا,تساهدنزومآرایسی.دتدشهتشگیمالسایروهسجبزح

واسکیوم!نالصمتلاغراف.دنتشادیدًامتقاویرادآمهمیاهتسپ

لنسسیاتوهبدوخیزاوژروب«نارسحبطیارتاردالوصآ.(دندوبابوراو
.دنکگنلارتالمامراکو:هناباوخباراههناغراکاتدشوگ.يمنوگانوگ

نارسنگواکندرکدیرخزاب,باصتعاهبااهاکیدنسکیرحتابیزاوژروب
جونموچرهداعیااب.ینوخاقریغیاهجارخااب«.اهنآچاوخاو

تسسهخنگممهنایسورهبهمالخوریجاهایسیاهدنابطسوتراکظیحمرد
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.ماظنلکیاربنارحبرابگرمراثآفیفختوتراجتودیلوتراکفقوت
"شدوخهکتسنیسانآيارباهلح»ارنیرتکاندردنایمنیارد.دنزادرپیم

زوراسمنیتللبیمراکاقافتاودنکهولجاهواکلیطعتیلمارصقمناونعب
دوستسدودزراتگهبارایاققرهاظهکتسنآنایمنیاورودزین

یشاسکراکارهاظیلو«دنهدناشنتانایرجنیامامترداریزاوژروب
رسپآسکعدنهدیمتسدبیمالسایروهمجمیژرزااراهلیطتهنوگنیاهک
|هکدنکاههنوخآ*:دز!دشایماهدنوخآندرگهباوناوحباهنآ.تسا

الاسکعیزوتدنراذگیمنهکهنتسهاهشآ:ددرگبدیلوتخرچدنو!ذگیمن

هروسیفودناهدرکلتخماررازابراکهکدنتسهاهنآ«دوشماجناتسرد

هجيخننیاهبآهاگاهلیلحتهنوگنیانایحامبیتوتنیاهب»."هریغو

:همشچرسالم5هگنآياربدیابارهاظواسهددشبوگرسشینجةگالاحدنسریم

 

 

  

 

   

اورساریدامتقاتیعفووتخادناهارزیناردیلوت«دوشکشخزیننآ
ایوگهکدهدبیمیژزهباردوخياجمیژزرنیادیابرگید-ادناماس
اضقاویلو.دوبدهاوخبسانتمیرآدهیامرسدیلوتلماگتودشریارب
:امتقاهنیمزردارهاظهکمیژرنیاودناهدادناشناروومانیافالخ

دیدارایسبینارحبطیارشردتساهتسناوت,درگیمهولجمهقتونادان
ِنساردهکاویایدامتقاشقنیگتسباویاهمرهآزامدافتساابهتسلاو

یساسشقننوچمه,درادمقوتءهتسباومیژرگیزامسیلایژیماهلحوم

۰مهدماجنایبوخبشیژیومکدوخ
هدشامبقعیاههشیدناویبهذمتاموهومراچدرهاظبهکیتاسک

ازابرداموصخمویللملاسیبرازابرد«هندرگیمهولجدامتقاهنیمز

ابدرومرهردودندرکلبعلماکیشيدنآتحلطموینیبعقاوابتفن
مسوگنیامینکهمالخ.دندربشیباردوخراگ«درومنامهیاضتقاوب

دامویعقاوناشیدقافیمالسایروهمجمیزرندوبهدنیآیبیاربلیالد
,تسا

 

  

   

    

   

 

زنآودوشیمحرطماهوریشیاهراپفرطزایوحنهبهکیلیلدهبمسریم

دشاوتبرگیدهکهدزتیانجهبتسدنآزاشیبمیژرنیا"وهگتسنیآ

یو1زامیژرنیاهکتسياهداوناخرتمک«دنامبیقابیبالوطتدمیارب
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نسینچرد.دشابهتشادنينوخیتمشدنآابجالطمابودشابهتفرگنینابرق
هبارگاایوروقتمدحنیااتیمیژرنینچنتشادهگنراکرسربیطیارش

هضتادیمنطیترممسنلایرپماابارمیژرنیاهکمیئوگبیناسکترابع
اسبمیژو,تسانکممریغیتالوطیتمیاربمیژونیاندنامراکرسری
راداریزنودنآاهنرجتامایآیلو."تساهدرکهدنیآیباودوخشتایاتج

گیهبگیدزنزوردنچضرمردهکیدالحمیژوایآ.ميرادبدوخشیب

هسکتسنااهلاسزونه:درکماغلتقاریزتودنامدرموارفننویلیم
هبمادکرهزینرفننویلیمکینیاایآ؟تساراکربربروشکنیارد
ونرداریشیشهنومش؟دنتشادنقلعتروشکنیا.ياههداوناخز!یکی

؟تسینآیکاقسویدالجلبمسناهجتایبدآرادزورماهشونیپایآ«میوريگب

راکرسارب:هنوگچو۲ابهتشادهگنراکرسارباروامسیلایریم!ارچ
نآنودبهکمیسانشیمارمیژرمادکهتسباویاهروشکردالوما؟تساهدنام
یسشحاودنزبتسددوخقلخدضربراگشآتایاتجهببشارهوزوررههک
هسسم(د۲دوختموگحهیدهدبمهشیامن.ارتایاتجنیامدزمباعرایارب

۱ِ.ِْ:؟دهدیم
بالقنا«تسایاهژیوتیمفو«نارب؟تیعضوهکمریذپیيمنمهتبلا

رددوجوممیژر.درادرایسبناوتووریشزونهیلوتساهدشقنتخمهچرگ.
یاسهارجامهبهتشاذگشاهدهعربهقطتمردمسیًایوپم۲هکیشقنیارجا

ربیغشاههدیمزنیاردمسیلایرپساهمانرب.:هاگرههکهدشدراویکادرظخ

طسیارشردرگاالثم.درادهدننکیییعتآریشاتو!تشوشزسرب«دتنک

اساوقارعو.ناریباگنجهگدریگبمیممتمسیلایرپمااهدامتشوتسگ

یاههرهمنایمردیمیسویاهیشاجیاجلقادحرظتنمدیابدهدهمشاختعرس

اهیشاجیاجنیمهلامتحارتشیبهتبلا.میشابیمالسایروهمجمیژریلعف
یاهشارحبمسیلایرپماهکتساهدادناشنزینهتشذگلاسراهچهبرجتودواریم

میژرلماظفحواههرهمآیشاجناجنیهابناریاحطس.رداویسایسآگرزب
ناهمکاجتشیهومیژربیکرتنیبیلامجاهسیاقبکی.تساهدادماجنا
نسیازآدحهچاتهکدهدیمناشنیگداسبتهزورم!هچنآوراکزاغآرد

ورم|هتشذگنیازا.تساهدشهدافتسامیژرظفحيارباههرهمیشاجباج
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مدرمياههدوشدیدشوفنتدرومهمکاختخیعوددوجومیاههرهچمامتهک

سههدوتنایمردبلطتموفیسایسیاهشامزاس.رتیدودنرادرارق

نیادنز!دنابهرهبدرهمنآابنیالابندهبازاهشآهکدنتسید

لامکرددنوربدیبابهکاهشآودریگیمترومینانآهبًاتیسناههرهمیگاجباج

یاجرد.ادمورسیبدنیايبدیابهکاهنآودنوریمیسویناتسآوتراقح
::دنریگیمرارقاهشآ

مسیایرپم|تیمکاحنمهکتفرگهجیتنادیابشاهشیاهمهزاهتیلا
تااجتسیدنیتچهچوچیههی.مشیبیمتابشابناریارداو

هکتساهدشلزلزتراچدنانچوهدروخیتابرغ:نانچنارباردمسیلایرپما
:یمالسایروهمجمیژرنامادهبناگمالا.یتحدوخظفحیاربتساریزگانوا
لرسلزتیلو۰دیسچبیبهذمتاقاوغوبلقلآيسقودسافياهدنوخآ

:نآیاطخورظنمیلامهکدشابنآلیلددیابنیتسیلایرپم!تیکاح

تنسپاهاههدوتیاربوابرازهیزور-:دک.ميوشبیشاهورینواهنامزاس
تسسسایقابدوخیاجرسربمیژوزابوتساینتقرمیژرنیادننکیم
۰دوشرهاظمیژونیالباقمودواکشآلکشهبياهدوتتمواقمرگاهتبلا

:لباقمرداراشمیژرهگنانچمهمسیایرپم٩هگ.دراددایزرایسبلامتحا

هکواتفرهنوگنامههبزینمیژرنیاابدرکینابرقیاهدوتشزیخ
ونک!هکنشاهورینودوخد!رفاز|یاهراپکمکهبدیآربددمرددیاشیتخاو
مسسیلایرپماریزهنکملعاریرگیدمیژردنوادرارقنونیسزوبآارد
هستسباوقاهروشکردهتسباویاهمیژرتشونرسابار.دوختشونوسزگره

دمسسیلاجوپمهکتسهزینلامتخانیازابیلودنزيمنهزگیعطقووطب
ارمسیژونیاقوحنهبزینیاهدوتغیسو,یاهشینجطیارکرددیآربددم
/.دیامنبوگزس!رشینجنآهلیسوهباودنکظقح

نسیاندنامابنتقر"تسنی,۲اساسامیوگبمهآوخیمنمهچنآ هرغالاب

تکهزادناویتیمهاو7۲هچوچیههیامقلخییالقت1شیتج+یاربمیژر

اهمره!هکمادام.دنتکیمروصتراکشزاسیاهوریناوبلاتمرقیاهشامزاس
جلسمیاهورینرباموشترهکمادام«تسایقابمسیایرپمآهطقفسیلصاِ

وشکربمسیلایرپماتیمکاحیسایسمیژرهنوگآرهششوپآریزدنتسهیاجرم

۳3
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هکمهدحیضفوتارتقبقحنیااههدوتامشیاربمهاوخیمنم.تسایقاب

هناوتبییالقناشینجرگا.دیزودناهمیژردمآوتفرهبدیمامشچ

ودسکشیمهردارمسیلایرپماهبهتسیاوحلسمیاهورینوشتزا
رسصعهکتفگناوتیمدنکداجیاارقلخشترآوقلخحلسمیاهورین.
نآارودهکتفگناوتیم.هدیسرنایاپهبامروشکربمسیلایریمآهطلسا

واکرسربهکیمیژروهنامزنآاتیلاوهدمآرسهبناشکتمحزماعلتق:

گقلخوناشگتمحزماعلتقهلیسوومسیلایرپماتیمکاحرازبازج.دیآ
دا.تسیئیرگیدزیچامروشک
نآردهکيتيعضوهبهاتوکیرظنومزادرپبرتیخشملیابمهیلاح0
.ميسکفایبهدومیپنونگات۵۸نمهبزا.شینجهکیهارومیرادرارق

ومستفگنخسنامنامزاسرداهتسینوتروپآذوفنزاماهبحاصمردنم
مسهتسدودتسدنامزاسنیاتیزکرمردیاهدعهنوگچهکمدادرادشه

یاوژرو-سسپیرکاچهبارامنامزاسدنراددمقدوخياهدوتناگلسم
ناسآن!دنچرمانبآتابثشآاهزورنآ..دنرببمسیلایرپمآاهبهتسباو

یروسهمجمیریاربیمقرشوخلاحرداراهنآنم۵۸نمهبرد,دوبش
(ایشآ.تساهدشیطیگوزبهارهچهلمافنیاردیلومدادناشنییمالسا:

قسسلخیدالجرودودنداتفاهاربهلحرمهبهلحرمیمالسایروهمجلابتدا

سستسدمهوااب«دوبمیژرهدشمالعاوینلعهماشربرگیدالاحهک

یوسلگیمالسایروهمجميخژدمیوگیمنخس:امشابنمهکزورماودندرک
هسکدنکیممالعاناغتسیلایریمادضحالطضابماماوهتفرگارناشدوخآ

یمالساتمايزارفارسبجومهدوتبزحراکتدایخنارسنتخادنامادهب*
هسبمیژرآهبتمدخیاربهکاريتاسک.یکاتدردیخوشهچیتسار*تسا

مسسیژرنیايیاربنویبالقنانتخادنامادبیاربودندرکتنایخمدرم
راتساوخودناوخیمسوساجوراکتنایخمیژرنیادوخ.دندومشیسوساج

میگحتیانعمهبنیاایآ؟تسااعمهچهبنیاایآ.دوشیمیاشمادعا

وردیاهداضتدیدشتجواامکیهبنیاهنآتسامورنیاتیبختوا

دسشاوتیمنزیناردوخنآرکونبنیرتفیشکیتحاهکدشابیممیژرنیا

یلامتحارطخزایشحهکدنیوگیمحوفوبمیژرنارادمدرسدوخ.دنکلمحت
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زانآیتوردیراوتساومیژرنیایشورادآممو۰.دناهدیسرتیممهاهنیا

:سوتزا:هکیدنمتورشنآیگداوناخطباورهکتسارادروخرب"۰یماکختسا"
روسییروشایکنوچیرکونیتح.دروآیمنهناخهبرگونشخزنداذتسدزا

.هسکتسآنیابلاجودوشیمیقلتهوقلابیرطخیمالسایروهمجمیژریارب
:هاگرفردارنارگوننیایرادهگنیارابوتشرجیتع.هکیکولفممیژرنیا

نتاداویسولباچهبونارگوننیایریگتسدراوتوشیکند۰درادندوخ
!".تحاقویهز«دنزیماجدوخسفنهیدامتعاویدنمتردقلیلداراهشآ

.تسشاندویسولپاچومیزرفرطزايتيرثگاویاهدوتنارگونهیفمت
!ینوردیاهداشتزایاهولجناونعبذیابطقفار:میژریاهنادنزرداهشیا
:قسلخهناریلدیاهتمواقمرثاربهکیشاهدانش.تسنادمکاحتاقیطدوخ
:کیشاهداف.تساهتفایدیدشتامومخم,بوکرسهاگتسدنیمهلباقمرد
:اتیع):دهداوتفابتساهدرکراداو!رماما«میخژدینالبگیيدمحملوقب

ویاسشمسیمحهکمواقمدارقادرومزد*منگیم.لقنشدوخ3

.وسیزرگا.(دنروخبقالشینعی:دهنوشریرعشاگرمیاباتدنیوگیمن

هلی.(رودزمنیانخسنایاپ]""تسیننماضیسکدنهدبمهناجکیزعت
ایاههوسخمارنارگوننیانآبوگرسهاگتسدویمالسایروهمجهلئسم :
:هیزیولتردبشوهاراهنآهکتسینینیمداتدودعمنآایویشيرثگآو

هارشفارازماههدورازهنامهاهنآهلئسمهلی.دهدیمشیامندوخ.

یاهراپودناهدرکملعدقمیژرنیالباقمردهناریلدهکتبسایمواقم

یسحجودناهدشدیهشهجنکشریزردهکدناهتفرشیباجنآاخاهنآزا

تسمواقمنیا.داباهنآربدورد.دناهتفگننامیخژدهباردوخمان

سویاتسآنارگونزایتحهکهدنکفاتشجوهبیانجارمیژرهکتسا
:.دسرتیمزیندوخ

قلخ.مدرگیمتبحمتساهدشیطلاسهستمامنیاردهکیهارزاهلب

:رارقیبالقنادغیاهموجهنیرتهنایشحوزايگيضرعمردنارودنیاردام
::هچاهشابایخرددیدید«دندوبيشحوردقجومخریبهچنیمجاهم.تغاد
|یودسبازناتزریپونادرمریپورادوابناشزوناکدوکدیدید.دندرگ
::ناراسیریتودندرکفیدراهراویدراشکرددنسرپبارناشمانهکنآ

   

  

 

    

  



ووِ:ِا

زابزانمهکدندرکیتایانجهچناشباهشآدنزنوردرددیدیدزدندونس
دشدزامبالقنارگیپرب,يگرزبشابرفهچدیدید.مرادمرشاهشنآیشوگ
.هوبشناشرآدولجزیچجیمهگدیدید.دنتفرگامزااریيشويبالتداهچو
هدزاجاهشنآعفادماردوخهشاراگایرنامزنآامهکاویلومآمامصاو
هکهندناسريشاجهبارتحاقودیدید,دنتشاذگاپریزوب«دندوب

راگشآاارناشدوجواساساودرگیمناهشپاهن!دنزرد»اشهکارینامیخود

یسکدوکهکیدالجنآدیدید.ددووآهعمجیاهزامرودیشضارشخسهبدومشیم

سماموشصقر.هرگیمارجایشویزیولتیوشداسجانایمردلغبرد

۰.دابشگنن.دیدیدنوییالقناداسجاربارناویح
.هندرگندراوقلخرگیپربهکیتابرفهچودندرکنهکاهراکچهلب

تسوپاببشرهوزوررهامشمیوگبمهاوخبنا!راهچنآ.+میوگبهچنم
۰.دينکیمساسسادوختشوگو

همسقط..بوگرسیسوربهبیسایسیااهوریذبوکرسیسرربزارها

هسییداعبااجنآردبوگرسنیاهگمیشییمميزادرپبهمماجراشقآو
.یلومنگیمعورشنانززانم.دریگیمدوخهبرتعیسومهنیا,زابتارم
زايشسیپدیلبمیژورنیاهگنآرطاغبهگلب«منزگیدوخهگنیآارطاغیذع
هعماجاهشرقهکدشلوغشميشاهدنبندرکرتمکحمهیهمهزاشزبوهمه
ودصوهتشذگوتنساوبهذممانهبودوبهدزنانزیاپوتسدربیماقبط
هسشیمزنیاردشیپلاسدمیسورازهمایاهمالخو.همطافتزرضحومالسا
زاهسشااهنآعادیاوتساهقباسیبخیرامرداعقاوهکدرکیشاهیروآون
هسسسشوگنیآهکاقح.يلادوخفطباورهنآاوادوبهتخاسيرادهدربةعماج

یودهیامرمهديیدنکماطسنزاطقفیرگمتساردراگتیاهمهنساوملاظم

هسبیرادایشنیاوتساهشخاسرافتحالاحردمسیلایریماهباهتسباو
۰دنهدیمتبسنهتشذگهبدینکیمهکارهچنآغورد

نشاخروارگاهک,ینیمخاهشآسارردویمالسایروهمجناوآدمدرس
ياههمانربرگیددراومهمهلشمپتساهدشتناهآتنایخموهشم:هبمیماب

عورسسشهاشمیژوتجتنانزعفوهاقتنازانانزتراسایاورباردوغ

یستعمچ٩رومآردنانزتکرشهلئسم«شیپیيدنچنیمهینیمخ.دشدرگ



۲

قاارنازیولهپهلسلمنامزردایرگهکدادجیفوتتروصنیاهباار

نیالعاحودندادتکرشیمامشجایاهراکردودندیشکنوریباههشاخ
ودسسسسساهدرکدساقمهارنادرمیتخاهنیآهکتساهدوبشنآزجتکرش

تساهلباردقنآواهکدینکگننامگ.دنسربناشیاهراگباجدناهتشاذگن
رداربشآفرگشراثآویعامتجارومآردنانزتکرشیخیراتتیعقاوهک
یداسیزنادنچشوههبرمانیایدیمهشیارب(هن«دمهفیمشامهعماج

هسوشهمیژرتسایسوواتسایسهن درادارردقنیاوآوتسینجایتحا

.هیارنزیتحاوزیچهمههکیشوتکرگوامشتساتاقبطماشتسایسیلگروط
ياهطبارًاشضفونزنیبهشيمشهگتساساسآنیارب«دشیبیمالاکتوروص

ناسیزهبنزماشرابرههکتسایعیبطرایسبودنگیمراوقربمیقتسم
هرسوءاشحفوداسفغریظنیتاملگرظتنمدیابهلمافالبوشیمیراجاهنآ

راسستکهبایوگنآلمحمهکدنچیپیمنازیاربهخشنارازه.دوب
:اهشباودنتسهءاشخفنالالددوخاهنآعقاوبیلوتساءاشحفزانادزنمشاد

وهداوناخیاپهبنانزقیرطزا.نانزیابهب!دتباهگتسایيشاهدنب

ندمآراگرسازازوردنچزونه.دننزیمهعماجیابهبهداوناخقیرطزا
هدسسوگهکمييدينشبصزورکیهکدوبهتشذگنراگهزاننادالجنیا

ةدنلبیرپّذکدرکمالع!دهدیممدوسمهبیاهدژمیشوگهکنانچمیژو.ویداو

دیدوگهکارالیلدناونعبواداسقوءاشخفبتارمهلعاقلبودشمادعا

موسلعمودندشمادغامرجنیمههبنزااهدمواههددعبیزورنآزاوو
هدافتساهوساباتتساهدوبیبیرفماوعیاریهدننلبیربیوراخیلبتهکدش

مادهایاربلواهلهوردارهنیمز۰نزنی!یمامتخاالاکتیعضوزا
همهسرردونوگانوگلیالدهبیتاقبطهعماجملاظمرشاربهکینانز
ودشنگهدامآدنوشیمهدناشکیشورفدوخبیداصتقالیالدهبلیالدنیا

نازمامشرسیالابردقالشومادعاهبیمشادیدیدهشقیرطنیا15

واسسکجالطمابنامیخژدنیا.هکميديدلمعردودنرادهاگنامروشگ

یشاوجنارسپونآرتخدهکدندادشکاجنآاتاویرگیپسورابهزرابم

گسیدزنرگیدگیهبقشعینعییناستاتاساسحانیرتکاپهقشاسهبهکاو
هزراسمرارپثخب.دندرپسمادعایاههخوجهیهاگوقالشهبادنوشیم



۶

هکدوبیقلخیاپربیدیدجیاهدنبنشسبرساربثحی.دوبنیرگیپسوواب
رسرپشتخحب,تشاذگیمشیامناهب..اردوخمیظعیورینشهوکشابتفهشرد
ارمسسیلاپرپم|تشپناشذاختآیورینهکدوبیمدرمنیبهلمافداجیا
روغءاشجفیارب.دوبشءاشخفابهزوابمرسربتعبالاوهوبهدشازربل

اوژروسسبمتسیساساساودنکیمغیلبشوخننیرتهبهبیمالسایروهمج.
ها.درذگیمنشروم!*اشحفندوبهتسباو

ناسسیپسورآیمانچنآدنبهباوریگبزایشانءالخندرکرپیارب

هسمجزامنآرودیناجنسفریمشاه«ناشیاههلحمندرگبارخوندزششآو
غعوجرمالساهقفهبواهل.تساهدرکمهارشرکفمالساهکدرکمالعا

يادصابو.دیشکنوری:رهشیصینعیهقشفنیاداهشنیرتفیشکودرک
,اسشخفرگا.تساهدزرکمهارهاشقرگفمالساهلب:دومنغیلبتدنلب

ینسسپآهگناچ1همیمهفبنزنتنتخورفینعینآیعقاوينعمهیاو
مسینیبیمتقونآرگیدکیهیدرمونزکیقشعينعم.هبدنمهفیمنافرشیب
.ازاردیدرم.تساهاشعفهب.ندیشخبتیبعورشملکشنیرشفیثکهفیمهک

تسحممزالطرشغلبمندوبآینعیبنیعمغلبم«دینکتقد؛نسیعمغلبم
طوشزینتدمندوبییعمدینکتقدنیعمتدمهباریشز«تسادقمنیا

دوخدقمنیاتدمءهافقنازاسپودنگیمهفیص«تسادقعنیاتحصمزال

ارنز«درمنیآنیعمغلیمهبونیعمتدمهبهلب.تسالحنمدوخب
دوسجوزایشابآءالخیناجنسفویمشاهیاقآ.دریگیمدوخرایتخارد
مستسیمتایحمزاولهمههاهشيامالسارد.درکویاریمالساریغءاشحف
زادسمهتفهوا.یمالساياشفیتح«هراددوجوهتسباویرادهیامرس

اروافرخایوگهکیتنانکنآیاربدشواچات(دعبهعمج)هبطخنیا
ناسگی,دیابنهکیشاهزیچابارهنیمایوگودندوبهدیمهفنتسرد

ردنوکاتهکیگیسهبءاشحفابهشیمهگههدمیضوت«دندوبهتفرگ

قرسسفودتساجیاررگیدیاهروشکردنونکامهرزهدوبجیارناریا
لالحنازاسپتساراچاننزاجنیاردهکنآیکیدوادزیساساوارظنزا
.دوشیمنشوورمهاههچبفیلکتایوکهگنآرگیدودرادهگنمههدع,دقع

هعماجیاربیجاجنسفریمشاهياقآهکیمالسایاضحفنآتسانیاهلب



7۷

:دناوشیمدشابنهچودشابلهاتمسرادرمرههکراف,دنکیمزیوجتام
ءاشعف.خلبمنیاربافت.دنزبتسدناآدبادهاوخبهگنازیمرههب

دنوشنهدناشکءاشحفاهب.هکلیلدنیاهباارنانزاهشیاایآیلوا
هکمينیبیم؟تساراکردیرگیدتلعایودنشکیمیدیدجیاهدنبهب
.یسسمسایرگیدزیچاهشآیسلمالگلیلدسپا؛دنمسهءاشحفغلبمدوخاهشیآ

..مدسقمفمردهراومهنازهاشدضهزرایمرددناهتفگاهرابدوخاهنآ

 هسضاعلسمهژرابیتقو.هنوگچهکمدیددوخمشچهبدوخنمهلب,دندوب

ناسسسمیخژدودوبمهنزگیرچگیادرمگیرچرهرانکردابیرقتدشزاغآ

هکسسسرچیاضزونارتخد.هجنکشردیمالسایزوهمجنامیخژدریظنکاواس
٩دنشسسسشدرگیمنادرمهبتبقدهکهچسنآزابتارم:هباریمرشیبوتیانج

نمانادرمزا«یتسیلایرپم(دضهزرایمردنرنانزلبدندش(رذگبیم

علماعاهششوشمسیایرپم!هکدننادیماهمآ.دنرآدیرتشیبلیالدروشک

یاهدنبودیقیاقبیلطالمامهکلب«تساینونکطیارشردقلختراسا
هکدوبلیلدنیمههب.دشابیمزیناهشآیاپوتسدهبیلادوشفیقوقح
اهشآلسلسمرابگرودنتسشننانزهلاژنادیمردرویرهش۱۷زورنآرد

یسعامتجایگدنزرذنانزتکرشلصاح.دنتساخنربیاجزاودرکوردار
ندرسسکدساقهس«ناآدرمندناشگا,اشعفهبدشفیثکنارودزمیادوبنیآ

دنسششفگدعب.تسوآیایحنزباجحدنشفگلوا+یموشریسمهچ»+هعنماج

یژسسسیچرسارغآباجحدنتفگسپس.رداچدنهادواعشدشبیرسوتابیرسوو
تسشکسمانب!رشآو.دوبهقباسیبخیراتلوطردهکدندرگعارتخادوشزا

زگرهقحهبارهراوقیبهسیکنیا«یمالساششوپ,دندرگامنانزنشارب
دموابسسچدروآتسانیا.دوبهدیدندوخنشاربزورمااتیساربانیز

نااتسزهکدیدکنناامگ#دیروخنبیرف.تساناریانانزیاربمسیلایرپما
ناشرهکدیسکرگف.دنششادنت.رباراههسیکنیامشمالساردم

نادونسسمشودشوددوخیگدنزندنارذگیاربنورقلوطردهکیشگشمحز

مدرسیسمامشزانم۰.دنششادنشربیزییچنینچ«دندرگیمراکعرازمرد

وسسنیازاودیروخنارنیفوردياهيزاسخیراتنیابیرفمهاوخیم
هکدناهدیمهف!هزاتایوگهگیاهدناهاونارگفنشورزآفیجاراهبزبش



۸

نیالیاقمشقنبیشرتنیاهبوتسآهدوبمهنیمهوتسانیمهمالسا
و5یمالساشششوپ.دیهدنشوگ.دتسگیمیزابامشبیرفردارنادابیش

اهداهشوتارابعروجنیاو!رهزسلاتشگ«بنیزنارهاوخ«نانزتقوهمین
نیابیرق.تسیدیشاهزیچنینچخیراترد»دنرادیگزاتهبهوهمه:

.ارخیراتاهنیادنیوگیمغورداهشیا«دیروخبارامدمرپنارکفنشور
.رسسستمفودرددخاوهملگکییتخهکدنمیشیمناهنیا.دشاهدناوخن

اسجتآ.هبارنزماقمهلب.دریگیمدوخبتوافتمیانعمودتواقتم
!رهدشهتشگنایماظنونارادساپنانزشورفدیهشداینبهکدناهدناسر

هناراکایرتحمنالالدنیاهاگنآ.تساهدرکیهدنامزاساتوتاقوامسر

بقع؛دننگیمهیجوتهدناماونارگفنشوروهننکیمراسگنسارنایپسور
هدفراداوارنانزهریغوهریغودنیشاطسونورق«دشاهدنام
نیاوردآاردوخهک(دناهدرکهزوایبمنوشکاشهشاشامرهقهچامناشرو

یسسسسسفاهزابودنامبرودءاشحفزاهعساجایوگاددنچیپباههسیک

گیتابایخهمهزورماهکدلاببدوخهبدشابهتشادتمرفیناجتسفو

دروآتسدحالطمابگینیمههشاراواتساهدشمقیاهنابایخلشمنارهت
نسیارداردوخدیابنانژهلی.دش(دبيشاگبالقنایزوریپیاربار

هشللآبزحرًاعتسممانابیزوریدتبحمنالالدوناداوقودنچیپباههسیک

تساعریمالسالمانیاهکدوبیدنهاوخبقارماهشایایخردتسدبوقاچ

نیازااتبقارمناشدوخهللابزحتمادیوگبیناجنسفریمشاهودوش
یسشارادساپنینچییمننانچهکیقاوب.دناهشفرگهدهدباررومآ

:۰.هشاوخیممه

نسسیارداهماکشنادلسریهکهچنآهبآومیيرذگبنانزعوضومزا

اههاگشنادهلکسمنمناشنزهلگسمزاسپ.مينکشيبهانوکیرظندمآتام

مامتهتیشآاجنیاردهکمهدیمرارقتیمهالوآهجردردرظننیازا-ارا
بوسسسکرسوامقلخندیشگدشبهبیاربیتسیلایورپمآیاهتسایسیامن

وارقاملباقمردینشورهبواناگنهاشیپاهومخمووایبالسقناتفهن

مسیروآیدایب.دیروآیبهایبارنمهبمایقزالبفتارعاظت.ترییگیم

هارهسبندادراعشنودبیتخا(هشابایخردمدرمیاههدوشهکیشاهزورنآ



۳۹ :

زااسینآنمادهگنتگاسیارباهتسباووراکشزاسناربهرودنداتقایم
ناسمزنآردیخ,تمامیادنامتوگسدنتفگیماهوگدنلبتشپ

:داشرگیددیسریمنارهشهاگشنادیولجهبتسسسیسشکقو

هبسستخیرنیمز.هبقلخنیایدازآهارردناشنوخهگییالقنانايیوجشنارد

قسسفوممیژرهکيطيارشنآردنايوجشنادهناریلدتازرابمودوبهدش
تیعمجنانچ«دراداوتوگمهبابیرقتارتاقبطواهرشقریاسدوب+دش

یاربنیفوردناربهرهتفاینامزاسشالتمغریلعهکدروآیسناجیههباو
.یوسسجتشادربدوردوداتسیایم۵اگشنادلبامدنودتیعمج#اهنآندرکاو9

هلدرکییبالقن!توکسهیوشنایوجشتاد+اب1دادیمزرًابم

تسساخریهاکشنادو|ساهسوینادردقهبشیوختمارغًاظتنیتسخنردقلخ

یاسهرداکوناربهررشگکاریخایاهسلاسنیارداموصخمدوخنامادردهک

نشسسیپدوبیهدوورپارتلخنیدهاجموقلخیشادفیاهگبرچیاهنامزاس
هگدوبهدشلیدبتيناکمبهاگشنادهکمیراداسزیننسهبمابقزا

.لباسمزاتراوحابودندرگیمفاوطهناقشاعنآردامهتساخاببمدرم
دونهتقرگمانیدازآرگنسقحهبهاگشنادهلب.دنتفگیمنخسدوخهزرایم

درسلیدیتهتساخایبقلخهاگدایعمویيالقناداتسهبمایقزاسپو

«.دششگبوگرس!رقلخنوگاتوگتاقبطتساوخیمرگایمالسایروهمجمیژز
ماگشاد!ریزدیامنبوگرسارهاگشناد«تسیابیمزیچرهزاشیپ

اینوسگرسیریاهوویاششوجلیبمسمهورولیتمهلاحنیعرد

اسمهعشاجشکتیاهرشقفوتاقبطهمهبوگرستسن|وتیممیژر*اکشناد

.دشزاش1هاشنامرداههاگشنادمضوو۲!یشاذگیاداقتنا.هنگزافو

.نسسسیشمزیمتشپویزاسگردمدردبهاشناعزرد#اگشناد.دنشفگ.؟دیشس٩

یناهلبا»۰قویقطنمیگدناناشنانخسردنوچو*دروخیسینگتیبرچ

واسسشخن1هنایسو۸اگشناددنتفگسپس«دشدشزاوآمهاهنآابقلخفصزا

تشاداودیشانهبارناهلباهتشفگنیاقطنمکدنآازابودوببرغگنهرف.

هسیبآوتسابرفیامیگتسیاویشمارلماعهاگشنادتفگينیمخزورگیاو

زاسغآاردوخراگمهنآزاشیپهکدوخهایسیاهدنابهببیترتنیا
هنسبيتهددی.درکرداصارهاگشنادبهلبحیيمسرنامرف:دندوبهدرگ



ْ۳۰
یناجنتسفروتسفگینیمخو»دوب6دشزافغآمیژرنارادمدوسفرطدا۰اگشماد

اباهرسپواهرتخدینارذگشوخلحمایوگاههاگشنادهکدرکدیشات
.لاسجرهبيلودیشکاجنیاهباهنآتحاقوراکهلب.تساهدوبرگیدکی

كیوجشنادوداگشیناد«مدرمدادیمنبیرفاریسکاهینکارپنجلنیآ
اذل«هسانشبار.هزاننایعدمنیاهکنآزاشیپیلیخ«هنتخانشیمار

؟ردوخیاجنایوجشنادوهاگشتادهامتباقلیتوگیژولوشدیب!تازرابم

نآاسسسیوجشنادماعلتقومیژرخلسمنارودزمهتفایبنامزاسهلمحهبنا
.مسوادرطاقبهمههکدشیگیسنآهباههاگشنادلیطعتولافشاو
تیسه|یبوخب,,درکنارهش*هاگشنآادرد٩۵.تشبیدرردمیژرمکیتایانج

نسساسپ1لهدییمناشنامشینجردوناایهاگشنادونایوجشتادهزرابم

هشکنآاباواهکدوبآکانرطخیمالسایروهمجمیژرياربردقنآهزرایم

هوسسلجعورشماردوخدوجواههدوتمهونزاهدافتساابدرگیمیعسبزوشه:

یاهودوتزاهتسددآرظنردشاتیشیحهیهکدزتیانجنآهبتسد,دهد
روجوازهازاسپاولاسهسازاسیزورعا:تخاسدراوعطاقهمطلمهوتم

ندادنانسمزاسوهاگشنادهبدنوخآلاقتناویگنهرفبالقتاوهیفمت

زااراههاگشنادجیردتهبهرابودةاگشنادردیسوساجیمسوویشلعآ
تسیعمرتصخشمنایوجشنادابمهاوخیماصوصخمنمتهجنیمهبودننکیم
قسیقعت,دناهشغاذگ+اگشنادهبدوریاربیيفيشكتاررقمشوت۰منگ

-یایستااقاتم!«دنهدیماهداهنهبهژیوهیسهس,هننکیمیلعما
نوردیسسسسسسیلپتخستاررقمشیپاشیپ۰.دننکیمیمانچنآکیژولوشدیا

رارسق"یطاخ"نایوجشنادلباقمردهکاریمخسیاهشازاجمو»اگشناد
تساهتفگهعمجزاستردیناجنسفریمشاه.دننگیممالع!۱رتشاددشهاوخ

تسفرودنامتسدزیززامهیکوتوکنرگاومینکیمهیفصتمیناوتیماقا
ناشتازاجموميريگيم,دندشلوغشملالخاهب.«ءاگشنادردهگیدرجمهی"

یمالسایروهمجامیژرهژیوهکیتخاقووتحارماباراهشیاهمه.مینگیم
زایاهواپهکموششیماجنآردهاگواجنیاردنم.دندرگمالعاتسا

هیامنتقرهاگشنادهبطمارفنیاردرگیدهکدنیوگیمامروشرپناناوج
.یقیيشکطیارشنامهدجاومدرمرظنزادوربهاگشنادهبسکرهاوتساگن



:[۸

لادهدی1*اگشناد3وجشنادی«ربهعمجزامن.یناهتسقرهکدوشیمیقلت

اسبمیوگبناناوجامشهبمهاوخیمنم.تساهدرمشربیمالسایزوهمج
.دیبایهاوًاههاکشنادهبهیشوگبهدینکهزرابمدوخنیردراگفانیا

ارزسچههودننکیملرتنکارزیچهمهایوگهکدننگیمادٌاهشبأ

سنگاتهک-دتسارهنمیژریاهفولبنیازمدرمرگا.دنمهفیم نوسسس
ناآردهیگیشوشیلبردوتاقیقحدنیاراگرداهییادناهدیسارهش

هتشادیرتشیبیشاراک۰اشکاواساسهاگتسد۹دناوخیمنزگره«دنریما

یسسیپردوخیمالقنانهاکآمه۰اگشنادردودندشیمدراو»اگشناد

هاشدندرگیمهدامآرشعیسوهچرهتازرابمیاریرزدوخمهودنشندریبیم

طوبرمیاهلاوتس»درکیمینهیمويلممحالطمابتالاوکسشیاهروکشکردمه

اریشاهباتکماناودیسرپیمارشزوشدوخجاودزاودلوتخیراتهب
یرروشربناناوج,تساوخیمد3وبهدرگرستم:هوخزاشیاتسهبهک

یناحتمایاههقرویورارمیژر1۸وخلدياهخسایمههنیمزنیآراداقاقتا

روسیاس۳۷رارددشناوج8دنرپشدراواگشنادسااتشوتيم

نونک؟هکمنادیمنم.تخوم]يیماهنآهیاراشمسیلایوپم!هبهتسباو

الثم«دیبایبهارونآهبامشهکنآزاشیپو:هتسشن۵اگشن!دردربیدنوخآ

نیاندینشابدیرآ1دقحامشتساهعطقدنچنفکهکدسرپيمامشزا

وسسکایلودیشامنهرگتشممشخابودیشکمهردهرهچترفنزالاوئس

۰گشتادهبنتفرزالاوئسنیاهبخسابزازارتحارطاخبدیهاوخب

نیمیهب,دهاوخیممیر:هکدیاهدرکویراکًنامهتسوددینکرظنفرم

ابدیوربهاگشنادهادوشیملیکشتهعطقدنجزانفگدیشوگبرودزم

هارمهرودزمنیانفدونفکیارباردوخودیوشدحتمرگیدنایوجشناد
ميژرهکنیآزاهیشابرذحویاموصخم.دینکهدامآشاهتسباومیژر.اب

-.دسسنگقیبامشنیبینامگدبوهقرفتمختصاخیاههیمهسیرارقرباب
هسنکدرکدهرخمهیعسابلسموتساهدرگلمعدصقنیاهبوهشیلا

اههیسسنیاقیرطززااردوخیاههدرکزیزعوناگدرپسرسزایاهدع



:::۳۲

:ابیکرههگ.نامگنیازا.دیشاب:رذحربامشیلو۳دتسرفب۸اگشناد.دب

هدروسسیپسرسورودزمعاموزلهدمآهاگشنادهیاههیمهسنیاز۲!هواقتما

هاگشنادهباههیمهسنیاقیرطزاهگيلاسونسمکناناوج,تسامیژر
یکدنامبقعتلعبمیژر.هبتبسننانآتیوشکتسانگممدنیایمآ

تسیعقاوگردویریگارفیاربیدایزتمرفاهشآیلودنشابمهوخمشیوخآ
یو!ذگریشاتتهجردامشهديجنشاوهنارویمراکاصوصخم«دنرآدميژريسات

ردرسیب«دیتمهاهشآابمظنمسامتردامشهکیطیارشوداهشآرب

هاگشنادابدیابامناناوجزورناهمالخءدوبدهاوخرشوهاهنآرییغت

اگهاگشنادابنامزوریدناناوجهکدننکراتفرروطنامهینیمخیمالسا

ناوسسسیآیذازآبرگتسهبهاگشنادرگیدرابدیاب.دندرکیرهمایرآ
دبعمنیا,.یدازآرگنسنیا.هاگشناد:دشیطیموشریسمهچ.دوشلیدبش

هسعسجزامنیرازگربلعمهبارهتساخاپبقلخ+اگداعیمونویبالقتا

تماماهباریناقلاط!دتب۱هتابیرفمآومهچو«دندرگلیدییشاذگ

هاگشنادریغستهشيمز.دیممهفیمت»هکدوملدهداسهچواودندیزگربهعمج

"واسمیخیعقاوبويهاگآابدیابندنکیممهارد!روخشالنیایاراو
یاهسوماجواهدنوخآروضحدینابن.مینکریختاراههاگشنادرگنسارگید:
طسیحمزاارامهریغوگنژولوئهیایاسیاهسردویمالسانمجن

اهیکاواسهرصاحمردهاگشنادمههاشنامزنامهرد:دنامریبهاگشناد

عاماهشبایلوءدوبچوپویوشعمیبایاهسردووهدرپسرسناداتساوِ

نم,دننکلیدبتیدازآرگنسهباارهاگشتادامیاناوجهکدشننآزا
روسگتکدسدنناممهیمالساروکشسو۰.دیاب7:متکیمشراافسرگیدرای

:گردمبسکیاربهثارهاگشنادان.تفزهاگشنادهبوتشذگیهاشنهاش

.میهاوخیمهژرابمیهدناهزاسردیعسوبالقت!شنادبسکیاربهگلب

مازکرمهک"منکتبعمیلماهقبطنآزامهاوخیمالا
رادییابویلصاکرحموشیتجهدنیآهبتیسشاهینیبشوخواهیراودیمآ
هدفکیتارگومدهزرایمریگردامهگهلحرمنیاردهچشینجنیا

یوسبمسیلایسوسنامتخاسابهکهدنیآهلحرفردهچمیتسهیتسنلایرپم!
رگواکهقبطیتعیادشابیم«درگمیهاوختگرحیتسینومکهقیطیبهعماج
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هستشدذگلاسهسنیارداو|ربهکهچنآهیهاتوکیرظ"و,منگتبحم

ناستیارباریبلطمموشبثحبنیادواوهکشنآزاشیپیلو.امينگفیب

تارسهاظترد[لاسنیمهتشبیدز۱1۱)رگزاکزوررد.منکفیرعت

,.دسمزریمرگراک:دندادیمراعشهکمدیدارین1روادزم:یتلودیشیامرف
نیاناهدهب(رراعشنیاهکينساگدرپسوسنآاملسم»هزرلیمناقهدفرغآ

لاتزاشیبناقهدفرشاهکدننادیمییوخب«دشدوبهتنشادشنارودزم

ابوناربآرگراک»هقبطخرسمچوپریزردهکدودوراختف1نی!هکتسا
یاهگیرچفمراد«دشکيمةخهقبطنیازاسخیزاتیورینزاهکیناوت

رسگراکمزر.رگاودمزریمشگنراگنرنارگونوةيامرسابقلخیشادق

٩رادهیامرسنامهنیادناززلیماریتشپآودزادنايمسارههباريسک".

:هضهنآز!سپ۰دنسرشيممهرگر.اکمانزایتخهگ.دنتسهاهنآنارگونو

یاوسپبهکیدیدجهعیالردمدینشالاح+ناشیاهندرگ:فعضقتسم«.فعضحسم

رواسکیارریذپراکهیلگ«رگراکهیلکیاجب-دناهدرکهیهشراکنوناق

سرستزاهکدزرنليمیناسگنآتشپ.همزریمرگراکیتقواهلی.دناهادرب
رازهیزوراودننکراگنازیناراهشآدوجواساسادنهاوخیم.نارگراک
فنسنسلتغمتاقبطهبارهعماجهکدنتهاهتسیسکروامنیادنیوگیمواب

.ينسگاپبآناشماماودناهدرکمیسقتهرییغوهویغووادهیبامرسو.رگراگ

رگراگمهادخمیرگراکهمهامالما,دیوگیمودزیريمهمهتسدیورارا
هسسسسپدننکیمنتًارجهکدنسرتيمیشاسگنآنارگراکمودا.تسا

.دشیایباهشایایخهب.هنادازآرگراکزورودلقال.«دنهدبهژیاج!نآرگراک

ناآوسنعب«شکروکدفگیرهدماباونعبنم.دنهفدبارناشدوخرابشاو>

ساروداومنامزاساومدوخ.تسینومگگی نوردردووسسگراگهقبطرانک

ومسسیسکوامینهقیطنیایشیبناهجکمگ.هبو.ميشیبیمواشینج
هسکیاهزرابمرییسعزا.مهدیمتارجمدوخبهکتمسآزاسنارود.یورین

هقبطهنهشیپاشیاپردوقلخیمامجدیابینونکهلحرمردووفاخلارد
..مسیوگبنخس+دهدماجنامسیلایرپماهبهتسباویزاوژروبآبرگراک

ترذ۱هکدننادیمناریبآمدرموتسارگراکمزرنامهیشادفگیرچمزر

وهممیژرتاماقمناهدزاهراومه+۰دزرلیمیناسکهچتشپیشادفکیرچ



۳اِاسی
اسبدارفاهکدنهاوخیمدوخیتیم!نالوئسمزاهکمیونشيمیمالسا
دشیوگیمناشدوخهباهشیا]دنرامگباهتیصخغشزاتظافحهلباویاهبرجت
گهدنمزرنارادساپنیارابرههکتسالیلدنآهباتدمعنیاو(تیمغش

تسظافختیرومامسرتزا:دنیبیمدوخلباقمردارقلخناگدنمزرزا

نایمردهکیمالس!یروهمجسلجمهدنیامنو.دننکگیمشومارفارتیمغشزا

اعقاواردوخهتشذگناجزاناگدنمزرنآلباقمردونویجناظفاحمنیا
هبرجتیبناظفاحمهکتسنآراتساوخهنامرتحمترابعاب:دنیبیمظافحیب
.دمزریمقلخایتقو.دنکضوعهبرجتابناظفاحماب(ارافوسرتینعی)اروا
زاهکینشاخنیاناگرزاب؟)دزرليمیسگهچدنیبیم«دمزریم,:رگراکیتقو
اهشیانجنیمه.یزاسهمدقموینيچهسیسدتهجو|ابیکستیژرباتهتفرگرزیوه
تسانجراکیمالسایروهمجهکدنیبيمیتقودندرگیمیراکمهوتروشم
وسارنارودزمهمهداینبقلخمشختساهدنامنیزیچهکهدناشکیيشاجبار

یاهنیشامزادیوگیممیژرنیاناواکودن!تسدبفورعمهماشنآردودنکفا
یسنیکشمهللاتیآ.دیونشبارمدرمیادماتدیکایبنوریبهلولگدش

.مسسسيدیمهفارونگیتکاتامناگوزابیاقآ:دهدیمخساپواهب
دششکباراماتمیئایبنوریبهلولگدغیاهنیشامنیازایهاوخیموت
زادینیبیمهلی.یاهدناوخروگ«.يیسربتردقبهرابودتدوختقون7و

رسگواگمزرزا؟دزرلیمیسکهچتشپثپناشگتمحزمزرزاونارگراکمزر
هکتساهنآمزعودوشیمداشذکتساقلخیشادقیاهکگیرچجبلقنیا

.وتساهتفهنمزرنیمهردمهامقلخدیمامامشوددرگیمرتراوتسا

ياسسسپلقتسمیسایسلکشتنودبیتحیتقوهکدوبرگراکهقبطنیمه
نشسشسشسیاردهاشیاربرگیددیمهقمسیلابرپماتشاذگهزرابمنادیمرد

-اشیپوشیوخلقتسمفمابهقبطنیاهکزورنآوتسینیاهدنیآتکلمم

تسیاویزاوژروبومسیلایرپمآابگنجهبقلختاقبطریاسشیپ

هستیهتسباویاهمیژرویریجنزیاهگسزاگیچیهیاربرگیددزیخرب

یارقلخیتادفیاهکیرچودویدهاوختیشاجناریاردمسیلایرپما
دن!هتقرگشودربحالسگنجنیمهدربشیپ,یاربولقتسمفمنیمهداجیا

لابقردهکیاهفیظوهبدنناوتبرتهباتهعش1164۵ديمااظن-یسایسنامزاس
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ربو۲ینومژهیرارقربویولقتسمفصیهدنامزاسیشعی«دنربادرگراگهقبط

.دنیناهنآمادقا.یعقاوورشومیوحنهب.یتسیلایرپ!دفهزرابم
یسبامت!شینجردهچزنگراکهقرطهدننکنییعشوناعفروضح.لاحرهب

دوسبیفاگ۵۷نمهب1۲مایقردهرخالابوینرابایختارهاظتردهچو

لسکشیبرهاظبمیظعهدوتنآنایمردشیریجنز/یاهگسومسیلایربماات
مسسسیژرلباقمردمهرانکردیتاقبطتوافتساسحایتحنودبهاگهک

یسشعپدوخیلصانمشدهوپچ.دندونهداتسپاممسیایریم(هبهتسباو

 .یماظن۰یسایسموجهشیارآدیدجتردودانشارناربا:وگراگهقبط

.نسعورد.دنکهقبطنیاهجوتمارشاهلمحزیتهبلشزوخيگنهرفویدامتقا
لکشتویخیراتلمانحطسظاحلزادوخصقاونهمهاچریرگر.اکهقبطلا

رستدوزیلیخو.۵۷نمهب۲مابقز!سپیزیرفلکشبیتحهاگ,یاس
.لسکشتمدعتسلعبمایقراکهکدشهجوتم«قلخیاهزرشقوتاقبطریساسز

ترسابلیلدنیمهبوتساهدشهدیشکتسکشهبلقتسمهقبطنی)

:مدعلیلدبارنیاردهچرگو.-داتفااههنیمزهمهردشیوخلکشترگغب

:5اهنشیپهنایلطتمرفیاهشورمادیبلغ!شنارگفنشوروهقبط:دوخهیرجت

یاهماگهقبط,نتسیادوجواسبیلوداتفاراکهنهکیاهتشنودروپآ

یارسیبیشاهنارگکیروشتیاهدرو7تسداملسمهکتشادربيگرزبیلبع

:نامزاستالمعابیمالسایروهمجمیژر.تشاذگدهاوخوةدنبآتازرابم
نآابهنتهاورسگواسکهسسقبطهشیلعدوخهتفای

:دوجوبنآزاسپیاههامومایقنایرجردهقبطنیاهکریشاهلکشت

.ردونتسیازاشیبهگزیناریشوقحنآیتحهکلبءتسکشمهرد«وبهدروآ
ی«دوبهدشهتخانشرگراکهقبطیاربذغاکیورلقاالهاشنامز
 اوژروبیروتاتکیدتحتهکدادناشنلمعرد.رگیدرابگیودربنیمدا

:اشوتسیننوصمتموگحموجهزایاهقبطجیهیارب.یقحچیههتسباو
تودقیدعتضرممردهراومهیقحره,تسارارقربیروتاتکیدنیاهکیتقو

:یشآیاهتساوخققحتیاربهکنیانیعاردرگراکهقبط:درادززارقیخلود
:لاههبرجتابرغاحلاحردنمارظنهبو*دنادندیابدنکیمهزرابمدوخ
عسقاوردوایاربیقحنیرتمگتیبشتهکدنادیمینشوربشیبمکریخا



۶

یروسهصج..تسالوگومام.روشکز۱مسیلابریم!تیمکاحنتخادناربا«ظيب

یهاشنهاشوهساملاظیشوناقایوگهکلیلدنیاهبارهژیودوسنوناقیمالس!

هدشسشنامبقعلاکشازایکیهژیودوسهکنیاردهتیلا.درکوغلتسا
اهنآیوتسینيفرح.دنکیمسکعشمازیرادهیامرسرامشتساهنایشحوو

یهاگودندروایمارحالملارهاظلیالدنآودندرگیم.وغلارنوناقنیاهک.
دوبننیاناشدمقدنتشادیماودوخدیئاتهبارقلخفهزایناهلبامه

رسگواکطباورزاارلماگشمانیرادهیامرسیغاجترا:داهنکیهک
شسخبنآهکهوبنیاناشدهمقهداسیلیخهگلب«:دننکفذحواددیامرسو

قحودننکوفلل,دشیمتخادرپترومنیاهبهکارنارگراکقوقحزا

طبارشردهگاههناخراکجرخولخدرب!ریارگراگیگزجهنچرهتوراظن
نیازسپ.دنرببنیبزاآدوبهدش.مهارفشسققختناکمامایقزادعب
فمازایشاهنلتاوتسایهاشنهاشمهراکنوناقهکدنتخادناهاربهمزمز

«تسایهاشنهاشمهراکنوشاقهلب#/فذندرکرارگتاراهنآفرخ.زینقلغ

راکنوناقردهگاجره.تشذگخعزربردیلاسود.مینکیموغلارن#
هنشدرکهبلاطمنارگراگوکوبءدشهشخاشضشنارگراکیاربیقحیهاشنهاش

نوضاقهبامشتسایهاشنهاشراکیوناقنیا:دتفگیمالسایروهمجمیز
هشگاجارهوتسینربتعمرگیدهکنآ۱دینکیمدانتسایهاشنهاشر

هسگنیآدانتساهبءدرگیمحیرصتاونارادهیامومیوفحراکنوناقنیمه
:ارشآیمالسایروهمجميژرءتساربتعمقیاسنوناق؛دیدجنوناقبیومتات

ههتسدياهمادغاونینوخبوکرسزاسپطقفو-تشاذگیمارجاضرعمهب

یسمالسایروپمجمیژرهکدوب,زرابمنارگراکویبالقناناوگفنشوریعمج
هملپ.دیدبساتمهدوخلاهدیاراکنوناقمیظنتیاربارنامز

یدالنجهبهکتسینیماشآنوخ.هقثاسهباقرموتهجیبنارادهیامرس
یداسشممقامیارباهنآ.دتزادرپیمنانآنارگفنشور:وناشگتمحز

هشالنبیمنارابرتتهبوچهب!ورفتنارازهاهنآ۶دننگیمنینچشیوخ

هسجیقنردویمالساقروهمحراکنوناقمیظنمیاربهنیمزهلمجزاات
.دوشمهارقمسیلانیرپماهبهتسباویزاوژروبفرطزاهنایشحورامشتسا
درگرتردنوریبهبراکنوساقسیونشیپینلعهمینداقمجیزدتهبیتقو

سس



۳۷

یاسهمادعانآیارب!ریمالسایروهمجلیالدنیرتمههمزایکیدشیمرتهب

وازااررگراکمانیتحاوارزیچهمهراکدیدجنوناق.دیمهفهنایشحو

یگتسشنزابوهمیبارچهکلاوئسنیاخسایردگقلدیلکوت..درکیمبلس

هرسیقوهریغوراکنسلقادحخوراکتسعاسرشک!دحودزمتسدلقادحو

دادلیبقنیازایشاهباوجتساهدشنهتخاسشنارگراکیاربهحیالنیآ2

هسیابدادن!رشلخديوفاكتیلجرخای.دنکراکتسناوتیرگراکرگاهک
وآجراسم شگیدزدنماوقآمودهحردرد۰شاهداوناخلواهجرد:رود

دداداهشآهبتاگذوسمخوهتدممهسزاموسةهحردوداوهننکنیماتو

هسقدمزااهنرقهکینایادگنارگوندینیبیمارتشونرسیخوش۰دوشیم

هقدمهبارنارگراکیزورزورما«دندرکیمشاعمرارماتاگذوسصخو
مروًآایمرطاخبازاهفرحنیاهکنونکانم,دششکیمهلاوحتاگذویمخو

ونسب!ردهکمنکیمرکفمهنیاهبموشیمرشاتمهکنیانیمرد
راکهکنیانآوتسایراودیمآهیامتیاهنردهکتسایرصنعروآرشاأت

یانقبیاربتساروبجمهکهداتفایتکالفنانچهبابروشکردمسیلایریما

نویفیشکتادوجومناتچوریقخلیالدنینچهبشرامشتساطبارشودوخ

هیوسور"اورتلویاهفرحابیزاوژروبهکزورتآهلی.دوشلسوتمیلکوت
ابهکزورماوتسوانآزاهدنیآهگدوبنآلیلدنیا«ادمآیمنادیم

ناسمرهققلخهبنم«دیآيمنادیمآهبناتسربقرسیاهناونآرقیاهفرح

رودزسمیلکوت.دنیبیمشمشچیولجار:دوخگرمهکمهدیناتیمطادوخ
دیدحراگنوناقسیوشیپردلاس7زارتمکناکدوکراکزاوجهرابرد

,رودقسمیدابتگنس*..دننکیبشراکچدوشناوخسردیاهچبارگ:تفگ

هستسدنآوقلخیکادفیاهکیرچناراداوهابیکدنآمهاوخیملاح7

عشقاهشنآاباممیقتشمهطباربوکرسطیارشلیالدهبهکیغاقفرزا
نآاسیدوجوهفسلفهکیاهقبطهبتبنننامدوخهفیظوهرابزد.:تساهدش

شسسبشجرنوردردنوگانوگنایلطتمرف.منکدزشوگ»مينویدمیو.هباار

شسقنهبقلخیکادفیاهکیرچابایوگهکدناهدادهولجنانچیتسینومک

لسینیاربمزالتامدقمویولقتسمفملکشتتیمهاورگراکهقبطیخبراه
۶هسشذگناجازانارگفنشورهکمینکیمنامگومیشانتعایبافدهنیاهب

 

۲



۳۸ِار

هسقبطیاربیدازآودرک.دنهاوخهاربورارزیچهمه«ناشحالسکمکهب

ط-قفاهتسینوتووپآفیجارانیارد.دروآهدنهاوخنافمراهبرگراک
هسقبطگنهاشیپنارکفنشورهکتسنیانآودراددوجوتقیقحزارصنعکی
سقبطدوخزاهچوادنشابهتشادهقبطنیازاجراخًاشنمهچ«رگراک

کنینیازاجراخیلودنشاباهتشذگناجزاعقاوبدیابدنشابهتساخوب,
گمکیرچندرکيوزنمیاربتسایشارتفادنیوگیماهنآهکهچنآهمهرمنعا
یتسیسکرامیهاگآوثرپردقسلخیکادفیاهکیرچ.اههدونزاقلخیشادف
:دوختسدبطقفرگراگهقبطیدازآهکتسانیا«دنزومآیمهکیسردنیلوا

هزراسمناییرجردودنکنلمعوهزیغنرپهقبطدوخوگاوتسارسیموا

مزر,.دشخبشتلوقیعقاوهقبطکیياونعباردوخ,یسایسلکشتاب
ردهسکیدازآهبدشابهنانابرهقمهدنچرههقبطزا!دجنارگفنشور
یزاوژروسیبوآمسیلایریماتراسازایدازآامبالقتازاهلحرمنیا
مسیرادخسارنامیانیاهبام.دوشیمنرجنم,دهدیمینعمهتسباو
ردیولسقتسمفمداجیاوایراتلوربیتاقبطلکشت:میئوگیمامیلو

.مرسیولکشودنکیمایطاراادوخهژیوویسمیتسیلایرپم|تیمکاحطبارش

-تیسایسناسزاسرْدایراشلورپرکفنشوراجنیاورد۰دیلطیماودوخ
سپارفردهکتسایهدنامزاسلکشاهنتنیاهکارچدوشیملکشتمیماظن

نسوشیااهنودراد,اقبناکمااعقاوهتسباویزاوژروبیروناتکید
هزرابمنوگانوگ,لاکشازانشانیاهزایتهبدناوتیمهکتسایهدنامزاس

اباوژروس-سیبتیمکاهطیارشردهلک..هناحلسمهزرابم:هباهشآزکرمردو

یتساتازرابمندش:یرنارسوموادتنمافاهنتهتسماو

4واداوهنیرتقدامیتخهاگ,امتارظننوماریپیيتسیدوتروپ!تانسلش
لسکشميشوگیمامهکارنیااهشآ+تساهتخ!دناهابتشاهبزیناراه

هسکدنمهفیمینعمنیاهبهاگد.تساهناخلسهزرابم:هزرابمیلمآ

هبسسپوتساهناعلسمهرایم7هزرابمفگشاهننمیرادداقتعاابایوگ

رارقرگاهکیلاحرد«دنتسهانقمایبهزرایمرگیدالاکشاهبلیلدنیمه
مامتردامدیابدوشیریگیپيدجیرماناونعبهناحلسمهزرابمدشاب
ییالقدایورین:ناگمادحعردومينکتکرشمههزرابمرگیدلاگشا



سا

ٍ۳۹

ندیسرهاراهشتدیدرتنودبهکهناحلسمهزرایمتهجرداررگراکهقبط
نسستمسبراگبویرظنظاخلزارهانیاگرد.مینگجیسبتسیدازآهب

مسدیدیداه.درادتیمهاامیاربینونکطیارشردامومغملمعردنآ

یدازآهبشطیارشردمامیروشتهیلعربیتسیدوتروپایامیخاپمسهک
درکدرازامدشردنورربیاهدننکنییعشاعقاوتابرغ«مایقزاسپ
لافشانارگراکدزنرد!رعشاونازایرایسبدنتسناوتاهتسیتوتووپآو
:..دنزاسیوزنمارامبلغاوهتنگ

یعییطهدشمکاحاجهمههبقاتتخارگیدرابهکنونگکالاهرهب

ادیانودنوخجراخهزرابمهضمزاراکیسایسیاهشامزاسنیاهکتسا

یشوریناهنآهدنیآرد.درذگبلاومنیدبعفورگاهکمیتکرگفنینچ
«هدستنکببالقناهررساردرشومياهیشاپمسدنناوتبهکدوبدشهاوخن

هتسشحمزاهکاتسایعسبطودناهدیشکهزرابمزاتسدالمعاهشیاریز

رداقرگیداهشآوهوشنینچاعقاوهکشیایاربیلو.دنوشفذحهزرابم
واسمهشآلاعقسارباهوالع«دنشابنبالقناهاررساردرشومیشایمسهب

روضحوتلاعفنآوتسامزالمهرگیدطرشکیاهزرابمهتحمزاناشفذع
یایلاغیاجاامایآیقواتیاملسمااهَلآنتفر.تمامنحمنامهردام
اب؟مينکیمرپنامدوخهویشبلاحرِهبویوختب«دنامیمیقابهکار
اههتفرنیاهکهیآشیپیطیارشزاباتدنامیمیقابیلاخیاجنیا

ناوتیمنرگیدتقونآو؟دننکلافشااردوخقیاسیاجزابودنیایب
:.دنتسرنبالقن!هاوروسردرشومیشابمسهبوداهرسگیدهکتفگ

یوارسکفنشورزایرماتعابلاحرهباهوریننیا.میوگبرتنشوریکدنا
:یاههتساوخدعاردودنششادسامتناناقهدابدراومیفعبردونازگراک
"هسکنآلیلدباهنآزورم۱!هدناهدرکهلخادسبناشیگدنزرداهنآهرمزور

امیسسایسیهدنامزاسوهناحلسمهزرابمینعیاهزرابمیطاهویشهب
.یسقسدوخزاشینجردارهاقبناگمااساسا«دنوشيمنلسوتمیماظن

ما-ماردوخهزرابميلم!هویشهکیایماظن-یسایسنامزاسرگايلو.دننکیم
یودشابانتع|یباههدوتیداعیگدنزنیاوهرمزورفیاظونیاب.دنادیم

اهوخناأشارداساسآاوفیاظونیاهناجلنمهزرایمزاهنارظنهتوکیکرد



:۳۰

و-فگلاکیوعداسیرو!دشیپگیابودهدنتیمهااههاابودنادن

ِزاآز|لبقونامزنآردهچنآو۴۹لاستیعضوزاقوتحمیبیرادرب
زسجعایودنادبنکممریغدوخیاراراهراگنیا.«هدشهتفگماسم

ه-تشباارنیعردمسمهکياهويشهباسهزرابمیهدنامزاسزااردوخ

لالدتسانیاابااودیاينایرجاههدوتهرمزور,یگدنزابگنهاهیپآ
تاسسیتفآا«اههدوتهرمزوریگدنزردتلاغدوياهدوتسامتهکهداسآ

ییجعتتقوشآ.در!ذگییرانگبا,.دزادنایمرظخهبار.ملسمیاههتهآ

حجسلسمگنهاشیپبیهکیشاهبراکادفهمهمقریلعاههدوتهگتشاددهاوخت

زورلگاسمیاربیشامزهکدنشاباینااسکهاربمشچزا:دهدیمماجنا

راکیسایسیاهشامزًاسهکنخسنیانماضسیندش!هدرگیمیزوسلدایدآهرم

وتم[تسزدالماگلوصاردودنتسهیشتفرنیبزایسونکطیارشرد
لکشناوتعبهناحلسمهزرایمهباهیکش.اباهکتسایاهبشاجهمههزرابما
ارشآرتهدیابام.دریگتوومیماظن یشایسنامزاسفرطزایلما
یاسسماظن-یمایبن,امزاسگییلمآهبوچراچهیشاحردهکميشابهتشاد.

ماسمتزد۱رامیراذگریشاتناگماهکميوو*دوجوبیاهلکشتنانچنآ

اسم.دیامتمهارفاهشآگنهرفوتاداعیتحواه»دوتهزرابملاکشا

یسهدامراستردقنانچ۰میاهتفگمهنیاز!شیپهکروطقامهدیاب

:رادوبسخربیفاطعتانانچز!لوم۱هبیوادیااپنیعاردومیشابهنش

هبسبومیشاابرضااههدوخیگدنزیاههشجصهمهردمیش|وبکمیاب

.مسسینکجیسبیتسیلًایرپم|دغهزرابمتهجردازاهوریسمامتامیناوت

دنشاوتیمامسامتطبارشردهکنیارایعمابطقفارشکرهاامرگآ
-یسابسنامزاسهبلامکومامتیش!دفکیزچکیدتنامودرادربهحلسا.

هکاریرصاتعزاهداقتساهتنوگرهومینکیبایزرابددنویپبیماظن

لاسسطاهاویرایسبآرهاتعمینادبدوخيشمفالخدنرتمکدحنیازا

اهنآزاهژوابعرگیدلاکشارددشیملاحرهبهکمياهدرکاهرلظابو

یسسشادقگیرچاهشآزایتحاتازرایمنیمهنایرجردودرکهدافتسا
یشانتعا!یبدرومامفرطزاهکیرصانعنیالاعنیعردتخاسیعقاو

اریسیسوهاگیاپلماکیگدامآابویرگیدطیارشرد۰دنریگیمرارق



۳۱

رهبانابحاهکیکاهتسینوتروپ۱55!ددنهاوخنلیکشتاهتسینوتروپآیاری

نتدوخراکوبسکقلوریاربرمانعنیازایسولپاچ.وةلماجمهنوگ

هاسمهامرگاومینکرپااراهدالخهکميريگبدای.امرگاهمالخ:

زاهسکشنآهنمینکتکرحتیعقاوزاوميريذپبتههگنانچنآارزیچ

راصشنیاهباموگا:لآهدیآویلایخيددرمدرومردنامدوختاووصت
.تسکرشیاهدونتارابملاکشاماترددیاب*هةگمینامبدنبیاپدوخ

لاکا۰لصانیآهبیدنیپاپربهوالعو۵1۵ءاقترااراهنآودرک

یخهکمینکرومترگا#میروآدوخوبنآماجنایاربارمزالینامزاس
ًاتسورکیایوهناخراککیرد۰هسردمگیردابهدانراداوشگیدوجو

:.یسسشابهتفادانانامزاسیاربیگرزبتیمه!ینیعمطیارشارددناوخیم

:یاونسبمزالتافقظاحلزاهناویفامظاحلزاهبراداوهنآبهچرگا
سمرگهشابهمادنیگدام7یفخمیماظن-یسابسءزرًابم..ردتکرش

یاوسبلثاسمنیاهک۱ریتیمهااههدوتهرمزورلشاسمنیرتکچوکیارب
کسینارگراکهزواینمهبالثمامرگا,مینککرد دنوادهشتدوخ
مسیهدیاریکاهسنآناشرهظیاذغهبتسام.ندرگهفاضایارهشاخراک

نیآاماجناردمینگکیعسودرادنارگراکنآیاریامقاو.۵واضمناهک

نیسیاههویشاپهشا).تسا.هزرامنییابساتمهکیاهویش-اب.هزرابم

واناسخولهدانبیضعبهکناخزیشآردبعیراجفن!الثمویدروآرد

رماتعنیرتلاعفابومیشامنکمکاهشآهب(دنمهفیمهیاخلسمهزوابم
هسشارگشتشوررتخبتابهکنآهن,مینکرارقوبقیبارنایرجنیارداهنآ

همریگیرانکربااهش*:زااردوخومیشامنریقحتارًاهشساوخ.هنوگشیآ

میشابنشمطممیناوتیمتقونآ«مینکهزرابمهبنیاچهمهامرگاهمالخا

تووصردایوتشگدنهاوخنربرگیدهزرابمنادمزااههشفرنیاهک

.دزبدشهاوخنبالقنا!هاررساردرشومیشاپمسهبرداقتشگزاب

:یسسسعدمهکهنافدناشکاجنآهبارراکمامیروششناهاوخدب

لالو.دساوميتسیندقتعمرگراکهقبطمسیلایسوسهباساساامدنوشیم

یایرپمادغهزرابمةلحرماریتونکهلحرمامیتقوهکدننکیم:



۳۲
شومارقاهشیا...مياهتفرگهدیدانارهیامرسوراکدافجایوگمینآدیم

.دوسشیميلجتممسیلایرپمآترومباممعردهیامرساساساهکدننکیم

هلاوجدوخیتسیلایسوسبالقن٩هباریزاوژرومزادیعلخاهنیارگا
ناسسشاقمدابهارمهایراتلورپارهفیظونیامیئوگيمام«دننکیم»

کنشیکارکومدپالقشناهنلغرمنیمهرددشاوشیم.ودیابیزاوژروبهدرخو
تسسانیمههزرابمگیتارگومدهلحرمیزوریپاطرشاساساودهدماجنا:
 رسگراکهقبطیربهرنودبهزرایمنیاميشوگيمهکتسهمهلیلدنیمهبوا
هکمسیلایزپمآاهبهتسباویزاوژروبزادیعلخرد.دسریمنهحیتنهب
هوالع.دنماٌبیمناریایزاوژروبالومعمارنآنایدمنیاهکتساینامه
تمهجنیازادناعفنیذزینقلخیاهرشقوتاقبطریاسایراتلورپرب

یسسسایسنوضمداجتانیمهودنیآيیمباسحهبایراتلورپیعیبطدحتم
دوجوهبهنلحومنیا.ردبالقن(.یزوریپزاسپهکاریتلودوهلحرمنیا

اساساارهلحرمنیاردهزراضآیدامتقانومضم.دهدیملیکشت,دیآیم

طلسمدیلوتربوگرامشتس!هقبطلاخنیعاردهکهتسباویرادهیامرسزادیملا

مسیلایزپم|فرطزاروشکیعیبطعیانموقلخمامترامثتساهاگیاپو
قسلخیاهرشقوتاقبط"مامت.داحتانآیسابسنومضمودهدییملیکشت,تسه:

تسجنیمهسوتساایراتلورپینوهژهتختنارگراکوناناقهداتدممو
یستسیلایسوسرصنع.میمانیمکیتارکومداربالقناهلحرمامهکتسا

نآردایراتلورپهکیتلودطسوتنارادهیامرسزادیملخینعیبالقت!نیا
مسسسکایراتلورپودعدیملیکشتاوهدننکنییعتیرمآ.درادینومژه
.دنکیمزاغآاریتسیلایسوسبالقن!هلحرمهلمافالبءدرادینومژهتردقرد

.ووسشکرداهتسینومکیاریبالقن!گیژتارتساهلئسمنیرتمهممالککیرد)

یسسشومژهیرارقربوهلحومنیاردایراتلورپنیدحتمنییعتهلخسمام
السسقن!دریشیپیاربیدجشالتره.دشابیمنیدحتمنیاربایراتلورپ
زامودهلئسماموصخم.دشابهلئسمودنیالحهجوتمتسیابیمناریارد
زاواشنراتلورپهژیویسایسنامزاسلیکشتنمغخعاوسکیزاهکظاحلنآ
یيحشمظخونامزاسداجیانگیدایوسزاویولقتسمفصلیکشتقیرطنیا.

یاهژسوتینهازاتساایراهلورپیاهلحرمعفانمساساوبهژژایم.يلک



۳۳

ل-شاسمنیالحز۱هکیکابییگشافنارگفنشوریلو.دشابیمرادروخری
.یبایماکانندیدایدشزحااع+تسهنآماجناهارردهکیيميظعتالکشمو

یسسساس۱لگشملحادوخیدیموننیاودنآاهدشدیمون+اهشالتیبسن

 یسیالقتاءارواموپچهفاغلردارینونکهلحرمودبالقسایژتارتسلب

دهاوخبالقن!یشاهنتهبشدوخایراتلورپاساسادشیوگیماودنآهدیچیپ
پالسسسقتزاسکرهالثمودرکدهاوخمهیتسیلایسوسبالقناودرگ
.دیابراداوهیاقفر.امش.تساتسیلوپوپدهاوخبرشمگیزیچیتشیلایسوس
زصحعتهحهبتواقحشاسح!.تسینشیبیشاهیئوگهدنگاهنیاهگدینادب

یلمعل!سکعروطب,بالقنازاایگدروخرسویدیمونوشیشجلکاسملخرد
هسنرگوتساهدرکلیدبت"سنود"یاهتسیلایسوسنیتچهباراهشیآ

اهسلخرمنیارداهشآرشکآاناساودنتسینروشهیامرسدضامزااهشآ

یسسلگروطیبیزاوژروبزاگیتارکومدبالقناردام.هنتسینهیامرسدم

ردهزاتتسیلایسونبحالطمابهلهموکالثمهگیلاحرد مينکیمتیگلامبلا
دهاوغبیزاوژروبزادرادمیممت"ناناقهدونارگراکيمالقنایمارگومد"
هلیسو#دنکبصنموگبآشودهناخراکلحمرد.دنکمگارراکتاعاسهک

هشکمشارفارهناخراگهبهناخزاوهناخهبهشاخراکزادمآوتفوِ

ظلمطیارشردمهمرفووتسامسیمرقرنیامیئوگیمام..هریغهریغو
یواتلورپر!رکفنشورهلئسمهکتساهلاس.تسانکممریغرپ

:يسايسنامزاسداجیاتهحرگراکهقیطابکیناگر!طابقواندرکرارق

تسهجردگرزبیماگهلئسمنیالحقحهبوتساهقبطبزحتیاهنردو۱

هسکیایلفعتالکشمزاهکیرگشنشوریلوتسابالقنایزوریپهبیکیدزن
دیدشتراقحسامح1دوخردو«تنا+دیسرت*درآددوجوراگشیاهاررسرد

هنسبزجرگراک:هقبطبزحلیکشنیاربااساسادیوگیمناهگان۰دنکیم

رسیچهبدنشابهتشادلوبقارهمانربنیاهکیرکفنشوودنچوهمانربآ
تسسابزح,بزحنوچوتخاساربزحلوادیاب.تسینجایتحایرگید

واوسقفطابتواردرگراکهقبطابدیدرتنودبرگید.درادهمانربو

یسیخلهمانربرددشیوگیموجناهچآهبیشزپآيمیتقووتفرگدهاوخآ
لسیقنیلهکدننادیمنشاهشآیلو.تساهدمآایشیزیچنیازاشیبمه



زا

.تسالیلدنیسههبودوبهدرگرارقربارهطبارنادهد لیکشتارشیزجهکناز

.تساهدماینینآدنچزیجدرومنیاردنیشلهمانربودهل

دیکن:امدوخاراداوههبزًایومدرگیمربدوخیلدقعوفومهبنمزاباجنیارد:

یژسش(رتسامههناجلسمهژراببمیروششزاهنارظنگنشیریسفتابادابمهکمش
ردنآروحملوحوهزرابمنیابوچراهچردهگیعیسویسایسفیاظوزا,گیتکاتمه

ویسجمورتفیاظودرومرداموصخننمدنشامبلقاقتساهشآهدهعربرغاحلا1
۰متگییمدیکًاترفاحلاهردمهمهنشسودلاالویامزابموزیلتووسردوتضت

وقسلخهیفریاربمودهلئسموتساحرطمرگراکهقبطابهطبارردهژیوبلو!هلکسن

نوسناقٌتِیوصتعوضومنیمهلو!هلئسم.ناناقهدونارگواکیاربهیهز|شیپ

امرگراکهقّیطنوداقنیاابهطباورد..تسایمالس|یروهمجمیژرفرطز!دییدجر
رکانوگلاکشآهبلسوتابرگیدیاهرشقوتاقبطهمهز|شیب۶ءد!درخیمز!سیهک
,.متشادکرحتیتسیلایرپف!ةتخریسُکمًاجلرامشتساوهنایشحوبوکرسابتیعنهزوایم
رسیدیمالسآیروهمجیار!دمادرستسا۸دادناشنلمعل!سکعراسبیهاگآایا

نارس؟نارگًزاکهچرایکیابیرقتولاعتشلاضمندیشکفارعتاهبیارباتدمغ|

یاهدع»دنالهدزتسد"یزابحانجود"گحفمدرگشنامههبزابنوناقنیالابقرد

َزاراابزینرگیدیاهدعودننوغشم.يشاذگراکنوناقهحیالمیظنتهبمیژریاروهزمزا|
ناآرگزًاکفمرد|ردوخدننکیمیتسیعاجتراتیاقب#اکویعطسیاهصفلاخم

نسادکیدف02دیريکیدوخلرقنکردنوناقنیاایاونارگراکتفلاقمودننک
گیدزندنیادتخپمآمهودنارگراکیًاهتگرحزیمآتنوشخوتیدشبوگرسابلرتنک

رکاکودشقینناجواکننوناشنآ؛میژرنارودزمز!هتسدودنیادافتلحابحالطماب

رسربزورمکیتزرابمواهشخیهکدشن!دیدیابامنر!داوه»دنوشمیلستهتسبتسد
یسایسهجیتنزدویاقبطتیهامز(همهدنریگردنآابناربانارگراگ+هلکسمنیا

تشونرشمابهگیشاجنآزانوناقنیاهبطوبرمهتگننیرتزیر.دنر!دروخربأ
راسسبهتشذگاایعضوزورمآ.تشسایسایمیاهلئسمتساطبترمهقبطمامح

,دوشیملامم۱هتشذگزاشیببتارمببوکرسوقاتتغاهچرگو:تساهدرکقرش

شیپلاسراهچنیمشهکنارگراکاهشآسوردواههدونیحورتیعضو

نوریبنارساژا*یاهدرمشوم"لشمارهاشامدنتشاداوارمسیسلایریم!

ناسنشچءدشاهدشفقاودوخمیظعیردرسسقرببیترتنیابودزادنابب

  

  

   

   



1۳۵

راتسکدیابامودتساسیسابسلوحتنیرتگچوگهبتبسناهنآهگتسا
هماجلسمهژراینموعینکگنهامهتیساسنیاایباارنامتیلاعسف.و

هوسگراکهقیطهبتبسناموصخمیسایمفیاظونیاابهطبارردار

هسسی!ردوخقلخیشادفیاهکیرچناراداوه.ادابم.مینکیعدنامزاس
اسویسالسایاهنمجناناورودزمتسدرودارنارگراکودنشگبیرانک

.تسسقوتآودنیامشاهریزاوژروبسیلهساکیاهتسینوتروپ!رشکادح

یژشارتسامههناخلسمهزرابمیروکشیاههیاردوخروصقنیاهانگ
لاکشاریاسهشاعسلسمهززابمنودبمیشوگیمامیشقووهنسیوشبگیسگاتمه

ودرردهکدنهشنانیشبارینایرجناتچنآدنشاوتیمشهزرًآبم
سانوگنرسارنآهبهتسباویزاوژروبهطلسویتسیلایریم!تیکاح

تسیضنیان۲یتعم«دنکرقتساررگراسکهقبطینومژهتحتقلختردقو
.دهدماجنااراهراکنیاهمهدناوتبیشاهنشهبهشاخلسمهزرابمفرصهک

.یهدنامزاسودرگگرداِهناجلسمهزوربمموزقلخیشادفگیرچجیسقو

یتحایبویسابیسافرمتازرابمعیسوزادنامشچهاگنآ:دومشزاغآارضآ
شیپهمزیناراهنآدناوتیدیابهکهرادرارسقشلباقمردیدامتقاافرص
قسسلقفصیلگووطبونارگراکفصقبرطنیازاات+دشخب«اقتوادرب

یشامزاس.دیامننیماتنآرباريتسينونکیرسسبهرودنکلگشتمار

زسسسسیمآتملاسماقرملاگشاهبودنزیمنتسدهشاخلسمهزرایمهبهگ

.یاوژوونبیروتاتکیدطیارشرددشاوتيمنزگرهتسالوغشمهزربم

.بلطمنیاناعذا.دنشاهربیراکهدرخزااردوخمسیلایوپماةبتسباو

روطبتازرابمهنوگنیاهکتسیننآیانعمبقلخیيشادفیاهگیرچفرطز

نآدزسنودتازوابمنیا:ریخ.دنلماخیبةجيتنرودویراگهدرخیلگ

.یاوسبتازرابمنیمهیلودنوشیملیدبتیراگهدرخهباهتسینوتروپآ
یمسسسفنتارولکشتودشرهنیمزهناحلسمهزرابمیروششهبنیدقتعم
اسههدوتٍمنکنیخشرافسرگیدنمسپ.دزاسیممهارفاریگدنلابو
دستکشریقحتکچوکدنچرهاراهشآتازرابم.دیراذگشاهشنشار

.اهشآناگمالایتحدینکیعسودینکتکرشاهنآتازوابملاکشامامترد
ِِ+دیهد,اقتوااو



ْ۳۶
یشتسیلایرپم|تیهامزورم!رگید.تساگنجابطابتراردرگیدهلخسم
گنجنیازاهگاههدوننیبرتهدنامبقعیشعاو.تساهدشراکشآهمهربگنج

همه.دناهدشدیموننآزا,دنتشادواظتشاارالبرگهارندشزابلقالل

گنجنیاهکسقارعیاهقلخهچوناریآایاهقلخهچ-دناهدیمهفارنیا
اسچدسیلایریم!بیچجهبگنجنیادوسودرادنیدوسچیهًاهشآیارب
ناشاوجمیظعیورینوسگیزاهگدوریمناشتسینویزریوریاهیگلاپمهاو

تسسسسسهجرد,تسیابیمهکینارحبنینچیطب!رش:رشهکارقارعونا

یوسزاودتسرفیمخلسمهبارتفریمراگی.مسیل,ایرپماهطلسنتخادنارب
عساتموقطانمیزاسزابحالطمابقیرظزاهچوعحالسشورفقیرطزاهچرگید

همسرشز!درپیماهقلخنیاشراقةهبشیپزاشیب,گنجزاهدشناری
ماسهلسدرکهاجیایاهناهباهشسیلایوپم|یاوربگنجنیاهرخالابو

مدرمنآیخزورم!۰.دشنکلیدبشیماظنژدگی.هبارهایمرواخهقطسم:

.دننکیمشگرداهشسیلایرپمایاربشتعسونیااباارگنج:دشاوفهکیاهداسآ

.گنجزآاهشآ.دننیبیمنایمهبناشدوخیاربارنآنوراسگرموناز
.دنسسشکیمبارخارناشیاههناخودعنلبیمارناشتادنزوفزوررههک

روسطبهمناآملاظموگنجءاشفاهتیمزرددیابامناراداوهودنرازیبآ

ماهسسقاءرمزوروصخشمروطبهگلب:تسانشورهمهربزورماهکیلکا

ماسسسسصقردونآدافشاماشابارگنجملقسمدشیامنیعسودششک
مسایرپم|فیشکیاهتسداموصخماودنااتشیودتساتششیاههولجا

گشسشچ.دشهدواشمدرمهبهتفرورف:یمالصاایمشگتسدودارهاظهکار

یسسشیمخ.هنوگچهکمیهدناشنمدربهبنآقیرط.ز|اتتسايبوختمرق

هسسکدنشگیمیزابآریشبامننوگانوگیاههشقنهساوهناگیوونیگب

.رسسسسیسمامهکتسیفاگ.تسایتسیلایرپماعفاشمنآیساساهدشن!درگ

.ميمکميسرشنامسدرمیارببوخ؛دسوریمیمالسایروهمجتسدبهک!ریشاهنخالس
ًاهیشاگیرم۱اهشسینویوصدممالطمابواهتسیتویهصهشوگچهکدنتییبات

زاحالطمابو:اهشسیلایرپم!همالخواهیشاکیرم!دفضعالطمابو

دریگبتروصیگنجاتدناهتشاذگرگیدگیتسدردتسدهمهاهتسیلایوپمآ
:دشنآدهاشيگدامهبدوخاهشآهکدشابنیمهامقلخیاربشلماحهک
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.ووسسسشکناناوجندشينابرقرتدبهمهزاویذامتقاتکالف,ینریو
دنیریپاههدوشنایعبصخشمروطبار"یتسیلایرپم|گنجربگرم"راعش
:دیسکیهدنامزاسهنالدامریغگنجنیالباقمرداراهشآهنالدامگنجو

هسسسکمهاوخیمنامدوخزیزعرایسبرایسبناراداوهزانمهلب

:هاسگنمیسورایصی«رایسبیيديدابهتلحرمنیارداوهناخلسمهزوابم

قنسلخهمهق«ميريبمشیپهلحرمنیاردام.هکهناحلسمهزوابمرد,دنشک
افرصهزرابمهبهکاجنآیسحا»دوخفیاظوسییخشتابدیاباموهنرماح

قلخیکثادقیاهکیرچام.ميرگتبرظنتیسواب:دوشیمطوبرماميماظن

زا(اسفوسسمامذسمهکدوخننامزاسابلگشتمولماگطابترارددیاب

هنسکمیروآدوجوبیماظنیهدنامزاننانچنآ,دوشیملیگشتاهتسینومگ
تیسدمومهیامفمردوابراشکرددنشاوتبمهتسینومگربغدارفا

ابنانچارمتمادایمهکمهاوخیمنامنامزامناراداوهزانم۰.دنشزپ

:یسسشروخبربتسینومگریغدارفاهبهاگرهمگدنمهفبیاهشًارظنگنهدید
«.دشگنجیبامرانکردهنرفاحودنریذپیمهلحرمنیاردارامهمانویهک

زاوهننزبزابرس:دنتسینتسیئومکهکلیلدنیاباهنآلگشتوبذجزا
اسمنامزانهیدابصماابهکمهاوخیممهتشینومگویغنیزوبم

هتفریذپمیهاوخاراهنآهدانگیشوف!ابامهکدنشابنشمطمودنروآیوو
شکرآياههتطنهکدروآمیهاوخدوجوباريحاسمیهدنامزاسناتچنآام

هطباوردیاهدوشحلسمنامزاسهگنآیارب.دشابهتشادهوخردارقلخ

دنایت.دیادوجوبتسايتسينومگ ینامزاسافرمهکقللخیکادفیاهگیرچاب
اهاتسورردیگیرجگنجشرتسگیتحاابوهدشدازآقطانمشیادیپرظتنم

گیرچیاههتشقیرطرازجاهشآردممکاهرهشردنوضکامهديابام,میشاب
..وهوخهکتسانیاامشوکمیزادرببراکنیاهببتسیدریذپناگمایرهش
ارامهمانربهزوایمز!هلحرمنیاردهکيتسينومگریغرمانعبذجیارب
هزرابمشیریجنزیاهگسومسیلایرپمایابهویشبوامرانگرددنرفاهودنریذپیم
ویرس-لنهداشکابهکمیه!وخیمدوخ,ناراداوهز!شیپاشیپومینگهدام1.ةنسک

.دنشخبمیکحتاهنآاباردوخطابتو!ودننگدروخربرمانعنی!ابیبالقن!هیحور

مدرمنیاهکمتشکمطمومشگیمتبحمناربامدرمابهناقدامنما
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زایاهواسپوگآیقح.دننکیمنگشیشادفگیرچتقادمردزورمارگید

اشزانم.دنشایهتشاذنلوبقاروافرحودنویذپنارواهاواهنآ
امیگلسمابيبهذمدیاقع.نمشددیراذگنهکمهاوغیمهنامیمممدرما

ناگدنرادنارباردزورما.دهدرارقرگیدگیزاامهقرفتزیزاتسد|
ووسسینگیرامشتساوواشقتحتهمهفلتخمیاهکلسونوگانوگبهاذن

عسسقاتمهمهوالیاقمردوتسامسیلایرپماوریننآودنرادرارق
نیاساساربدیشایب.تسامداعتایدامهنیمزنیمه.میرادگرتشما

یسسمارمویتدیقعتافالتخامیناوتیمهاگنآ.میوشدحتممهابهنیمزآ
یشمیگادقکیرچزورما.مینکحرطداحتانیابوچراچرداردوخ
.دنکنشورارقلخهاومانشاشهتفرگتسدرد.ارمسینومکومسیسکرام

یراوخنوخ.تشذگاهشآربثدمنیاردهچنآوناناقهددرومرد
هباریشاتسوردامتقارباهگنابونیگلامهطلسظفحردمیژرتواسو

هب.دیمهفناوتیمءدرکارحمنمگرتردمیژرنیاهچنآزالگشنیرتهبآ

:تروصنمگرتقسلخهبیاهنایشوموجههچنالاسدیعنامهردهگدیرادنایب
یاهسسشاآروزمینیشنبقعهچقلخنیاهنآریلدتمواقملباقمردوتفرگ
نامزاسویعطقموجلاسنامهنمهب۱۹هلمحوردماجنارسوتفرگماجنا
زرسسچیزیچاهتیاردهکار*مالسا*اجدهشزاغش٩7ارحصنمگوتهبهتفای

اچنیاردزاهکرافگتسدزا,تشادنینعم!رحمنمگرتیاهشیمز

مسنژرنیا.دهدتاجنحالطماب«تشادنندکرتشکتمحزقلخازجیگانعم

هتسیسنلوقگینیمزدرومردهاومهشندمآراکرساربزورنیتسخنزا
اجره؟دینسکربصهگدوبنیاشاهیسسلوق..هدرگدقنلمعغکیوهداد:

«دشریبتشگریزاراهشآدندوبنرداقهکهنشغادنیمزردقنآنیگلام
 دنشابهقشادتیعالمهکیناسکنیباراهنیمزودرکدهاوخمادقاتلود
.دشدوبهدزنيصخشمفرحمههیسنلوقنیاردیتح۰دومبدنهاوخمیسقت

هنشودوشیمهرداممنیکلاممادگزااونیمزمادکهرغالابدوبمولعمهن

دوبیفاکمهبسفرحنیمهیودشدهاوخمیسقتیناسکهچنیبدوبمولعم
هسسکدنزادرهیبمیژرنیازایشارسهجیدمهبنامسیلهساکزایرایسبات

یشحالعفهکتفگنناشمامآایتدمزادعب.درادیضراتاحالمادسقایوگ
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الاحودنگیممکعهچدرومنیارد":مالسا"مينینباتدینزت!رفرحنیا
"نااشمالس۱هکدشمولعمدوبهدشامقلمرمآانیاهکلاسوديگیبزاسپ

۴هایاهلابفالخویاهلب۰دهدیمنناونعچیههباریقارامیسقتهزاجا
«دریگتروصیفضراتاعالماناریارذدرکیمباجیایتسیلایرپماعفانمهک
یقابهدروخنتسداماتسورحطسردیشرآطباورهکدراد,افتقاعفانمنیمهزورما

:تساهدشریگتخسردقنیااهتیا"مالبا"هکتسماتهجنیدهزاودنامب

دشرادارناشفورعم"حاتجود*اهنیا.ادابمزوریاربلاحرهبیلو
یسستسیلایریم|هطلبويرایشتساطیاورظفححلاصمودشمزالرگاهک
-.هشقادنیتفلاغمراکنیاابمه*مالما"هکدنهدناشن,.ذرگباجیا
نسسشکفادرذعربهدزرس.اهشآزانیتسشنزورنامهزاهکیدقنلممیلو
هدوبیاهشآدیلوتهرادآ.انضایحاونیکالمیاهنیمزهرداصمزاناناقهد

ندزمسپمتشذگتقومتلودفرطزاهکینوساقحیاولنیلواوزج.تسآ
:یسمالس|!بالقسایاههاگدادونارادساپتسدهبیغارایناودعغفرمتراک
دنمشهتفرگسپ«هندوبةدرگاةرداهمارینیمزناناقهدهکاجره.دوب

اردوسخموشهطلشتلوذارگیدیوسزا.دشهتسکشمهردیتمواقمرهو

شورفودمرخرب هژیوتاررقنندرگرارقربابودادشیازفااهاتسورمب
وهایسياهرازابداجیاهنیمز۰یزرواشکدیلوترازبا:ویزرواشکتالوصحم

مهارفًرهثسباوناو!دهیمارسوتلودفرزانایکاتسور۰یدوًامشتسا

:.دوسمن

زا!یسسپًاموصخماممدرمآهبرجتیزرواشکو؛نیمزهنلّگسمهراومردْ:
یسسقو!تاحالمانیا.تسابوگوینغ":رایسب۳۰:یاهشاسیمرو|تاعالما

.روسیمسیلایرپماهبهتسباوایزاوژروبهطلسظفحترومردهکدادناشن
 یسسسکاریوةبشیپزاشیبیفر!تاحالماونیمزميسقنا«روشکداصقا

 رجتماهرهشفّرطب:اهشآجوگونایگاتسوريبارخهناخویکاتسوردامتقا
هیوشگدامتقاربمسیلابرپم|تیمگاحطبارشردهکينيمزهعظطق-.دوشیم
.ددرگیملیدبتو|تکالفوتراسا:لماعهیزاف۲نامهزادوشیمهدادیکاتسورب

وامشتسايلاعمرگاایتحاهکتفگناوشیشنزنگامهزآهکتساتهجنیمهب
لا.بسدبناشیاهقفبتگاردنازودزمنیااتدهدهزاجايتسيلایرپما
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ْ:نیازاب.دننکبزینیلمعارنآیتحودندرگبیضارامیسقتیعوشزاوج

.دنتسربیشاوشونانهبامناشاقهدهکتسیننآیاتعمبهجوچیهبراک

توییشکهرهبتهجروشکدامتقانامزاسدیدجتيعونطقفنیاریخ
وفشمناناقهدنوخندیکمهبمهنونکات.هکتسایشاهولازنامهرترثومو
وناناقمدعقنهبیضر!هنگلحیلکروطبویضر|تاجالم!.دندوب

ناناقفدونارگراکتردق.هکتسارسیمایطیارشردطقفاتسوونامکتمحز

روشکردارمسیلایرپماهبهتسباویزاوژروبیدامتقاویحایمهطلس
امامتیجراختراجتوگرزبعیانمهکیطیارشرد,دشابهتخادناربام
ارتآیلمارمانعهکدریگرارقیایتلودتردقنآهراداردامیقتسمو
یسستسیلایرپم|تیمکاحهکمادام؛دنهدیملیکشتناناقهدونارگراک
هالیتمیرومآنیاردتلودتلاخدهنوگره۲تسامکاعابروشکوبآ

اسم.قلخرتدیدشرامشتساینعیومسیلایرپمارتمیقتسمورتشیب
ره»میدرکبسکیدایزهبرجتهنیمزنیاردهتشذگلاسراهچرداموصخم,
نآردنارگراکبوگوس.ورامشتسا.دمآردتلودتیگلامهبهکیاهناخراک
ابودندزیمدایرفزاشآردهکقلخفم.زایتاهلبانآوتفایدیدشت
عسسپاتمنیآهکدنتساوخیموازاتلودتیهامزادوخهشاهشبالیلعت:

هکدندیدلمعرددروآردتلودفرمتهبینعیدنک"يلم"حالطمابار

ارناشیدازآگنسارهاظهکارینارگراکیابیاهدنبدوغتسدبهنوگچ
.دندرگرتمگعم#دندزیمهنیسهب

یشاسکلامنیمزو۰یشراتاعالما«یفارآمیسقتریظنیفاهرامشِ
یاریرامشزادناوتیمنهریغو:دننکیمراکنآیورهکتسآ:

یسابنمهثیمزردهچمسیلایرپماهبهتسباویزاوژروبهطلسنتخادنارب,
تمیمکاهطیارشردیفواتامحالما.دشابادجيدامتقفاهعیمزردهچو

دزیربیفلمدامتقآایاربیمگحتسهدولاشدناوتیمناناقهدونارگراک

روشکدامتق!؛روشکربمسیلانرپم|تیمکاحطبارشردیضر!تاعالمانیمهیلو
نسمگرتآناناتمدرگ۰.دنکیمهتسب!ومسیلایرپم!هبهدتسکشمهردشیپز|شیبار

:هدشهرداصمیاهنیمزظفحیاربولوازورنامهزادندشریزگانارحم
تسانعمنادبنیا«دنوببجالبهبتسداهشآهرادآیاربونیگلامزا



1

هیلعییالقنارهقلامعازاناناقهدعفنهبنیمزهلئسمییالقنالحهک
لاسعازاهرغالابواهنآتلودتردقویتسیلایرپم!هیاموسنارودزم

.تسینادجیاهقطنمویلحمروطبدنچرهقلختردق

اردطسقفروشکزایتسیلایرپم؟تیمکاحلماکنتخادناربزاشیپ
.قسسیرطزاهچ,نیمزمیسقتقیرطزاهچاریفراهلئسمناوتیمیقطانم
ه-شطلسزاالْبقهکدرکلحناناقفدعفنهبیزرواشکیاهینوامتلیکشت
لباقمرداهشآزاقلخملسیورینودشابهدشدازآنمشدیماظنیورین

تسینانعمنادببلطمنیاهبنامذایلو.دننکعافدنمشدیاهموجه
رداراهنآتازرابمومینکیماهرارناناقهدیتونکهلحرمردامهک

حرطممیژرنیاتیدوجومهبوچراهچردهکیشاهتساوخوینوتکمیژولباقم
نیاندربوناناقهدابدنویپطرشسکعربميريگیمهدیداندننکیم

توشنیمهیبالقنایاهراعشنیاندرکیاهدوتحالطمابواهشآنایمبتاارظن

:لکشتردیعسواهشآتازرابمابیماگمهواهنآینونکهرمزوریگدنزود
هزرابمودودخمیًاهتساوخحرظاباههدوت.تسااهنآناگیالايتحءاقتوآو

لسضاخیاهسردنیارگاهکدنریگیمیشاهبنارگیاهسوداهشآرطاخهب
.دشرفاحاهشآرانکردهکیشوییالقن!فرطزاسلجملایف:هبرجتزا

ناونستاهجیتنردویهاگآشرتسگوطسبهنیمز«دوشیدنبعمجناشیازب
هسسپهاقتکاآمهناناقمددروم.ردسپ.دیامنیممهارفاراهشآیتزرایم

هطسیارشعونتتلعبهکتهجنیازاصومخب.تسیتنتسودلکیاهراعش
کیز!روشکفلتخمطاقنردناریآیاهاتسوویلکروطبوناتاقمدلثانم

اشیاودوبرفاحاهاتسورردخشمروطبدیاب«دنتوافتمرایسبرگید
یضدنتامزاس«اهنآتازوابمردتکرش«اههدوتابطابتراطیارشهب
هنسکتمادرظنرددیاباموصخم.تفرگدهعبارتازرابمنآءاقتراو

زاودوبدهاوخمسیلایرپماابیعطقدربنیلطاهمرعناریایاهاتسور

هموتابدنناوتیمینازیتواپیاههتسدوحلسمگچوکیاههتهنونکامه
۰ناشاقمدیتازوایم.حطسوهیحورنتفورگرظنرادابوسخشمطیارشهب ۰
۳دنریگبهدهمباهاتسوریگدنزردارینیعمیلمعفیاظو

تاقیطهمهطیارشوتیعقومزالیصفتهبًاجنیاردمیهاوخبرگا۱
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يبسسلطمنیامعميشوگبيخسیمالسایووهیجمیژرلابقرداهوشقو

راهدقانتخاطیارشنیاردارنآراغشناوشخپهکدوشیمهایزردقنآ
رهردارمتخمهکتسنآاجنیاردنمششوکلیلدنیمهب.دنکیمروظحم
تسیحمنیملعموتلودنادنمراکتسشضوزاالثماومنکییاهراشآدروم
لاسمعزاسرادموتاراداهیفغتهناهبهبدیدجمیژرهنوگچهکمک

تسفرگاهشآرسیالابربارجارخاوهیفمتغیت«قیاسمیژرناگدرپسرسو
یناسکهیفمتهبقبانمیژرناگدرپسرسنامهتسدبآدراوم.رتشیبردهاگنآو

(صومخموةندوبهدرگهزرامقیاسمیژرینوگنرسیاربهگتخادرپ

نسیاابنم.دندوبهدادنامزاس!ر.هاشنارودرخآیاههامتاباصتما
٩اگتسدهکشآيکي«مواذگبنایمرداربلطمودمهاوخیمًامومخمهتسد

شتراز|سپدنهدیملیکشتارشآیاههرهم:اهشآ:زاگیرههکیگیتارکوروب
هتسباویاهمیژرومسیلایرپم|یدامتقاويسابسهطلسیاقبلماهنیرتمهم
اضاردوخیاهلاگنچهکتساگیتارگوزوبمیظعهاگتسدنیا+:تسنآهب

نیسسو.تس!هدوکقنتخمازمدرموهدرتسگاماروشکطاقنآی

لوسشتکودرادرظنریزارمدوم"نموصخطباورنیرتکچوکیمارگورویآ
مسهژورگینآنودبکدسایمرهاشاز:سپیسارگوروبنیا.دنکیم

.ساساهکتسایمرهانیا.دشابیمنسیفاهتروشکربمسیلایرپم!تموکح

ماشبزورگیهکیمرهآ.دهدیملیکشن(ریتشیلایرپم؟یروتاتکیديدام
ات.دنکیمزگرتماجکیردارتردقمامتینیمخمانبرگیدزوروهاش
.اقاهفاواکز۱.دشخبميکحتامنهیسربوجبانیرتهبهبارهیامرسهطلس

هییگوزبکمکهناوتیمنآاکرد:ینکشوااکلقالایو»اگتسدنیا۱

6اسگتسدنیادوخنوردزاامشودنکبن.امیتسیبلایریمادمهزرابم
تیحقومتبسابمبامشهکيتامالطااموصخم...دینکجلفاارتآدینآوسیم:

مسژرنیاابهزوایمتهجردیوایسبگنکهشاوتیمآدیراددوخآیلغش
(هتمرقزاهدافتساابوناکم۲تروم,وده[وتیماشیامنب
نویبالقنوبالقتارایتخاردارگیترکوروبه.اگتیدنیاتاتاکف۲نشح

یفرعماریسارگوروبنیاهدرپتشپویلماناگدننادرگدیناوتیمامش.ديراذکب
:يساسعفومامشهمالخ,دیشابنلیهستارنویبالقناواکبیترتنیابودینک
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ًامشوتسامشتسدردمیژرنیاضبنترابعگیب.دیورادرایتخاردار

....يسسلطم.دیزاسدراونآهبیمطاقتابرفدیتاوتیمدوختازرابماب
.هسکتساهرومشیارد«مراذگیرایمرد.امشابمتساوخیمنمهکیرگید

مکنیملمموتارادانادنمراکنیبردایوگهکمونشیماجنآواجنیا
انسیدتشوکیمهکیناسکنآو.نایلطتنطلستانیلبتندینشیاربمگ
هسشربتهبینیمخنآسأرردویمالسایروهمجمیژوتایادجهب»انتما
نم.تساهدش!دیپیشاونشیاهشوگ:دنزادرببیهاشنهاشمیژرو»اش
ودهسسکدنکیممگحنمهبنمیبالقن!هقیظوومنگجیرمتاموصخممهاوخیم
ژورسمارگاهک.دینکننامگمهد:رادشهامشهبتاغقیلبتهنوگنیآادروم

قسباطمابودیناوخبزامندوخهراداردالثمهکدرادیماوار.امشمیژر
.درنگیمناهلیمحتهنوگنیازادوبهاشرگا«دیشوپبسابلوالیم

یسسشنیلایرپمآهطلسریخالاسدنچردهکیایتارحبتیقوردالوما
.یاربمدرمهباهلیمحتهنوگنیاءتسانابیرگبتسدنآابناریآرد

.وسکقزرطدهاوخیم:میژوزورمارگا.تساریذپانزیرگهطلسنیاظفح
:: هسکهینکنامگدیابندنکلیمعتامشهباردوخهتخادربوهشخاس

 یسساهکمياهدرکشوموفاامرگم.میژرنیاهژیوتسایراگتبانی#

ودوستماهتخاسنمهکیبزجوضعسکره:تقگرابلواهکدوبهاش
یاهنمانرذگدیايبدیابدریذپت#م1هدرکمالعآنمهکاويایژولوشدب۲

:.سوادممامقردهکدوبنهاشنیارگم.دوربروشکنیازانودریگبار
::نایبرمنتشامگابودرکیمدنامزاس!رزیخاتسربزحهژیوا.یاهنمجنآ۱

ورم!هچنآایآ,تخادرپسرادمرديشلعکاواسیهدنامزاسهببٌیشیبوتروم|
:لسیاوازااموصغمهکتسینیشاهراکنامهماددرذگیمسرادمرد

:طیارشرداهراکنیارگاودوبهدشعورشهاشميژرهفرطزا۵۰یاهلاس
,نسیاهکتسنیازجنآلیلدتساوادروخربياهژیوتدحوتدقزایتونک
هبارهاممیژردنهحاوخیماهکاهنآ؟درادوارقیاهدنیوگتابرفریزمیژر

شوسارفامهکدننکیمنامگ«دنهدهیمعتلسغ"گیئالامیژرگیناونع
 یتلودیژولوشدیالیمحتربزینمیژرنآراکیاسآهنزگچهکمیاهدرک
:مسیژرابآ.دریگیمداریامدرنسایورسهبینونگ:میژررگا.دوب
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ره؟دنشویبسابل.اهیثابورامسدهباتهرکنواداوارهمهیهاشنهاش
دونبرتهبنیازا.غفودومهاشرگاهکلیبقنیازایشایخشوخهنوگ

,دشدهاوخرتهبمشودندرگرثباهیهاشرگ!هکنآرومتهنوگرهنآزاآرتکاترطخو
دوسشیداعباقاتقخاوتیاتجدنیایباهنیارگا.تسارابهعجاف

نیابیرف.تسیننکمممغشرومتسکچیهیاربزورماهکتفرگدهاوخ
ناسسچااهتیا.دیروخنناشتاغیلبتردار.اهنآياهیباآامتارکومد
یوسسسگوئپرگیدرابرگاهکدنراددوخلدودمدرمامشزایاهنیک
ارناشیراگتیانجهشمآدناوتیمن"دنریگرارقتردقردمسملایرپم!
.ردارهاظوقلخمانبهگینارودزمزورمادینیبيمرگا.دزسدحیتحا
دوسچومماظنوشیوخهطلسظفحیارب(دناهدیسرتردقباهنآبالقن؛را

نآهشسسینکروصتهظحلگی.دنوشبگترماریتابانجنینچدهنریزگان
وادشاهدومنتفایودارياهدنیوکتابرفنانچمدرمنیمهزاهکیناسک
.دوگدنهاوخهچ,دنیآراکرساربرگا.دناهدرک:لمحتااریتراقحناتچ

ابای7هگدينوببودیریگبرظنردارتیعقاواشمهاوخبمنم
دوشیمنقانتخاوبوکرسزجیرگیدراکمتسیسنیاظفحوعضونیاهمادا
نیانتخادناربردزجرتهمعفوایآهکهیشيدنیيبيياهبهاگشآو؟درک

.دشابناشگتمحزتسدرد,نآهمکاحتودقهکیمتسسندوگابهبومتسیم

سیو!"لثمیدارفا:زاناتسربهاشنیانابمردنم؟تساروصتم
امشومنزیمنفرح«تساناشیدالجیوخناشرااغتفااهنشهک"انایوآ*و
هسکدوکهشاوناخیراتهبینادالجیمالسایروهمجمیژرهکدینآدیمبوخ
دوخهکاهشآزا.نم.دیامنیم.هلوتوکامقاواهنآلباقمرد«یسبوا

هکهویج,رایتخبنیمهایآ..منکیمتبحمهنشادیم"هلعلاهیجو"ارز
دوخهکدرک,مالعاراختفاابودمآدیسر:یریزوتسخنهبهکشآزاسپیگدنا

نینچرگ[ایآ.مدادشتراهبارمدرمفرظبیزادناریتروتشسدمدوبنم
یمیاقومهاوخیمامشزانم؟درکدهاوخهچدسربتموگحهبزابیرودزم
همهناشتسرپب»اشنیا.دیشابهتشادرظنردهتشذگاهروشکربهگار

٩ادنماابهکدیشاب,یقارمدیابامش..دناهدادیاشنعقومهب.!ردوخ

یرارسقرسبیاربارهتیمز«اهشآلمحتیتحاابودیاقعهنوگنیاهب
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.دسینکنمهارقرترریگتخسمهشیآزاوارثیتاجمهشیازایشاهمیژر
زاشیروخلد"اهشت قوخوفیشکرمهرخاوارد.«اشهکدیشاب.هتشاددایب

دشندادنهزاج!شایتنطلسمیژروشدوخهبار.هکدوبنیا.اهیاگیون7
مسیژروینیبخودنزیخوببالقنایبوکرسهبکیتامتسیسومظنمروطبات

هنکدیروایبدایب1)مناهدومنباغفتناراگییایارب!ریمالسایروهمج

چواسنمرانشانلارشترارگادیوگیم.هراومه"رایتخبا"نیمه
طلسمهکدیناتیمبوخابنومدشیمطلسمعاضفواربنم«دندوبهدرگن

.اسسهنیازورمارگاهچینيهاشنهاششتراکمکبغافواربندش

هقیظووتسهاتوکتردقناناشتتنذهکتسنآرطاخبطقف.دشاهدش"تبارگومد*

عسسفانمیزوررگاهک.دیراباقوجتافیلبتهنوگشیاابهکدنرادار

:زورسمارگا.درو..يکرربااراهشآ:درگباجتسیآ,مسيلاسنرَیسِمم

یسسسلمالماعناونماراهشآوددنبیمقالقیاارانارادناگدمیر
.یراتفریعیشهلابتدزمواراکشن دنگیمیفرعمیداامتقاناوخبو:مروش
ونسسیگنسیاههنسوجوفامایاهقاتآیرارقوبابهاش:میززهکتسی
:مدرمالشمدالجیاخلجوورمآرگا.دوبیهدرگلا؟.نوگانوگیاهشازاجم

هضوجهبیللملانیلواهجردنایچقاچاقناونشبااوویالبفاوط!تناهد
اعقاویچقاچافنیا"یشابطابطقداس"هکینلاهر,دراایسیممادعا

«تسارادروخربیتلودیساملپیذهگبشتیامحزاقاچاقراقرد:یشنلملا:نیب
يسشورهمرگهدنششادمرجهبارناناوجزایرایمبآریشواشنهررد

یرایتسدبیتتطلسنادناخاهومخمومیژر:نآرسهکیلاهرذ#دندرکیفیارایزی
رییانبانتج|شخبهکیللملانیبقاچاقیاهدناباجیتلوديشاقکپیدهکبم
نیا.دندرکیمیراگمهدهدیملیکشتاریتشیلایرپچ۱قرادهیامرسزا
ربتحب.دشابهدرگنیهاشنهاشمیژرنآزاشیپهکتس!«دوگتیرناک"میر
تس.میبطفالتخاز!هتزیناهتیمکردتوافتنی[وتساهتیمکردتوًافترس

ناوسکرسهبنآردمیژرودنیاهکلبارشفالتخاز:هکلبمیوروه"نیا.
::دوشیمیا:دنزادرپيم.مدرم

تبسببعمتساهتشذگیوربهکیبشامموقلخبوُکرنز(رتشیبپاجتیاچنما
زا۱۱یگیرب(ربودقلخنیاهکمز!درپبیتمواقمهسامخهیوهاوخیمنوشگا.مدرک
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.«تساهدیددوخبخیرادنونکاتهکیشاهبوکرسنیرتهنایشحوونیرتمظنما
..نادهالجنیارگا.تساهدشتعابهسکیستمواقم.هدادناشندوخز#

يکاسبارراگشیا«دشتهلوششمقلخنادتزرفراتشکهب

هشوگردهگتساتسرد«دنهدماجناهدزتشخویاهبیحورابوناکچنوخآ

نوضخبراشآاجهمه«امروشکیاهاتسورواهرهشردینزربویوکرفردورانکو
.هشاریلدهزژوابملاحنیعردیلو+دروخیممثچهبقلغنادنزرفندیطلف

ناشچزداهشابایغواههچوکنیمهزانامیخردآهکتساهدشثعابقلخنیمه
.مدسقاهنآروددننکیمنتارج۰:دشیامنمالعاانلعدوخهکدنشابیساره

تساهقیاسمگيليخ»دننکهاگناهنآهبدننکیمنترجیتح۲دننزب

دوخز!یتمواقمهیحورنینچیبالقتادفةنایشحوموجهناتچزاسپیمدرمهک.

دوضخابرمادعارطخیزیمآتفلاخ,نخسارههکیشاجردودنشابهدادنان
هبارنادالجنیااجهمههکدننگیدریقحتارگرمردقچمدرمنیادود

هیارمدرماتتساهدرکمیژرنیاهچرهزورماات.دناهتفرگهرخسا
یاربامیراودیم!هیامنیرتگوزبنیمهو.تساهدشنقفوم,دنکفایبساره
دوجورگفهکتشذگنارودنآرگیدهکدناهدادناشنمدرمنیاتساهدنیآ

:یتقورگیدنونکا,دناشکیمتوگسهبارهمه«ععجنایمرديکاواسکی

یياهسسسسسبص,تساهشآنایمردميژرنآرودزمزایکیهگدننیبيممدرم
زاسبیگییکیهکتسیننآاجنیاردنمدصقا.هوشیمرتدنلبناشتفلاخم

نانیمطاابزورمانمهنوگچوتساهتفرگتّزرومیخاهتمواقمهچهکمنکوگ
قسفوممیژردنچاره.میوگیمنخسناربابالقناهدنیآزایشتیبشوخو
دراومیرایسبردودریگبامزااراننارابنیرتهبزايعمجتساهدش

..يشاش,الغخزوررهقلخناشورخدور؛دنکشبمهرداراهشامزاسیتالیکشخیاههطباو:

(اسرمخممهاوخیمنم.دنکگیمراارشزرایمنادنزرفتداهشابتواسازا
تووسصرداهنتهکیلکشنآوهزرابملکشنیرترثژومونیرتیلاعیور
.منکتیحم,دننکیم!ادیپیبالقنایيانموموهشمهزرابمرگیدل.اکشآنآدوجو

میژریرارقوبلوایاههامنامهزاهگیامامازانیازاشیپنم
م۱هدوکتبحص«درادهماداهناریلدزونجودشزامغآناتسدرکرددیدج

بالقنادوبندرکقلخهداجلسمتبوقموگاهکمنگيمدیکأتزابو)



+
دوخبهجوچیپس«هدرگیطزورم!اتهکاریدنههوکشریسمنیا«ناربا
 هرسسکقلخهکمیاهدرکمالعااهروابقلغیشادفیاهگیرچام.دیدینن
۰.دوادناریایاهقلغریاسندرگربگرزبیقحناربابالقناز؟هلحومنیارد

قسسلخنیاربدورد.میراذگیماساپپارنآومیسانشیمارقحنیا:ام
چراغرشبلمحتدخزادنکیمرومتناسشاهاگهکیطیارشردهکنامرهق
شوغآودربیمشیپةباردوخهزرابملماکعفاوتویدرسنوخاب«تسا
یتساهدوشکدرکریهجودرکهچنویبالقن!همهنتفربذبیارباودوخ

.درسکقلخهثاحلسمهزرابمیتسیلایرپمادفغوکیتآرگومذتلمخ«دنچره

یربسسیهروهدرکظفح.ار:دوجخیزیرغویدوخبدوخآهبنجزینورمیتح
قشامزاسودزا.تسایتسیلایوپمادغهشاهاگآیریگتمسدقافشینجنیا
یيسسیستارگومدبزح«دنرادیدایزذوفندرکقلخشینجردامومخمهک
کیتارکومدیروهمجوتمواقمیلمیاروشهباراهباردرکقلخشینجدنکیم
سیالقناهیعادهمهابزینهلهموکنامزاسوددشیبنآیسسسمالن۷

عسلخومسیلایرپم1هطلننتخادناریااباربالقناينونکهلحزم.شیوخ
.هشیبیمنقیاطمهتسباویزاوژروبآزادی

هزرابم:وتمواقمدهاشامنارارسارسودابیرقت۶ودادرخ۳۰زاسپ

قلخنیدهاجمهکمیتيمالسایروهمجهنایشخوموجهلباقمردهشاحلنم

تسواقمنیااجنیاردهگمن!دیمدوخهقیطونم.دنتشادناآردارمهسنیرتگرزب
نیاهارردهکیدیهشنیزرابمونیدهاجمربومنکشمات:ارهتاخلسم

نسیرتهدمعزایکیمیوگیآومتسرقیدورد«دنداداودوخنوخهژوابنم

اردوسخهیعور«ةشايشحوموجهنیالباقمود.امقلخهکومآنیالیالد
نما.دویگیمواتفرگترومهکدوبیاهناحلسمهزرابمنیمه,تخابت
داقتنالباقربغوسقنیبارهزرابمنیاهکتفگمهاوخنیازادعب
نیایخیراتتیمه۱اباساهکدوشیمنتعاابداقتناآنششادیلو.منیبیمن

دیدهنیعهبسکهمهرگید۶هدادرخزاسپاصوصخم.دوشراگناتمواقم
یبالقتانادتزرفحالبشتآوترپرودزجوهناعلسمهزرابموتربردزجهک
هسسنسپهتسباومیژریبالقن(دفکیتامتسیسموجهلباقمردتمواقمقلخ

جوسپیاهیفابقروشتابهکیکاهشامزاسهمش.تسینرسیممسیلایرپما
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دردمهشیم.تکیلممنیاردیاهداسمدآرهارشتهادبهکارهداسلمانیِا
زایاهراپ.ماهدینشودندشفذحهزرایمهنجمادوزيليخ.دندوبهدر"

.دشراددنشاسربینم1یاهاجهباردوخدن!هتسناوتکیازا|سپ,اهآناربهر
الفاراهشیا.دندرگیمدوختکازبیاربیلئالدللابد.:اهباتکیوت
مسهیئالستهیامتبرغرد.تسینیدبیمرگرس,میراذگیمناشدوخلا۰

.هستیلا..دشتسینهوابمهنجمردرگیداهشپ(هکتسیآتیبقاویلو.»تسه

عالسطااتیلو.«دوباهنآهنوگرامیبتاعبلاطمنیالماجحبقارمدیاب,

هاارناشدوجوناوتيموتسینااهنآزایربخهزرایمهنممردیدعب
هستمردهکمنکیمتبحمیشاهنآز!نمرتبهچنیمهودرواینباسحا

اهنیاتمواقمهکمتفگنم.قلغنیدهاجمزاهمهژاشیپودناهزرابم
اوفوسنهنیاهکدنتسهآیناسک.تقابامبالقنایاوربیغیراتتیمه

نسیدهاجمهناحلسمهزرابمایوگهکدنشکیملالدتس*ی!ودنزیذپیمش
نسخسنیاهتسلا.تساهتشاداو.نوییالقن!یدالجهبارمیژرهکتساهدوب

هسچوتاردوخیلمعيبهنحصز!جراخردازورم!هکتساینارامیبنامه

یلستعنیدهاجم۶۰دادرخنامهردهکدننکیمشومارقاهنآ۰دشنکیم
یویپالقناهتسدنیلوامیژرهکدندوبهدادنمهینهمخربگربراعشزونم
روهمناطلسدیعس,میژریتقو.درکنارابریتتشغاددوختراساردهکار
هسشندوبهدرکزاغآاوهناخلسم.هزرایمقلغنیدهاجماجک:درکمادار

.هنچمدرم«دمآ.یمشفوطنیازالیلسمیادمراتشکنآ.لیاقمردرگاو
طیارشردهکیناسکایآ.دنتفگیمهچناشنویبالقناهرابردودندرکیم
بوکرسودنداتسیایمتسیابیم«دندوبهدشندوبیبالقنایعدمیدازآهبش
هدنشنکیراکدیاشهکدیمآنیاهبطقف.دندرکوماهامتاربالقنامظنما
یسکوکشمرمانیا.هزات؟دشابهارمهیرتمکیزیرنوعاببوکرسنیاهک
ترومیراتشگنینچمههشاحلسمهزرابمبایغرديتحهکدوبسناوتسا

مسیلابریم|یارب«تمظعنآابیاهدونشیشجزاسپواتشکنیا.دریگن
نسسیاآودرادمهینابرقیاهژزوابمرهیهگناو.درکیمامتحودوبمزال
ام.دننکهزرابمدنهاوخیمناساساهکتسایناسکهژیواهلالدتساهنوگ
.دشگیمنایرگارامعشچاهنآندادتسدزا.مينيگنهودنآنامنادیهشیارب

  

 

  
   



::۹
تمواقممچرپنیرتهبارناشنوخومیلابیمناشدوجوبلاحنیعردیلو
.هیتانخسهبدانتساابنیدقتتمهنوگنیآهاگ.مینادیمدوخهزوابمو

اههدوتطسوتدیابهشاحلسمهزوابمواکدنیوگیمتساتسرددوخیاجرود

مکدنریگیمنرظنروداهسبآ.نازاتشیپزایدادعتهد«دوشماجنا

سسیطیارشردطقف«دنتسهنآناهاوخاهشآهکیاهناحلسمهزراسیمنآ

شیپهکدریگیمتروصیوشماجنادیابدشرعدماهشنآهکیکبسنآب

کناوتبزاتشیپویبالقنایاهشامزاسهکدشابهتشاددوجویطیارشهروا

اپبساتمهظحلردودنتکیهدنامزاسومدرمزیمآتملاسمروطب

..دنشگثوعدمایقهباوهدرکحلسماواهنآیهدنامزاسنیمهزاهدافتسا

..ینسسسکحزاتشیپیاهنامزاسم>.هبلسوتنودبهکیطیارشردیلو

.هنسسوهچدننکظفحمهارناشدوخنیبطباوروناشدوخ«دنناوتیمن
نشدنامزاساراهشآودننکرارقرباههدوجابیشامژاسهطباوهگنیاهب

تربیحالسهبتسددوخاههدوتهکنتسهندوعومهظحلنارلظتنمدنبامت

لمعروداهشامزاسنیادوخهکدودیزیچنآزجیشانعمهچدننکمایقآو

.قدسشقبوگرسمیلهتسبتسدیشعی«دناهدادماجنادادرخ۳۰زاسپ

رهب۰نادراپسمیخژدغیتهبیتمواقمچیهنودبارناراداوهواهرداکو
...یگادقیاهگیرچابهکمنکیمناونعومرذگیماهداقتناهنوگنیازالاح
تاداقتنانیدهاجمیسایسیاهیریگتهجهبمهوهناهلسمهزرابنهبمه»زیقلخا

هکریایلمعیاهماگنآهکدوشیمننآزآعنامتاداقتنایلومیرادیدج
:اهداقتنایلو»ميریگبهدیدان,درکیطنیدهجمنمایزابشاجزشاردامشیتج:

:نیذهاجمفرطز؟هن!دلسمهزرابممیشوگیمام.تسیچنیدهاجمهتاحلسمهزرابمز1

..تسیدخربعويکيتكاتترومباومهماهشآ.دوشیمتهتفرگراگیهبناجهمهروطب

:یصالسایروهمجمیژرنتخدناربرشکادحنآفدههکدن(هدادرًارقینیعمتسایس

یتسیلابرپم[تیمکاهومسیلایرپم(هبهتسباویزاوژروبماظننتخادناربهنتسا
۱.جالسسص!رشکادحنآفده»مکاههقبطرییغتهن#تس:(همکاحتشیهرییغتنآفده

یسمانیزیرهدولاشوماظفنیانصخادناوهشتسادوجومماظن

بوسنچراهردفکربنانونیالقتاویکتسالیلدنیمفهبونسیوخ
.هدششزیمتسدیکیتکاتودودحمهناجلسمهزرابمهبییالقناریغیتسایس



شن

ِ.یلماهبوچراهچهکیبوکرمیيوریننتسکشمهرداردوخفدههگیاهژزرایم
ازاو.دشابیممسیلایریم|تیمکاعیماساودهدیملیگشتاشترالونآ

ادمهکاهمکاحتشیهندرکجلفتبهکتسنآهدمردهگلبدهدیمن

.مانسلمزهدوخ7هقرافیگرزبشقننآردیشیمخهتسدورادهلحرمنماره
ابهکدرادننآدمقنسدهاجممادرگتسدباربوگوس٩اگتسدنییفه

و1بشپگینیمهودنگشیامهوداریتسیلایرپم|شتريقلخیدواداجیآ

هکتسایفاگ#:تساهدشنااونفتمواقمیسلمياروشهماتربپاتبهکیاهمافرا

یسسلمیاروشهبوچراهچردنیدهاجمیربهرهکیتموکعتیهامهااوام
تردسق.بالقت|يلماهلخسم,دوشنومشهر,دهاوخیامووشکیاربتمواقن

هشفابنامزاسروزوعقابنامزامروزيتحييحلودتودقوتسایتلود

«نارادسساپ۰یرمرادناژ«سیلپ,نآهیاوزوشتراینامطیارغرد
دیساشهوخهلاس۰رمعلوطردشترنما۰۰...وهریغوهریغوجیسب
.تسیشوادافویوگیدهنگوسچیههبیتمیلایرپم1مقانمهیزجهکتساءدوگ

ناوسسیازااهیسیلگنآارنیونشترراذگناینمنیا»اشاضرمکیزودآ

ِکیلشمههلولگکیيتحو|چاقوتختظفحیاربشترنیا۲دندرگیمنوریب
هادسصردرزیوههیموخهبشترا,تفریمنایرگمشچی+اشیتقو,هوگش

نسسیپالکیهدنامرفهقرمشبهکيزورودوباوقلگهدنامرفشيومک,

تروسسلمشترآفرطزاواز|عاقدردیتمواقمچیهزاب«دشعلخشترا

نیاو۱اهنیارودمهاوخیمنم.تسایرگید:قیچشششوآنیاهلکسم»تفرگنش
ِ:میوگبیاهتکندنچنایشتر!هبباطخومنگهدافتساتمرف

وسشحنمیشاهرامآهاگیبواگتمواقميلمياووشنیلوئسمفرطزا
عدلانودمیشبناهاوخاهیمتدز.دمودنافایوگهکهوابنیارادوشم

:رابشکينيمخیاربمهیکدمرد.ویوجروییدهاجمناهاوغهدمردنالف۶

شهرنیایتالیکشحرظنزامتفگهکروطنامهنمارظنهب.دوشیمهحداذگ
.يسسشهيدوغیعقاوناگدننکهیذقشویعقاوناگدنهدنامزاسابزجیکچیهاب

َهاشتساینيمخغاییامرامظاحلزاشدرانیاوتسینمسیلایرپمااب

"ظاحلنیازا.انایرآ+ویسیوآویتدمابهموودصیشباابهشا»يوجرای
ناسمگهکتسایجولهدامرایسبوتسامسیلایربم۲ابطقفوطقفشم
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در!ددوجونارباردنوشکاشتوانیازالقتسمیرگیدحلسمیورینمینک
حرسشمشتر۲ابیآیاهتباقوونارآادساپ#اپسدوومآردهکیشاههفارخ
هسکتسامیلایرییمایرامعتساونتسایسنآزایشخبمقاورد:تسباهدش
هجرتتم!هدششیارآیبالقن!حالطمابیاهشامزآاسهناجلطتسزرفياهلایلحتاب

.شستوآنیمهصمختوحالسابیارادسایماپسهکدنکراکنادشاوتیمیسک
؟هدیازناونعبوتشگرفقتسمشتترانیمهیاهناگدابردودشیهدننامزاس

یتشر؟دوخهکیگامهدوتبرفیاربوتفابشرتسگزوربزووشترنیمهزا

.یتعوشترازالقتسماردوخ«هندوبهتخادشهوخهتشذگهبرجتاباو
هدشامرفزودهالکندشهتشگزاسپیتقو.دزاجیمالسابالقناحلسمیوزاب
دواگرسف!بالقن|زالبقهکمیدناوخوآتشذگرسردنارادساپهابسقباس
-.فسکميتستاديمدیدرتنودبهکارچ۶#ميدشنبجعتمجیض:دوبیهاشنهاد

نارادناپاپسمیئعتلوغشمهکدنتسهیهًاشنهاششترآنارسفانیمه

:یدسشزرفآوردههطیارنیادهاوخیمیمالسایروهمجمیژویلودنشابیم
.هاپسوشترآنیبایوگهکدزاسدومتناونانچدهاوخیموهنکاراکمااو

دیگیدکیزالقتسمیوریتوداهنیاودراددوجویرداربهطبارنارادساپ
لیسعهچرابکیودننکلحردوخیاهدافت۰مشاردوبدننکیمیعسهک

.۰دنیامش
هایسدهدهوگجاتدننگیمشکمکنابلطتمرفو-در1دیعسمیژرهاب

.هایسنیادسرپبمیوگیمنمیلوتساشترآزالقتسمیشورمتانار!دساب
ایکردودیدمیيلعتشینانکهچزا.دشحلسمهلیسوهچهبنارادساپ
.مهنارادساپهگموییضعاوباج؟تفگلوقشمیشاهراکهچهبودشوقتسم

.وگاودنتسینیوگیدزیچ«شترازایاهدشاززجیرمر!دناژوسیلپدننام
هکیاقحهعزادافتنیادوشیمهدیدیارآدسابهابسویشترآنیبیدافت

..هیرمرادناژوییلپنیب.دوریمترشارف«دوشیمهدیدرسپوردپنیبواگ
نسبیتح»تهیتاقالتخااهشیآهمهنیی۰.۰...شرویرمودنادنی

یشاهدافتنینچدوجوفرمیلو.تهداشتمهناساتساروپچتسد
مسوگبویشاذگیاهرامآنآهبمدرگرب.تفرگلالقتسالیلددیابنار
اج:تساتمواقمیاروخشابشترازاینیممدمودطقفاهنیارظنهبرگا



۶

هسکمتکیم:مالماناتیمطاابنمدوشیمظوبومشترآلنسوپهبهکیشاج
رازباناونعبوشترانوردردنونکامههکیدارفامرد۰٩زاشیب
ومدرم.هبشیبومگ,دننکیهلمعمسیایوپم(هبهتسباومیژربوکرس
الانحتفگناوشبدیاشهکیشترانایمرد۰دنواديگتسبلدناشیاهنامر

رازسته۵م:یتخناومبلکشم/.هدیسرنویلیمکیدودحهبشدادمجرگید
شوراناهکدوشیمثعابهجنآیلو.درک؟دیپ9:ریسوسرودزمرمتع

هشدریگبرارقيتسيلایریم|بوکرستمدغردهچراپکیروطبنیادوجوابا
یسقیقدومدشبمًاسع.نامزاس3هکلبنآلنسرپیاهتساوخوتاساسحاْ

دوجواب.تساهدادنآهبویتسیلایریمآتیبرحاهلاسهکدوشیمیشان
مسسژرزااهشنآیوازیبامومخموبالقناابشترآلتسرپیدردمههمه

قلغخابگنجهبناتسدرکردشدراهکيلاسوراهچیطرد«یمالسایروهمج
مدومهبکچوکنادرگگییتحنتسویپزادرومکییتح«هدوبلوغشمدرگ
گسگمهش؛«منگیمهتفاینامزاسنتسویپزاتبعم۰.تساهدشنهدید:

تساهقباسیباهشترایاربیلخادیاهگنجنایرجرديرمانینچ.دارفاا
:دوشیمفرطامیقتسمدوخروشکمدرمابشتر!هکاهگنجنیانآیرجردالومعمو

میاردیلو.دروخیممشچ.هبرایسبنایشترآنیبردیعمجشروشدراوم

يعهچمسیلایریم!هکدهدیم.ناشننیااوميشیبیمشدرومکییتحاام
واسیکلتسرپهدارازالقحسمهکدروآدوجوبیفامزامتساهتشاوت»

:وتیسسسالوغشمقلخبوگرسهب.میژرنیاتسالاسراهچز!شیب.دنگ
هتخادوبیعمجهتسدنارابریتهبفرطنیاهب۶ودادرخ۰اامومخم

تساهتسبمادمایاههبوچاهبارنایشترازآیگرزبیاههتسدیتع.تسا

دنهدیمناشننیمهزاتس!«درکنشروشیآهیلعربکچوک-ناگداپکییتحیلو
هشنسمههفیظوبوکرمهتیلا...هدرکظفحاودوخنامزاسشد1..احهچاتهک

طوبومنآيهدشامزاسببوگوسنایرجردشتویگتسیمهاظفحیلوءتساهشتر|
ردشتر!تدعو«دشابهتفرگتروصرتهبیهدنامزاسنیاهچره.دوشیمآ

هوسشیمزنیارودناربآشتراو۰دوشیمظفحرتشیب«بوگکرسنایرج
ردنمهتعس۱۸دشیعدنامزاسبوخبوگرسفدهیاریهکها۶ميانامومخم



زا

:دنرآادزارقنآردهکیتیعفوهباتمهاوخیمشترلتسرپزااجنیارد
هسکهننکیمداجیالتسوپنیالدرداردیمانیاگیاسک..هنشیدنایب

نوگنرماردوجوممیژرودنکلمعهچراهگیروطمشتوادیابیزور"ایوگ
ضشضرغماب.دشناداتای.دراذگبنآیاجبویمعدرمالطمابیمسژووهدرگک

لماغزورم!لاهرپیهکدرشیم.يشتراماجیش!ثتعابناشتافیلبت,لاهودزهردو
الاستسرپهکیتمدخاهشت.تسایمالمایروهمجمیژرتسدرودبوکزسآیلما
ینیاسشدوخهکتسنیا«هننگبینونکعافوارییغتتهجرددنناوتیمشترا

یاسنوگیرچام.دنهدرارقنویبالقنارایتخاردارناشهبرجتوناشالس
ادسسشقبرفاههکارینایشتوانآزابشوغآابدوخهبونمقلخیقادف
یگهسجردو.ماقموهرد.دنگنجبواناتمشدهیلعوقلخفمرا>هنامیمم

.مسیهدیمهاوٌدَوَخقومهیاراهشآوميریذپینزابشوفآابدنشابهک
ةسباتمتنگیمتوعدشتراگنسرپزاامسرقلغیکادفیاهکیرچفرطزانم
نگگمکابهخاخطظطمهزرابنیهدنامزاسردودندنویپبامفوغم .مهست

"ادیدش«دنواد*رایشخارداهنآهکیتاتاکماواهشآکمکهیامنامزاس

:یآهسسپیتامزاهکشترآلنسرپزاهتسدنآهبنمامومخغم.:تسا:دتمزابن
:ربسگیدیاهراکزاندوبنشتزایایازمابودوبنيرگيدراکهکلیلد
کنجزاشترارهاظهکیطیارشاهودنآهتسویپششتراهب«.تهوب.رتدیب

یستحاریگدنز«امدرمریاستهب»3دوبراتکربیلخادیاهشکمشکو

نمادیابرگیدورم.تنم!هتشذگرگیدشمارنآرودنآهکمیوگینمبهنحشادمه
.مهشآوندوبگنجردامیقتسمینعیآندوبشکر!ود:هک-دنریذپبآرتقیقح
یسشتعیندوبشترآودزوزما.قوعقانموقلخدشوبیگنجرودامیقتسم
هییالقت1وبالقن(هبنتسویپابامشونتشادرارقگرمدیدهشاردهظحلره
:زورغ!همهابنیمزرسآرد:دینکیمشداجیادوخیگدنزیاربیاهزاترطخ
یکهکيومخب7دادتسدزاازتوزغموهشمیغرطیب..دنگنجبدیاب
يمسیگنجیفرطمادگردهگتسنیآدنامیمهکیشخبسپ+.هشابشتو!لنسرپ

بالضقتاهپآهوشزییدهکنآزاشیپ.منکیمهیصوتشتوالنسرپهبنمو
.۰.هسدنویبب

مدرسگیمتیحمنیدهاجمزامدغاد۰مداتفارودمدوخفرحزایکدن#
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يسلمیاروقرذهکیشاهورینهبنما.تمواقمیتلماروشهمانربزاو
.ردیشبنیاالثمارچمیوگیمنومرادنیراگ,دشآةذعآدرگتمواقم

ایا دناهدیبسچنیدهآاغم«.هتخادنارودبیمالساقووهمجهکار

اووسیشهمانربلوبقابییدهاجممیوگیمنم.تسامودهجزدیاهتحب
کنییعارگومدًبالکتازاهناهاگآاردوخشتراظقحلوبق"ابالوصاو
نیاردنماارنیدهاجنتازرابمرگا.دناهدیشکراشکيتسنلانرپمادشو
یربهرهدآر(مغریلعهکتسایرمآنیا:مشادیمیخیراتتینه|دجاوهلحرم
.دودیصمیقدههیوچراهچرداهشآ.دوشیملماع"هزواینیازانیدهجم

مممسیژراب«یتسیلایرپمادغهزرابمیژتاوتسانششادرظنردنودموا
فیعضتثعابلاحروبهکیریگردنیا.یلو۰.دنوشیمویگردیمالسايروهمج

یتسیلایریم؛بوکرسیهدنامزاسیلمالماعزماحلاحاردةکدوشیمیمیژر
.هزرابم»اگرهیلو,دریگیمرارق,قلخیتسیلایریمادغهرابمتهجیدمتسا
-دوسیخیاربهکدسربیقدهاهبتمواقمیلمیاروشآةبوچراهچرتنیدهاجم
ارگیددوشراّرقوبرظنآدوومیمالس!کیت!رکومدیيروهسجنآوهدادرارق
ِْسسوکحیسایسلاقشازارگیدیکیابامهکتفگیاوتیمکشنودم
هکموشیمناشحمنیادواواجنیاردنم)آمیتسهوربوریتسیلایوپم
يشموگع,(هناابتسابسانمیتموگحنینجیوارقربیاربطیارشاساسا
وگیدتساهدادنامزاسیاریاردمسیلایرپم!هکشترشتراظفحابیبهذم

.تتسسا«هدوهیبوچوب«هریغوبالقناونوارهنوگرههدعوآ
۹یاروسشهمانربردهکتسایدقنیاهزیچاهننبا«شترویبهذمتموگح
گوگشماهشآققحتةکدنتسیاهیسن:یاهةدعوهیقب۰درددوجوتمواقم

گاسمسیاههمانربنیآمهاههدغونیمههتیمزردهکدنچره«تسا

هیاهلسمهزَرابمکنی!نیماردامسپ تساهدادناشندوخزاار
ا.يشبگرتکات8هنارظنهتوگ؛هنمادمکارنآمیشاتسیمارنیدهاجم

:مماتربنیارظتدرومتموگحوتمواقمیوشمیاووشهمانربومیشادیم

ریسیرگرمرامشنوشکامهزانم.میسادیمییالقنادمیلکووطبار
یروسیهمجنیاهکدنچرهمهديمیتحارباریمالساگیتارگومدیروهمج
یدشابربطیارشزگرهمهدیاشوهرادندوجوذغاکیورربزجیوشگ
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.دشنساییالقتادخدیآدوجویرگا,دیدرتچیهنودبیلودوشن:مهازفی:
.نتسیا,مضادیمننمالومآ.دوبشیزدناربرگف.رددیابزاغآنامهزاو

.ورسسقتدنچاجرهتساهدشهمامشینجردهکتسیچیزاسویتارت۲ثحب

.هسبءدنرادیشوریتمدرمنیبردهکدناهدرکباسحو.دندشعمجمهرود
ایدهوهعماجیتاقبطتخاسهبهکنآنودب,ویتانرتلآدنیوگیمناشدوخ

:وگکآهکدننکباسحناشدوختسایفاک.دنشابهحشادهجوتبالقنا:یاهلحرم

تستررگاالثم«تمواقمیلمیاروشدرومردوهوشمهارفطب!رشنالق
ناستهخپیلودویمیهاوخینالمایروهمجویتانرتلآام:دیایبامفرط
شترآرگاودیایباهتآفرطتسارقاحشترایطیارشهچردهکدننکيم
نسبتمواقمزاهگلاح,دمآدهاوخدوجوبیطیارشهچدمآاهشآفرط

.میوگبقلخیادهشهداوناخهبباطخمهیبلطم,میوگیم
ناوارشآهکميرادیمسردوخنیبردقلخیشادشیاهگیورجام

هیامزایقیقرهاگرههکتسنیآمسرنآ«میرادیمسابسدقميرمآ

همومیهدیمیرگیدقیقوهیارشیشامزاسفیاظووشعالس,قمان«دوشیم

.مسسسیفگتمساضادوجوموهدنزدوخنیبردارواهراومهبیعتنیا
۹بریدهوچهبارهدازهمخادومسمامریبکریقردالجهاششیپاهلاس
:یسسکءدوعسمدنکیمادمیشادفکیرچکیاهکرابرهزوتهاميلوپتست
.دیشهداوناخامشزامهاوخیمنم.یتشادراکنمابقیقودرهم

|هوسنادنزرفدیابجهکدینادیماهامشزایرایسبهکمتنطمومهاوخب:
: وگاومینادیمامشراتکرداودوخهراومهام.دینادبهتفرتسدزااو

:شسیلپهراومهام.:یلق,تساهتمادناهلطافاممسجنیببلغ!نمشدهچ

:دشرادیدایزنآدنزرفنویبالقنانایمردهکهیشابنشملطمامشو:تسابش

.وسکآوهتنکهداقتساامشابسامتیاربیتمرفرهزادننکیمشنوگکهک

"نیاامش.تمآهزرابمطیارش,يتخسلیلدبدنتمینققوم.دایزواگنیارد
:بالسقناکیپ.دباءدوبنونکاتهکناتچمهامشدیاب+دیشخبباهنآربار

::وهودیشابمتشاددوخابهواونهاردوخناآدنزرفسگع+دینامیمدرمیایمرد
:ناسشنتسامشواتکردهکیگرههبوتسانمرههبً؟رنآدیتسهمهکاج»

::یفاک.دینکوگزابمدرمیارب!رواراغتفارسارسودگابیگدنزودیهد

 

   



ِعرغ

.هسسسپبالقت٩1اوردسکتالق-هنزرفهکدننادبیلکروطممدرمهکتمیح
هدنششابهتشادرطاغبارنویبالنانانیاهرهچمدرمدیاب.دیسرتداهشآ

یکدنزهبرجتهگتساقیرطنیازاودننادمارناشیگدنزهزجهزجو
!دهشیگدنزهبطوبرمتاعالطایتح.دوشیمنارگیدقشمورسییالقشاکی

ناهنبویفخمهزوامطیارشپل۱اریزبدیناسربمهامخبارناشیاهسگعوا
هانوهتشذگزاهکدهدیمرارقیعضوردارامسیلپلباقمردیراکآ

.تسشاوتیمهدیمزنیاردامش.میعالطايبنامدوخیاقشومادزایتعا
.دیتکبابيدايزگمک

واهراعشلمخویالقن!کیپاتخیه!وخیمنامیادهشهداوناغز|امهیونقخ۹

نیاهبدوخاهنآدکمیتشمظطمودنشاباههدوننایمهبيبالقتآتارظن
.دشهاگآهقشیظو
میزرودنادنزطیارشزاهکهاگ.تسابيارماابنمياطخنون۶:

.هسبهکمشیبیممشاوخیمیشاجردابدنیوگیمنمیاربیمالسایروهمج
سنهجتگشردامرساربهچنآاب«درذگیمزورماارسانیاربهچنآعقاو
یسمالسايروهسجناامیخژدو۰تسمیشهسیاقملباقیتحءدمآهاشیاههاگ

همهابهاشنامیخودیاربهکدناهدشاسویشاجهبارتشاندویتسپواک

هالجیدروجالنابززایتقونیادوجوابیلو-دوبنمهروعتلباقناشیدالج

.ودنسمسشتسهنادنزردهکاهشیآزايرابسب:دیوگیمهکموضشیم

یاهسامحتمظعهبدناهتفگنامبنونکاحمهارناشمانيمسعهشاشیلکدالب

قسعب.هابامشزبهورد۰مروصرميپ.دينبرفآ7یمنادنزردامشهک

ریزوهنایشویاهراشفیآتحتاهنادنزردامنوییالتناهکیاهزرایم

ومدرسنییردمیژونیایشاوسورد,دک!۸هد.ادماجنامادهاهبیيمش1ددیدهت

.مسيلایریم!هکینیغوودیاهگساممامتندنکفاربویناهجحطسرديلاگروطب
.شلدوبهدزميژرنیادرهچهبشیدذن!هداساگورودزمنارگلیلحتکمگهب

نادشضزهکمنکدزشوگزابومنکشوافسزابنمهگتسیدنمزال»تشادیمعطاق

نوردنسیماننیبردیتحهکتفگیدروجالشیپزوردنچ»تس!بالقن!هسردم
مسرفیمدوردامشهبقیرطنیازااهنشنم.تس!هدرکفشکیاهکبشمهنادنز
یسسیوخساپ«درذگیمامشرب.هکارهچنآامهگمهدیمنازیمطاامشهبو



+

.۰رمیشادیمردقدیدیوفآیمامشهکاریاهنافخومیدنکیمکرد
تسینمجهکهوبینامز.مرادروشکزاچرخنایناریایمهينخس:

.روشکزاجرامنایوجشنادهبدشیمدودحمابیرقتروشکزاجراخنایناریا
رازسسهناوازهیمالسایروهمجمیژوتیاتجودادیبوثآردزوومايلو
ناسسسشهداوناهابهارمهامروشکییالقنایارگفنشوروناشکتمعززا
واسسیسپطیارشردناربآززاجواخ3کزدداهدشروشگکگزت:هیریزگان

هاشمیژرهبناگتسباوویاملطتنااسدرونردهک:یمیژر»شیمایگدنزراوشد

دشوربدششوًیاچرهاهدوبهمشاذگظافحيبابیوقتاواهزرماهعدمات1

یسسظقومظن»بوکرسهبآهکیماگنهدنرببدوخیاربدنهاوخیمهچرهو
.یتاسگودوباهزرمنتسب:درگهکیراکنیتضن+تسبرمکیبالقد1شینج
۰دشمربروشکزاجراخهبودنزیرگبنامیخژدنیاتسدزاهنتسناوتهک
ناسزجرداهشآریهکيگًاهتبیسم9اریکاندردیاهارجامیگمهآًابیرقت

قنسستیمهردهکیشاسکدندوبنمگاوهننکیمفیرعت«هتشذگروشکگرتنیا

یشازیجلیاقریغيمسجتابرفابودندادتسدزااردوخناجاابنایرج
نارسسیایاهزرماژاچراغردامشزورمالاحرهب.تساهدشهراو:یسآرب
هزراسم.تینکسانحا.هژرایمهنحمواجواخلاحنیمارداردوخدیابن
یومویدامیاهکمکندادتهجردامشیاهیتالعزادناوتیملغادرد
ورمهکدیدادیماش,دویگبيناوارقیوایلغادبناهجوضارسیاهشلخ

منسیژرلاگنچرد.هکوابالقساواامقلخهبتبسنناهجمدرمزایرایسب
دنرادیقیمعیدردمهسانهآ9۵يمآهمادادوختایحهبیمالسایروهمج

دنشنهاوخرفاقاهشآ:دینکرارقربیمظنمسامشاهقافنیاابامشرگاو
اپطبازرداّمِوصخمنم»دننسربیر.امبالقناهبمظنمروطیتوب

هاومننشکرمآهیًگاحا:او:ةقيظوگی«روشکزاجراخردنامدوخیاراداوه
هسبهعشیاویاهررفگریانقاهقلغهُبتبسنامیتسیلانویسانرعناهقیظو
تاست.تساناملسمیاهووشکیاهقلخاموصخمومسیلایرپم
:ییالقف!هرهچلاهرهبوا:ةالجمیژزویتیفغزااددنشوگیمیتسیلایوپم|
تستهگیمدرمنایمردتاقیلبحنیاودننکمینسوتتسیلابرپمآدضو

.یاهبذجاهشآواجشیا«دشربیمرسهبیاحلسمیاهروشکردهیدشقاستخا



:۰2۵۸

لساوعهیومسیل؟یزیم۱لاحنیمرد.تساددرگهاجیا.-چالجنیاهبتبسن

:یاهشوافسقیرطزايضانآهباهدهدیمناگمااهروتکنماردمیژرنیا

سنيمالسایروهمجمیژرلامعوهنز!درپبیهدنامزاسراسافیلبتهبدوخ
.قسمیاکماهریغوناهسیرغرهناتسکابرد#نیپیلیفرذیفاسآ

دومیبجیزادگیمدرميوررماهينبشنیا+"دویهدشامزاسو

اوهچشآهکدنکیمپباجیااميهمیلانویسادرتماهشیظو.تسینریشاشیب

ةسسومیشاوتیمهکونرهبدوذگیممیووناهطلستحتناریاردهک

یسلکروطبدکتسیسيفاگزاکنیایاربوميهدبربخاهروشکنیایاهشلخ
۵دفهگتسرقیقاگ:تساراگتیانجوهتسباومیژرنیا.میشوگب
هتکاوهچشآیفشمرزطبدیاب.ميشامبرهمتشم»دنکیمهگاریشاهماذ

ماتفرششمرزطب+میدکلقحمفاهقلخنیاابدیوگیموهنگیمجقاوهی
هسسکاریتاررقمونیناوقودیهدحیفوتاريارگزاکابيمالسیووومج
نارسسسگراگاجدینک-همجرتاهشآیاوج:دنسکيمعضودروسنیارو

مسیاهرم!ابهزرابدلوقشمهدیمالسایروهمجنیاهکدننادباهزوفکنآ
یتسوقلخهیابهلدتساناربانارگواکارامشتساوبوگوسلوغشمهک

هرمزوریگدنزنایرج.رديلامجاویلگروطبهدويخغشمروطباهووشکسا

يسمالمایروهمجمیژرهنارگبوگکرسیاهتیلانفوناربارددقلتخمتاقبط
شرتسگز؟ناوتیم.دکیمآهنمادنیاابیاهیلبحاباهنج.هدریگیارق

:اسنهووشگنما,يشسيقلابیوپمیچاهشبشجنوردقمسب٩,يدومخمووز

نسپاهبقبلههیجردةوقنابمسیلامریمااهتهاذگهاودرکیریترلج

:دشتکوارگتارنارباهبرجتمالطمابهشارووموحن
سلفزانوفگاام:مرادیامدوخیاواداوجابمهرگیدفرمگبا
:یارادارهابارنامطماورزایرایسبهکمیرادرارقیطیارقردیشامزاس
ورسوهزوبیمطبارفهدیشاریهذبزدعاهتیعفونیامیادادیسقزا

يکادرطخرایمبطبارشرودهکتسایامششاددیشاريدحات:هتسانشد

هتمسمامدوختماهایششاواه,يگیرجتیبهجیحسمهیدودحاهودشگیمامب
ودکياهشابیوزاهمدمربطماووهوبهبهدمآرددییابلاهرهملو:

چاسمراکهبدناوتیمیدعاهزورماهگميرادتسدردياهبرجتنامزاس
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قارسبتسناوتیمننامزاسنوچزیننامزگآردهگتسانیانآودیایب
ناراداوهنیابلغا,دیکداجیاارمزالیتالبکشتطباورناراداوههمهبذج
لسگشتم:.رگیدگی:اب«نابزاسابطابترانودبهاگوفیعضيطابتوارد

دوسخیشازرابمزراکینامزام..یلکشورویشمطخهبهجوتابو"دندشیم
-دشرهگطابترانامزاساببسانمیتمرقردهگنیآاتدندربیمشیپار

یاههفطتدوخبدوخوتسینیلآهدیاهوبش«,یهدنامزاسهویشنیاهتبلا

هسسسپهچوتابیلو.5راددوخرداریتالیکشتوکیژولوشدی1یشادج
گتهدیابدوخهیونهبزیامو.تسایبوخلعهارو,تیسفو مان
نازچومیدنکدروخربنانچنامزاسابنآاراداوهنیاز!هتسدرهیریگطابترا
هنآینسسسلتمدیاههبنجهکمیهدوقتاهنآنوردهب؟روینامزاسطباور

:۰دنوشیشدخرشگادخ

یناسهگیرچهبندناسرگنکیازباهشآزاوتسامدرمابمرغآفرخ
روبسصتنینچهاگءمهاوخیمیرابدننارتیمهکقیرطرهزاقلخیک

تساهتخاسیناسکزاطقفیشادگگیرچهبندناسریرابایوگهکدوشیم
<یسایصهزرابمردودنریگربحالم,دنتکاهواردوخزیچهمهدنرفاچ,هک
هبگمکلگشنیردیلاعنیا.هشمل۰۰دنگنجبًاهنآشودهبشودمْههیماظن

دناوتیمتسهاهکیطبارشرهردسکرهیلوتساناریاقلخیگادقیاهکیرچ
ناسمزاسیاهراعشهکیزومآشناد,دیامنکمکيگادفیاهگیرچهزرابمهب

ارامیاهفرحهکیایسکاتهدننار«دونیمهسردموهچوکراویدرباو
رایتخاردنمشدزااردوخیاهیشاساتشودنکیموگزابشنیرفاسمیارب

بشکیهکینزریب«دتسزفیمامیاربیلامگمکهکیسک,دراذگیمام
روایورادشناوتیمهمشوهمه«دهدیماجدوخهشاخرداویگیوچ

مسسیلایریم۱غوینتخاذناربیاربناشتازرابمردقلخیشادفیاهگیرچ
یربهرهبقلخکیتارگومدیروهمجیرارقربونآهبهتسباویروتاتگیدو
۰دنشابوگراکهقبط

نامهاریزوریپهبنامیااب
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سودو۰۰۹:

نمکندمجکسنتک|
۰۰

کیتکانمهیژنارتسامههناحلمهزرابمو۱
اقییروشتدروهناحلسمهزوایم
۵/۸ يسسیاقعدفرشاقیقرابهیحامت۳
۵۸/۵/۱0تساههدوتبیرفناگربخ"یشبامرفسلجمردتگرشارچ-۴
.يسسشاقهدفرشاقیفرابدیحاممهبیهاگشسو
امناسمهزرابميروشتهرابرد#۶

نسشاخیزکرمهتیمکباطخدرومهکیداسگ۷
ِیاسسسیگیرپدناهتفرگرارقهدوتبزح
۸/۸اهتیقسلغیشادسف

یجسیلایرپمادمهزوایمششوپریزیشاقبطشزاس۸
:اسشققفوسسیاسکم۹

:هژمسسسیودوسش۵

4/1ْ.لارسییلیزاوژروسسب۱
نارباقسلخیکادسقفیاهکیرچمایپ-

یشیراتگرزبزورودتبسانمهب
۵۷/۱۱/۲۱و٩۹

 

۵۸37نمهباداهدچیاههیمالعاهعومجم-۳

:۱-چاهدسینوتروپآوهناخلسمهزرایم<۴
دزيميرفماوعابیتسیلایزپمآادشهزرابم
رسسکراکهسقیطتازرابمهبیهاگش-۶

رو(۵۹/۲/۱۱>۵۷/۱۱/۲۳)
ابهبجاصمهبعمابهرابردیيتاگن۷

۹/۳1:یسسسشاقهدلرشاقسیفر
ةبساهو8->ج۸

ی۱ياکمکب٩



۵۹/۱:/"یملطراععنا*ابمسیلایوپما!هطلسابهزوایم-۰
سسیسسلخيشادسقیاهگیرچماسیپ۱

لک(ایسزیخاتسردرگلاسنیمهدزابتیساسم

ماسکدرگگاسنیموسوام۰:مزافارس
۵۷1نسسسسپسشمهی۷ردیسسسلغدنیهوگش

بهاسیشکربقسلخیشادغیاهگیرچهمدقمه۲
4هاها۸۱هسشاسمنلسهژوًانیم:

گنجود]تسایسکهسچرستشپیسگهچ۳
۵۹/۱۱۸(قارسمونارسیایقلخدقمسژروه
۲یاههیمالعاواههینایبهموبعمتب۷

۵۹/۱1/.اس۵۸/۱۱/۱۹دز

جمالسسعنهمشطوتتب۵
ناویاقلخنیدقاجمنامزاسعقومو"ترافسریست۶
هیهموسگیاسهشاگتیادرسیدسقشهم۷

(نارسیاناتسدرکناشگتمحزیبالقنایامزام
۲/۶۱/۸۵اسمفناستظوویششوشکطیارشتا۸
۴/۶۱/۸یاسماوآراگ*لاسمسهماشراک<۹

(۲-چاهتسینوجروپاوهشاعلسمهژرایم)
ترسیمنیوگتهسورپزایشامش-۰

17(۴۶سس۵۸)نارسسسیپآاقسلخيقادسقفیاهگیرچ
۶./ْ:یاشرشام٩

3نیعزرسردناریاقسلخیشادفياسنهگیرچ-۲
۰:۰ولگهرق«یزوس«.ناخافربلکهستشقآنوخس
هماشراپیوسف۲
1یاریقلخنیدهاجمنامزاسیاسهفاگدیدربیدقن۷
ِدادرخ۲۰عیاقوهبیهاگن۸۵



۶رذآ۱۶تبسانمبوجشنادیاقفرهبمایپو1
۰۴۷۵۹/۲/۲۵هرامشراک.۰...هلاقمنوماریپرظنراهظادنچ-

سایخارجنارباعافوا

*واسناشرج۴س

۹ینامدلرسشآقمارینرغم-۵

۵نآواکییرفربگرماکیرمآمسیلایریم|ربگرم-۷

۷تیساتسبناریاقلخیشادفیاهکیرجمایپ۸
یراسستخمدوخیروهمجمالم1زوولاسنه

۰.۶۲/۱۱نارسیانابتسدرک
ودتبسانعبنارباقلخیگادفیاهگیرچمای٩

زاسغآرس)٩۴نسب٩۱یخیراتگرزبزور
مایق)نسب۲۱و(هشاخحلسمهزوابم

۶/1۹(قسستسلخا:مهوکش
۰.دنشهدزرانکاهکسامهکيگتجرد,نیطسلفا-۰
هسسسسسسسپپناریاقلخیشادفیاهگیرچمایپ-۷۱

روسزاجراخردنامزاسناراداوه

هیناریاقلخیشادفیاهگیرچ.مایپ-۲
!هشهداوناخ

گه(ایسهمابهژیو۳

۶۸۲لاسسسژزورونهمانهژیو۴

۸/۳/ادرسموسسهماهژسیوتب۵

۶۲/۲/۲۵نیکاشهدوسشبزهوای.ردهیمالماودو



لازیالاقورینهبیگتمهزرابمرماردناربآقلخیشادشیاهنگیوچِ
نامزاسزاامشیونعمویدامتیامحابیمیقتسمهظبارامشرتسگودشرودنیامش

مطقهارردتسايماگدشابهکهزادنارهبامنامزاسزا.امشتیامح.دوادام

اماودنامشپیمردنآهدنًاشنتسدتموگحینوگنرسومسیل:ابرپم!هطلس

اشنآربةوالعهکلبددرگیمنهمالخنآهبیلامکمکرداهنتنامزاسهبکمگ

دینکیمیگدنزنآراداهکیطیحمهرابردیشاهشرازگورابخاندناسربدیناوتیم
سرادم«اههناخراگعفو.زایشاهشرازگلیبقزا«دیرادطابقرانآابو

ود(اتسآندناسرایوهریغوجیسب؛نارادسابهاپسشتمسوا۰یملودتارادا

رگبارقاغلاومترافووابمیزریاههنبودزهوبردیدادب

امامدیناسریرابنایناده۱هزبشیپردار۱امازمیژویاههرهم

امهباراهگمکهنوگنی!در1دهگننوروصم.یسیلپدرگیبز|ارامشهکنکممقیرطره

.دیدناسمب

زاهدافتساونامزاستارظنحیفوت»نانآیهدشاامزارم|رد:میوشرداقامات

۰میامن.ماخق|اهشآتارظنوبزاجت

هسدینآوتیمامشهکتسینیشاهکمگنآهمهمیدرمشربامةخنآاملس

.قرطز!اراهگمکعاردآشیوخراکیاهبانیدناوتیمسکره..دینکبنامزاس
ريفلتخمیاههارهدنبآرددرکمیهاوخششوکام.دناسریامآنامازاسهبفملاتخم

نامهاریزورسیبهسبنامیاسیب

نارساسیاقسلغیشادسفیاهگیرسچ
۵۲۰



 
(ناریاقلخییادقیاپگیرچراداوهزاکیرماردیناریانایوجشنادیرسارسنایزاس




