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۱ تافرخزود

بیغملاعشورسالگ

دراویهللابزحکیناتسدرکرد،بالقنالیاوا،لبقاهلاس

یرادقمفداصتبسحربارهاظهکیاهدنامرفهبودشهاپسرقم

:تفگتشادمهلقع

.«ادخربتگرمهتشونراویدیوررفنکی!یجاح»

:تفگودرکواهبیهاگنهدنامرف

.«هریگیمنقلعتمدعدوجولابجاوهب،شابنتحاران

تانئاکهاگردودنوادخابیخوشرههکتسالیلدنیمههبو

.دشابزاجمدناوتیم

«تافرخزود»ارشمانشدوخهک،دازکاپشورسیاههتشون

ماهدینشهنوماهدیدهننیازاشیپهک،ناتسراکتسایراک،هتشاذگ

.دشابهدزرسیبناجزا،تسدنیازایناجمکیاههرارشزجهک
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رد"یسریبزوربمآهک«ناطیشفراعملاهرئاد»هبداتفامدای

یاضقزا.زورهبحیبذیهتشونودیکیودوبهتشونلبقنرقلیاوا

هبدیاش.تساهدرکباختنابوخارشمان«شورس»نیاراگزور

ودرادرگیدملاوعزاربخوتسابیغملاعشورسهکیتلعنامه

.دشاببیغملاعیواردناوتیم

ولیفارساولیئارزعویلیئاربجودنوادخابوایاهیخوش

هدنخطقفهن،تسایسابیهاگهگوناربمایپوناگتشرفولیئاکیم

.تساقیمعهکلب،تساصلخوصلاخزنطسنجزاوهدنروآ

هدناوخ.تساهراکنیافرطهکدهدیمناشنو؛قیقدوتساقیمع

رسیکلاو؛ارهفسلفمهوارتایهلامه؛دسانشیمودنادیمو

.تساهدرکنزابادخاباریخوش

تصشههدردارمدمآرسخرفهکینامززادیهاوخبارشتسار

یلیخ،دروآماهدنخهبداتفهههدردیسریبزوربمآودنادنخ

شورس.دنادنخبارمدآییاهنترددناوتبهکمناوخیمنیاهتشون

ابراگناشیاهیخوشهکتسابیجعودنکیمارراکنیامدآاب

دنکیمیخوشیروجکی.تساهتفرگتروصدنوادخدوخهزاجا

یهمسجملثماهلاس.تسایهلاهاگرابنانکراکزایکیراگناهک

ودنوادخیاهراتفرهبربوربوهتشاذگرسربتسدوهتسشنرکفت

هدنخزاهتفرگارشلدیهاگوهدرکهاگنواهاگرابراصناوناوعا

یمیرادیچهساو»هکهدشقاربواهبلیئاکیمهکمهیهاگو

:هتفگ«؟یدنخ

«!مداتفاییارجامکیدای،تسینیزیچ»

The Devil)s Dictionary ۱

Ambrose Bierce ۲

یناریاگنهرفرگشهوژپورعاش،هدنسیون،(ش.ه۱۳۵۰-۱۲۶۹)زورهبحیبذ۳
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تسایراک،منکیمهیصوتهمههبارهعومجمنیاندناوخ

شوخیتبارقیساسحایهاک،قیمعویندناوخ،هناکی،درفبرصحنم

هچرگا،تسایسهبشندزرسمنکیمرکفیهاگو،منکیمنآاب

دهدیمفرصمخیراتراکهبهنلاحنیااب،دودعموتسادودحم

اما،تسایناهجهچرگاییاهروجکی.دنزیمارمدآلدهنو

هتفررشبنیاراگنارتمهمهمهزا.درادمهاریناریامدآیاههناشن

هچوهتشونوهدرکهاگنایندهباجنآزاویریشهارناشکهکنوریب

.هتشونمهبوخ

تساتقلخابیهاگ،بیغملاعشورسنیایاهیخوش

هراچیبناطیشهچرههک؛رشبشنیرفآردیدنوادخیخوشو

هکدشنشرواب،«تسایزاباهنیا،ایبهاتوک!قیفر»هکدادرادشه

ابیهاگ.درکتنعلارشاهلاسرازهنیدنچقیفر،ناطیشودشن

نادابآیاههچبلثمهکتسافسویابیهاگ،درببارشرسپرس

وتسانامرفهدابیهاگ،دزیمپیتوتفریمروشیاهومابمئاد

اما،تسایسومابیهاگ،تسامناخمیرمابیهاگ،یسیعترضح

،یناهفصاشیوگابیلیئاکیم،دنکیمداجیایتوصیگدولآمئاد

هرخالابهکیلیئاربجوتساهدربدایزایلکهباریتنجهکیلیئارزع

،دننکیمیخوشیهلاهاگرابوادخابهکیناسکماهدیدرتمک

دناتحاران،دنکیمنقرفمهیلیخ،ناطیشایدنوادخنمومناگدنب

.دننکهراپارادخهدورولداتدنناخرچیمنامسآردرجنخالاحو
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،دشابزیگناربیتفگشونیریشوفیرظدیابیخوش.دنرادنتفارظ

یاهیخوشدودعمزا.دنکیمشاهدنناوخابامشورسهکیراک

هنامزیاهربخنیکومشختسامولعمهکهاگیبوهاگوکچوک

متشهای،مراهچنرقدشیماریقاب؛میرذگب...هکهدروآشملقرب

اهنیاهکمولعماجکزاالصا،تشونمهمهدجهایمهدزناپایمهدای

زااییطسونورقیاسیلکیهدشمگیاههربزایشیشکیهتشون

یقارشاتفصناطیشعبطخوشنارگنشورهمهنآیاهیزادناملق

زاهتشوناتراهچوهدرکادیپامشورسارشایسیونتسدهکدشابن

یهدنسیونهکدیوگیموهتشاذگزورماوناریایاهناشنهبشدوخ

؟مولعماجکزا؟ناه؟تساههتشوننیا

،یهلاناگتشرفابمهودنکیمیخوشناربمایپابمههدنسیون

وانالومهبیهاگوجالحهبیهاگودنزیمرسهچینهبیهاگمه

وهفسلفیضرممهوهتشادنافرعیضرممههکتسامولعمویلیش

،هدنارذگهارنیارداریرمعمیوگبهکنیاهن،هدناوخارنیدمه

الاحاریشاهتشون،دشابهتفروازایدایزنسالصامنادیمدیعب

شیاهیخوشیلو،هناتعیبطارشدوخومسانشیمبوخرگید

میاربردقنیاینتمندناوخهکدوباهتدم.تساراگدنامبیجع

یربخبیغملاوعزاهکاهتدمزادعبهکنیازا.دوبنشخبتذل

.مدشدونشوخ،دادنمهبیربخنآزادازکاپیشورس،متشادن

،دوشبتالوقعمملاعدراودهاوخبیتقومدآدیهاوخبارشتسار

،ماهدرکییاهیخوشمهنمیهاگ،درادمهاراهزیچنیاهرخالاب

.تسایرگیدزیچهتشونشورسهکاهنیااما

هرابودمتشگربودوببیجعمیاربشیاهیزاببابساناتساد

هرکذتلثم،یناوخیمارهنافراعتایبداهکیهاگ،شامدناوخ
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،ماهدرکیخوشمهیهاگ،ینکیخوشدهاوخیماتلدءایلوالا

،یوشیمندرنآزا.تایبداتشپ،یتسیایمییاجکیالومعماما

ولیئاکیمولیئارزعابویتسیابهاگرابردتشپورتالابیوربهک

.یوشبناهدهبناهدلیفارسا

رههبوملاحشوخرایسبهعومجمنیاندناوخزا،ریدقترههب

متساوخیمشلوا.منکیمهیصوتارشندناوخدمهفیمزنطهکیسک

همدقمیاهدنسیوننینچیاربهکمنآزارتکچوکنمهکمسیونب

مشوخمنکگرزبارمدوخیراکنینچابهکنیازا،دعب.مسیونب

.دمآ

.دیآیمنامشوخمینکیمیزاب؛رگیدمیاهچیزاب

یوبنمیهاربا

۱۳۹۰نمهب
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ه

ههاهچحامان

امیبهتبلاهمه
هچ

هچ

؟تتسدردتسیچنآ.یاهدراذگیوطسدقمنیمزرس

.مادنفسوگرسوتمنزیمیشاب.هکیدساصع؟ینیبیمن-

.ددرگلدبگرتسیرامهباتزادنایبارنآ-

!مدیسرتردقچیاو-

میهاوخربشلواتلاحهبارنآامهکریگباررام،سارهن-

.دنادرگ

رامزایکنالا،نمیادخهخآ،راگناتسینتیلاح،هکیت-

هکهنیاشراکرصمیوتیاهدرمهننرگوداجرههزات؟هسرتیم

یتمالساان.یشابهتشادتیقالخهدرخهی.هنکرامهبلیدبتارشاصع

...نکنابیرگردارتناتسدسپ-

؟هدشرتوبکهبلیدبتامتحمرآیمردهکمهدعب-

.یزیچوچمهکیابیرقت.ما-

؟مرآردشوگرخمهماهالاکزامناوتیمدبال-

.مییاناوتیزیچرههبام،یرا-

نوعرفنیاهبهنمدنچمکبمرب.هزجعمنکیمنیاهبهخآ-

شاجهبهشیمن.یسانشیمتدوخهکمهلیئارساینبهزات؟قنغدب

؟مفاکشبارلینالثم

هب.لوبقیلو،میدادناهنیازامهمیهارباوحونهبام!هدنبیا-

.دوربشاهزممهاوخیمن.ینکورارنیاشرخآهکیطرش
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نئمطم.ههامیلیخ،ینکنمرایتسدمهاریسوم،مشادادنیا-

؟ینوراهوتهنکن-

.بوخهرآ-

یسومهبهظحلکیتمحزیبهشیم.دشهابتشا،دیشخبباقآ-

زیارپروسمهاوخیم،هرارقهچزاهیضقوکنانمض.تمسنیادایبیکب
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رصم

!یروخیمهک؟یروخیمهویمالگ

،درکیناوج،ریگنلدهبامش،درکیراکهیامدجنیاالاح-

ینودیمتدوخمنالا.دیشکمشروج!درکهابتشا،درکیماخ

،هرادششخبهکیتذل،اقآششخب،ینکیگرزبدیابامش،هنومیشپ

کییکیرگاهکتسینتسرد،یسرپبنمزاهزات.تسینماقتناوت

یلیخمهالاح.هدبسپباسحداوخبهگیدیکی،درکیدبراک

تلدهبیسکیهنیکهکهرادنتیبوخ.هرذگیمنایرجنآزاتقو

مهیمیدقیهیضقنیاهکلب،راذبمهورمشچامشوایب.هنومب

هزات،یبیسودوبیتخردهکراگناهنراگنا.هشبلصفولحهرخالاب

ینامزکیامیتمالساان.هرادناراهفرحنیاشزراهکبیسکی

لاقترپنتراککیمدوخ،یچیههکبیس.میدوبتاقولخمفرشا

اههچبوربراذبامش،لیئربج،تییاوهکیپنواهبمدیمینتگنشاو

هویمداوخبیسکهنکیمطلغمههگید.نومیگدنزهنوخرسمیایب

.۵روحتاب
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یناطیشتایآالگ

رتشیبهکنآ.تازاجمدشاییاهنتوتساناهانگمظعانتسناد

کسمت.نایاهنتنیرتاهنتتسادخانامه،ییاهنتهبرتراوازسدنادیم

هتفابناتلایخهچنآهبدیروآنامیاوهتفاکانیاهروابهبدییوج

زادینکرپناتاهمکشوهدننکزئمشمیاههکربرانکدیتفارمدهک

زا.نارازهدینکرایتخاهجوزو.دینکغارفتساو.دیهاوخهچنآره

ناتاهغورآزاهکردقنآ.هنجاوتاناویحوناگچبغموناگرکاب

،دنکندیدرتهکنآروخردتسایشاداپنیاهک.دزیخینمیوب

دینیشنبگوسهباما.دنکنرایتخاسپدشیدنایم.دشیدنایمسپ

شتآهبطوقس.تسایگدرمنیعندیمهفهکدیمهفارهکنآ

هایستخبنوگنسیلبازادینکرذح،ییاهنتنورانهیاسیادنلبهب

هدنکآناتاهشوگهله.مدآنادنزرفیهاگآیاربیمادرگدنیا

زادییوجتیفاعهکدشاب.نانیمطازازیربلناتاهلدونامیازا

نومنهرناتزیخاتسرهبارامشندیشیدنایمدهکدنگوس،نتسناد

و،اهیاپودنزغلباههوکو،اهلدویندیزرلزرلبناهج.ددرگ

ناهجو،اهروابودنتفاورفناگراتسو،اهمشچودفاکشبنیمز

یزابنیایهنحصزااههدرپوددرگرایشوهنهذودوششوماخ

ادخهتبلا.تسانایاهنتیاهنتادخو.دنامدبااتهکتساییاهنترب

.تسارتکیدزنامشهبندرگگرزا



۱۱ تافرخزود

راینردسفقزااربوکرادنآمتفگرابدصالگ

یاربو۳یهمکدیتآیهتفهیوجتیعضوزاندشهاگآیارب

.دیهدراشفار۹یهمکدیسانشراکابتبحص

.دییامرفب،نیرهنلانیبیسانشاوه-

ایآدییامرفبهشیم.ناتتمدخمتشادیلاوسکی.مکیلعمالس-

؟هنایمیشابهتشادهرارقبیهمیمانوسکی

...ادخیا-

.مدشنهجوتم..ولا..ولا-

؟حونییوتزاب-

؟دیتخانشمادصزا...هلب-

!یریگیمسامتیرادزوررههلاس۸۰۰-۷۰۰نالایباسحدرم-

.میرادنیرامرهزوتفوکولیسونافوطچیه.ریخهن

(دعبهقیقد۱۰)

ایماغیپ،قوبیادصزاسپافطل.دیاهتفرگسامتحونابامش

.دیراذگباردوخیهرامش

...قوب

متساوخیم.مایسانشاوهیسانشراکنامهنم،حونیاقآولا-

امشرظندرومیوجتیعضونیاهرخالابهکمناسربعالطاهب



دازکاپشورس۱۲

ابمهارامیهدازهدنبنیاهنکمم.مرادیشهاوخکیانمض.دیسر

روسانیاداتودنواریخزارگایلودیرادناجمنادیم؟دیرببناتدوخ

.هنیشبهفوبیوتهناوتیماتح..دیراذگب



تافرخزود

ناسنابابردنا*

.نادانیاهمدآوتخبدبیاهمدآ:دناهتسدوداهمدآ

قوفیهلمجدننکیمرکفهکدنتسهییاهنآتخبدبیاهمدآ

.تساتسرد

تسردقوفیهلمجدننادیمنهکدنتسهییاهنآنادانیاهمدآ

.تسا

.دنشابناداندنناوتیمناتحهکدنتخبدبردقنآ،تخبدبیاهمدآ

.دنشابتخبدبدنهاوخبهکدننآزارتنادان،نادانیاهمدآ

.دننزبینادانهبارناشدوخدنناوتیمنتخبدبیاهمدآهناتخبدب

.دنتخبشوخهکدننادیمناتحاهنادان

.هدشتخبدب،دنادیمندنادبهکینادان

.هدشنادان،دنادنارشایتخبدبهکیتخبدب

مدآينادانلثم؛دوشتخبدبدهاوخبهکینادانمدآيتخبدب

.دنادندهاوخبهکتسایتخبدب

.تسارتدبیتخبدبیتخدبزایتخبشوخنتسنادن



دازکاپشورس۱۴

رایدنفسانسابالگ

میاقارتدوخیروگمادک.دسرنتاهبمتسدرگمغرمیس-

تدای،مارحهبکمن.درادنکمنهکتسدنیادنکشب؟ناه،یدرک

تاهبیه،نودیاجهبمدرکدب؟هناخمدروآهکیدوبهجوجتفر

نیاهبهکشابارنم،ادخیا؟دوشیگنرتاهرپهکمدادزیترامسا

،ناتسلبازیوتیریپمد.مدرکدامتعاوروکونیبکبهدنگیطوط

دنبهباررایدنفسانیاربخیباجهمهزانم.یدرکملوپکییهکس

تشپهب.تسینهنییورشاجکمنادیمهکدوبشوخملدمدیشک

هکدرمن.مدنکفازرگ،مدزهزین،متفوکتشمیهوشمدناباوخ

ناشدوخابدبالکنزهلاخیاهیرگشلنیا.دنامنماربمهوربآ،چیه

وتدوبیخوشنیابصمالد.درادنمهایح،زابهچبدرمریپدنتفگ

هنیمهت.منکدنلبارمرسمناوتیمنرگیدمهماهچبونزولج؟یدرک

ابابهگیمهتشگربهسردمزابارهس،شابابهنوخهتفرهدرکرهقهک

یاجهبومدوبهدادشوگلازفرحهبشاک؟هچینعیشابرگد

.مدوبهتفرگدنوهشادهاتوکاپگساتودلوگنبلوگنرهدنرپکی

تسردیکاتنکتاهابهبادورهنن،دننکبارترپمهدبتساشقح

.دنک



۱۵ تافرخزود

توبنیهافشخیراتومزیئببالگ

؟هنکنراوساراهگرگینکشایضاریتسنوتن:کیدنفسوگ

هبشساوحیهمه.تسینامرکفهبالصانیا.ابابهنوددنفسوگ

.مشیمهدزایردتفگیم.دشنراوسمهرخآهکهشسولرسپنوا

.هنکروشحممعلبغالاابارشحورادخ:کیدنفسوگیهداون

؟دندشتوفیروطچموحرمالاح

یگداوناخفالتخاینابرق.منکضرعهچ:وددنفسوگیهداون

نوخهراددیدادخ،دوبیکاششرسپزاورای.دشهدیدجربمغیپ

یلاخامیومعرس،هنکیرادوربآتساوخ.هشیمیزیرنوخو

.درک

یهتفهنوخیشیامزآهکهتسار:کیدنفسوگیهداونیهداون

؟دوبیکلاشاهمهشیپ

شاهیشادادارهراننناپوچ.هرآ:وددنفسوگیهداونیهداون

دنتفگوههابابدندادشنهریپوردنتخیرارامنوخ.هاچوتدنتخادنا

!درکروابمنواهکتساجنیابلاج.هدروخگرگ

هکارنامدوخنوپوچ:کیدنفسوگیهداونیهداونیهداون

دوبدلبمهیراکنیریشکی.نامرسوتدزیمشبوچابیههتدای

؟بخ:وددنفسوگیهداونیهداونیهداون



دازکاپشورس۱۶

هکهدادریگالاح:کیدنفسوگیهداونیهداونیهداون

!مربمغیپ

وتتاماشپارچ:کیدنفسوگیهداونیهداونیهداونیهداون

؟همه

متشاد.ابابیچیه:وددنفسوگیهداونیهداونیهداونیهداون

زانم.درکملابندودزقربشامشچداتفانمهبشهاگنهکنیچمه

وگنرارفهبمتشاذگاراپهنکینابرقداوخیمدبالمتفگربخیبادخ

.هنکممادختساتساوخیممرادارندشادخلیتسانمدوبهدید

؟دشیچدعب:کیدنفسوگیهداونیهداونیهداونیهداون

هلاسوگکییچیه:وددنفسوگیهداونیهداونیهداونیهداون

.درکادخنمیاجهبار

هبهرآ:کیدنفسوگیهداونیهداونیهداونیهداونیهداون

نابزنامیلساقآنیاسیه...لاسمادیرپیمههایسزبابلاسراپ.ادخ

.عاب:وددنفسوگیهداونیهداونیهداونیهداونیهداون

زا:کیدنفسوگیهداونیهداونیهداونیهداونیهداونیهداون

؟ربخهچهشبلدمتساوخیمهکتایسوگهلاخرتخد

:وددنفسوگیهداونیهداونیهداونیهداونیهداونیهداون

تساوخیمهکدرکیمراکیکییاربیتدمکی.تفرگنشراک

ردقنیا.هشبهدنزهمسجمهنکفپلاعبوهزاسبهممسجتمیشورزا

رتوبککیغارستفردرکشجارخاورایهکدروآردیزابگنخ



۱۷ تافرخزود

دنفسوگیهداونیهداونیهداونیهداونیهداونیهداونیهداون

الاحاتشیپلاسدصیسزاهگیمنامهلگدیدجگسنیا:کی

.هدوبباوخ

دنفسوگیهداونیهداونیهداونیهداونیهداونیهداونیهداون

ودبزاوگبمهوت.هراذبترسهبرسهتساوخیدنفسوگهدیدود

نفد،تشکارششادادهکوراینواوگبالصا.یدوبهدنزتقلخ

؟هیکهبیک.تفرگدایوتزاارندرک
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تاسسلبا*
هچهچهچ

؟دشتاوعدزاب؟یدروآتدوخرسهبهچ.هواهواهوا-

یتاهدتشمکیهدادریگمهادخنیا،اهنیادنرادنگنهرف-

هنیتکازنهن.دنکیمادیپاجکزااراهنیامنادیمن.دنکیمربمغیپار

.دنکیمباترپگنس،درادنباسحفرح،یبدا

،ورنناشاههدنگنیاغارسمتفگرابدص؟الاحهدشهچ-

کمنهکتسدنیادنکشب،نکیبوخوایب.تسامدوخریصقت-

.دنکهلفنارشاهچبمراذگبدوبشاقح؟هچنمهبالصا.درادن

؟هیچهچبیهیضق؟یک؟هلب-

شاهبهچره.دشکبارشاهچبدیابهکهدیدباوخبشاقآ-

یدشرادهچبهکنیمهیریپرخآنیاارراکنیانکن،درممیوگیم

شدوخهچبلقاعمدآرخآ؟هچینعیاهیلقعیبنیا،هیلیخشدوخ

الاح.هدرکیتیرخکیدبال،هدوبهچب،ینیبیمطوبرمانیاهباوخ

نمهبدمآردشنابززایچرهکدرم؟یتفرردهروکزاارچوت

؟تشکارهچبینعی.دوشیمنمرواب-

.دوبهتشادربارهدنکوقاچالقان.دوبشاهفا.ابابهن-



۱۹ تافرخزود

هوعدلاباجتسم

!ادخیا-

؟هدنبهلب-
ریسمریما

اااا-

؟یدرکنادصارنمرگم؟هیچ-

؟تساجنآیک-

؟دراددوجومهیسکنمزاریغهگم-

؟ییوتادخ...ا-

.ابابهرآ-

؟یدادیمنباوجارچ؟سپیدوباجکالاحات-

.مدوببآهبتسد-

؟یتلاوتهلاسدصنوپدصراهچورازه-

راکهچلاح.موشیمتیذایلیخ.هدرکدوعمریساوبنیا-

؟یتشاد

هگید..هکدوبهدروخهرگیروجدبتکرشوتمراکشتسار-

،سربتیراتفرگهبامش،شلایخیب

؟امتح-

ناج؟دآیمنربنمتسدیراک،زیچتباب.مرگتمد،هرآ-

.اهینکنفراعتنم

.تمنیبیمبشزامن.یرادفطل-



دازکاپشورس۲۰

نوسوکعمیهکرابمهروسالگ

اتدهدناتبیرفیشیاههسوسوابادابم،ادخزادیشابیشوههب

دشابیاهرذرگااتحناتکینراکهکارچ،دیهدماجناوکینلمع

هایسحولهکتساینکثکاپناسبحلاصلمعانامه.دوشیمتبث

لمعزارافغتسایاربتقوچیههچرگ.دنکیمکاپارناتلامعا

هتفرنیبزاحولیهیلوایهایسنآهکغیرداما،تسینریدباوث

.دننکیمتداعکینراکماجناهبنایمدآهکدیشابرذحرب.تسا

هعماجردوکینلمعحبقدیهدماجنانایعردارکینراکرگاراهنز

تنعلهدشاطعامشهبهکییاهتمعنهبتبون۵هنازور.دزیریم

هقدصناشیازادیناوتیمات،ارقفهبارامش.دوشنوزفاادابم،دیتسرفب

.دینکفارسااما،دیماشایبودیروخب.دیهنتنماهنآربودیریگب

دییامنیمارتحایبشیوخرداموردپهبودیزیهرپبتسارنخسزا

رتدنیاشوخمهانززانآهکدینکتبیغودیناسررازآنامیتیهبو

زارکفتتعاسکیهکیتسردهب؛دیزیهرپبهشیدنازاناه.تسا

.تسارتدبمهتدابعلاسداتفه

،زرماینویشخبنارامایادخ

،زیرنارامناهانگ،زیربارامیوربآ

،هدبرارقتمحرلومشمارناگتخوسردپحاورا

،نادرگبشتآقیرغارامناگتشذگهزات

،امنروشحممالساردصنیقفانمابارناشحور

،نکاطعامهبرورشینادنزرف

،رادمظوفحمنمشددنزگزاارامناناوج



۲۱ تافرخزود

،امرفبیلصاوثکاردهب،دنراداعدیسامتلاینارامیب

،ریکنامزااریراکلغدقیفوت

.امرفنلیجعتیریخچیهروهظرد

هابتشامتابساحمیوتییاجکیاریفنمتبثمکیمنکرکف

.مدرک
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هداوناخردیقالخا

؟تساجنواهیک-

؟ییوتفسوی-

رامرهزومالس-

؟ناه،یرادربکمخیلاچخیرسیتفرزاب-

.هنکیمراکبوخماهماشیلو،مروکهتسرد-

بشاتحبص.یتشاذنماربناعنکوتوربآ.تسردرسوربودب

یربمغیپهبیاوخیمیروطنیا.هریمروشاهومابهرادهنیآیولج

.یشیمنمههعمجمامااهیزابیترقنیااب؟یسرب

.نکنوگموگبتاشادادنیاابمهردقنیاانمض



۲۳ تافرخزود

تاجانم*

،نادیمونریگتسدیا.ناگدنارنامایو،ناگدنامردهانپیا

تسد.مدنامدوخهکمیوپهچهر.ناگدرکمگهریانشوریو

ومهاوخناماهنوگچ.متفرجکومتسنادهار.مدرشفنومدیدتمرگ

لدردیژکوتسانمیهتسبنامشچردیگریتهک؟مبلطینشور

هکناراکهیسهتسجخوناگتفخکنخوناشکرساشوخ.متساران

یایردهنارکهب،ناشهایسلمعوهتفخنادجووشکرسسفنیاهتنم

هریخ،ددرگمارناشدوجو،تدوججومهبناشکرس.دسرنتمارک

،دنریگتوارطتترفغممنبشهبناگتفخ؟دنبلطهکزامارآنارس

روهطوغناراکهیس؟دنریگهکزارحسدیونناگدزباوخهبدوخ

؟دننزبوراجکهبنایورهیس،دنیوشبشیوخلمعتفاطلارد

.میرذگب...

هاملوایاربکچکینمهکدوشضرع.بلطملصارسمورب

دنفسوگکیانمض؟ینکیمهچمنیبب.مرگتمداهالاراب.مدیشکدعب
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امشهبییوگخساپهبرداقثکنیاراگدرورپالگ

ماغیپ،روصیادصندینشزاسپافطل.دنشابیمن

.دیراذگب

یبرعهبمایپنیاندینشیارب.دیاهتفرگسامتیهلاهاگرابابامش

یهمکدیرامیبیافشیارب.دینزبهرعنایهدادراشفارنوتیهمکد

«هحتاف»یهمکد،ناتتاوماشزرمآیارب.دیهدراشفار«بیجیاناما»

راشفار«تایرذن»یهمکدبسانمرسمهنتفاییارب.دیهدراشفار

.دیهدراشفهبترمدصار«هللارغتسا»یهمکدهبوترومایارب.دیهد

شزومآیگنهرفنوناکردامیهبعشابروکنکردیلوبقیارب

.دینکربصءاشعهالصاتمایپنیاددجمندینشیارب.دیریگبسامت

مزالتیفرظرگیدهکبش،اهتساوخرددایزمجحتلعهبانمض

ضوعناشروهمجسییردنهاوخیمهکیناسکهبییوگخساپیارب

.درادنار،دوش



۲۵ تافرخزود

هرظانمالگ

مدرکیمنامگنمرصنلاوهیفاعلاوجرفلاکیلوللجعمهللا

.مدنمهقالعامشهبهدنب.دینکنایباریساسابلاطمدیهاوخیمامش

طلغتاعالطاامشهبهکدزوسیمملدهکمنکرارکتدیابیلو

رادومننیاهبمنکیمشهاوخ.نامزبحاصیاقآدینیبب.دناهداد

،دشابرتشیبردقهچره.ینیجبیرضدنیوگیمنیاهب.دینکتقد

رتهبلبقزاتلمینیدعضونالا.تسارتشیبتلمینیدفاکش

روهظنالاامشهچیاربسپ.تسارتهبیلیخهکامشنامززا.تسا

؟دوبنیرگتراغ؟دوبنداسفنرق۱۲؟دیدوباجکنرق۱۲نیا؟دیدرک

نرق۱۲نیارد؟دشینیدیب؟دشینارگ؟دشدبعضوهعفدکینالا

شومارفهکتلم؟دیدرکتوکسنرق۱۲هچیارب؟دوبلبلبولگ

کینادنواشیوختسدبصانمهمهدینیببامشنامز.تساهدرکن

نیبارتمامامادمودندوبهدرکتسردیاهقلحکی.دوبیاهدع

سدقتیاعداومیدمآامشیپلاس۴.دندناخرچیمناشنادنزرف

|نم.میدشیاهدعیهعونمممیرحدراوراگنا.میدرکرونهلاهو

اهنیایهمههکمینیبیمنالاو.موشلیاسمیضعبدراومهاوخیمن

.تسایمشاهیاقآیلصانادرگهنحصهکمیدقتعمام.دندحتممهاب

همانربنامهوزجمهامشروهظاقافتا.تسینیطابتراهکدییامرفن

یشومارفتلم.دندنابنامهوزجمهریبکریماوشروکاتح.تسا

دییاتارواو.هتشونریبکریمادرومردباتکیمشاهیاقآهکهدرکن

.دنایلاعبانجماوقازاهکمهیمتاخیاقآویروسسومیاقآ.هدرک

؟هیچشموهفماهنیا.دیاهدیشوپزبسلاشهکمهامشدوخ



دازکاپشورس۲۶

هللادمحب.تسارادیبتلم.تساتلمهبتمدختلودنیافده

هدشیداینبلولس.تساهدشونان.تساهدشیاهتسهناریاتلم

هچیارب.هدشکیپملا.هدشیناهجماج.تساهدشییاضف.تسا

رگم.هدبیلیخهکنیا؟دیرببلاوسریزارتلمدشردیهاوخیم

لوسرلادجسمکی؟دشثادحاهژورپردقهچناتناردپوامشنامز

تنرتنیاردقچ،قداصمامانامزهاگشنادکیوناتدجنامزدوب

بهلوباکیطقف؟دوبیسارکومدایآ؟دوبهمانزورردقچ؟دوب

هچشرسمهاب.دندرکهچواابدینیبب.درکیمداقتناامشزاهکدوب

ریزارتلمیاهدرواتسد.دندیچنابایخردارشتاوارک.دندرک

نآ.دیدناسراجنیاهبارتلمعضوتسالاس۱۴۰۰.دیربنلاوس

تلودنیاردناریایوربآهکدنزادنایمهارلاجنجوراجتقو

هباهنآ.مدرکعافدتلمعضومزالاوساتودحرطابطقفنم.تفر

-ییاکیرمآیاجهبدیاهتسشنارچامش.دندشلصاتسم.دنتخیرمه

طباورامشنامزهدرکنشومارفتلم؟دینکیمعافداهنآزاواه

نآدابآدعسردامشیومعهکهتفرناتدای.دوبهنوگچاکیرمآاب

؟دنمتزعیساملپیدهنیا؟تسبهیواعمابارنیگنندادرارق

مدشفساتمیلیخاما.منکزابارلیاسمنیامتساوخیمننم

رگیزابزااروشاعردامشیچیارب.دندادنمهبارربخنیایتقو

مزال؟تسهراشف؟تسهملظهکدنادیمنتلم؟دینکیمهدافتسا

بارخمدرمینیدعضودیهدبناشنهکدیروایبارگیزابامشدوب

ناشنیزکرمکنابیاهرادومن،امشزامنکیمبجعتنم؟تسا

|عضونیرتدبناتناردپوامشتموکحنامزردمدرمنیددهدیم

ام.هدوبرفصراتکهردعیشتنازیمامشادجنامزرد.هتشادار

یاقآدرکراکنادوشیمنرگیدهکارنیا.نویلم۱۰۰هبمیدناسر

ابامشادجاما،موشبثحبنیادراومتساوخیمننم.نامزبحاص

نوایوتهکهدرکپاچهدنبهیلعباتککینیگنسیهمجهکی

تنعلنیقفانمونمهبرتیترازهدصیسیطیاهقباسیبتروصهب



۲۷ تافرخزود

ماهتفگمهالبق.مدوبناهنیاهبدوروهبدنمهقالعاصخشنم.هداتسرف

.مدرکتشذگ،دشهدادتبسننمدوخبهکییاهارتفایهمهزاهک

تلمباختناهبنیهوت،نیقفانمهبنیهوتزااما.مشخبیممهنالا

بحاصیاقآامش.دنهدیمنارهزاجانیاتلم.مراذگبمناوتیمن

هبنارکمجردهکیلوپهمهنیا.دیهدبارتلمخساپدیابنامزلا

ناتدوخدلوتمسارمیهنیزهاراهنیا؟دشهچدوشیمهدادامش

هکارلوپامش.دوبهدرکرذنیلکیریازجیاقآنیمه؟دیدرک

هبهکتساتاماهتالیسدعب؟هدمآاجکزادیدیسرپندیتفرگیم

یلوصحمیاقآرگا،منکیممالعااجنیمهنم.دننکیمدراوتلم

امشهبروهظزادعبتسارارقهکتسامشتناماشتورثهکهتفگ

اهفرحنیاوراوناب.ناتمیتوامشلامشاهمه،دوشهدنادرگزاب

شدوخدیابروهمجسیئر.درکهراداهناملاعارروشکدوشیمنهک

هن.ماهتفرگیرادیببشابارمایرتکدهدنب.دشابدشرایسانشراک

تیالوروکنکنودبمهدندرکیمتموکحنامزمههکیضعبلثم

دیروایبفیرشتامشماهدامآنمهتبلا.یگلاس۵ردمهنآ،دنتفرگ

یساملپیدهکمهدبحیضوتامشیاربدرگاشکیناونعهبنمات

.تساینفخزیچهچیمومع

اجنیانم.مهدبهمتاخارمضیارعومگبارهتکننیاطقفنم

اهمناخنیا؟مگب؟مگبمرادهزاجا.مناخاتودزامرادیاهدنورپ

مناخابینامزکی.دیاهدوباهنیاابهشیمهامش.دیسانشیمامشار

اراهمناخنیاتبیغردقنیایچیارب.یربکمناخدعبویرغص

،رصعیلویاقآنوناقهن،مفلاخمتبیغنیمهابنم؟دیدرکیم



دازکاپشورس۲۸

ینمیرهاتافارتعا

.دوشرودوتزاناطیشرشهکدشاب.مدنزرفوگب-

نتفیرفهبمدرامگتمههرامههکنامه،نمیرهامنمانامه-

.ناشماهوااباهناسنا

هنوگچ.تساگرتسیهانگادخهاگردزااهناسناندنار-

؟یدرکیمنینچ

بذکتبسن.دوبمیاههسوسویزاسیسدقهارنیرتهداس-

.ندرکنیقلتنامدرمهبوالوقزا،ادخهبنتسب

دنوادخمانهباریغورد،ناهانگنیرتگرزب»هکینادیمایآ-

.«تسانتفگ

.مدادتبسنادخهبغوردهبنممهارنیمهردپهتبلا-

.«دنامدهاوخراوتسادنوادخنخس»هکیتسنادیمناما-

زانخس»ایآمیامزایباتمتفابارترابعنیااما،متسنادیمن-

؟«دنامدهاوخراوتسادنوادخبناج

هبدسرهچ،تساتسسدرادنیتسهرارساابیتبسنهچنآ-

.یسیلبایاههطسفس

بناجزامیاهلوقلقنزاییاهتمسقلیباقینبهکمرادلوبق-

ودوبلوبقلباقشاهجیتناتقیقحاما،درکیراکتسدارقحترضح

،لبقزارتحیقویهاگ

؟یتفگهچادخبناجزارگید،یدیلپهمهنیاربنیرفن-



۲۹ تافرخزود

مدرکشاشتسرپمرگرسسپس.دشابمیلستمتساوخناسنازا-

ومدرکعنمادختاذردربدتزااروا.دوشلفاغتقیقحکردزاات

.مدناسارهیشسیلبایاههسوسوزا

؟یلیلدچیهیهماقایب-

ودندروآتجحدوخنامدرماما،متشادهمهاونیمهزا-

.دنتخاسهزجعم

؟درکیمتیافکتیاربناسنانهذریخست-

یماکحانمزا،تیوهبسکیاربنانموماما،یرآنمیارب-

یقوشدبعتیزابهبندشلوغشمیاربرشب.دندرکیمبلطیلمع

هبو،زابییاهزیچزاارواادخناونعهبمهنم.دادناشنعینش

.متشاداورگیدییاهزیچ

؟دنمفدهیشنیزگابوموشیلیالدهبدبال-

یلقعلیالدشیاربنانمومهچرگ،باسحیبولیلدیبالماک-

.دندرکفشکیسدقباسحو

نیمارفمرجال.دنانامیپتسسناشفیلاکتماجناردامانایمدآ-

.دندرکنتباجااروت

هکینادیمکینوت،سدقمفقسایا!دهعتوفعشاب-

زاتلفغهباردوخ،خلتلامعانیمهاب.دننازیرگتقیقحزانامدرم

،ادخمانهبنمتاروتسدماجنا.دننکیمماکنیریش،رتخلتتقیقح

زااراهنآودشخبیمیگتسراوروصتویلابکبسسحناشیاهب

شیاسآونامیا،دردورکفتیاجهبناسناابجع.دهریمتیلووسم

.ایوپیم

هکنآزالفاغ،ینکبلسناسنازاارشیاسآیتساوخیموت-

.«تسالدشمارآادخدای»

اهروصقتیلووسموتساییوخشیاسآناسناتسپتداع-

هلماعمردهکنآراکنایز،ندوبراکبلطاهتناردوندرپسنارگیدهبار

قداصنایمدآابیدناوخهکیاهیآردامانم.دشابقداصناسنااب



دازکاپشورس۳۰

.درکهضواعمنامیاشمارآابارباختنایراوشدناسناو.مدوب

راکردیکیکفت.نآماوتشمارآوتسانشورباختنا-

نآزاودنسانشبارتقیقحهکنانآیاربرگم،یاهضواعمهنوتسین

.دناهدراذگاونمیرهاهبارناشتشونرسنانیا.دننادرگیور

نمیزابهبهکره.تسینراکردیکیکفت.دننانامهنانیا-

نادجوباذعدزیرگبنآزاهکرهیاربنید.تساهتخاب،دادنت

.نتخابونتخاب،نیغوردشمارآ،دوشمیلستهکرهیاربودروآیم

.ندرکباختناهتبلاو

یزابادخدعاوقهب.تسوتندرکباختنادعومامااجنیا-

یاهدامآایآ.یزابباردوخدیاب،ندربیارب.دزاببوتزانتخاباتنک

؟یهدینابرقادخیاربات

نایمدآفکزایگنرینهبهکیهلاتنامامهاوخیم،یرآ-

.مهدسپزابناشیاهبمدروآرد

؟دنکیمهچوتتسدردوتسیچتنامانآ-

نامیاابهناراگناهداساماهناراکبساکناسناهکتسالقع-

.مدششرادیرخهنالایخشوخنمودرکهضواعم

یرتشمناسناهکرادهگنتسههکهچرهارنآ،نوعلمیا-

.تسیندشورفبناطیشهکیعاتم

نمیرهاهبیهلایهیدهیهدنشورفناسناهنوگچ،نوبغمیا-

؟درادمیبشیوخیهلماعمخسفزاکنیااما،دوب

نامیا،دنکیمعنمیناطیشتراجتزاارادخناگدنبهچنآ-

.درکیهاوخنمهکردارنآهکتساخسار

هبشیپاهنرقومدرکقلخدوخارنآنوچ،منکیمکرد-

زابتقیقحندینشزاارامشزونهنوچهدنامونارهاظ.متخورفامش

.درادیم

منامیاریمنامگ؟تسینرگیدیبیرفزینتیاههتفگنیاایآ-

هارزایبیسهبارمدآمردپهکهنوگنآ،دروآیهاوخگنچهبار



۳۱ تافرخزود

.یدرکردهب

-هعدخبطاخمنیتسخنوا.مرادرطاخهببوخارتردپ-

شیادخاردوخغوردهب.شیوخینیبشوخماخ،نمودوبنمی

ندوببوخلایخشماجنااباتمدرکعنمیکزیچزاارواومدناوخ

اماوت.دیهرودرکباختناوتسنادودوبثکریزاماوا.درخب

هبتاحورتمیقهبدوخارنآ.متسینتنامیارادیرخهکشابهدوسآ

تراسجنوچشدادیهاوخنسپزابنمهبهکمنادیم.متخورفوت

،تسینراکردیبیرفوتیارب.یرادنارتیاهروابندادتسدزا

؟دنکیمراتفرتفارشهبشیاکرشابناطیشهکینادیمنرگم

.مربیمهانپوتهبراکبانراکدبراکمسیلبانیارشزا،اهالاراب-

.رادبظوفحمشیوخنمامرحنیاردارم

یرادرمعاتهکسوسفا.یاهدرکربزابوخارمتالمج-

نمهکتساینادنزهکدنامیهاوخریساسدقمیهناخنیارد

یاهردپ.دیدششنابهگنهتساوخدوخامشومدوبهتخاسرشبیارب

ردپهبیزاینرگیدامشزاسپ،نمفلخنادنزرف،یناحور

هکاتفگشوادخبناجزاارمیاهغورددیتفگو.دوبنناتزارفرس

.اردوخیاورپیبیاهغورددیدوزفانادب

غوردهب.تسارگیدیغورددوخهکنارمنخسغوردزا-

هکلبیناوخیمغوردهدشیحوناسناتداعسیاربهکادخمالک

.ینازغلبمیاپوینکبلقارتقیقح

هکییادخهیامورف.هلباهچارموینادیمریقحهچارتقیقح-

همانهاگنآ،مشچهمهیناسناوشلامکتیآرسارسدنیرفایبیناهج

هکاهنآهمه،تگنلیاپودابوت!تداعسزیوجتهبدتسرفراموطو

تیاپ،یناوخیمارفنمهبندروآنامیاهب،دناهدزیروکهباردوخ

؟منازغلبهنوگچ

یاهدنارنابزربهکیتقیقحاهنتهکنارمتقیقحزانخس-

نتفیرفیارب.اهناسنانتفیرف؛یدرکفارتعانادبهکدوبنامه
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تاهعدخسپزادوخهکمنادیم.یاهدینتگرزبیمادامانم

هکدرکدهاوختظفاحمنمزاوا.ادخفطلهبرگمدمآمهاوخنرب

.ماهداداو،مدارذگاودوخهبرگایاهظحل

.یدنکفارفنامیاهباردوختیلووسمهکیداداوماگنهنآوت-

اررابتلذنامیانیازاذاذتلاوسارهمندمآدوخهبزایگنرد

ومناهربرشرشزااروتومنکراکشآوتربارتقیقحاتراذگورف

.مهاکبمهانگزایردقهکلب،رشرشرشزاارنامدرموت

یراکبیرفزاتافارتعا.تسیاهعدخدوخزینوتیهاوخوفع-

دوخادخارتباذعهکدیشخبمهاوخنوتربارتناهانگسپ،تسا

.تساهدرکررقموترب

یهعدخ؟تسینوتشیاشخبیپردنمفارتعاهکیمهفیمن-

هبادخبناجزاارناهانگشزرمآغوردهبهکدوبماگنهنآنم

دیماهبنمفارتعا.مدرکضیوفتشیوخیهدازمارحنادنزرفامش

.یشیوخیهاوختعافشرسزاهنتساوتیهاوختقیقح

تقیقحوتقیقحزارتابیزارغوردهک،وترکمزامربیمهانپ-

.یهدیمهولجغوردزارتخلتار

یصیخشت.ابیزهشیمهغوردوتساخلتهرامهتقیقح-

نتساوختساراوشدهچنآ.تسینراوشدمهنادنچتقیقح
ههم۰۰۰۰

.تساتقیقح

دنوادخ.ینکیمدوخیدیلپروحسمارمالکهکوتربنیرفن-

بناجهبارامشیاهسوسوهبناطیشهکیماگنهدومرفشاهروسرد

ودیهدمشوگارشنانخسودیزادناگنسشبناجهب،دناوخدوخ

امشناتنامیاهکدشاب.دابتدوخینازراتنیدهکدینزبیهنواهب

.دناهربخزودزاار

.نارمارموهنمدوخشوگربتسد،یتسسهمهنیاربمرش-

ردیراگزورنمهکدوبیتایآنیمهینککاپشوگزادیابهچنآ

نامیا.نکقمعتوونشباجرهوهکرهزاارنخس.مدناوخوتشوگ



۳۳ تافرخزود

.هنشیاجربیلقعتوزیررودهبار

هبنم.دوخرفکهبوتومنتشیوخنامیاهبنم،وتربتنعل-

...رفکهبوتومنامیاهبنم.ترفکهبوتومشیوخنامیا

،زگرهاتتسینیزیرگهتشذگزاییوگ-



دازکاپشورس۳۴

یلعب**

هبتساتقویلیخ.دییامرفب.میجرناخناطیشبانج،هبهب-

.یدزنرسام

.تشادنیترورضیلیخ،هلپکراتسرپنآیهیضقزادعب-

.دیداتساهللااشامهکمهامشدوخ.مریگبارناتتقومتساوخن

اریزیمریزتیعضودیدمآ؟هتفرگترسهدشهچالاح-

؟ینکیسررب

زاهیضق.متشادیصخشراککیشاتیعقاورتکدیاقآهن-

.شزیرهبهدرکعورشنمیاهومنیاهکتسارارقنیا

؟هتدوخسکعنیا-

یهچرتفد،دوبهدشمامتمدوخیهمیب،رتکدیاقآشتیسار-

.متشادرباریوخا

؟هتقودنچ-

..یعامتجانیماتنیا.نوعرفحورهبتسینرتشیبهتفهکی-

.میوگیمارتاهومشزیر-

هبینیدیرکفنشورزایلو،هشیمهتشادشزیریمک.ناهآ-

.هدشرتدبفرطنیا

.تساغولشمهترسیلکامتح؟دبالیروخیمدایزیصرح-

.تیعمجدایدزانیااباصوصخ

زانامدوخامیلورتکدبانجدشابنامدوخنیب.اقافتاهن-

تبحمناشدوخمدرم.میناچیپبهکهن.میتشادنیراکیلیخمهلوا

ماجنا،مهدبرکذتیهمهاوخبنمهکنیانودبارناشاهراکدنراد



۳۵ تافرخزود

.دنهدیم

؟ومشزیر؟هتشادهقباسمههداوناخیوت-

..زرماینادخمابابیلو.تسالچکرتکدیاقآنامییاد.ناهآ-

؟ینزیمهچوپماش-

لدیسکونیاممدوخمهرابکییهاگ.اهیغرممختنیمهزا-

؟هخسننودب-

.درادنلاکشاینزبتفگنامتسود-

راذگبیدزترسهبیتقو.متشونکنیزیوپماشتیاربالاح-

کییزورهکیصرقکیاب،روشبمرلوبآابدعبدشابهقیقدکی

.یروخیممراهچ

؟رتکددشابناهینومروهنیازا-

رتشیبدوخرسزابیورن،یروخیممراهچکی.نکشوگ-

رتدبینزنیهاگینزبیهاگرگا.زوررهمهلیدیسکونیام.یروخب

؟یدشهجوتم.هشیم

..یلوهلب-

؟منکلمعارتغامدیهاوخیمنمنیبب-

؟ومیاربهدبراوشسنیا.رتکدیاقآهن-

شایروطدشابنمکتاهومزاشاهلصاف.درادنیلاکشاهن-

.اهدایبتهبیشافخینیبلدمنیامنکرکف.تسین

؟درادلاکشامراذگبدنلباراهوم،نیمههبوخ،نونممیلیخ-

،روشبزورره،یرادشاهگنزیمتهکیطرشهب-

بوخدیوگیمناجردام.مرادهقالعاهنیالفلفهبیلیخنم-

؟ومیاربتسین

رگا.هدبژاسامارتاهوممهبترم،روخبهزاتتاجهویم-

.میهدیمماجنااجنیامهومتشاکیتساوخ

؟اههلپتبوخمهدیدجیشنمنیایتسار.نونممیلیخاقآ-



دازکاپشورس۳۶

دسریمنناملقعهبنامدوخامیشابنوترگا،یدرکرکف-

؟مینکبفالخ

؟هیفرحهچنیا.دیرادرایتخا-

؟تسهمهیاهگیدراک-

؟یروطنیاتساعیاضمغامدیلیخناترظنهبالاح.ها-

هدشجراخخزودزا،تشپمکیاهومابزمرقزیچکی:هیعالطا

درادشتسدردگرزبلاگنچکیهدربمان.تساهتشگنزابزونهو

هللارفغتساکیهدهاشمتروصرد.هدروخبسچیشغامدیورو

.دیریگبیناگدژمودیهدعالطالافساکردهب،هتفگ



۳۷ تافرخزود

یعوجرم**

،مزیزعیوگیا

هناقشاعاروت.ملاحشوخردقچمراداروتهکنیازاینادیمن

یهزادناهبارسکچیههکمریگیمدهاشاراهنامسآومتسرپیم

هبهناما،مرادتسوداروت.مبلقبوبحمیا.مرادنتسودوت

،ینیرتمیهفهچرگ،تروعشهن،ینیرتابیزدنچره،تاییابیزرطاخ

تسودتدوخرطاخهباروت،ینیرتشوهابهکنآابتتواکزهن

وتندادتسدزالایخینادیمن.مکیوگا،ملدنامسآهام.مراد

مراشفبشوغآرداروتمهاوخیم.دزادنایمیسارهردارمردقچ

ردهکاهتعاسهچ،ابیزیوگیامزیزع.یوشنرودنمزازگرهات

و.نامدرمنادانتلفغهبمیدنخومیدینشومیتفگشیوختولخ

.یدیشخبنمهبونیهاگنویدرکزابناهجقیاقحهبارممشچوت

تاهابتشاهمهربارمنامشچویدیشخبگنرویدادرونارمیایند

،ینمتاصتخمادبم.نابرهمیوگیاوت.یدوشگنارگیدومدوخ

اراههلصاف،یمراگرپکونوت.مهنیمشزراوتاباهنتارناهج

یوگیا.منیبیموتاب،ینمنامشچو.منکیمکردوتعاعشهب

اراهایرد،ینمرورغوتاهابمهیامهکمنکیمراختفاوتهب.مزیزع

.منزبیلمعرههبتسدمرضاحوترطاخهبهکمریگیمتداهشهب

نوچ.مشکیمتسدملوصایهمهزالدوناجابوترطاخضحم

اییسکیهتساوخیزوررگادابهاتوکنمرمع،ییوتنمتقیقح

اتمرادوزرآ،نمیتسه.منادحجراوتمیمصتولیمرباریزیاج

.مبوخیوگیا.تمنیببتقیقحیادنلبربودنلبرسهشیمهماهدنز



دازکاپشورس۲۸

زیچهمهوتنوچ.تسوتیگدنلابویلاحشوخ،نمیوزرآهناگی

زاینزیچچیهوسکچیههبمتخانشاروتیتقوزا،ینمسکهمهو

ردمرادتسود.منادیمچیهوتلباقمارنارگیدواردوخ.متشادن

قشعرد.تساقلطمقشعینعینیاو.مشابن،مشابچیهوتلباقم

وتیاههتفگهبزگرهومرادترواب.درادنهارکشوتهبنمکاپ

.مرادنامیاهناقشاعوتهب.دربمهاوخنومدربندبنامگتیاههدرک

وتهمهمرادتسود.تساربمتداسحوتوهشزاهکلالزیقشع

هباتاتدننیببناجمشچاب.دننکتنیسحتودنشابهتشادتسودار

وتکردیگتسیاشیاهدعهکغیرد.دنروآنامیاتشوهوتمهف

اتحهکمیوگیممقشعیورزاهنارنیا.ملگ،میوگیا.دنرادنار

یموصعم،یکاپوتهکمدادیمتداهشنادبمهمتشادنتتسودرگا

وتلثمهمهشاک.صقنیاهرذیبیلامکهمه،یلآهدیا،یبیجنو

درومردوت.محریبوتابهمهویعقوتیبنارگیدزاهرامهوت.دندوب

.درکنکردیتسردهباروتسکچیهیلو،یاهدوبفصنمهمه

؛دنربیمدایزاارتیاهیبوخاهنآویشخبیمارنارگیدتاهابتشا

.دنتسنادیمرتشیبارتردقشاک.یروبصوتهمهنیااب

،نارکیبقشعاب

تاددوجو



۳۹ تافرخزود

طبضیراکتیفیکدوبهبیاربهملاکمنیا*

دوشیم

لکیامنممسا.دیاهتفرگسامتیهلاهاگرابابامش.مالس-

اردیرخخیراتولوصحمیهرامش،لوصحمعونافطل.تسا

.دییامرفب

دلوتمX668293K293L:لوصحمیهرامش.نجدیدومرف-

(213232

؟منکبناتیاربمناوتیمیراکهچ.مرکشتم-

ناتدنزرفهکنیازا.درادنیتناراگامتالوصحم.هنافساتمهن-

؟هدوبدلوتودبزالکشمنیاهکدینئمطمایآ.مفساتمتسالولعم

یناجممهالماکهکارامیافش-اعدمتسیسدیهاوخیم-

؟دینکناحتما،تس

یهزادناهبهکتسانیادیاهتفرگنهجیتنهکنیاتلعدیاش-

یاربارهزجعممانهبیتاناکماکیامهتبلا.دیدوبنصلاخیفاک

دادرارقدیناوتیمدیشابدنمهقالعرگاهکمیرادیصاخیاهیرتشم

.میرادربمدق۱۰اماتدیرادربامشمدقکی

؟تیدرکایتساتیبدناترذنتخادرپهوحن.بخرایسب-

؟یرابتعاهسسوممادک-

؟اجکایهبعشکیلوتاکیاسیلک-

؟دیرادمهیرگیدیاضاقتایآ-

.منکیموزرآناتیارباریبوخزور-
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طخورطخالگ

..یمیحروتیمیرکوتیمیظعوتیمیکحوت-

تسدزایراکرگانمناج.دییامرفیمهدنمرش.یرادفطل-

.اهینکنیساوردوردآیمربنم

مناوتیمنهکنم.هدزیفرحکی،هتیراجالاح،مترکونهنن-

شدنمود؟ینزیمهیفرحهچهکمریگبارشناجمایبیروجنیمه

حونرسپابیدیدن.دایمشدبمهیترامیتراپزا.هریگامسییرنیا

...یاوخیمالاح؟درکراکیچ

یاربتوکلمطخزامتفگمهرابدصراذباریشوگ،لییارزع-

.نکنهدافتساتایصخشروما

..ادخهباقآ-

تومعنزنواناسربمالسهدلاوهب.مرادنهلصوح،هگیدبخ-

.اههرخآرابیلو.هریپهگیدیلیخمه

.نونممیلیخ،اقآمشچ-

دیدجطخاتدنچمراپسبلییربجهبدیاب.دیشخببناجییانس-

؟ولا؟ولا.هنکهفاضا



۴۱
تافرخزود

یضیفطساوالگ

.دییامرفبییایربکهاگراب-

.مالسولا-

.دییامرفب.مکیلعمالس-

.مالس-

.دییامرفب.مالس-

.ولا-

.دییامرفب؟هلب-

؟دآیمادص-

.دییامرفب.دآیمبوخناتادصهلب-

.متشادیتجاحکینم-

.دییامرفبارناتتجاح.متسهادخنم-

؟دیتسهادخامش-

.دییامرفبارناتتجاح.متسهمدوخهلب-

؟تسینهنوخنیسح-

.منکاورارناتتجاحمنوتیممدوخنم-

.منزیمگنزادعبهشابسپ-

.دنرادراکوتابایب،نیسح...یشوگ.بخیلیخ-
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یهلاهاگرابزاارامیادص،تساتانئاکاجنیا

دیونشیم

ناشتمدخاجنیمهزانمهکدنتفرگسامتامابیزیزعیهدنونش

.منکیمضرعمالس

؟ولا-

؟دیریگیمسامتاجکزاامش.مکیلعمالس-

؟هشیمشخپهرادنمیادص-

؟دیریگیمسامتاجکزا.هشیمشخپهرادناتادص،هلب-

.مریگیمسامتنیمزیهرکزانم،ادخمانهب-

؟هتسرد.یریشهارناشکهکزا،هبهب-

مکمهارناتهدنریگیادصودینکتبحصرتدنلبیمکافطل-

.دننک

هارارهکبشنیاهکمنکرکشتلیرباگیاقآزامتساوخیمنم-

هدشیمیدقیلیخهگیدباتکنوچناتبوخیهمانربزاوتخادنا

میناوتیممهامیروطنیاالاحودوبهفرطکیمهیلیخو.دوب

.مینکلقتنمارنامتارظن

لابندارامیاههمانربهکهتقودنچامش.نونممیلیخ-

؟دینکیم

یمالسایروهمجنیانوچهدشرتمکنامیسرتسدهکنالا-

.هتخسیلیخوهزادنایمتیزاراپ

؟دیرادهمانربندشرتهبیاربیتاداهنشیپهچ-



۴۳ تافرخزود

شایقیوشتیاههمانربرگاوشرتشیبهزیگنامغالکیمک-

هفاضامهزنطناهآ.هرتهبیلیخ،ههیبنترتشیبنالانوچهشبرتشیب

.هبوخیلیختسههکمهاهنیاواهناتساد.دینک

؟دیدرکیریگیپاراهناتسادمادکناتدوخامش.بخرایسب-

ودادشتروقیهامکیویکونیپلثمهکییاقآناتسادنم-

مرظنهبیلودوبیگداوناخنوچمتشادتسودرتشیبارفیسارزوی

رگاهنکتبحصداوخیممهمرسپ.دوبنرادافوناتسادلصاهبیلیخ

.مالس...نکمالسنامام..ولا.هرادنلاکشا

؟مزیزعهتلاسدنچ،لگرسپاقآمالس-

اهنوویحابودرکیمزاورپودوبیوقهکینواناتسادنم...نم=

.نونممیلیخ؟یدرکرکشتنامام...مرادتسوداردزیمفرح

یلیخارنامکیچوکتسودامشمهدوبیوقهکییاقآنآ-

مامتامتقوارهاظهکدننکیمهراشانامرفقاتازا.درادتسود

دنچغارسمیریممهاب.مرازگساپسزیزعیهدنونشامشزا.هدش

،یناگرزابمایپ
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اررکذیننکلیواتارشیوخ
حامان

همه

،تانئاکراگدرورپبانج

هرایسهکنیازامتقوشوخرایسب،یسوناروایهرکریبدرسناونعهب

عالطاهبدیابهکمفساتم.دیدرکباختناناتدوخیهتشونیاربارام

نیاردراشتنایاربامشیهتشون،ناروادتارظنساساربمناسرب

ابمراودیما.تساهدشدیقلیذردناروادتارظن.دشندییاتهرایس

ناتهتشونندرکلزانیارباریبسانمیهرایسدیناوتب،بلاطمحالصا

تسایسوقالخازاتاعوضومزایعیسوفیطامشیهتشون

دیدحتابتسامزال.دریگیمربردارتشادهبوداصتقاات

.دینکزکرمتصخشمیثحبمرب،عوضوم

هیصوت.تسیننآتایوتحمقیقدفرعمهتشونناونع

:دوشباختنانیاریظنیناونعلیجنایاجهبدوشیم

یونعمویدامندرکزیامیتپایاربیقالخایاهلدمیهیارا

:یدرومیهنومن-ییالعتسایسانشیتسهربهیکتابیگدنز

.یسوناروانینکاس

هدادحیضوتتسامزال.تسینصخشمهتشونینوریبرابتعا

اریدیدجشنادهچودرادیتیمهاهچهتشوننیاهکدوش

.دنکیملقتنمبطاخمهب

هدنناوخاتدییامنهیهتهدیکچکیدوخبلاطمیاربافطل

غارسهبامیقتسمدناوتبوهتشادبلاطمزاینمضیهاگآ

.تسواقیالعیهزوحردهکدوربیبلاطم

.دیبایب



۴۵ تافرخزود

یعوضومماجسنازابلاطم.دوشینیبزابدیابهلاقمراتخاس•

هتفگدوهیموقدرومرداجکیلاثمیارب.تسینرادروخرب

.ددرگیمحرطمثراهبطوبرملیاسمهلصافالبودوشیم

نارظنبحاصراثآتسیندب،عوضومتایبدارورمرد۰

مهنوطالفاوطارقسنایاقآریظنکیزیفاتمروماراذگریثات

.دریگرارقثحبدروم

هملک۵۰۰۰هبهماننییآابقباطماربلطمرادقمدینکیعس•

رارکتاهرابثحابمزایرایسبهکاصوصخ،دیهدشهاک

.تساهدش

لاثمیارب.تساهثحبیاهمدقمابطابترایبیریگهجیتنعون۰

لاصتا،دننزیمهزبساههناوجراهبردهدشهتفگهکاجنآ

سپیگدنزدنکیماعداهکثحبیریگهجیتنابنآیقطنم

.تسامهبم،دراددوجوگرمزا

هبتشهبزاندشهدناروتورفپیرگندروخثحب۰

دیناوتیمرتشیبتاعالطایارب.تساهناقالخرایسبیسوناروا

.دینکهعجارمنیورادرثااههنوگاشنمهب

هورگراصحناردرثانیایاهدرواتسدزایدامیهرهبرگا۰

یهحفصردافطل،تسا(نویناحورریظن)یصوصخبعفنیذ

.ددرگدیقذخام،روسانیادهباصعلیدبتریظنیثحابمرد•

هکهدرکفیرعتدوخیاهییاناوتزاموادمروطهبهدنراگن•

.دوشزیهرپتسارتهب

هکاجنآلاثمیارب.تسیننشورراتشونیسانششور۰

نوچنآرامقاهکهدشینیبشیپنینچسوناروایهدنیآ

نشیلیرروکابتسیندب،دنوشیمهدنکارپوسرههبلیففپ

.دوششیامزآمهنسریپ

،تساهدربهرهبهبحاصمکینکتزاهدنراگنهکیدراومرده
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یهمیقیزپشآشورتبابماهاربآیاقآابوگتفگریظن

،تیاریپکتالکشمزازیهرپیاربتسامزال،غرمراهچ

.دوشراکهمیمضناشیایبتکیهزاجا

هبدناوتیملودجوفارگ،رادومن،سکعزاهدافتسا

تلاحزاارنتموهدرککمکامشهتشونیاههدیالاقتنا

.دیامنجراخرابتلاسک

هب،اهشخبزایدودعمیادتبارددسریمرظنهب،نایاپرد

حیحصتتسامزالهکدناهدشپیاتفورحزایخربهابتشا

.دوش



۴۷ تافرخزود

یتموکحمکحالگ

،یمارگدنوادخبانج

روماماجناردیلاعبانجدهعتویگتسیاشبتارمهبرظن،امارتحا

ملاعتادوجومیهقحهبتابلاطمققحتتهجردتسادیما

هبیتیگرومایدصتیهرودردامشفیاظومها.دیزرومامتها

.نیمزیهرکریظنمورحمقطانمیاوهوبآیفیکءاقتراه

دنسردهدشصخشمنازیمهبجالعالیاهیرامیبشهاک•

،زادنامشچ

.یرمقمیوقتردرظندیدجت۰

یاملعیصوصخلایلع،تادوجومرمعشیازفایاربشالت•

.ینید

.یحولوزنمتسیسددجمیزادناهار۰

.تشهبهبدورویرسارسنومزآردجیسبیهیمهسشیازفا•

.یسامحندرکدنمفدهه

مکراشقاهبکمکیاربمامامهسیهنارایندرکفعاضم۰

.رفکدالبردیعیبطیایالبیبایناکم•

ندرکیخرنکتوفیلکتنسیدصرددصیسشیازفا۰



دازکاپشورس۴۸

.ثنومورکذمنیلومشمنس

.هیموییاهزامنندرکیرایتخا•

نآندرکنیزگیاجوییاضقماظنزاراسگنسمکحفذح•

.موتابطسوتزواجتاب

،نابهگنمرتحمیاروشهکیتروصردتسارکذهبمزال

مکحنیا،دهدصیخشتعرشنیزاومابقبطنمارامشتامیمصت•

.دوبدهاوخدیدمتلباق

تلاسمرمالابحاصترضحزاارامشنوزفازورقیفوت

.مرادیم

یرتربنفخماقم



۴۹ تافرخزود

یحوعاطقناوتوبنمتخالگ

....ارتفاظندیاب....اهناسنا....اهناسنا

|هشابتاهگربورترس

؟تیاعردنسیونیمیروطنیا.دننکتیاعر.دننکتیاعر

مگیم؟نکهاگننمهب؟ناه؟ینکغالباارماغیپیاوخیمیروطنیا

..هرادنهن..دایبیگیمتابابهبادرف؟دنسیونیمیروطنیاارتیاعر

تلاجخ..نییاپزادنبارترس؟یدزلزیچهب.متفگهکنیمه

داوسیبدوبیکیوتزالبق.دنوشیمرتدبلاسهبلاس.دنشکیمن

متشاد..درکیمظحمدآ..تخادنایمنوتفرحکییلو،داوسیب

.هدناسریملبلبلثمارماغیپیلوهدوبکوروروتزونههکیسک

..تسیننمیاجاجنیا؟هیچینودیمالصا...نمیاربهتشونتفاظن

ماغیپیچره.مراذگیمنامشیهرایسنیاوتمهارماپهکیدنم

|؟اونششوگوکالصا.هسبمیداتسرفمدرمنیایاربماغسپ



دازکاپشورس۵۰

،ناگتشرفینامتراپآهعومجم،بشودتعاسالگ

[فکمهیهقبط

.درمهبشهفصنودتعاس؟یدرکهالکولاشاجکهرابود-

یشیلاحتقویبوتقو؟درادننادجوامشراکبحاصنیا-

؟تسشن

هن؟ناهیدرکشوخلدراکنیایچیچهب...درمهخآ-

هکمهشاهمه،یگتسشنزابهن،همیبهن.هرادصخشمراکتعاس

یهفرحکیلقاالیکشاک.تیرومامیاربایندرونوااترونیادیاب

.یدرکیمهشیپدنموربآ

ینودیم.هرپاهنیازامشوگ.هرادنراعراکهکوگننمهب-

کلفط؟هگیمیچتساهراکهچتابابدنسرپیمتاهچبزایتقو

تلاجخ.هترخآناهجدیداوررودصلووسممابابهگیمماهچب

.هیچحورضبقماابابهگبهشکیم

ونعلترستشپشاهمهمهرخآشکبتمحزهمهنیا-

،دربرونوارونیاهماناتدنچلیربجاقآنیاتقونوا.هشابنیرفن

دصراهچورازههکمهالاح.دآیمهدافاوسیفهمههساویلک

.هریگیمیگتسشنزابلوپهرادهلاسدصنوپ

؟اجنوایدرگیمیچلابند-

اقآمرفسابل.فیثکیاهتخروتمتخادناارتهایسلنش-

.ادخهبهنکیمظحمدآ.هدیفسرپشاهمه؟یدیدارلییاکیم

یدوزتسینناوجتخسفرطهللاشیا.ییاچنزادنبارتهالک-

.یدرگیمرب



۵۱ تافرخزود

.تفرنامرسوگبمهییالابهیاسمهنیاهبتهاررسیتسار-

دنرازآمدرم.هنکیمنیرمتنوفیسکاسهرادزونهنیاهبشودتعاس

.تمالسهبورب.ایضعب

.هکتشاذگاجارشسادزابهکترپساوحنیاابابیا-



دازکاپشورس۵۲

ادضاتعا۰فاق،عاقآو

مرادیصارتعانمیصافای

:ماهدرکمیظنتدنبششردارمهتمتایعافدنیرخآهدنب

نیاهکتساراذگنوناقبوصنمییاضقماظنیلوتمهکنیالوا

دقافارهاگدادنیانمنیمهیارب.تساوقکیکفتلصایفان،مهم

.منادیمیفوتمینیدمیارجیسربتیحالص

ریاسوتوملاکلمبانج)مرتحمییاضقطباضهکنیامود

یفوتمابینشخراتفرراضتحاماگنهرد(حورضبقرومانایلوتم

یفوتماساساوهدشنزرحمناشیامرجزونههکیلاحرد.دناهتشاد

ویلبقراطخانودبنملکومتشادزابانمض.دناهدشنماهتامیهفت

فظومییاضقطباضنیاربهوالع.تساهدوبناشیاراکطیحمرد

یتقو،چیههکدناهدشن،دنوشرکذتمناشیاهبارتیمقوقحدندوب

ناشیا،دنکیمتساوخردارلییارزعیاقآییاسانشتراکیفوتم

.دهدیمناشنیفوتمهباردوختسشتشگنا

،یناتسدادناگدنیامن.تساییوجزابیهلاسم،موسیهلاسم

یاضفکیردتخلتروصهبیتدماریفوتمرکنموریکننایاقآ

همهارهاظهکدیفسدنبمشچابارناشیامهدعب.دنتشادهگندرس

هکنیانودب.دننکیملقتنمیدارفناربقهبدوبهدناشوپارندب

رارقراشفتحتاروادننکمهارفاریفوتمهداوناخابسامتناکما

تافارتعااعبط.دشابیمهجنکشقادصمیگمهاهنیاهکدناهداد

.تسایقوقحشزرادقافیطیارشنینچتحتهذوخآم

الماکهکتسامومعلایعدمتالاوسهجوتمهلاسمنیمراهچ

یصخشمیرحهبیضرعتهکهدوبیفوتمیصخشدیاقعروحملوح



۵۳ تافرخزود

۲۵۶دنبهبمنکیمدانتساهدنب.دوشیمدادملقدیاقعشیتفتوناشیا

.نیدلایفهارکاالدیوگیمهکیمالساتازاجممودنوناق

دیابناشیا،ناطیشصخشریراقاابقباطمتسانیامجنپیهتکن

،رمانیاباستحااب.دوشهتخانشهنامرجملاعفاهیلکرمآناونعهب

ترشابمدناوتیمهدنبلکومماهتاتیاهن،مرجزارحاتروصرد

.دشابهانگرد

یهماننییآقبط،نیدهاشتاراهظاهبددرگیمربرخآیهلاسم

.تسارابتعادقافدوخهیلعتداهشهبمهتمرابجا،یرفیکیسرداد

ناشیاهیلعدنهاوخبمهتمحراوجواپوتسدهکنیاهبدسربهچ

.دنهدبتداهش

دوخلکومهئربتتساوخردهدنب،قوفدراومعیمجهبهجوتاب

ردردرظندیدجتهاگدادتساوخردیاربارناشیاقحومرادار

.منادیمظوفحمتعافشیهتیمک
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۵۵ تافرخزود

یسیلباهبرجتطسب*

تمحزیب.نآرقکیوریسفتباتکاتودیکی.دیشخبباقآ-

.درادنییوسماهمشچرگید،هشابتشردشطخ

شاهحفصایدشابقرعمشدلجدنیوگیمهمهاهیگزاتهبلاج-

ارامشنم..ا.دهاوخیمنندناوخیاربرگیدیسک.دشابهسالگ

.تسانشآناتهفایقیلیخ؟مدیداجک

؟منکضرعهچ-

هدشهچ،یتداعسبجع.میصلخمیلیخاقآ!هلعب...امشدنکن-

تسرد.دیشخببخوا.دینیشنبدییامرفبادخوروت؟اهفرطنیازا

.درادنیلاکشا.دیشابتحاراقآهن-

کیامش،میجاریاقآادخهبیلودشابنناترطاخدیاشامش-

امشنویدمیلیخارمدوخنم.دیدرکنمقحردگرزبفطل

،دوبنبوخیبساکعضو؟تسهناتدایشیپلاسود.منادیم

.یزکرمیهناخباتکلووسمهبمهدبهیدههکساتوددیدرکداهنشیپ

امزاارناشدیرخهمهرگید.دشورنآهبورنیازانامعضواقآ

ناتدوخارشامنجیلوتسینمرطاخهنافساتم.یتمالسهب-

.میتسینیاهراکهکامهنرگودیتشاد

یاهرادفرطزانمگرزبرسپنیا.دییامرفیمیسفنتسکش-

ارشندبمامتوهتشاذگدنلبیاهشیرنیازا.تسامشصرقاپورپ

.دهدیمشوگیوهیقیسوممهمادموهدرکیبوکلاخ



دازکاپشورس۵۶

لاحرههب.منکیمشوگکیسالکمدوخنمهتبلا.بجع-

.منزیمرسناشیاهبتصرفنیلوا

یلاکشاامشرظنزاهچرگ.منکیمیلوضفدیشخببارناتیگرزب-

زامدرکیمنرکف؟هیچاهباتکنیانایرجیلودشابهتشاددیابنمه

؟دیدرکضوعارناتهیورمهدیاش.دیناوخباهنیا

هدنبنامزاهمیدق.مجیگیمکمهمدوخشتسار؟مگبهچ-

ارتلممهام.دوبمولعمزیچهمه.درکیمقرفعاضوا،امشو

هب.دناهدشهدیچیپاهزیچیلوالاح.میدرکیمهارمگرتتحار

تخسمهارامراکنیدزادیدجیاهتئارق،اهیدیدجنیالوق

.هدرک

؟روطچالثم-

رباهدرمهکمیتفگیماقباسامالثمدشابناترطاخرگا،دینیبب-

یتسردراکیرسمهدنچ،دینزنارناتنانز،دنرادنیتیحجرااهنز

،دینکندروخربدبشاهابدوشرفاکتفرگمیمصترگایسک،تسین

هیکزتناتحوراتدیهدبشوگیقیسوم،دینکوگتفگرگیدنایدااب

،دینادرگربواهبارشدوس،دیریگیمرگایسکزالوپ،دوشب

رگیدنایدانارادفرطنیا،دینکفذحاروضععطقایراسگنس

.مینکیمناشهارمگمیرادنامدوخلایخهب.ماهلاثماودنتسینسجن

.مییوگبارشاسکعدیابالاحیلو

.هتخسیلیخ.دییوکیمهچممهفیم-

نیازارتکد.هدنامنمیاربرگیدیتسردباصعا،اقآهلب-

منکیمساسحاشاهمه،یگدرسفایاربهدادیتروصیاهصرق

هدنکتسوپوفاصارشاهفرحهدرکنادخنیا.هدشهابتمرمع

؟تسیچدیدجریسفتمینیببدیابشاهمه.مینادبفیلکتمهامهکدنزب

اهنیاویژولونمونفوکیتونمرهیاهثحبنیازاناهنپهچامشزا



۵۷ تافرخزود

مهارامشرساقآ.هدشیاهنامزدب.منکنهسوسوتسارهارهبار

.مدروآرد

یماغیپنتفرزالبقیتسار.میدرکهدافتسا؟هیشیامرفهچنیا-

؟دیرادنامرسپنیایاربیتحیصن

.دناوخبباتکدناوتیماتدییامرفبنملوقزایلو،متسینلباق-



دازکاپشورس۵۸

شیوردهبارمایپنآیچتسپندناسرتیاکحالگ

،یخلبیاقآلزنم-

؟دنرادفیرشتلالجاقآ-

.دننکاضمادیابهزاتشیپ.دنرادهمانریخهن-

؟دیدومرفیچ-

.تسینیزیربتمناخزاهن-

.هیبلچیاقآزا...دیدبهزاجا-

.یشوتهیچمنادیمن-

مدرمهتسبیوتهدرکنیادخهکام.دییامرفیمیشیامرفبجع-

.مینکیمنهاکنار

هاگنناتدوخنوفیآولجمتفرگ.تسینیطوط،مناخریخهن-

اقآدلوتیبلچیاقآ.دینکربصهقیقدکی.مناخجاحمشچ-

نوچدنتشون.دنتفرگناشیاربداپیآکیوهتفگکیربتارلالج

ارمتفهرتفددننکیمنتصرفهنافساتم،دناهدرکمانتبثینسالک

نیایورارناشادصدنناوتیمداتساشاجهبیلو.دننکتشاددای

کتکیتمحزیبهشیم.هللاوهشیمنمرسنمارشاهنیا-

؟ردمددیایباپ



۵۹ تافرخزود

ونیماس*

:کیریوصت

بیجعروناجکیزاردانیلیسفییاسانشهبقفومناسانشناتساب

دهاوش.تساهدشضرقنمشیپلاسنارازهردنآلسنهکدندش

تیلباقاماهدوبنایاپراهچیهنوگزاروناجنیاهکتسانآزایکاح

ندرکمارابهیلوایاهناسنا،نادنمشنادروابهب.تساهتشادزینزاورپ

.دناهتشادارلیام۱۲لداعمییاهتفاسماتزاورپناکما،ناویحنیا

تسینمولعمزونه،روناجنیایالابشوهوگرزبیاهثجهبهجوتاب

.تساهدوبهچناویحنیالسنیناهگانضارقناتلعهک

:ودریوصت

هکمهیویکفصن.هشادجخیسزاارمعنمبابک؟هیچخن

یونیماساتودنوارپب!رسپ،ولهلثمهنکیمارتشوگ،شهبمینزب

مهزایپومیلبآ.دناهشرعریزیاهسفقیوت،رایبارهلچوقاچ

.اههربنوبحونهشابتساوح،نیبب،لکدرانکدمکوتمتشاذگ

هارهبیاهگنشملاهچیرفسفمختیاهغرمنوایهیضقرسهتدای

.میدروخیهامنتهکسبابابمیدرم.تخادنا



دازکاپشورس۰۶

هچ*همهاه**هچهه.هتیمک

زایصحفتوقیقحتنویسییشرازگ
هچهچههچهچهرصم

یرتربنفخماقمرظنریزیاهناکرا

تانیاکتیریدمویزیرهمانربنامزاس:یدرومیهنومن

داتسلماعریدمدرکلمعردتیریدمءوسزایرایسبدراوم

ردنتفرگتروشمویهورگراکهبداقتعامدع•

.تامیمصت

ریدقتتسایستحتنارگیدربدوخرظنلیمحت۰

مهواابهکیناسکیهجنکشزایکاحیدهاوشدوجو۰

،خزودمانهبینیمزریزهاگتشادزابکیرددنتسینهدیقع

ودناهدیقعمهیوابهکیناسکهبهژیوتاناکمانداد•

.دوشیمبوسحمءاشرقادصمهکناگتسب

بصانمندرپسویرالاسهتسیاشلصاهبیدنبیاپمدع•

."ناگدازاقآهبیدیلک

یلحیاربیسمخوهقدصنیناونعتحتیهوجوتفایرده

زایدراوماتحیلکلاتابورشم،عیسویاهالیوربهوالعدوجومیاهروتکافرد۱

هدرپسرستانایرجوناگتسباوهبشاداپناونعهبهرکابناگتشرفزایسنجیشکهرهب

.دروخیممشچهب

یبرقلایذوتاداسهبلافناناونعابییاههجدوبیصاصتخاهبناوتیمهلمجزا۲

.دومنهراشا

هکنیابلاج.تساهدشهدرپسدازونیکدوکهبساسحلغاشمزایکیلاثمیارب۳

.دراددوجوثکادوکرداموناشیایهطبارنوماریپیتاعیاش



۶۱ تافرخزود

.یصخشفراصمیاربیمومعلاومازاهدافتسا•

دیجمتهباموادمهکیروطهبقلمتهبیدنمهقالع•

.تسادنمزاینناگدرپسرس

وهناخدورنتفاکشریظنیتسهیعیبطیهیورردتلاخد۰

.تارایسیخربرامقاندرکفصن

طبضودونشقیرطزادارفایصخشلاوحاردسسجت•

.تاملاکم

ردنانزهیلعضیعبتعفرنویسناونکدافمتیاعرمدع•

عاونازایدنمهرهبردهزاجامدعورباربانهیدریظنیدراوم

.یلغاشم

ودیکیردزجهبهکیروطهباهناسنادیلوتطخییاسران•

زاناهگانلاسدنچزاسپامامتتالوصحمیقبام،دروم

.دنتفایمراک

دراومهکیروطهبناسنادیلوتتیفیکلرتنکردفعض۰

.هدششرازگدازردامینامسجصقنزایرایسب

هدننکهتسخلصفراهچرارکتالثماههمانربردعونتمدع•

.لاساهنویلمیط

ردهبساحموتقدمدعوروماهراداوقلخردیمظنیبه

".اهراک
.ایهار

تسایتدممهنامههکمظنمتاشرازگیهیارامدع•

دوخیاربهکمیاجنیرتتسیروترپونیرتنارگردهناخکیناشیاهنومنیارب۴

.دنکیمهدافتسانآزاتردنهبهکهتخاس

ریالمدوخیاعدارگمتسینتسدردیدهاوشمهییانثتسادراومیصوصخرد۵

.شرازگردلماع

،تافداصتزادعبریموگرملماعنیرتالابهکدهدیمناشنیرامآیاهلیلحت۶

.ناتخردواهربا،اههوکلکشیگتفتشآهلمجزادنرامشیبتسدنیازادراوم۷

.تفایناوتیمنتاقولخمیمامتنایممههباشمتشگنارثاوداتحهکیروطب۸



دازکاپشورس۶۲

.هدشفقوتم

یطیارشردقوفدراومهمههکدوشناونعتسامزالنایاپرد

ونتفرگسردیاربمهلاساهدرایلمادخبانجهکدهدیمخر

.تساهتشادتقودوختاهابتشاناربجواهییاسرانحالصا



۶۳ تافرخزود

هسلجتروص

یدنبعمجکیهبدیابوتسهمکیلیختقو،تافصنایاقآ-

.میسرب

؟میرادینامزتیدودحمامرگم-

هب،دهدیمامهببیغملعمتیروگلاهکیتاعالطاهبهجوتاب-

املیلحتهکدیسرپدهاوخیلاوسکیشیرقرافکزایکییدوز

.دوبدهاوخهیآلوزنناشنیرتهبنیادهدیمناشن

؟داتفادهاوخقافتانیایکاقیقد-

هبرگیدهقیقد۵دوشیمهک...هیناثمدرایلمکیزارتمکرد-

.امتقو

...تسینیثحبرگیدهیآضورعرسرگا،بخ-

هسدناهدرکشهاوخ،یددعزاجعایهتیمکناتسود.ارچ-

تروصنیارددنیوگیم.مینکهفاضاهروسهبیفرحراهچهملک

دادعتناوتهبارهروسمسارگاهکدناهدرکییاهنیروطارفورح

.هروسفورحلکدادعتدوشیم،دیناسربشطاقن

.درادنیشزرایاوتحمزالقتسموتسایضرعهکمرفاقآ-

؟مینکثحبهیآیانعمصوصخردتسینرتهب

تیفرظزاشیبهکهدیسرهجو۱۲۷هبهیآییانعمیاههیالنالا-

.تساسناونجکرد

رتهبدینکیمنرکف.دوبهدشهدیچیپیدایزیلبقیاههروسنآ-

؟میهدبحیضوترتشیبیمکتسا

طسب،تعیرشکیروئتثحابمدینکهلصوحهکیمک.ادبا-



دازکاپشورس۶۴

.دوشیمرسیمناهنپمیهافمیهبرجتناکماودنکیمادیپ

لباقیراگدنامنوردلکشهبنتمدیابهکمتسهدقتعمنمیلو-

.دشابلیوات

میدیرفآتعیبطهمهنیاسپ.تسایدوخیبفرحاقآنیا-

؟دوشبهچهک

مهفیاربانمض.تساینیوکتتایآشدوخمهنآبخ-

.تسینزایننتمارفهبمهتعیبط

میناربارانعمومینکییادززکرمنتمزامینکیمیعسمیرادام-

زایریوصتیهیرظنکیهبیدیبسچامشتقونآ،نوماریپهب

.نابز

؟هچدیایبشیپتشادربءوسرگا-

هبرگاامش.تسافلومتانونکمزالقتسمنتمکرد-

مهفءوسرگیدهکدیشابدقتعمنتملیواتردیکیتونمرهیهخرچ

بردیوربوریبانعناناوجناکیپ.ناتمالکنایمدیشخبباقآ-

.دیدومرفیم.هنکاجباجدایبتمحزیبوربوردحاوگنیکراپ

مههدنیآردتسارارقباتکنیارگاهکتسانیانمفرح-

ارهدنیآردتاملککیژولومیتاتارییغتدیاب،دشابهتشادبطاخم

.درکینیبشیپمه

ارقیمعمیهافمنیااما.تسانابزیاهتیدودحمرگیداهنیا-

تسارشبنهذهتخاسربهکیناهذالانیبیتلالدمتسیسابمیروبجم

.اقآتسانکلانابز.مینکلقتنم

.یرشبکردیهوقروطنیمهو-

دولپآنشیمینامتفگرابدص.مدوبباتکفلاخممهلوازانم-

.تسارتعیرسمهیلیخ،مینک

نیمهاب.تساردمدیروتومکیپ.تسینتقورگیدنایاقآ-

هسلج،دننکبیتحارتساکینازیزع.مینکیملاسراتایحالصا



۶۵ تافرخزود

یهطباریهرافکنییعتهسلجروتسد.تسارواجمقاتایوتیدعب

سوناویرتهرایسنینکاسیاربمارحهامردهاگهنتخزاشیبیسنج



دازکاپشورس۶۶

نامقلیهماندنیامن

دصیسنآزاهکمتخومآهتکنرازهتمکحهب.دنزرفناجیا

:تساناهنرارسانزخمهکهملکهس،نآزاومدیزگرب

.یشاشمهداتسا.بسخمهتسشن.روخمهتفخ

.هلاسوگمتسینوتابهگم؟تساجکهمولعمتساوح!ههد

.هدماینالابنمگسیورنوااتهللای؟یدزکاوسم



۶۷ تافرخزود

باتکلاوباسحلاموی

.مدرمشمهالاح،رامشبدنتفگنمهب.مرومامطقفنممناخ-

.دیرادتعکر۱۱۰۳۰۵الکامش

.ینکبشیراککیهشیمن.مدناوخارهمهنمیلو-

هبمنکیمشدنور؛مشچیلو.ادخهبتسینامتسد-

؟هباوخ.۱۱۰۵۰۰

درگ.مدناوخارهمهمگیمنم.میدشیراتفرگبجع-

.هدبمهبارمدناوخهکییاهنامه،ینکبداوخیمن

ارشمرچهیدابآتفایورای.هدوبیمرچناتلبم.مدرکضرع-

رادرممکحمرچ.دننکیمنیعرشحبذاهنیا.هدرکدراونیچزا

ناتتسدهدوبنناتساوح؛یشوریتسشنیمامش.هدوبیسجنوهتشادار

شاهمهنم.تسینمیلاحالصایگیمهکییاهنیانم-

اتمروخیمنناکتماجزا.یدرکهابتشاییاجکی.مدناوخار

.ینکشتسرد

ملیفناتلامعاهظحلهظحلزاام.تسهشملیف.مناخدینیبب-

؟هیچنیا.هدبمگرمادخیا-

اجنیامناخنیبباجنیمه.بخارشاجنیامنکدردیراذگب-

..ودیتسشنلبمورمدرکموزهک

؟منمنیا-

..هکهیلبمنامهمهنیا.مناخهلب-



دازکاپشورس۶۸

.اجنیامداتفاقاچردقچ-

یلومنکرتشیبارشتسارتنکیمکمناوتیم؟منکضرعهچ-

.دنکیمنضوعارلیکسا،تساهتسکشلفقمرازفامرن

تمکیسرباسحزاادخ؟یزیربماربارسکعنیاهشیماقآ-

؟ناتارمهدیرادشلف-

.مدمآردربقزاشیپتعاسکیهزاتنم،ینزیمیفرحهچ-

.یدیسوریزیربهشیمن؟دوباجکمشلف

لامعا؟تسینشایروطنیاهتمزیرب.مرادنماخیکیدیجسم-

.هیلاخیدیسیقاب.دشفلتینینجردهکتساییابابکی

؟هشیماج-

رهودراداجاگیگ۷۰۰۰ترخآناهجیدیسره،ابابهرآ-

.تساایندگیگ۷۰۰۰مهتیب

.شاهتزیربمهیزیچیکیزومکیتتسدنوبرقسپ-

،رببارشلاح.دیدج،مرادلیفارسایزاونکتکی.هشاب-



۶۹ تافرخزود

هتشوننیتسخن،نخسنیسپاو

نیازاهکتساهتعاس،دیناوخیمارهماننیاهکنالادبال

مدوخمیوگبهکمسیونیمارنیا.ماهدشهدوسآرابتبکنیگدنز

ایندهبباختناتردقهچرگ.دوشنرصقمیسکاتمتشکارمدوخ

.مدرکادیپارایندهاوخبلدنادرککرتتماهشامامتشادنارندمآ

هن.درادنیزیچمیاربییاهنتزجهکییایندزاوماهتسخمدوخزا

اهرتخد.مراپسبلدواهبهکیرتخداتحهنویایزابمههنیقیفر

.دشدنهاوخنمدآزگرهییوگهکدنتسهییاهنومیمناشهمه

ردپیتقوزا.هتسبربتخرشمارآتساهتدمهکمههناخزا

یاضعارفنراهچامدیابهکتسایربمغیپدنکیمرکفوهدشرامیب

هکمشادادهراچیب.هدنامننامیاربشیاسآ،دنکداشراارهداوناخ

اروادبالدوبنهماننیارگامهنالا.تسواهجوتماهنابزمخزرتشیب

،یرادنیریصقتمهوتهکمنادیم!ردپ.تسنادیمنمگرمثعاب

دلوتزاشیپهکیاهتفگاهراب.یدوبردامریثاتتحتدحزاشیبوت

هباروتشاهناخبحاصهکیدرکیمیگدنزیبوخیاجردام

اردوخزونههکمنادیم.درکجارخاشغابیاههویمندیچرطاخ

ماجناردامکیرحتهبمهارراکنآمرادمتحاماینادیملووسم

.یداد

نامردیریذپنتدوخاتوتسایرامیبکییدوسح!ردام

اجکبشعقومنیااتهکیدزتفوکرسردپهبردقچ.دوشیمن

تشاداراجکابابرگم،نکزابهدشهکمهرابکیارتنامشچ؟هدوب

اتح.یتشادنیاهراچ.مرادنلدهبیزیچمهوتزااما؟دوربهک



دازکاپشورس۷۰

.دشلیمحتوتهبمهردپابجاودزاهکمنادیم

دوخزاهکیزیچاهنت.ماهدشهتسخهبیتکنیاندنکزارگید

مشخبیمهکتساهاتوکقافیهتسارروگناگربکینیمهمراد

مهاوخیم،لیباقشاداد.درکیمثکردهمهزارتهبارمهکمرداربهب

هبمهمروسانیادهچبزایتشادارنمیاوههشیمههکروطنامه

.ینکبقارمیبوخ



۷۱ تافرخزود

.هرادنییوسمامشچهگیدنمینادیمهکوت.یوخامترکون-

یاربریخراکهمهنیااهتمیقتیعضونیاابهدشلتخممایگدنز

،یماوکیرگا؟تدوخشادادزارتقحتسمیک،ینکیممدرمنیا

مهدیاش،ادخهبمنادیمن؛هدشطبضیاهکلمنیمهزایکیای

.یماهس

متسدیتفگن.متسینهکروکروک؟هیراکهچنیا.یباسحدرم-

.میتخادناوریکهبشابارام.موشصقانهزوسب



دازکاپشورس۷۲

شرازگهب

سروسونوکایملعمانابیناریارخروگزایردانیهنومنلسن

یاههنوگراکشهبمادقازوجمنودبهکدندادیدرفیریگتسدزا

اتلاصاهکمتسرهبروهشمناتسدیاقآ.تساهدرکهقطنمیروناج

هتشاداردوخزاعافددصقاهنتهکتسایعدمدشابیمیناتسکاپ

مهالبقهدربمانهکدندقتعمشحوتایحنامزاسناسانشراکاما

دیفسویدهبروهشمهقطنمردانناناسهبرگزایاهنومنراکشهبمادقا

.تساهدرک

ربخنایاپ



۷۳ تافرخزود

یسلدنآردالال*

؟یباوخیمردقچ،هگیدوشاپ-

.هرهظهگنلراغطسوهداتفاباتفآنکهاگن-

نوکتهللای.ینزیمتلغیاهمنکیمتادصمرادهلاس۵۰-

.روخب

هکریگبنوناتودوربتفیبهار.یدیباوخیچرههتسب.دوخیب-

.هتشذگلاس۳۵۰یمهفب

مهوپاهاتح.دنتفرتاتسودیهمه.یدروآرداریشروشد-

.تتروصوتهزیرببآلییاکیممهدیمهنرگووشاپ.هتفر

.مرخیمالوکیسپاپتاربمدوخ،الکیراب.مربشنوبرقوشاپ-

صرقهیقبیهزادناهبینئمطم!لییاکیم.میدرکیریگبجع-

؟نیاهبیدادباوخ

رسیبیروجکیماوخیمراپسبلییارزعهب،امیدشیراتفرگ-

درومردراپسبالصاای.دندوبات۷وگبلییربجهبدعب،هرآ..ادصو

.هگنیزیچناشدادعت



دازکاپشورس۷۴

یسپیلاکوپاالگ

.دییامرفب...ولا-

؟ییوت-

.وکبهمهمرگا.بخیلیخ-

.هلب-

؟بخ-

؟الاحهدشیچ-

؟روص-

؟یچینعی-

؟هدرکیمراکهچتاهچبتسدیمهمنآهبروپیش-

منودیمهچ،یدمک،ینیمزریزیوتشیتشاذگیمبصمالد-

.کنابتاناماقودنصوت

.لیفارسانزنفرحنماب-

.یتشاذگنماربباصعا-

.میدوبهتساوخوتزاراککیامیباسحدرم-

.میدرپسنوتهبارلییارزعفیاظودشبوخ-

.هدبارنمباوج-

هکینوازارتدوزلاسنویلمکی.دشنیمهمهخیرمیهرک-

.مینکدوبانارناشهرکمیدشروبجم.یدازقوبمیدرکغالباتهب

یدرکرکفینوخبیتسناوتنارهسهنادندکیهکیدرکهناهبمهدعب



۷۵ تافرخزود

.۵ود

اجنیاهبراکنالامدوبهدرکتجارخاعقومنامهرگا-

عمجارتساوحنیازادعب،یلیماف،ییانشآمتفگ.دیسریمن

.ینکیم

همهالصا.میدوبهداتسرفنمهیجنمزونهام.تورمالهخآ-

.دوبنواهبشاهزم

.شوتهنیربدایباقآهچبهکنکقلختانیاکیه-

؟یچ-

؟لیروآلوا-

؟یشاهمه-

.مدیمهفهکنم.هن-

وتمتساوخ.مدیمهفلوانومهزاتدوخناجهب.یدرکطلغ-

.مراذبراکرسار

؟بخوگنیسکهبالاح.نیبب-

.مرادارتاوه-

.تنابرق-

.تسرفبیتشادبوخساماسایتسار-



دازکاپشورس۷۶

هداعلاقوفتیعضوالگ

؟ولا؟ولا-

.ماهتامیهفتداتسزارکنم-

.نزنتسدنآهباقآ.هدنچتعاسمنادیمهلب-

کوششهبالامتحا.دشبیغدوبیحورکی.مدوبنوتابهن-

.دندرکدراو

.میرادهداعلاقوفتیعضونیبب-

نآیادصاباب،لیفارسا،هداعلاقوف.هداعلاقوفتیعضومگیم-

.منزیمفرحیتمالسانمرادنکمکار

زاهرامشکیافطلاقآ.هاگرارقناسربارتدوخعیرس،هرآ-

ناتادصودوشبلیکشتناتهدنورپاتدیشبرظتنمدیرادربهاگتسدنآ

.منک

.هدوبهلزلز-

ییاترازهدنچکیالامتحا.دورولادیدجحوراترازهلهچ-

.هخزرباجنیامناخ؟یتشادهبسیورس.دنوشفلتراوآریزمه

.مناخهن؟یاوخیمشیارآیارب.تسینراکردیتجاحیاضق

.افطلدییامرفب

هچب...اهنتتسدهکلییارزعهراچیب.ناسربارتدوخدوز-

!ریکن؟یربکمیمصت؟هتلاسدنچ؟هدرمن؟وکتنامام.نکنیناطیش

.نکنلطعم؟تشهب۱۵ریزمتفگنهگم

یناغفاحاورانآزارگآ.میرادوریندوبمکادیدشاجنیا.نیبب-

.مینکیمباسحناشاهابتارتنکرایبیاراداتلابوتسدوتزونه



۷۷ تافرخزود

تیامحنمض،نیمزهرکردگرمشیازفاهبوردنورهبهجوتاب

۶۹لقادحیهنیداهنگرم،ناهجمدرمهنابلطقحتازرابمزاعطاق

زیگناتریحمقرنیا.مینکیمموکحمارخیراتودبزاناسنادرایلم

کیتارکومدریغدنورناینابرقیهدمعشخبهکتسایلاحرد

ناگتخابناجزایمیندودح.دناهدوبنایماظنریغوناکدوک،گرم

ونالاسنهکودمآردمکراشقااراهنآیهدمعشخبو،نانزار

ضارتعانمض،گرمابهزرابمنیپمک.دنهدیملیکشتنارامیباتح

راب،مدرمیهقحهبتابلاطمهبیتسهناهجنامکاحیهجوتیبهب

ارریخایاهگرمناگتخابناجیاههداوناخابدوخیرادمهرگید

قوقحدضدنورنیایهماداهبتبسندوخضارتعاوهدرکمالعا

تاناویحواهناسنایمامتزاهلیسونیدب.دنکیمحیرصتاریرشب

تاضارتعایهمادارداتدوشیمتوعدنیمزیهرکهاوخیدازآ

یناگمهیاذغباصتعاهب،گرمیهلاسمهبدوخیهنایوجتملاسم

:تساحرشنیدبامیاههتساوخمها.دندنویپبنامتابلاطمقاقحاات

قوقحیناهجروشنمهسلصفزا۶و۱دنبندرمشتیمسرهب•

تایحقحربینبمرشب

گرمتبوقعوغل۰

لییارزعترضحتازاجموعلخ•

خزربملاعزاشبنجنادیهشطرشودیقیبیزاسدازآ•

هبارگرمابهزرابمشبنجیادصدناوتیمامشیگتسبمه۰
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یکیزیففذحهلیسونیدبناسنا۱.۷۸هیناثرهردهکارچ

.دنوشیم

.دوشیمننامردادجادجزگره،کرتشمدردنیا

تایحقحنالاعفیهتیمک



۷۹ تافرخزود

سومادآهللاترصنهاشیاهییوگشیپزا

تملظهکهاگنآ.منیبیمیراگزوربیاجعویزوربجع

تفجیلاغشهدامهبیزارگارشبابشنارهطودریگورفارنارهط

.نیطایشمختزایدرممادردنایعیهاشوناهنپیاهدازهاش.دوش

هداشگشناهد.دنلبشاهاجاماهتوکشرکف،راتفرهیسویورهیس

یالطبلابلشاهنازخوناینجرسارسشهاپس،رتهداشگشتحتامو

-هایسودنوشلاچهایسهبناگرزباتدناربدوخزاارهمه.باذم

نادنپسوگنیتسوپهباهگرگ.دننزهیکتناگرزبیاجربناراک

دنیآردنارادزرمتبیهردنانزهار.ناگنحشیابقهبنایناجودنوش

دنهنرسربنایاسراپیهمامعنیطایش.نایادخیسرکربناگدرب

نادرمودننکنتربنامدرمیهماجنانز،یگنازرفهالکنانادانو

نوخهبنوخ،شورخومشخومنیبیمنوخو.دنشوپبیگنهرب

.دنناشوپبگرمابگرمودننکتکاسدایرفهبدایرفودنیوش

ریشناوجریشهاگنآ.نادرمزاتماهشودننکهلازانانززاتراکب

وهامشخرچتفهودیشروخشدرگکی.دیعلبدهاوخارریپ

نیسپاورد،زرمارفرابتزایدرمو.دزیرورفقحانهبهکینوخ

امازبسشقریبرتهریتینامشچوهریتیاهرهچاب،ناتسباتیهنیدآ

ناویدرادرکهبلمعودیوگنامدرمسنجزانخس،نیکرچشلد

وکشخاهنیمز،یلاسکشخرگیدهامهدویطحقهامهدود.دیامن

دیاپنلصفهدهبشتلود.نشوراهلداماشوماخاهناهد،رتاهمشچ

شناوتزاشتین.هتسبشناتسداماثکانباتشلدهکدیایبیمودو

.دراپسیموسهبارتختهتفرگانماکودریگردشایرامیبرتنوزف



دازکاپشورس۸۰

وشیومنوچدیپسشرتخا،شتخبنوچدنلبشایناشیپواکنامه

ردارلحز،دیهانهکزورهتسجخنادب.شنطومنوچییایردشلد

تلودزاارنید،دنوشبرغمبناجهبنتنارازهو،دریگشوغآ

یسلدناهبهکنادنچدنکرارقربدادولدع.ملظزاارتلودودیاریپب

.دنیارسشحدمیسیدهبودننادشگرزب



۸۱ تافرخزود

یهاوخرظن

روظنمهبتانیاکتیریدم،ینافیایندردامشتماقازارکشتاب

هبتوعدارامشتامعنتیفیکءاقتراویهلاهاگتسدتامدخدوبهب

.دنکیمریزیهمانشسرپقیرطزاناتتارظنهئارا

رپاب.دشکیملوطهقیقد۴رثکادحریزیبایزرامرفندرکرپ

هدادتکرشزینیروحدرومکییشکهعرقردامشمرفنیاندرک

.دیوشیم

------------------ مان( یرایتخا)

=]نج=]یسنا:تسینج

-------- تگرمماگنهردنس

رگید---------- n نیمزیهرایس T سوناروایهرایس:دلوتلحم

-------------------- یانایدهرامش

؟دیدشعلطمامدوجوزاهنوگچرابنیتسخن

=]رداموردپ

=]ناتسبدمودینید

=]تیلعناهرب

ریاس------

؟دیتشادتیاضرحوریاضبقماگنهردامرومامراتفرزاایآ

=]ریخ=]یلب
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ندادناجماگنهردهدششخپیقیسومدرومردامشرظن

؟دوبهچ

=]هرابودهرابود

=؟دشیمشخپیقیسومرگم

=دینکادیپلیفارسایاربیرگیدیمرگرسافطل

ششوپارامشینامزهرودامیربمایپ۱۲۶۰۰۰یهدنتنآایآ

؟دادیم

=]ریخ=]یلب

بیترتهباردینادیمرتبسانمطابترایاربهکییاهرازبا

:دینزبهرامشتیولوا

=]ینامسآباتک

=]میقتسمیحو

D]رتیوت

بعشایوناتسبرعردعقاوامیزکرمرتفدیهدسیورسزاایآ

؟دیاهدرکهدافتسایلحمدجاسمردنآ

=]ریخ=]یلب

؟دینادیمرتهبادخابملکتیاربارهارمادک

]زامن

=] راغردتاجانم

=]ساماسا

؟دیهدیمحیجرتارادخدوجودهاوشزاتکیمادک

=]هزجعمناونعهبباتک



۸۲ تافرخزود

=]هامندرکفصنوبوچندرکاهدژاریظنیتنستازجعم

تسناوتیم،شنیرفآدراومزااتکیمادکفذحامشرظنهب

؟دنکرتناسآاراهناسنایگدنز

=]میجرناطیش

=]تلاوتکسوس

=]لغبریزیوم

=]داژنیدمحادومحم

هب)؟دومنیمرتباذجناتیاربتشهبتامدخزاتکیمادک

(دینزبهرامشتیلوابیترت

Tدنوادخءاقلردندشانف

=]تخردوراد

-لگرولگرتناکرتخد

]وئاکاکریشیشکهلول

؟تساهنوگچهیموییاهزامنزاامشیبایزرا

زوررددادعترظنزا

=]فیعض-]یلومعم-]بوخ-]یلاع

زامنرهلوطرظنزا

=]فیعض-]یلومعم-]بوخ-]یلاع

زورلوطردیریگاج

=]عیاض=]یلومعم-بوخ-یلاع

یلکیبایزرا

=]فیعض-]یلومعم-]بوخ-]یلاع

؟تسیچیطابترانابزناونعهبیبرعنابزدرومردامشرظن
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=]هشبکنخشلدهدبشحفمدآهرادنمهردامرهاوخ

-؟ناههرادیسحهچژژژژژژژژپچچگپاژچپگ

=]تسارتناسآیضافرحظفلتزایسالپسالپیسلک

؟دینادیمرترثومنارادهزوربذجیارباریشورمادک

=]یسمشمیوقتزاهدافتسا
=]رخآزورهدندومنیکشجنگ.هباتک

=]دوخرودهبنیمزشخرچتعرسشیازفا

-راطفاماگنهردهللاشاماقآلایرسینامسآنارکا

1دودسچتروصهبلقادحراگیسلامعتساندرکدازآ

بیقریاهتکرشهبمدرمشیارگتلعنیرتهمامشرظنهب

؟تسیچتیناحورداهنریظن

=]رتعیرسییوگخساپورتهبتامدخیهیارا

=]رتیوقیناسرعالطاوتاغیلبت

=]ناشتابلاطمواههدعوندوبرتنشور

،دییامنهراختساتسامزاللاوسنیاهبییوگخساپیاربرگا

=]دیهدبباوجمهاوخیمنلاسدص

نینمومبذجردناوتیمریزتارییغتزااتکیمادکامشرظنهب

(دینزبهرامشتیلوابیترتهب)؟دشابرترثوم

=]یتسهیازجاشنیرفآرداهیگدیچیپشیازفا

1ینامسآبتکهناگتفهنوطبردییاورزاجعارتنشوردومن

-یلکلاتابورشمفرصمیزاسدازآ



۸۵ تافرخزود

رابدیدوبرضاحایآ،خسانتمتسیسندوبیشنیزگتروصرد

؟دینکهبرجتاریناسنایگدنزرگید

=]ریخ=]یلب

دینکتفایردلیمیایهلاهاگرابزاهکدیرادنلیامترگا-
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یگدنزثکمن

هایسثکاخهبارماهچبهکدرمینیشبهایسثکاخهبیهلا-

.یدنوشنراگزورنیاهبارنمهکینیبنشوخزوریهلا،یدنوشن

.ماوخیمارماهچب.ادخیا.هرننییاپتولگوتشوخبآیهلا

.تشادتسودیزبسهمرقماهچبردقچ.تاربهریمبتردام.مبارهس

.یتشکارماهچبوت.درمهنکتتنعلادخ،ادخیا.ناماممدرگبترود

،لتاق.مراذگیمنتزا

یدید.متسنودیمنهکنم؟نزمنکیلاحتهبیروجهچ-

نیمهرظنریزهکیهاگدادهزات.درکماهئربتمههداوناخهاگدادهک

ربلادکرادمهتشون.هشابنمنتهبرسداوخیمنهکسوواکیک

متسریاقآلوا،فیدرمهتمطسوتلتقتنواعموتیرماعرددمعت

.دشنهتسنادزرحمناتسلبازدلوتملازدنزرفنتمهتهبروهشمناتساد

.مالسلاو

گسکیهزادناهب،زغمواگنتلیپناتسدمتسریاقآیکشاک-

هکنکنهاگدادهاگدادنمیارب،متسرنیبب.مالسلاو.تشادنادجاو

هتشغآنمیهچبنوخهبشتسدمهتفاثکسوواکیکنوادوخ

.یدناسرریدارورادشوننواهکهرذگنتزاادخ.تسا

متفگرابدص؟ناه،مگبتاربرابدنچارزیچکیهخآ-

.هدروآردشدوخزاهرعاشنیا.تساههناسفالام.هیکلاورادشون

تساوخیم،تشادمخزبسجاتودویلگودکیسوواکیک

.درکلطعمیه،تسینراکردییورادشونهکهشناورشتسد

الاح،دوبنهناسفامتشکاردیفسویدیتفگیمیتقوروطچ-



۸۷ تافرخزود

نیارکفهبطقف.دیلتاقناتهمه،لتاق،وگغورد؟دشهناسفاورادشون

مهوت.دیتسهیلاشوپردقچهمهفنیسک.هشناورناتتسدهکدیتسه

.هشدنلبتتسدوروهریگبارتاجیدیسریمنوچشیتشک

دنتفگ.تشادنربخمهمحورنم؟هنیمهتوتینزیمهیفرحهچ-

همه.دندرکریخستاردیپسژدوناریازرمهبدناهدرکهلمحاهکرت

هرذکی.متساوخیمن.متسنودیمننمهللابهللاو.دنتشکمدزامهار

.نزیشابهتشادفاصنا

نمیاربتفارشزاهکدرببارتاهقشودشیروتفارشراوشدرم

درکینزرجهکدوبیک،دناباوخارتتشپماهچبیتقو.ینزنفرح

دروآریگتلهمکیاتدوبیک؟هشنیزابهشنهساتتفگیکلاو

لقاالیدرکن.شدوخیهلاسهدزاودهچبولهپوتدزارشریشمش

؟مرادنفاصنانمالاح.موسرابیاربیراذگبینکیفالت

.دوبنوخزارپاجهمه.دندزیمریتفرطرهزا.دوبگنجاباب-

مدزیمن.مدزکلکنمهرآ.دننکیمنشخپاولحهکمهگنجوت

ومدیدیمنارزورنیاودوبوهدیربیکشاکهک.دوبهدیربارمرس

الصا.متسنودیمرگاادخیدنوادخهب.متسشنیمنراگزورنیاهب

هکتساهچبکیبارهسمدرکیمرکفنم.مدرکیمنمهشرکف

نیامتسنودیمهچ.هنکیمیزابناگوچیشاقفرابهچوکوتهراد

؟شدوخهساوهدشدرمهمه

؟هرخالابشیادیدینیببارتابابیتساوخیمردقنیا،رداممریمب-

تشردهکسب،ودناوکتسالکشمداتسرفدوبهکشلاس۳ماهچب

.هشبشاهتخوسردپردپلثمشرسریختساوخیم.هللااشامدوب

.مروخیمارتاهیزابمبیرغنمهنننیالوگنم،متسرنکنلایخ

رودمدنببیدوبهداتسرفهکمهیکسامسامنآامکح.شیدوبهدید

دیسرپیمتزایههکگنجوتارچالصا.یدوبهدیدمهشتسد
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؟ناهیتفریمهرفطهناییمتسر

یاههرهمگنجرخآمردامناجهب؟همادکیزابمبیرغنمهنن-

دیاشمتفگ.مدرکنروابلوانمهزات.دادناشنمهبارشوزابرود

نمرگمهنرگو.هنزبلوگارنمهدیرخاراهلدبینیچنیازایکی

.مرادهصغ.هخآمردپمنم.ادخیا...ارمدروخهچبمتشادرازآ

.مهفب.دوبمهنمهچب

یروگمادکلاسهدزاودنیا؟تندرکیردپدوبنیا!ردپ-

یدمآ؟همدنچیسالکهچبنیایتسنادیمالصا؟سپیدوب

یتفگماهلماحنمیدیمهفاتدعبیدرکارتلاحوقشعناگنمس

الاح؟یدرمناوجهنیا.ینوولهپیلیخ.یدرمیلیخ.شایزادنبدیاب

مهشدعبویدرکراکشارتروگ.تاربهگبرعشوراینوایه

یتفریدرکلاوارشاهچباباهنتنزکی؟یدرگمگارتروگ

مئادرخهرنیاقفرنواابیراوخداشتدوخلوقهب؟تیشایعلابند

لیمافوکفوهیاسمهوردوت؟نگبیچمدرمیتفگن.ترمخلا

هک،ماهچبرطاخهبمدیرخنوجهبارشاهمهیلو.دنامنمیاربوربآ

،شایتشکهشدنلبتتسدورهکنیاسرتزالاسهدزاودزادعبوت

کیمادم.هریمنتدایراگنایچیه.نزوتیهظفاحزاناما-

.نمرسوتینزیمیه،یرآیمردتاهلکنادجامکزادیدجزیچ

یه،هشیمیزیچکیات.هشیپلاسهدزاودهدلامیگیمهکییانیا

تاههدنورپیهمههشیمه.دآیمتدایشیپلاسدصیاهقافتاوت

هموتخمهشیمهیاربوتیهظفاحیوتیعوضومکیهشیمن.دنزاب

،شخرلابندناروتمدوبهدماینودوبهتسکشماپملقشاک.دوشب

نومیگدنزونمهباریکریپرطاقنوامهلوازا،یکشاک-

ارفرخزمتاغیلبتنیالوگوگباررخنم.یدادیمحیجرت

تفرعم،هرادتقادص،هرادتفارش،هناولهپناهجمتفگ.مدروخ

دیدلبطقفهکتفلکندرگتالتشمکی.دیانیمهناتهمه.هراد

لام.دینکزادناربارنوتوزابتشپهنیآوتودینزبغورآودیروخب



۸۹ تافرخزود

نوخسورخحبصاقآ.دمآردبآزامهزابرتفکنومرسریخهکام

لگشپ،طایحوتمهنم،هنزبفرحشاغرمابهنیشبگسقوبات

.منکعمجبسا

لوا،ینزبفرحصخشمعوضومکیدرومردافطلدوشیم-

ارغرمیسهکمهالاح،یهدیمریگورادشونهبدعب،لتاقیگیم

کیهکلبرپنهخاشنواهبهخاشنیازاردقنیا.ینکیمهرخسم

.میریگبیاهجیتن

اهنیایهمهنمرظنزا.مرپیمنهخاشنواهبهخاشنیازانم=

ادانیاینابرقارنموتاهچبوت.هزیچکیشاهمه.هرادطبرمههب

کدرکفوتشاهمه.یدرکروهدنلیطوطنواوتیناولهپراوطاو

تیعقومرطاخهبطقفیدرکجاودزامهنماب.یدوبتدوخزپو

.زرمایبادخماباب

نیالکهگم.دیشکنمخرهبارشابابنیازاب.مابابمابابماباب-

یتخبدبیهمه؟هدوبشهاشداپاقآالاحهکدوبردقهچناگنمس

.هیروجکییسکرهالوا.دآیمشناسفناسچرتخدوتابابزانم

ومتسینهکمشابتنوجابابلثمدیابنمهکیتشاداجیبعقوتوت

نمشیپیدموابشهفصنتدوخوت،امید.متسینهکملاحشوخ

رکشارادخ.یدرکسولارتدوخیهودوبزابتاهدنخشینو

.ینکراکنایشابهتساوخنالاحهکدناهتشونارمهاهنیایهمههک

نکنلایخ،یتساوخیمتدوخهساوارهچبمهلوازاوت،شدنموس

هکمهدعب.مشابابنمیدوبهتفگنشاهبهکاهتدمات.مرادنربخ

.دسربشاهبیتشاذگیمنمدرکیمتسپشاربیچره

.هدشنعارتخاتسپهکزونه-

.هیچمروظنمینودیم.هنکیمدرخارمباصعاتقالخانیا-

مفرحلصاهبهکییاجهب،یتفوکرهاییرتفککیپ،همان،تسپ

.یدبریگ،مگبطلغیزیچکییرظتنمینکهجوت

وزپبوروشبلاس۱۲.میدشراکهدبمهیزیچکیالاح،ایب-
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ملگتسدیدزالاح.نککشخورتدیماولدرازهاباراقآیهچب

یاربارهچبنمیگیم؟هیقابمهتامینوتروقود،یدرکرپرپار

یاهرتسوپزارپشقاتاهمهروطچ؟متفگنشهب؟متساوخیممدوخ

زورره.یدوبهدرکرسارهرادخاشهالکهکینامه؟دوبوتیناوج

وتدمواهکزورنوا.مشابابلثمماوخیمتفگیمدزیملبمد

دادارشاکیتاننهاریپ،شمدیدهکدوبیرابنیرخآ،هنکادیپار

.هریمبتردامیهلا،نکوتاماربارنیانامامتفگ

.منکیمقدمرادادخهب.یدزشیتآارملد.نزنکنهیرگ-

یرتخدکینامامهکدزساماسامهبزرمبلزاهزات-

میربدییآیممدرکادیپهکاراباب.هدیرفآدرگشمسامدید

؟شیراگتساوخ

!هدشنعارتخاهکساماسا،یلو-

...ارنمیاداالاح-

.ادخهبهن-

ادخهدنبلوکرهمناخزورید.دیسابرککیهتورسناتهمه-

،مناخهیلاعای.دوبرپشلدردقنیا،تیلستیاربدوبهتفرگسامت

.نمرپوسقباسنز

؟دنتفرگقالطهگم-

؟یرادنربخ.ابابهرآ-

!!هن-

وتهکدرمتایحوتفتیا...هزات،هتقویلیخهکنوا.هوا-

مههچبنواهبیزابهقح،ینکیمترپارنمساوحزابهگنشملانیا

........نادجویب.یلتاق.یدزهقح

.تگنیدتگنیدتگنید

«دیشابرکفهبنونکامهزا.دشابخلتدناوتیمهدنیآ»

.دیهاوخبناتهلحمهناخورادزاارمتسردیدجزیاس.مودناکیشخر



۹۱ تافرخزود

دزاف:مدآتقلخ
ودراف.م

لیتیدهشقناتدنچ،هیلاعهیلگتکامنامه.ناجسدنهمنیبب-

.مینکعورشارهاگراکزیهجتمکمکمهامهکهدبشزا

مرظنهبهچرگتسینکدبهکشنویسیزپمک،ریگنتخس-

تسدبنراقتنودبارلداعتنیمهیتسناوتیمرگا.هدشیتنسیمک

.دوبرتباذجیلیخیروایب

نارگیلیخ.مینکفذحدیابمهارهتفرشیپییایوبمتسیسنیا-

یلیفحرطیاربهکاهیثلثمینیبنامهزایهاوخیم.دیآیمرد

یلوهرادیراکفیثکیمک.نکلوسنکشاهبرانکیدوبهتشاذگ

.مینکیمیرکفکیادعبمهلیفیارب.دزادنایمهارارراک

کیاتیروجنیا.فرطودراذگبرادربالابزامهاراهشوگ-

.دوشیمعمجشوتبآدایبناراب

امتح.تسینبوخیروطنیا؟تسالابنآشاوییپیسیتفگ-

.دریگیمروتکسدبتحارنوچتفسزیچکییوتشراذگب

؟درادقیبطتهماننییآابیدرککچارشاهزاسمتسیسیتسار-

یسونارواهرایسلثماجنوا؟دنکتکرحدناوتیماپاتودابینئمطم

.دروخیمبآییاتهدادودحششنارگ،اهتسین

طقف.یسدنهمدوشیمنمیلاحیصصختیاهزیچنیانم-

امرفراکودرکنزاورپمهرخآهکهشبغرمرتشحرطلثممهاوخیمن

.دیشکالابارراکیارجانسحدصردهد

یتنارگلوصحمدنتفگ.مدرکلاوسمهارهیضقنوایتسار-

ارشایناسرنوختاسیساتیناوتیمتحارلایخابمهامش.درادن
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.یریگبرتکیرابهرامشودیکی

مدیمهفنیتشاذگشاهنادرمیاربهکهنیسنیازیچکیاقآ-

مهنآ،اتودرثکادح.نکمکارشدادعتلقاالیلو.ابابدشاب-

؟هبوخ،یسانشییابیزرطاخضحمامشلوقهب

هبیکشاکیلو.هدمآردبآزابوخدعقمزویسکیمنیا-

متسیسالثم.یدادیمتخسوتفسگنینوزکیجروجیقاب

.یلسانتیشکهلولیورتسردهداتفابالضاف

هژورپرس،راذگبرتمکهدبتاریخادخاروم،هتفرنمدایات-

.دشجرخیلیخسرخ

مهیتشاذگومهمهنآهکتومامهساو؟همادکیتیلیبنیتساس-

رصک.دندزخیناشهمهرخآهک

نارکیلیخرازابوتشاینیچنالا،راذبمکیلیخیلو.دشاب-

الکاهنیارگمالصا.هزیریمشاقوف؟سدنهمهیچتیفیک-

؟دننکرمعهرارقلاسداتشهداتفهزارتشیب

یراذگبمهلاباتودیاراداجتشپنآهکالاحیتساوخیمن-

نآاتشکبارطاسبنازردمکلقاسپ،اهدنامیمیلاخیلیخ-

.مرادنارجنپهدامنویسیمکرظانابندزهلکورسهلصوح.تشپ

فیسمهرگا.هدشیمیدقرکید،یسدنهمدهاوخیمنمهمد-

هدافتسالیفغامدیاجهبمیرادیمهگن،هتخیرارشاهبلاقهللا

.مینکیم

.دیآیمنریگشاحلاصم.دهدبتریخادخنکفذحمهخاش-

غالایهژورپ.دنشابهتشادارشاهدافتساروعشمنکنرکفمهاهنیا

لماکتزافوتمیدشروبجمرخآ؟مهناجهبدنداتفاروطچهتدای

.مینکفذح



۹۳ تافرخزود

وساریاربهکراذگبیزاگنامهزایاوخیم؟یعافدمتسیس-

هکییاهنامهزایمککیهدشمیرحتشتادراومهرگا؟یتشاذگ

.دشابشایسبمنامگیراذگبیرادرابناوت

رتشیبارشکنرعونتهکنیازج.تسینیرکیادیصاخزیچ-

یاهیرتشممینکدیلوترگامههایسایدرزتالوصحمالثم.نک

.درادارشدوخیصاخ

ناسرباراههشقندوز،نکحالصایتسنوتارشاهچرهالعف-

هکهدبدوز.هوبنادیلوتدتسرفبراکنامیپمهدبمهاوخیم.متسد

هژورپیکینوا.مینکتکرشمهنجیحارطیهصقانموتمیناوتب

شتاعلاطممیناوتیم،دنهاوخیممههرایسنامهیارب.هیرادبآنون

.مینزبپکنیمهزامه

یلیخندرگتشپیلسانتتلآیاجمرظنهب،رخآزیچکی-

رابنایوت،دشابیرنفهکیرادنرارصاشمرفیوررگاانمض-

.هدمآدایزراوخهچرومغامدیدادعتکی
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یسلدنآنادزدالگ

قاپلاقنامهتقح؟مدرکتعمجنابایخوتزامدرکدببصالد

متفرگارتتسد.یدزدهلددننکتنتهبنوج.دوبیرببیجویزد

هخآ.مهدبسپارشناواتدیابالاحیکاخریزسنیزیبوتتمدروآ

نآرادرکال.هنکیممیاقراغوتارهقیتعسنجمدآ،مارحهبکمن

هتسبارنامراب،بآرونآدوبهدیسر.دوبسونایقددهعلاماههکس

تقونواهمهفبساموترتسم؟یدیسرتگسزاهتخوسردپ.میدوب

تایگنفجنیایدرکرکف.هدمآردتلاخد،یسرتبگسلثمدیاب

وراغوتیتشاذگارلوپوت.تاهننناوجهرآ؟هریمشدروخهب

مریگ.دندیباوخراغنامهوتلدعدندمآرفنتشهوتفهدعب

روابارمع،تنودریشوتدرکنورفاریزیتساموتقآاجنیمهات

اهناجآمهدعبدبال!ییاونانهتفراهلوپابشحبصناشیکیهنک

نمهکیساموتقآ؟دندرباهلوپابارناشهتسدوراددنتخیر

.هریمنشتکوتاهیزابمبیرغنمهنننیازامولککی،مسانشیم

کییدرکیلوپاهاراههکسهکتشادیممرولایخمدوبمهنم

یسرپیمنمزا؟هتیلاح.یسدنوختاهحتافشاداد،شورمهبآ

.ثکاچهبنزبوتلوکورراذبارتمد،ناوخسورخ



۹ ۵ تافرخزود

نمیرهاابهرظانم:ادوهیتافشاکم

.مدناتسیمارنانامیاتسسمیلستمیاههسوسوهبهنالدهداسهچ-

.تشذگردمهنمتیقالخزاوتتنایخهکنآلاح

،وتتثابخربدوبنمتفالختشذگردهچنآ-

تراگدرورپرادنپزاتایدیلپهکاقح!فلاخانهفیلخیهز-

.یدادنوزفاییانعمارهانگوت.دمآرتراورپ

تاهدننکزئمشمتوهشوتسارشبنتخانشنزاناشنوتینامداش-

.لقعندرکمیقعیارب

تخلرکیپربخیمهبرضره.تسینیزابسوهرسزارورسنیا-

وزابهمینهکشنامشچوشنینوخیانزاقمریبهلانرهوادخ

هکیرختفموت.دوبناطیشیزابقشع،تسیرگنیمنمهبهتسخ

یناشیپربیاهسوبزاوتمهسهچرگیدوبهنادواجعامجنیاشکاج

.تساناگیامورفقالخایبلطتمینغویهاوخمهس-

شاک،یراذگباوریغهبیناوتیمنهکتسایکرتامخزودهتبلا-

ریخزاهنارسهریخهکناسنامه،مدناهررشرشزااررشبنم-

.متشذگادخیهاوخریخ

،یدیرخادخراسخرزایاهسوبهبارخزودهمخدنیرتفوخم-

؟یشورفیمهچهباررشوریخکنیا

ارشیوختوخرنیدباتمراپسیمناکلفسهباررشوریخ-

.دنشخبسدقتارناشتوخننادبودنهدنیکست
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رگدابودسانشهاریکیاب.تسارشبماشمومشچودرشوریخ-

.دزیرگهنتفزا

دیماننامیاارنآهکتساناطیشفرگششنیرفآرشوریخ-

دوخهکیمدنآدیمانناسناارواهکتساناسنایهدیرفآادخو

.دناوخادخار

یهعدخ،ندناوخادخاردوخوریخاررشورشارریخ-

مانرههبارهعدخنیایراتخموت.قلخحورندیرخیاربدوبنم

.یرتهربخنمزانآردنوچ،یناوخب

لقعطقف،شتشونرسهبتساناسناندشمیلسترشوریخ-

باختناناوتیمدرخاباهنت.تسایراعرابتراقحیاههدقعزا

.درک

زاانعم،ینادیمهدقعویناوخیمهعدخرگااررشوریخ-

.یاهدناتسمهباختنا

.تسوترابتلذیزابهبنیکمت،رشوریخنایمباختنا-

.نداداووتسارایتخانایمیقیقحباختنا

یتخلیداداونمهبوتهکناسنآ.دنربجهکسیوررد،ودره-

.یدرکرایتخاارادخهبتنایخدوخلایخهبهک

نامسآردیادخونامدرمنایمییادخزاهببولصمیادخ-

.بولصمیادخزاهب

هبوت.دوشیممرشردمهناطیش،تعانشهمهنیانتفنشزا-

.یدناهرادخزاارایندهکیرتهتسیاشتیناطیش

.وتزااردوخومدناهرایندزاارادخنم-

مدنمکرد،هتخیرگنمرشزادربنامگهکمدنآرشب-
میس

.هتخیوا

تنامشچ،ییاخیملایخدوخربویناوخیمهعدخنارگیدرب-

.دوب



۹۷ تافرخزود

.دوبیسیلبا،تفرخلسمهبحیسمابهکنآ-

؟ینیبیم-

.منکهداراهچره-

.دوشیمیراجوتنابزرب-

.یسپنیزوت-

.یسوبحمنمنوردرد-

.هنوگچهکیدیمهفن-

،یناریمنخسنمناگژاواب-

.نمنابززا-

.نمیادصاب-

.نمنایبزا-

.ینمراکفاردوت-

.ینمراکفاوت-

تنوردردهکمنمنیادیاش.یتخلارادیشه-

؟ینیبیم.ماهدرکهنحر-

منکهداراهچره-

دوشیمیراجوتنابزرب-

.ینمراکفاوت-

یا،درکیهاوخنرخسمارمنخس.درادنیگنررگیدتگنرین-

.یسیلبا

نامگایینکترارشیناطیشلیامشابیرادمرش؟هدشهچ-

تساتقامحایتراقح؟تخانشمهاوخنیسانخزااردوخینکیم

؟نمیرهایایاهدمآتقیقحراکیپهبهقحابهک

.تسایمدآتدابع،دیدرت.متسینتاهسیسدریسا،یسیلبایا-

هبکشنآو.درادنهاریکیهباما،دنکیمهنخریرادنپرههب

.تساشیوخنتشیوخ

هبمربیمهانپ.دسانشنشیوخزاناطیشرگارشبزاتفگش-
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.مهورشزامهف

وتساهسوسونتسبآناسنا.نوعلمیاهدنامنوتیاربیهانپ-

.منکیمطقسارسیلبانیاشیوخنتشکابنم

یسدحتسردارتتشونرس.نوبخمیاهدنامنوتیاربیهار-

.ینکبیناوتیمنفرصنمشیوخنتشکزاارمیزابنیاهبامایداز

.ییوتهدنزاباریزابنیاهکنادب

؟دناوخمشوگردایمتساوخدوخارشیوخنتشک-

.دزاسنتسسممیمصتیسیلبایهسیسدومتساوخدوخ-

؟دونشیممیوگیمدوخهبهچنآرگم-

.یزاسمهارمگهکلبییامنیماونینچهکییوگیمندوخهب-

هکدشاب.تساریسانمردسیلباهکتسینیدیدرترگید-

.دوشناطیشباذعزاغآ،نمنایاپ

؟تسامدآتدابعدیدرتهکیناطیشیاعدانآدشهچ-

،نمهنیتفگوتارنآ،راکمیا-

ملقعوینازغلبممزعهکیدرکزاسرگیدینخس،راکدبیا-

.ینازرلب

،نمهنیدوبوتدادرسرگیدینخسهکنآهدنامردیا-

،وتهنمانمامادناربارنخسنیسپاوهکنآ.هدناریا-

متوکسهکیدناروتتسخنزانخس.ناطیشیاشومخ-

تباذعهبتلادجاتمهدیمدنویپمگرمهبکنیاارمتوکس،یناتسب

.دزیمایب



۹۹ تافرخزود

یسدقزاسوتخاس*

شنتبهکتاهتفشزانوا.تسینییانبعضونیا.یلیلخسوانیبب

تتولیپ.تسینزارتشایکییلیکومدوخمهاهراوید.دوبنامیسمک

اهراویدمیتفگ.مدبهیدساهابیلکدشیرادرهشزوجمزارتشیب

.یتخادناراکهایسگنسروداترودیتشادربهک،ینکتینارگار

لوازاهکاراههرجنپ.یزاسفکباغودورهداتفاهکمهتاپاج

هکیتخادناراکنادوانکییدمواشضوع.یراذگبتفرتدای

.امیهباوخکیکنولآنیاهبهسربهچهدایزمهنارهتیلصمیارب

یمورارشامن،منکیملبمنکیملایتفگیدمآیهدادرارقلبق

،مزاسیمنپاارتاهناخزپشآ،مزادنایمسکلفرهشیش،مرآیمرد

،منکیمیراکزتیبارروداترود،مراذگیمیسکابروالفردمد

هسیتفگهتدای.مراذگیمراکهفرطهسهنیموشکیرتسمیهشوگ

مروبجم،یرادیمنربمهاریحویشوگالاح؟مهدیملیوحتههام

نگیمامهبهشابتداییلو.مراذگبماغیپتاربباوخوتیه

مهرگیدیاجمرادنربخنکنلایخ،شادادهداهشلاوبیغلاملاع

هرایبووهشنزرسیریپمدهکیمدآهگیملیفارسا،یتفرگراک

تسبهشیمارربیخردهرخالاب.هریگباتوداتودمههژورپهکهلهس

یلو،مرادنیراکشاهنیاهبنم.هشیمنارکیالمناهدردیلو

حلاصمهکیدرکهنوبلوا،یناودیمرسارامیارادهکههام۸نالا

.مدروآمدزرابینامسآگنسکیابنامیسناسیناتودهک،همک

.درکراکهشیمنهنوتسمزهکیدادشکهامهسهکمهلاسرونآ

وتمدروآمتفرگمهترسپتسدهکمینکتارتنکرگراکیتفگ
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نالانم؟تساجکتفاصناهخآ.هلیطعتهاگراکزابهکمهالاح،راک

هرابودادرفای؟یلیلخیسواهیچینادیمالصا.درممنامسآیهراوآ

دوبشقح.منزیماریراکامندیقالکای،یزادنایمهارارهاگراک

.یشهلاغزجمتشاذگیم،شیتآوتتتخادناوراییتقو



۱۰۱ تافرخزود

!حونیاقایاالگ

کسوسهکیدادنصیخشت،تزعابرمعلاس۹۵۰زادعب

تلیوحتترسپتسیندوخیب؟ینکنتیتشکراوسارحارتسم

!تفرگیمن
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موددوزیپا-ثکزیرهکالگ

همهابولماک،یسیونباراجنیاتندروآهکیتلعمهاوخیم-

.تاییزج

تمایقمایقات.هدایزماهلصوحنم،یسیونیممههگیدرابدص-

.منامیمرظتنمهدشمه

یراکره.اجنیامنمتربمغیپوادخنالا.تفاثکروخنمسق-

.دوشیمنرادربخمهسکچیه.منکیمتاهابمهاوخب

فرحنوعرفزانم.دنتسکشاجنیامهوتزارتهدنگ!تخبدب-

تلاحهبیاویلو.یآیمرقمشرخآ.یتسینیچیههکوت.مدیشک

،یبنجبریدارگا

مهمناشاربمهتاسییر.یاهتخوسفیثکسوساجکیوت-

شایرکونهکسورسجروجنیمه.دآیمترسهبهچهکتسین

هبسکچیه.هزوسیمتلاحهبملد.تخورفاروت،یدرکیمار

؟یمهفیم.یرادندوجو.یدشمامتوت.هسریمنتداد

تاهزرهیاهمشچماوخیم،نکهاگننمهبالابریگبارترس-

؟ییاجنیاهتقودنچنالا.منیببار

مهشدایسکچیه؟ینیبیمایندتقوهبهام۱۵دوشیمنیا-

.دننکیمنتاربهگیدمهتاریخکیاتح،ییاجنیاوتهکتسین

تسامیذوفنمهیسکراملراک.میدیرخمهارتاهسیئر-

یعقومنآتشذگ،صالخ.دشمامترگیدامشیهرود.نالا

تاشوگهبییاهربخیدوزهبالاح.دیدوبتاقولخمفرشاهک

ریگتسدشایمیتهناخیوتارادخهک[نادبردقنیمه.دسریم



۱۰۳ تافرخزود

میژردهاوخبهکدنکپاچهوزجیسکرگاهدرکلایخ.میدرک

هکهنواتبونالاحزا.دورردرسقدناوتیمدنکمرنیزادناربار

طوقسدریگبهلصافبالقناطخزاسکره.دهدبسپباسح

نیمهشتبقاعدنکنیهوتتاسدقمهبدهاوخبیسکره.دنکیم

هبنیبرودیولج،میدرکشلونیواهناخژافوشیوتزورود.تسا

.هتفگارزایپاتریس.درکفارتعامهمیرمابهطبار

.یگبدیاباریدروخیهگره،ینزبفرحهکهتدوخعفنهب-

اریدرکیراکتفاثکرهام.میرادنربخامینکرکفهکهن-

تاهراکهرذهرذ.میدوبرتکیدزنتهبندرگگرزاام.مینادیم

.منوشبتدوخفیثکنوبززاماوخیمیلو.میرادربخار

؟یتشادیاهطبارهچدنومگیزابوگبنمهب-

هطبارنمروظنم.یدناوخهکیدناوخارشباتک.یشک...ثک-

؟ینکراکنایاوخیمهنکن.هیصوصخ

.لاغشآنکهایسارتدوخورب.هرپفیجارانیازانمشوگ-

وتشادقرفنمابدیورفنامز.دیگیماراهنیمهشلواناتهمه

.هدننملیوحتارتایادنرچنیاودوبهدرمنمزالبق

اردیدیباوخمهابهکییاههعفددادعتام.منودیمننمنکنرکف-

متسرفیمارتاهدنورپهنرگا.یتفگهکیتفگتدوخرگا.مینادیم

کی.دنهدبشوگاروتفیجاراهکدنتسیننملثماجنآ۷خزود

.دننکیمتسحنقلحوتموقزیهدبطلغباوج

؟هنزبسیلارتاجکیتشادتسودوگبالاح-

رکفهبدیابدیلامیماروتهکیعقومنوا؟ینکیممرش؟هیچ-

.ایحیبیدوبیمنالا

.یدیدنتدوخ.میدادماغیپام.یدرکیمعمجارتساوحدیاب-

ناشرولایخرگیدوتلاثماهکدشیبالقنامادعاهشپاب؟هتدایدورمن

.درادن

هکیعقومنوارودزمیتفرگیملوپاهیکزامینادیمام-
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ناکتمدناشاربگسلثمویتفرگیمتابابرازاارتبیجاوم

هکدادیملوپتهبنوراق.میتشادرظنتحتارناتهمه،یدادیم

؟ناهینکبیطلغهچ

اجنیا.دنراذگبتالالهبیلیلهکتسین۲۰۹دنباجنیا-

.همامتتراک؟یمهفیم.تسینراکردمهیتشگرب.هخزرب

هکمتسینرکنموریکننم،یفرطیسکدباب،راینردادانمیارب-

ییوجزابهتقودنچینادیم.یهدبلیوحتمهبیتساوخیفرخزمره

.یایبفرحهکمنکیمیراک.مدرکمیجانیسنمارلیباق؟منکیم

.دننزبفرحتاجهبتاپوتسدهکمارآیمترسیراک

دیاباروتلثمینجل.مدلببوخاروتلاثماابدروخربنم!نیبب-

نیمزهک؟بخ،میدروآرتولنیترامرسهکارییالبنومه.درکهل

لئاسمراذنمتفگیه،یدرکیمدیابارتراکباسح...دزیمسیل

.اجنیاهبهشکب

اجبارهزورزامنویزادنبنییاپارترسهکنیایاجهب-

بجعتهیچ.یدناوخیمارینیدییاهرکفنشوریاهباتک،یرایب

نیاهکنآ.تخبدبدندرکنمحرتهب.همامتناتراک؟ناهینکیم

ناشنتهباریتعیرشطختسدیاوخیمهتفگمهشاهیقبهتفگار

شرسهبهچینادیم؟هدادیمطخوتهبهدرکفارتعاهکمهدب

هگیداتلهجوبارانکشابواولذارادنبوتشمیتخادنا؟میدروآ

.هنکیلوضفامراکوتهنکنسوه

نالانیمهماوخبرگا.منکیمنمحرنم.هدنجرداموشهفخ-

نزرسهبیراکنامهاجنیاهرایبمهتارتخدلییارزعمراپسیم

[تساموهفمانراونیاجنیا...دمآبهلوبا

؟ناهکزیرهکمنادرگتربیاوخیمهنکن-

.دشالاحناه-

.هدازمارحوگبرتدنلب-

رابکیاریتفگهکییاهنیمهمهاوخیمالاح،الکیرابآ-



۱۰۵ تافرخزود

.نکشوگ،یدرکیراکمهرگانیب،یگبمههیقبیاربرگید

تاهیتاقالماههعمجبشمراذگیم؟بخ،یدرکیراکمهرگا

مهاوخیم.منکیمعطقمهارتاهحتافنیمههنرگا.ینیببار

.یگبمهرگیدرابکی؟یتفگنالاهکییاهنیمه

عمجارتساوحبوخ.دننکیمتراضحایهورگکیادرف-

فرحرونیازاهملککی.یروآیمنردیزابمبیرغنمهنن.نک

امیگبیچرههشابتدای،یگیمیدرکیتنایخره.یدزنیداز

.منکیمعطقاریایکبلعنطابتراینکاطخاپزاتسد.میونشیم

.یدیدتدوخمشچزایدیدهچرهتقونآ

:زورنآیادرف

دوجوهلبتمسهبنتفرابتسهناکمنیاردیحوررگاافطل-

.دنکمالعااردوخ

ماهتسودیاههرامش.ماهدرکمگارمایشوگنم،زیزعحور-

ریخایهلبتمالعتمسهبنتفرابافطل.دوبهریخذنآیوتشاهمه

.مرگتمد.تساجکینادیموتایآهکوگب
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تساوخرفیکالگ

یمالسابالقناهاگداد۱۷یهبعش:یگدیسرعجرم

مهتمتاعالطا

نابرهمیهدنشخب:یگداوناخمان

یلاعتیراب:هبروهشم

یرفیکهقباسدقاف

درادن:رلپمان

لزا:دلوتم

تانیاک:هرداص

:ماهتا

ط/۱۸۲/۵۸هسالکهدنورپردهرداصتساوخرفیکبسح

تافیرشتیطزاسپو،بالقنایارسدادیسرپزابموسیهبعش

یاریاشنایتآحرشهبومالعااریگدیسرمتخهاگداد،ینوناق

رظنراهظاتیحالصمدعهبهجوتاب،نابرهمهدنشخبیاقآ،مهتم

افرص،یوزوحوینیدتالیصحتهنوگرهنودب،یبهذملیاسمرد

تلاخدتیناحورهبطوبرمرومارد،یبرعنابزربطلستتلعهب

یسدقمعرشمانهبنهومماکحاراولاسصهبمادقاهنارسدوخوهدرک

رب.تساهدومنمالسا

ریثکتوباتکدلجکیرشنهبمادقا،یمایدرمبیرفابهدربمان

ملظهیلعداهجهبارشنادیرمنآیطهکهدومنعیسوژاریتردنآ



۱۰۷ تافرخزود

ریغهبرارصادصقهببیذاکارشنوارتفاقادصمهکهدومنقیوشت

.تسا

یفارخیهلاسمحرطابوهدربمان،رکذلاروکذمباتکرد

یصوصخلایلعونامزماماترضحهبیاهراشاچیهربمایپتیمتاخ

هیقفتیالوهبیلمعمازتلامدعقادصمهک،هدومننشاقحرببیان

.تسا

یناکمردهجنکشهبدنداتفایومادردهکیناسکدیدهتابمهتم

،هدشپملپوفشکیماظتنایورینطسوتهک،خزودهبموسوم

اریمومعناهذاشیوشتودوخموشعماطمندرکیلمعدصق

.هتشاد

نت۱۲۴۰۰۰تنواعمیهطساوهبویمرهتکرشلیکشتابیو

هتشادارتلادعشرتسگویریگوضعدصق،دوخیاههخاشرسزا

هئطوتنیا.تسایمومعمظنردلالخادصقهبینابتقادصمهک

.دشهفخهفطنردوفشکمالسایاملعطسوت

نایرججیورتهب،تعیبطشنیرفآردزبسدامنزاهدافتساابمهتم

.هتشادتردابمهنتف

هبارتموکحهکتساهدادهدعو،نهومیبلاطمیطهدربمان

حرط.دناهدوبفعضتسمنیمزردهکدرپسدهاوخیناسکتسد

.تساماظنیزادناربزرابقادصمیتسیسکرامیهلاضدیاقعنینچ

هجحلایذهامابنراقمهلاسرههدربمان،هدنورپردجردنمحرشهب

هبندزگنسهبمدرمجییهتابهدرکینوناقریغعمجتییاپربهبمادقا

.دیامنیمتاسدقمهبنیهوتهبمادقا،ناطیش

زاهبترماهدصهزورهمهزامنمانهبنییآقلخوتعدبابمهتم

رابکتساابیهارمههکهدومنربکاهللایفارحناراعشهبلاطمشنادیرم

.تسانیلمخمبالقناتهجردویناهج

لیسریظنیتسیرورتیاهتایلمعتریدمویزیرهمانربابمهتم

وباعراروظنمهبکدوکودرمونزنارازهنتشکهبهلزلزو
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تینماهیلعمادقاهکهدرکتردابمتشحووبعریاضفداجیا

.تسایلم

تاملاکمعمسقارتسادصقدونشیاههاگتسدزاهدافتساابمهتم

هئطوتنیا،نامزمامامانمگیاهورینیرایابهکهتشادارهنامرحم

یکاحمهتمریراقاوهدمآتسدهبدانسالاحیایلع.دنامیمماکان

.تساناگناگیبیاربیسوساجتهجیودصقزا

مادقااهناسنایگدنزوگرممامزنتفرگرایتخاردابهدربمان

دوخدمآراکانتیریدمابوهدومنهیقفیلوتارایتخاردتلاخدهب

.تساهتشادارناشیایههجوبیرختدصق

تامادقاغلبمداهجوهوزغمانهبهناحلسمتایلمعیطمهتم

تلودومدرملاومابیرختوشاشتغاهبرجنمهکتسارابتنوشخ

.تساهبراحمقادصمودوشیم

ربانبهک...وزیزع،دیمح،نامحرریظنیماسالعجابهدربمان

لیکشتومدرمبیرفهبباکترا،تسامان۹۹ربغلابیلحمداشهتسا

ناکراهیلعغیلبتقادصمهکهدومندجاسمهبموسومیمیتیاههناخ

.تساماظن

هبتر،یبایرسمه،نارامیبیدوبهبریظنییاههدعوحرطابهدربمان

مانهبودیسرهئارانودبیغلابمیهبلاطمهبمادقا،روکنکیالاب

.دیامنیمتاکزوسمخ

ویتسهناهجتیکلامیاعدا،دنسهنوگرهدادرتسانودبمهتم

مظعمماقمیصوصخکلمهبیدعتهکهدومنارناگدنبلاموناج

.دوشیمبوسحم

هارهبمادقاتشهبهبموسومجرکیلاوحردارهاظیغابردمهتم

اهنآ،الدهداساکیالمبیرفقیرطزاهکهدرکیداسفدنابیزادنا

رایتخاردیسنجداذتلاروظنمهب،نمومیتشمفیثکعماطمیاربار

گنهرفجیورتوضرالایفداسفقادصمهکدهدیمرارقاهنآ

لفاحمنیاردمهتمییاضقنیطباضشرازگوریپ.تسایرگهحابا



۱۰۹ تافرخزود

.تساهدرکیمیلکلاتابورشمعیزوتهبمادقاداسف

ابویلاعتیرابیاقآهدنورپهظحالمابهاگدادتسایراذهیلع

نمض،دوخترشدافمهبدانتساابوقوفهحورطمبلاطمهبتیانع

وهتسناددراوارتاماهتاهیلک،مهتمتایعافدنتسنادیرورضریغ

مهسعفنهبنآطبضویتسهناهجتیکلامدنسلاطباربمکح

وهیملعیهزوحرددباسبحلمحتهبمهتمتیموکحموماما

(یورخانامزهب)لاسدرایلامهسویریزعتیرطب۶*۱۰^۸لمحت

توسهسفرظهرداصیار.دیامنیمیسایستیلاعفزاتیمورحم

.دشمامتتتقو۱۲۳.دشابیمرظندیدجتلباقغالبازاسپ

لدبلایلعیسردادویمالسابالقناهاگداد۱۷هبعشسییر

یمومعمکاحم
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ماباب

؟تسینناتهناخیسکینئمطم-

.هغولششرسیلیخماباب.هزیخاتسراههرایسزایکی،هرآ-

؟دیآیمنیشنئمطمینزبثکنزیاوخیم-

هدرخیاهراکیاربتقویبوتقوتلمهکیم.هرادنلیابوم-

.دننزیمثکنزشهبزیر

؟هگمتساهراکهچتاباب-

رکف.تسهیتیریدمراکیوتهگیمشدوخ.اقیقدمنادیمن-

یبرعهبارشرخآباتک.هشبهدنسیونتساوخیمینامزکیمنک

.درکلوارچمنادیمنیلو.دوبشورفرپمهیلیخوتشون

؟هنکیمنهاگنلابتوفتاباب-

.دنادیمارشاهجیتنلبقزانوچ.هنکیمنلاحهن-

!یاهناخبجع-

؟هیندروخاهنیا-

وتتخردنواهبماباب.مرایمبیستاربلاچخیزااساساو-

؟هچنیادنچ.ینویزولتهچ.رسپهوا-

.هیرونلاس۱۶شایدیسلایانهپ؟هیچچنیا-

؟هیدعبهس-

.هرادمهنامزدعب.هیدعبراهچ-

؟مینیبیماریزابنیااب-



۱۱۱ تافرخزود

شخپمیقتسمارهمهلامعایراذگبدربتاهیوریتقو.هرآ-

.هنکیم

؟هشیمنیکاشهمهفبتاباب-

.دیسررس.دندیدیمهدنزارموگنایدنتشاداکیالمرابکی-

.تخادناهارهبیاهگنشملعکی

.ابابهن-

اهبش؟دشجارخایروطچناطیشیدرکرکف؟یچسپ-

مابابهکدرکیماشامتاریلوجانیلجنآیصوصخیگدنزدزیم

.تفرکارشچم
رصک

؟نمگرم-

.مگیمتسارمابابنوج-

؟یروخیمهلالجمسقارچالاحبخ-

.هتشاذگدروسپاههکبشیورمابابدعبهبنآزا-

؟هناوخیمیکاریکشزپیاهباتکنیاهوا-

.یبرجتمربهدادریگ.موشبمشچرتکدهرادتسودماباب-

؟یرادهقالعیزاسهمسجمهبهنودیمن-

.دآیمشدبهمسجمزاماباب؟یدشیلخ-

ناشنشهباریتخاسلگابهکیرتفکنآرگامنکرکفیلو-

.هدرگربشرظنیهدب

یلیخدندوبهتخاسواگهمسجمهدعکیرابکی.منکنلایخ-

.دشغمد

.دآیمنششوخناویحزادبال-

دادیمناشناریغالاکییاهکبشکیرابکی.یروجنواهن-

.تفریمنیلوهوکیالابشدرببروزهبتساوخیمشبحاصهک

راغکییوتمهیگسکیزا.دوبهدرکلاحشاهابیلیخماباب

.دمآیمششوخ

؟اجنیادیرادنهکیگناخناویحامش-
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هساودوبنوطیشوهزمابیلیخ.میتشادنجکیینامزکی-

.دوبدلبیراکنیریشیلک.کنوطیشمیدرکیمشادصنیمه

؟النمدروآیمیتخادنایمتاپوت-

یتقوزا.دشیممخشاربدرکیمشادصهکمابابیلو،هن-

؟میروخبیزابابیرادهمخت-

رکامهریش.نوتیزوریجنااب،مرادیلوامرخ.هن.منیبباساساو-

؟هیتعاسهچیزابیتفگ،منیبب،رادربامنبآنآزایتساوخ



۱۱۳ تافرخزود

:فلتخمدارفادیرختسیلالگ

هتلوکدهنادرمنهاریپ

(گرزبنتراکهس)زغمورسنک

هتسب۱۰مخزبسچ

(اهرامناتسمزیارب)ددعوددنلبباروج

ربدیشمجیهرا

وزانرهشیهزیاج)بوخیاههچبیارببوخیاههصقباتک

(زاونرا

(دربباررگنهآهکیترمنیاراوشدرم)باصعاصرق

امنبطق

رتمیلیم۴لیرد

تاناویحراکشیامنهارباتک

هنایرومدضیرپسا

ینارابسابل

ییایردیاهاذغیزپشآباتک

یتامدقمینیشزومآیدیس

یطوطیاربنود



دازکاپشورس۱۱۴

یبلچماسحاقآیاربونیمکمنکفپ

یزاسندبلمکم

رادخاشهالک

هسنمرپوسیدیوید

ویلبادلدمشیریصوصخمهناش

هنیمهتیاربهراکهسیدیلیپا

بارهسیاربونیمیکمنکفپ

یدرونهوکشفک

مایتیازادقنلوپ

گسیاذغ

باوخیصرق

زمیاتیسونایقدیهمانزور

ونیمیکمنکفپاتتفه

لبابیالیویاربتسوپمکدوک

یخیراتیاههمسجموراثآتمرمهلجمتیوضعقحتخادرپ

فاپفیپ

میهارباندزشتآیاربنوسکجلاغز

وملژ

یمجاتینیببسچ

یشوجدضدامپ

ابابمشچیهرطق



۱۱۵
تافرخزود

اخیلزیاربنکتسوپ

ریسسومتسام

هداوناخیهباشون

الماکیاهخساپابهارمهنازاسهشیدنایلآیمیشتستباتک

(لیربطخهب)یحیرشت

یزاریایرکزنبازیبماکیاربونیمیکمنکفپ

یسرافهجهلزومآدوخ

هرهاطیبیبیاربونیمیکمنکفپ

حامانحامانحامان

مههبو

.تساهدشبلطمنیارسناپساهکونیمیتعنصهورگزارکشتاب



دازکاپشورس۱۱۶

هجحلایذنایاپاتتشهبردتماقایشکهعرق

دشدیدمت

ناگدنبامشرایتخاردارتصرفنیرتهبتراکارضخیشکهعرق

یگدنزودیناشوپبلمعیهماجناتاهایورهباتدهدیمرارقزیزع

زوجم،تراکءارضخ.دینکعورشتشهبرداریدیدجًالماک

ورسمههکلبنآیهدنرادطقفهنهکتساتشهبردمئادتماقا

تشهبهبازیوذخاهبزایننودبدنناوتیماهنآلاس۲۱ریزنادنزرف

یایازمیهیلکزایراتالنیالابقاشوخیهدنرب.دننکترجاهم

،لسعیشکهلولهبزهجمیالیوزامعاراکوکینکییدنورهش

لووسمیهتفگهب.تسادنمهرهب،دودحمانمساگراوعیسویاهغاب

نیزگیاجهکیشکهعرقنیا،لییارزعیاقآ،دیداورنامتراپد

تروصهبورتویپماکطسوتًامامت،تساهدشتعافشیتنسمتسیس

نایدانیبیدنبهیمهسهنوگچیههکیروطهبدریگیمماجنایفداصت

.دوشیمنهتفرگرظنردناگدننکتکرش

تسیدارفایاربیندرکنروابیتصرف،تراکارضخیشکهعرق

ایدنناوتیمناما،دننارورپیمرسردارتشهبهبترجاهمیایورهک

زاندنکلد،تدابع،یزاسدوخدننامیلیاسمریگرددنهاوخیمن

.دنوشلامعایسرباسحوخزربریگتقوهسورپوتایدام



۱۱۷ تافرخزود

یهلاتائاتفتساهلاسم

یهغیصهبراچانیگدنزجراخمنیماتیاربهقلطمینز(یس

ناشیاابیکیدزنهباضرابلقهکیلاحردتسانادرمابتقوم

؟مریذپباریورافغتساایآ.درادن

زامنیببالاح.درادنیعنامتساجرحبجوملمعکرترگا(ج

؟یرادمهیزیچیاهرامشهورای

نوچاما.هدرکتبراقمنجابیگدنزنارودردیدرم(یس

یوایندرد.هدوبهاگهنتخزارتمکهطبار،تساتکچوکهنجاجرف

مهیورخاباذعلومشمایآ.میدرکداحتیزونیسهبالتبمار

؟دوشیم

رگا،لاحیایلع؟دوبیکسارساریتفگیمهکنجسپ!ا(ج

نمناج..بجاوطایتحاربانب،دشابهبعالمدصقهبلوخدهللابذوعن

؟ناهیدرکنهکنوملگسا

ووضوایآ.تسایبوکلاخیاراد،دیدجتاومازایکی(یس

؟منکلوبقاروازامن

بآندیسرزاعناماذهعم،درادلاکشاهسفنیفیبوکلاخ(ج

گنربشیوتاتکیمدوخ.تساحیحصنآابلسغووضوو،تسین

ارابعیاوخیم،مدرکراکربدیناقوفتمسقردینیچیاهدژازا

؟ینیببالابمهدب



دازکاپشورس۱۱۸

اهحبصنارگیدالاحتیاعریاربتسایعدمیفوتمدرف(یس

.دنهدیمیهاوگانعمنیمههبمهواندبیازجا.هدرکیمنلسغ

؟تسیچلمعنیامکح

اریدیدشمحازتهکنیارگمدوشیمنممیتزوجمرمانیا(ج

.دنکلسغدیابرصعورهظزامنیاربلاحرهردودوشبجوم

فرطمنیببوگب.هدوبیزابهردودمدآبجعروبذمصخشنکل

تبیغمیرادنریغهبرارصادصقنوچ.وگب،تسینیروط؟هدنوخآ

.دوشیمنبوسحم

فیلکت.تسایواسمیشدبوتکینلامعاعیمجیدرف(یس

یهدنیامنابتسارتهبروظنمینیلاب.دییامنهراختسااطایتحا(ج

.دیامنررقمینامزناتیارباتهتفرگسامتامتیب

زامنتکراتاماهدومنیرادنیدهبرهاظتناگدنبزایکی(یس

اریشلاوما.درادرارصاهنصحمیانزهب.دیامنیمرمخبرش.تسا

..تازاجمایآ.اذهیلعیسقو.دنکیمبسکاشتراهارزا

طلغتاعالطا،دشابیمهدازهدنب،نسحماقآدوصقمرگا(ج

یاهراجایاهناخردهکتساعرشتمیدرفناشیا.دناهدادامشهب

قوقحاماتساهاگشنادداتساهچرگودنکیمیگدنزرقحمو

قوفتاعیاش.دیامنیمشاعمرارمایزرواشکهارزاودریگیمن

ناشیاهبارنانآرکمهکتسامزالامشرب.تساناهاوخدبهسیسد

،ینادرگرب

،تانیاکتیریدمردمایلغشیاضتقمظاحلهببناجنیا(یس

تولخرداراهنآتروعهاگ،ناگدنبلامعاتبقارمماگنهرد

؟تسیچیدراومنینچمکح.منیبیم



۱۱۹ تافرخزود

زاردردنکلتسازیاجترورضتروصرداهنتراکنیا(ج

ربانبارینانچنآیاهتیاسیتقوامدوخ.درادیبولطمانراثآتدم

.مینکیمرارکتهبترمدصیسنوووجو،هبترمدص

ارماکحایگدنزلوطرد،هتشذگردهزاتحاورازایکی(یس

وهدرکیمنتخادرپاردوخمامامهساماهدادیمماجناتقدهب

؟تسیچفیلکت.هدرکیمفقوهسردمنآیاجهب

مارحواربشنزولطابشاهزورزامن.قاسمرقهدروخهگ(ج

.نکهراپارشناو...؟هدرکلایخیچ.تسا



دازکاپشورس۱۲۰

یژولوئیتیآ*

شزایربخچیهورای؟منکادیپارشایپیآاجکزانمهخآ-

یطبرچیهنمهبیگیمهکاهراکنیا.مایتیآنیسنکتنم-

.درادن

.مدآنیاهبیدادریگهلاس۳۵۰۰نالا،لییارزعنکشوگ-

...راکنیرتهب.تسینراکردیرضخالصانکضرف

متسیسزابالامتحا.تسادخهوا.مرادیطختشپنمنیبب-

هلفن،هانگیبمدآیرسمهکیهدشیسوریوشاینامسآیایالب

.منزیمفرحتاهابادعب.دناهدش

.دشیضرعمالساقآ-

؟تسایشیامرفهچنیا.منکیمشهاوخ-

؟میدرک

؟بخ-

؟هدیمریوصت؟روطچاهزور-

.تساتیزاراپالامتحااهنیا.هشابنتنآزامنادیملیعبهن-

.هناشدیدجتسایس-

نمزا.دنکیمردهبهارزاارامشوتسهشوتمهمدرمیگدنز

.تسایسایسیشاهمهاهنیااقادیسرپیم

.هرتهبمگننفلتتشپیلو.درکدوشیمشییاهراککیارچ-



۱۲۱ تافرخزود

؟دیمهفیمهکارمروظنم=

۲میناح--

؟مناج

؟تسهیچدیدجهژورپنیاتقونوا-

..یلو.مقفاومنمارچ-

گالبو.دوبهدشیمیدقرگیدباتک.هیبوخیلیخهدیاهن-

،درکتیدپآاموادمدوشیم،تسارتتحارشایسرتسددینزبرگا

یلو.درادنیاهلاسم،دیدنببارشتنماکدیناوتیممهدیتساوخن-

لوقمسرتیم.تساغولشیروجدبنامرساقآیلاسرونیاشتسار

.مسرنادعبمهدب

.هدشرتلیفهراچیب-

مهردرههبودشرتلیفهکدوبشیپلاس۱۴۰۰لامهکنآهن-

.دشنتسردمیداز

یاهباوخ.اهعقومنآزارتدبمهیلیخ.هدشرتلیفهرابود-

.دناهدرکرتلیفنالااراهمدآ

اهناوجاریسکسیاهباوخهکهگیملیئربج.اقافتاهن-

هحلاصیاهایوررورسرسیراتفرگ.دننیبیمنکشرتلیفابتحار

میدرکناحتمامهدیدجیپسایآاب.دناهدشکهلکلاب.تسا

..هزات.دنکیمنراک

؟ولا-

هرابودمنکیمعطقنم.دهدیمننتنآهکنیالثماقآ؟ولا-

.مریگیم



دازکاپشورس۱۲۲

(هتاهالبتاماد)یرتربنفخماقمثکرابمرضحم

،تیحتومالساب

رارصاهبانبوینطابلیممغریلعشنیرفآودبردبناجنیا

تیلووسموهدرکفیلکتساسحااهلکشتواههورگچیپهس

تسوددییاتهبتدمنیارد.مدشلبقتماراهناجنتفرگریطخ

ردیعس،تردقیایفاموتورثیاهدنابهبهجوتنودب،نمشدو

چیهاهتشردهنادابدروخربردوهدومنناگمهنیبتلادعتیاعر

وهتشادنیفدهیرازگتمدخزجهکدینادیمرتهبامشدوخ

ردقنیاوگبوتینعی،درادنشزرایزیشپنمیاربیویندبصانم

وراگدرورپهبطوبرمهنانکفاهقرفتتانایرجردلیلدنیمههب

،بناجنیاتیلووسمردناشیاتالخادممغریلع،اهیمشچرون

لمعلاسکعزا،ناهجیسایسیاضفندشهدولآزازیهرپیارب

.مدرکیراددوخیروف

تساوخردیلاعبانجزادشثعاباههمجهدیدجروداما

یتاقیقحتروماهبتغارفابمناوتباتدیریذپبارهدنبیافعتسامیامن

یلعهکدیدومنفیلکتامشهکنیاهبهجوتاب.مزادرپبشیوخ

ادابمهکنیایاربزینهدنب،منکنیلاخارهصرعاهیفاصنایبمغر

یهیصوتهبانباذل.متفرگسپارنآدوشریبعتماظنزارهقهبمیافعتسا

وهدرکیرادنتشیوخماظنحلاصمرطاخهب،یلاعترضحیهناقفشم

.متشاذگرستشپاراهیزابهردودواهیزادرپغوردهناروبص

،درذگیمراگدرورپهنانکفاهقرفتتانایرجزایتدمهککنیا



۱۲۳ تافرخزود

تقفاومبناجنیایافعتساابلیذلیالدهبانبمرادتساوخرد

:دییامن

هبوهنارسدوخ،اوقکیکفتلصاتیاعرمدعابراگدرورپ۰

هبهکدززابرسحونیاقآحورلیوحتزالاس۹۵۰تدم

هبعجرمنآوعاجراتحلصمیاروشهبهدنورپنمرارصا

.دومنرداصیاربناجنیاعفن

یگتخوسهنکزاتیاکحهکهنایوجیفالتیمادقایطدنوادخه

زاعنامیسردادلحارمیطنودب،تشادناشیاتحتام

دوجومزیننآیهدنورپهکدشرضخیاقآناجنتفرگ

لاحردهنادازآکنیمههدربمانهکتسارکذهبمزال.تسا

.دشابیمیگدنزنارذگ

راگدرورپماوقازا،یرایسبداقتعاهبهکحیسمیسیعیاقآ•

نایرتشمزارفننیدنچیاهقباسیبلکشهبدوشیمبوسحم

یتقو.دنادرگزابیگدنزهبمدوبهتفرگارناشناجهکهدنب

هبناشیاکیتاملپیدفرعزاجراخراتفرنیاهببناجنیا

ابهکلبهدرکندروخرباهنتهن،مدرکضارتعاراگدرورپ

قلعتمهکیهلایهناسرهبهیضقندناشکولیئربجیتسدمه

هنالووسمریغوهدیجنسنیتاراهظااب،دشابیماهجانجهمههب

هعماجیاضفندرکمومسمهبعیسوژاریتردنآریثکتو

.دنتخادرپ

دوریمشیپاجنآاتهلاسمنیاردراگدرورپیزیرگنوناق۰

مغریلع،ناشیایاهتیامحیمرگتشپابهدازاقآنیاهک

،راخجاتو،اهاپواهتسدندشخیمو،ناوارفیهجنکش

طسوتشحورلاقتنازاندشبولصموندروخقالشو

اقلاطمیسکزورماهباتوهدززابرسبناجنیانارومام

.دشابیمنهلاسمنیایوگخساپ

یصاوخزایخرب،یلاعبانجهنایهادحیاصنمغریلعهنافساتم



دازکاپشورس۱۲۴

نایمینکفافالتخالبطربنانچمههدشروگهبروگوتریصبیب

ومدرملاحدضویسایثعابهدزماظننازوسلدومدرمراشقا

ندناشکابودنوشیمماظنهدروخیلیسنانمشدیهدافتساوس

بالقنایهندبهبیریذپانناربجتراسخ،هعماجحطسهبتافالتخا

.دننکیمدراو

مهماماترضحنامزردهنازوتهنیکیاهراتفرنیایاهنومن

مامایخیراتیهلمجماظننارادتسودومیهفمدرم.تشاددوجو

یارب،تساهدرکمایقادخیاربناریا»دندومرفهکدنراددایهبار

تلعهکدهدیمناشنهنامیکحشیامرفنیا.«دهدیمهماداادخ

وزیمآهنتفیاهتیلاعفامامتنآیهماداویلیمحتگنجعورش

یهدیدعدراومردملاعراگدرورپ.دشابیمدنوادخیاهیشاپمس

هکاجنآهنومنیاربدنومنیچیپرستماماماتایونمزازینرگید

بالقنانیاهکمیهاوخیمیلاعتوثکرابتیادخزا»دنومرفناشیا

هباتشتارایتخادوجوابدنوادخو«دهدبدنویپنامزماماروهظهبار

.تساهدومنیچیپرس،قحهبهتساوخنیازاتجاجلابزورما

زاهراومهلحارماماهکمرادارراختفانیاهدنبهکیلاحرد

ارلماکنانیمطاوتیاضرهدنبرظنتحتیاهناگرایاهتیلاعف

:دندومرفنینچناشیهلایسایسهمانتیصوردهکاجنآاتدناهتشاد

نارهاوختمدخزاداشیحورونئمطمیبلقومارآیلداببناجنیا»

.«منکیمرفسیدباهاگیاجیوسهبو،صخرمنارداربو

یرایسبیاههتفگانملدردهکمنکدیکاتتسامزالهمتاخرد

.درکمهاوخاشفابسانمعقومردهکدراددوجو

(رابود)ملدیاوملدیاویاویاوملد

،یربهرکچوکزابرسوتلمزوسلدرازگتمدخ

لیئارزع



۱۲۵ تافرخزود

توبنمتخالگ

؟لیئربجیاهآ...لیئربج-

.هقدهیایب-

؟اقآهلب-

؟الصانیاتسهیک،اقآهن؟نیا.منزبارمکنیعدیدبهزاجا-

اجنیامتفریمروپملگوگوتمتشادیروطنیمه.منادیمن-

.مدرکادیپار

.دنکیمیگدنزمدآمیتشادنربخامالصااراجنیا؛اقآهن-

؟هیچشمسانیببنکبیچرسکی-

.اقآمشچ-

؟ناه،یدادندایشاهبوتهکاراهنیا؟هگیمایچینیبیم-

،مدروآردمهیشمسا.هگیمیشدوخمننناجهب،اقآهن-

...منکنامگ،راگناهنوطالفا

؟اقآیچینعیهکیمهکییازیچنیا-

رکایتفکیمیهیدوبنوت،منیبب.هدیمهفییاهنتشدوخارشرتهب

؟هدیمنیصیخشتربزاارره،رشبنیایاربمیتسرفنلمعلاروتسد

.مینکبطلغاماقآهن-

،لیطعتهگیدماغسپماغیپنالازا.هشیممهرکنمالاح-
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؟اقآهچیارب-

راکلیئارزعتسدروورب.مرادنمزالاجنیارگیدمهاروت-

.نک

نونزاارام.اقآمرادهلئاعرسششنم.امهبدینکمحراقآ-

.دیزادناینندروخ

رب.متفگهکنیمه-

ام،لیفارسانیالثمیاهشوگکیمیتفایماقآمیشیمداتعم-

.اقآدیزادننندزقوبهبار

.راینردنمیارباراهادانیا-

دیدبیتلهمکیمکلقااقآ؟هدبیکارنامهچبونزجرخ-

...اپوتسدیراککی

مبیرغنمهننداوخیمنهگیدهسب.بخیلیخ،بخیلیخ-

تقوتهبلاسرازه.مگیمتهبیچشوگبوخ.یرایبردیزاب
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نادرمجارعمالگ

.مینکیسرربارجیاریلیخسیککیمهابمیهاوخیمزورما-

مناوتیم،تسیندلبیلیخیسرافودنکیمتبحصیبرعرامیبنوچ

ضیرمدییوگبمناخ.منکحرطمرامیبیهجلاعمنیحردارتاکن

.دنروایبار

.مکیلعمالس.دینیشنباجنیادییامرفب-

،دیدرکتقفاومامشدناهتفگنمهبهکنیاهبهجوتابنم-

رگایلو.دنشابامتبحصرظانهکمتفگاراهوجشنادزااتدنچ

زامناوتیم،ییوگبصوصخیهدیمحیجرتهکدمآشیپیفرح

.دننککرتارقاتاهکمهاوخباهنآ

.دییامرفبارناتمان،بخرتهبهچ-

.دوبیگداوناخمانمروظنمهن-

هچب،روصنمنیسح.تساناتیگداوناخمانروصنمسپبجع-

؟روصنمیاقآییاجک

امشهکوگبالاح.مدوبهدینشن؟تساسرافناتساوتاضیب-

؟هتلاسدنچ

نیانوچتسابیرغبیجعیردقنیا(نایوجشنادهبور)-

نارودزادعبویساتتسیبههدردالومعمنادرمردیرامیب

؟لهاتماییدرجم(رامیبهبور).تساتالیصحت

ردقهچتتالیصحتیتفگ،دعب،رتخدکی،یرادرسپاتهسهک-

؟تسا

شراکیلیخیتفگهکیرتستداتسانامهرطاخهبدبال!هرصب-
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؟هتسرد

.یاهدوبنآرقظفاحیگلاس۱۲زاهکهتشونامشهدنورپیوت-

ظفحیاربایآ.دناهدوبیبهذمیلیخمهتاهداوناخهکهتشونانمض

؟یدوبراشفتحتهداوناخفرطزانآرق

؟ییاجنیانالاارچینادیم،روصنمیاقآ-

شتالالتخاهبشدوخرامیبهکدینیبیم(نایوجشنادهبور)-

(رامیبهبباطخ).تسینکیتورونشایرامیبسپ،تسینفقاو

.دیاهناویدامشهکدنکیمنرکفیسک.تسینیروطنیاالصاهن

ام.دناهدوبامشیتمالسنارگنناتهداوناخوناتسودفرطزاطقف

رکفتدوخامش.دوشبلحتالکشمنیامینککمکمیهاوخیم

؟یتسهینهذتالکشمراچدهکینکیمن

یقرفالبقهبتبسنهکینکیمساسحادباللاحنیااب-

؟یدرک

دننکیمرکفهیقبارچینکیمرکف.مسرپیمرگیدروجکی-

؟یدرکرییغتوت

؟دنیوگیمهچینادبیهاوخیم.مدیسرپمهناشدوخزا-

دنیارفردرامیبهکدینکیمهظحالم(نایوجشنادهبور)-

هکتساینارامیبتلصخنیا.دنکیمنیراکمهباوجلاوس

ودنرادیمکیریذپداقتناالومعمنوچ.دنرادیشنمگرزبلالتخا

دروخربیعفادتالومعممهدیئوناراپنارامیب.دنانیبدباهکشزپهب

دننزبفرحناشدوخدیهدبهزاجاهکتسانیاراکنیرتهب.دننکیم

لابرونانهبیباسحلاحنیعرد.دنیوگبالپوترپرهاظردولو

.دوشبتقددیابدننکیمتبحصرتمکهکییاهرامیبنشیکینویماک

نیبب(رامیبهبباطخ).دیمهفیتاکندوشباهنآجیوگنلیدابزاهکلب

.مرادنیگتشکردپامشابهکنم.ینکیمنیراکمهاقآنیسح

امشرگا.دنتسهتسپاولدتاهداوناخوتناتسودنالاهرخالاب

دنتفگنمهب،نییب.دوشیملحدشابیمهافتءوسرگا،ینزبفرح
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البق.هبیجعنیابوخ،ینکیمتنتهایسسابلرطفدیعزورامشهک

الاحاما،یدوبیبهذممدآالبقارهاظ.یدرکیمنارراکنیامه

کینیا.تشاذگینیدیرهاظبادآزارتارفاپدیابهکیدقتعم

مدرمهب؟هتسرد.یاهتخاسهبعککیتاهناخیوت،رگیدیهنومن

بوخ.دنهدبترازآودننکتتنعلهکییوگیمنابایخوهچوک

.هدرکنارگنارتاهداوناخهکتسایزیچنیا

الصا.مینزیمنفرحدرومنیاردیهاوخیمنرگا.هشاب-

دنایگدنزراشفریزهنامزهرودنیاهمه.تسینمهیمهمزیچاهنیا

ینارگنادخرکشهکامش.دوشیمهفالکویبصعمدآهرخالابو

زایدایزشخبویریخیباسحهللااشامنگیم؟یرادنهکیلام

؟یهدیمهقدصاههراچیبهبارتلوپ

دنناوتیمنناشهدمعالابقلخابنارامیب(نایوجشنادهبور)-

وجرالیلیختیعضونیاردنیمهیارب.دننکتواضقتسرد

کینیا.دنشخبیمتلمهبارناشدوخلاوما؛دنوشیمجرخلو

تبابمیهاوخبرگایلوتسینفرحرپالصاامسیکهتبلا.هناشن

.تساباوخلالتخارگیدمهمیاهناشنکی،میوشبنئمطمالابقلخ

؟هدرکنرییغتتدمنیاتباوختیعضواقآنیسح(رامیبهب)

تالالتخاابنارامیبنیادصرد۸۰رد!هلب(نایوجشنادهبور)-

نیمهلثمشاهتلاحزایکی.تسهادوهشمباوخلکشم،یقلخ

ودنوریمباوخهبیتخسهبوریدیلیخاهبشهکتسایسیک

.(رامیبهبباطخ).دنوشیمرادیبلومعمدحزارتدوزیلیخحبص

.تدابعیاربناتسروگیوریمنوچیباوخیمناهبشیتفگ

ادخهکییوگیمنامشرگممسرپبمهاوخیمهدنکسوپوتسار

؟ینکیمتدابعارچهگیدسپ،یتسه

.مدشنهجوتم-

!ینکیمتدابعرتشیب،ینادیمرتشیبارتدوخردقنوچ،ناهآ-

اررامیبهکهدنخلثمشنکاوهنوگچیهافطل.(نایوجشنادهبور)
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تسانیامینادبتسامهمیلیخهکیزیچ.دیهدنزوربدنکنیبدب

هکنیاانمض.تسادقتعماعقاودنزیمهکییاهفرحهبرامیبهک

.تساجیاریلیخ،یتیزویدنارگنایذهرد،تسادخدنکرکفیسک

مهالک.دنتسهحیسمهکدننکیمرکفبلغایحیسمیاهروشکرد

یبهذمیاوتحمابیشنمگرزبلالتخاردارلواشقنحیسمیسیع

یلیخیدهمترضحوادخمهاجنیا،نوئلپانیبهذمریغرد.دراد

هب(رامیبهبباطخ)..اقافتا.هللااشامالاهکیدهمترضح.تساعیاش

؟هتسرد،یتسهمهنامزماماصاخبیانامشهکدناهتفگام

نیایارب.(نایوجشنادهبور).یتسهینسامشسپ!بجع-

رظنزاهک،دنرادیتیلانوسرپکیتسیسرانلالتخاهکیناسکنیبهک

یشنمگرزبلالتخاابدوشیمنبوسحمکیتوکیسپیرامیبام

نیایارب.دادماجناتستیتیلایرکیدیاب،مینککیکفتامار

هکدنرادنارامیبنیاالومعمهکییاهاعداغارسمیوریمراک

نایذه»مییوگیملالتخانیاهب.دنرادیرشبارفیاهتیلباقالثم

وهدشاطعانانآهبهژیویورینکی[دننکیمرکفاهنیا.«تمظع

دنناوتیم،دنریگراکهباراهوریننیاهکدنشابهتشادهزاجانانآرگا

یاهراکایودنناوخبارمدرمراکفا،دننکجالعاراهیرامیبالثم

ادخییوگیمهکامشالاح(رامیبهب).دنهدبماجنابیرغبیجع

؟دنرادنرگیدیاهناسناهکیرادیصاخیاهییاناوتایآ،یتسه

ویتفگیرکذدعبویتشذگهبنپرابناکیرانکزاامشهکمدینش

؟دناهتفکشاههبنپهمههصالخ

؟تسهیچدنسانشیمجالحمانهبارامشهکنیایتلعسپ-

یدایززیچهکاجنیااتبوخ(نایوجشنادهبور)؟ناتردپ-

نونجهبالتبمنارامیبهکییاهشورزایکیهچرگ.دشننامریگتسد

،دنیوگیمنشکژورپنآهبهکدننکیمهدافتسانآزایبلطتمظع

.دشابرتریذپرثااتدنکیمنایبیرگیدنابززااردوخنایذهرامیب

یمیالعزااهنیا.یرادینشاییرادیدیاهمهوتغارسمیورببخ
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.تساجیاردیئوناراپینرفوزیکسامردنسناونعهبیلیخهکتسا

یونشیمیصاخیاهادصامشایآ،روصنمیاقآ(رامیبهبباطخ)

؟دننیببدنناوتنرگیدیاهمدآهکینیبیمییاهزیچایدنمهفنهیقبهک

هکلاقنابزنیایلودیآیمناهرتکدامراکهبشالاحنابز-

نیادنهدیممهروتسدوتهبایآ.تساهدننکنارگنیمکییوگیم

؟دنیوگیمهچالصا؟اهادص

تقورسمیورب،بخیلیخ(نایوجشنادهبور)؟طقف!رکذ-

دنکیمرکفاضعبرامیب،ردرواسیدیتیسویدنارگرد.دعبهلاسم

دنوادخزاودرادتیرومأمدنوادخیروسزا،یجانمکیلثم

وحلصیاربودنکحالصاارتیرشبالثمهک.دریگیمروتسد

امشهدش،جالحیاقآ(رامیبهبباطخ).یلایخیاهیتلادعیبعفر

تاجنارمدرمهکیلووسمویرادیصاختلاسرهکینکیساسحا

؟یهدب

یتفیبهارهرصبزاامشهکنیایلو.دنلووسمهمههکهتبلا-

هکدهدیمنناشنایآینکبینلعیاهینارنخسوناقلاطهبیورب

؟درادقرفرگیدیاهمدآهمهابامشتیلووسم

؟یتفراهاجک،ناسارخوهرصبزجهب-

(نایوجشنادهبور).مینکتیادصجالحیجاحدیابسپ،رابهس-

اتحوهدوبویتکایلیخییاههرودردرامیبدسریمرظنهبهچرگ

زوربمهیباوخمکویرارقیبویکرحترپوناجیهیاههناشن

باطخ).تسااینامراچدهکتفگمتحروطهبدوشیمناما،هداد

زاوهالاسهسهکهدمآتاهدنورپرد،نیچودنهیاوس(رامیبهب

؟زاوهایوربیتفرگمیمصتهعفدکیهچیارب.یاهدوب

دنزگنایزهزایراکنالباقریغمیالعرامیب(نایوجشنادهبور)-

زایکی،بیسآمهوتنوچتسینبیجعمهیلیخهکهدادزوربار

نوچ،ارچ.تسایبلطتمظعنایزهبقاعتمهکتساییاههناشن

هداتسرفوتعامجکییاوشیپایمهمیلیخمدآارناشدوخاهنیا
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اهنآهبدهاوخیمنمشدهکدسریمناشلایخ،دننادیمادخ

زاولتقیهشقندنرادشاهمهیلایخیاهنمشدنیاودنزبهمدص

ردهکهتفگامشمناخ(رامیبهبباطخ).دنشکیماراهنآندربنیب

،یدرکیمکیراتاراههدرپ،یدرکیملفقاراهبردهشیمهزاوها

رارقربطابترامکهیقباب.یتفریمنوریبرتمکویدشیمیفخم

یزیچزاایآ.هچوکوتدنورباههچبیتشاذگیمناتح،یدرکیم

؟یدیسرتیم

وتسدودننزبترادهبدنهاوخیمییوگیمهکییاهنیا-

؟دنایکدننزبتشتآودننکعطقارتاهاپ

؟تساهفیلخنواعم،دماح-

؟دوشیمیکمرکانباهللادبع-

.تسامشقیفرهکیلبشیلو-

،دنربیمجنر«ایوناراپ»زاهکیناسک(نایوجشنادهبور)-

راگناشاهمه.دنوشبصالخاهدیدهتواهسرتنیازادنناوتیمن

کشناشنایفارطاتقادصردودنتسهنارگیدبیرفراظتنارد

ناشیگداوناخیگدنزوراکهکتسایدحاتنظءوسنیا.دنراد

ناشاهیضعب.تساکانرطخمهناشدوخیارب.دنکیملتخمار

.دناهدادناشنمهیشکدوختالیامتقلخشهاکیاههرودرد

مدرمهکهتفگهکمردرابکیشاهدنورپقبطمهسیکنیمه

کی.منکیمینابرقارمدوخنوخنمودننکیمینابرقدنفسوگ

مدرمهبنابایخوهچوکوتمهدادغبیوت.اههیامنیایوتیزیچ

رظنهب.تسیننمنتشکزارتهبیراکچیههکدیشکبارنمهتفگیم

هبرگاهکدنکهدافتسانونجدضیاهورادزایتدمدیابدسریم

هبباطخ).درکهدافتساثکوشزادوشیم،دادناشنتمواقموراد

حیحصامشتسینتایزیچ،هللالدمحلا،روصنمیاقآنیبب(رامیب

یلومعمراشفلامهکتسایبصعیاهشنکاویرسکی.ملاسو

سربرتشیبهداوناخهب،نکرتشیبارتحیرفتوشزرو.تسایگدنز
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یدوبهدادلوقمهبهکیروطنامهمهارهیضقنآاصوصخمو

،شابنمهنارگن.نودیرپسیرابمتشوننیپازنالآصرقیرسکی

تهاررس.دوشبتازآترکفهکهنکیمکمکهشخبمارآاهنیا

مناخ.یوشیمبوخبوخهللاشیانکفرصمهخسنقبطوریگب

.دیتسرفباریدعبتمحزیب
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یلیئارساینبداریاالگ

لیئربجیسومیسوم-

مممممه-

لیئربجیسومیسوم-

؟زابهیچ-

.مشوگهبلیئربجیگبدیابوت.هن-

؟هدنچتعاسینودیم-

؟جنپ؟حبصشش-

.هبشهفصنراهچ.ریخهن-

؟دوبنتعاس۸نامتعاسفالتخاهگم!ابابهن-

راکهچالاح.بقعدناهدیشکتعاسکیاجنیااراهتعاس-

؟زابیاراد

؟دشابولیکدنچشواگدنیوگیماهنیا،اقآ-

؟ناه-

.دشابولیکدنچهکدننادبدنهاوخیمارواگ،واگ-

.تتمانیاووتتسدزااهمیدشیراتفرگبجع-

؟بخهچنمهب-

اراصعنآمتفگیه.یدرکنوشسولاراههفحتنیاهکسب-

.نکنهدافتساردقنیا

؟هشفاصنوشنهدمینکلزانباذعاصعابیاوخیم-

،یتشوگ،هلوراششواگداژننوشهبوگباصعیباصعاریخهن-

،دشابنشورشاهزوپواپوتسدیاهتنایلوتسدکیمرکگنر
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.هدنوپ۱۷۰۰مهشنزو

؟لیئربج=

؟هلب-

؟لیئربج=

؟هیاچ-

؟هیکلتاقیگبنمهبهشیم-

.وتتسدزاهللایلاهلاال-

،یکشیهیکشیههب.مگنیکشیههبمهدیملوقادخاروت-

تساوحوتالصا.مگبهگاهریمشاهزمهمه.اههیمدآبجع-

.ولیک۱۷۰۰یتفگ،ابابهرآ-

.دنوپ۱۷۰۰.تسینهکلیف؟هیچولیک۱۷۰۰-

؟دوبیچدادیمرونماهقیوتمدرکیمهکارمتسدهکنیا



دازکاپشورس۱۳۶

ثکیالمروکنک

لگشوخهشابمهوتتامخامنیبن؟نوجیرپهدشیچ-

.موناخ

.مدزدنگارزوریدیشیامزآروکنک.هتشرفماهفالکیروجدب-

.مزیزعدندرکبارخهمه،روخنهصغردقنیامربتنوبرق-

منیبب.منهذوتدیآیمیتنعلیاهلاوسنیاشاهمه.مناوتیمن-

هتشونهکنومه؟یدزیچار«۲ایوروباوخ»شخبهسلاوسوت

؟تسیچیهناشندتفیبرگاولجونییاپنادنددوب

.هشیمهریچوتربهکیرادتلیمافنیبردینمشدکیینعی-

نادند.هراملامنآنگیماههچبیلومدزارنیمهمهنم-

.هشیمهتشکلیمافردنزلواهجردناگتسبزایکیینعی

کشتشادلیمافهکاتودنیانیبنم.یگیمتسارخآ-

.ملگینکنتیذادیابنارتدوخ.تسینمهمیلو.متشاد

یضبق»هتشریاربیاوخیموتنوچتسینمهموتیارب-

.«حور

زارتمکنمهکدننودیمهمه؟نوجیرپهیفرحهچنیا.او-

.منزیمن«ماهلاویحو»

.همکتاربشبیرض«ایوروباوخ»لاحرههب-

؟ینزبیاوخیمیاهتشرهچوتهگم-

الصایراداراکزایلونم.«لامعاتبث»مربهرادتسودماباب-

ویکیهناشیورینیشببورغاتحبصنکرکف.دآیمنمشوخ

هقالع«یزادرپایور»هبیلیخشتسارمدوخ.ینکپیاتارشاهراک



۱۳۷ تافرخزود

.مراد

هالک.مرظنهبیرادمهیسیونناتساددادعتسا.یلاعهچیر

؟ینکیمراکنوفیسکاسزونهیتسار.هباوخمهتایرنهماش

روکنکاتالعفیلو،لیفارساشیپمتفریمرابکیهتفهود-

.رانکمتشاذگ

نمرظنهب.یدوبهتخاسپیلککییلیصحتلاغرافنشجهمدای-

.وتیاربهدیمناجهتشرنیاهک

«ییوجزاب»هربشیپیروطنیا؟نوجهتشرفهدیافهچیلو-

.مشیمنلوبقمهیسوناروا

کینیریسنباحورارهاظ.تسهتقوروکنکاتهکزونهنیبب-

.یشیملوبقامتحینوخبهکهدرکپاچیشزومآکمکباتک
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رگیدترابعهب

تیمکاحنیفلاخمربهرادتبازاهکتسایسکنمنامهم

نارادفرط،زاردنایلاسیطهتسناوتوا.دشیمبوسحمتانئاک

ووگغوردارواشنادقتنماما،دنکاپوتسددوخیاربیناوارف

.دنناوخیمبلقتم

.دیدمآشوخرگیدترابعهبهمانربهبمیجرناطیشیاقآ

ریخنمانلعجاورصنلاوهیفاعلاوجرفلاکیلوللجعمهللا

ضرعمالسناتهمانربناگدننیبوامشهبمهنم.هناوعاوهراصنا

.منکیم

بلاجتانئاکریخاتاداوحدرومردارامشرظنادتباردمالیام

تاملاکمدونشنایرجیاشفازاسپدینادیمهکروطنامه.منکب

ابیضارانناگدنبزایرایسب،ادخنیرومامطسوتاهناسناراکفاو

ردیلاعبانجرظن.دندرکیضارتعامادقانیاهب،تارهاظتوعمجت

؟تسیچدرومنیا

ناهجربمکاحنونکاهکیتیریدمزامینکبفساتراهظادیاب

ردهکتسههریتناشاههدنبابردقنیاناشطباوراهیضعب.یتسه

لکشادخوهدنبنیبهلصافهزادنانیاهکدنسریماجنیاهبتیاهن

هنایشحوروطنیا؛دننکیملزانباذع،دنشکیم،دننزیم.دریگیم

اهنیادننکیماعدامهرخآهزات.تسینلوبقلباققلطممدرماب

.تساشیامزآ



۱۳۹ تافرخزود

ینبمناتدوخیاعدانیاهرابردیکردمهچ،میجاریاقآامش

؟دیرادراتشکوهلمحرب

رامآ.درکمهاوخاشفایدوزهبنمهکتسهشدانسامامتاهنیا

امیقتسماهناسنازایرایسبگرمروتسدهکدهدیمناشنناشدوخ

.تسادوجوملیئارزعیاههسلجتروص.دوشیمرداصادخطسوت

.دننادیمهکدناهدرمهکییاهنآدوخ،دننکبراکنامههچرهالاح

دوختموکحهبدننکیمهراشامهیرایسب،میجاریاقآیلو

یهیلواقوقحزامهناتدوخنادنورهشهکییاج.منهجردامش

ردموادمیاههجنکشدوجوامشایآ.دنرادنیاهرهبینادنزتکی

؟دینکیمراکناارمنهج

؟هتفگامشهبارنیایک|هدنخابهارمه

.دنرادیداقتعاوچمهامشنادقتنمهرخالاب

تانیاکیاجنیرتدازآمنهجهکدننادیممهناشدوخاهنیا

ناشیگدنزدنرادمدرم.دنکنایبارشداقتنادناوتیمسکره.تسا

.تساهداتسیایوقتلمیلوتسهتالکشمهتبلا.دننکیمار

؟روطچاههجنکشیلو

؟میرادننادنزتشهبرد.تسهاجهمههکنادنزدینیبب

[توکس

یساسانوناققبطهکتسانیایلصاهتکناما.تسههکدیریذپب

داهنکیهییاضقهوق.مرادنییاضقروماردتلاخدقحنم،منهج

رگااما.منکلیمحتتاضقهبارمرظنمناوتیمنهدنب.تسالقتسم

ناهجیاججیههکمنکیموزرآنم،دیهاوخبارنمیصخشرظن

.دشابننادنزیتسه
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یتشیعمتیعضوهکدهدیمناشنیزکرمتکنابیاهرامآیلو

.تساراوشدیلیخمهمنهجیداعنینکاس

فالخرب.دناهدادطلغتاعالطاامشهبهکدزوسیمملدهدنب

میاهدادماجنایداصتقاشخبردیرایسبیاهراکامدیگیمهچنآ

هرفسرسارموقزاهکمیدادهدعواما.تساهاگآشدوختلمهک

میهاوخیلمعارنیارصعماماتاهجوتلظهکمیروایبمدرم

یهمانراکدیددیابدننکیمییامنهایسامیادهکییاهنیااما.درک

هرایسکیهکتشهبتیریدمرداهنیا.تساروطچناشدوخ

تحتمدرمیاههدوت.دناهدنامرد،خزرببرغردتسایکچوک

ینانچنآیاهرصقردیاهدعکی.هدشقاطناشتقاطاهیتلادعیب

ریزاربشدیابمدرمزایدایزشخبیلاحرددننکیمیگدنز

بوجیوتزادنشابروبجممدرمهکهباوخنیا.دننکرستخرد

مهاوخیمننم؟تساراگزاسیناسناتمارکابنیا؟دنشونبریش

یرایسبهکدناهدادعالطانمهبهبامامنکوگزابارلیاسمیضعب

یشورفدوخهبروبجمیداصتقاراشفتلعهبیتشهبنایراوحزا

.دوشیمرثاتمدونشیماراهنیامدآ.ناوجیلیخنارتخد.دنوشیم

تامیمصتهبیمدرمتاضارتعاتحبهبمیدرگرب.بخرایسب

ارنارگشاشتغاامشتلودهکدندقتعمامشنادقتنم.ادخریخا

هسوسویراکبارخیاربارفلاخمیاهورینودنکیمتیامح

دننکیمشالتهراومهاهنیا.تسینیدیدجفرحهتبلانیا

لوازورزادینیبب.دنهدبتبسننارگیدهبارناشدوختالکشم

دینیبب.دنتخادناهارهبمناراکمهوهدنبهیلعینیگنسیهمجههچ

رشتنممدرمراذگتمدخنیاهیلعثیدحوینامسآباتکردقچ

مهامدنتشادراظتنا.میتفرنروزرابریزهکنیارطاخهبطقف.دندرک

یاهرودنآهگیدهکدننادب.مینکمخرسناشاهییوگروزلباقمرد



۱۴۱ تافرخزود

اب.تشذگدننکفرحنمارناگدنبنهذیراکبیرفوغوردابهک

ولولارهممنیاابابهگباهنیاهبتسینیکیفورعملوقهبهدنخ

.درب

؟تسیچدوجومتیعضویلحهارامشرظنهبریسافتنیااب

.دنونشبارمدرمدایرفهکیهلاهاگردهبمنکیمتحیصننم

یدازآناگدنبهبرادقمکی.دونشبارمدرمتابلاطمیادص

یلصارومارددنهدبتلاخدتصرف،دنهدبلمعتصرف،دنهدب

دنرادقحناگدنب.دندشرادیباهناسناهگیدهکدننادب.ناشدوخ

ناشدادعتسا،ارناشییابیز،دننکباختناناشدوخارناشلوتلحم

نیا.دننکباختناناشوخارناشردامردپدنهدیمنهزاجااتح.ار

.هدبیلیخهک

.دهدیمادخهنیباکردیدجتارییغتزاربختانیاکیوگنخس

؟تسیچتارییغتنیاریثاتزاامشیبایزرا

کیهجردمهتمشدوخ،هدزارفرحنیاهکلیئربجیاقآ

راتفرولامعانتفرگرظنریزربینبمناشیادوخیاههیمالعا.تسا

وریکننایاقآیافعتسااب.هیصوصخمیرحضقنشدوخاهناسنا

همه.دنتسینیاهراکاهنیا.دشدهاوخنرتهبتیعضونیامهرکنم

دییوگن.تسادخمیقتسمرظنریزتاقافتانیایمامتهکمینادیم

.تسادنوادخیلصانادرگهنحص.تسینیطابترا

،دینکهراشادیلیاماریرخآهتکنرگا.منیجریاقآبخرایسب

.دییامرفبهقیقدتکیردرثکادح

؟مگب؟منکتبحصامشابییاقآکیهدنورپعجارمنوتیمنم

؟مگب
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.دینکهراشاهاتوکتروصهبمنکیمشهاوخیلوهلب

تمحزوموادخیاهورینزایکی؛دیسانشیمارسکعنیاامش

.دنامیمولهلثمالصاسسماریاقآ،متفگهشیمهنمهکامشک

تامدخدنراددصق،نیگنسهمجهکیابدناهدمآیاهدعکیالاح

ناشیاینوعرفکردمهکدندشیعدملوا.دنرببلاوسریزارناشیا

دراوبیجعتاماهتاناشیادهعتمناراکمههبدعب.تسایبلقت

.دشامرطاخطاسبناثعابهکدنتسهرحاسولامراهنیاهکدندرک

یرگیدیاجزاهکدندوبردارباتودهنتفنارسهکدشصخشمادعب

ناشدوخدشمولعممیدروآردهکارناشقباوس.دنتفرگیمطخ

.میدوبهدرکعطقلاملاتیبزاارناشتسدامهکدناهدوبراوختنار

دندرکیعس،دزوسیمهکییاجدنزیرباربآهکنیایاجهباهنیا

مهاتیاهن.دننکداجیاشاشتغا،نیغوردیاههدعوندادوبیرفاب

ودوبرایشهتلماما.دنهدببیرفدنتسناوتارثکاشاخوسخات۴

لینردارراوگانهثداحنآماقتنایاربمهاهنآ.درکاوسراراهنیا

.دنامیفخمیمومعراکفازااهتدمهثداحنیاربخ.دندروآشیپ

؟تفاینساکعنااههناسرردهثداحنیاارچ

..یششوپارنایرجامهتبلا

مرذگیمناراکمهومدوخهیلعمومسمیاهیزاسوجنیازانم

شوگناگتشرفودنوادخ.مینکیمنلمحتارمدرمعفانمهبنیهوتاما

زابدنهاوخبرگااما.هتشذگیردلقیهرودهکدننادبدیابشاهقلحهب

،دننکبتلاخداهتمایلخادروماردودنهدبهمادااهییوگروزهب

هلاغزبیتشمدهدیمنهزاجاتلم.مینکیمعطقارناشتسدهکدینادب

.دنکنییعتارشتشونرسهلاسوگو

ترابعهبهمانربردناتتکرشزا.میجریاقآ،مرکشتمیلیخ

.امشزانونمم،رگید



۱۴۳ تافرخزود

تسلادادرارق

۱/۱/۱:خیرات

۱۰۸۳۷:هرامش

درادن:تسویپ

ودزاکیهحفص

نغخلاویلاعتهمسب

یهلاتابسانممیظنت:دادرارقعوضوم:۱هدام

:دادارقنیفرط:۲هدام

راگدرورپمهدعبهبنیازاهکراگدرورپنیبامیفدادرارقنیا

دعبهبنیازاهکرگیدفرطزاحوروفرطکیزادوشیمهدیمان

.ددرگیمدقعنم،دوشیمهدیمانریقحکولفمهدنب

:دادرارقتدم:۳هدام

.دشابیمربتعمتمایقتیاغللزازادادرارقنیا

کولفمهدنبودرادعالطادادرارقتدمزاراگدرورپاهنت:هرصبت

.دیامرفناجیبیلوضفریقح

:دادرارقدزمتسد:۴هدام

وهویمولسعوریشوروحونیربتشهبدادرارقدزمتسد
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.دشابیمتورفپیرگ

:تخادرپهوحن:۵هدام

:ددرگیمتخادرپریزطیارشقبط،طسقودیطدادرارقغلبم

لابقردوهدنبهبادتبارددادرارقغلبمزاتورفپیرگشخب

ناونعبراکنایاپرددادرارقغلبمزایقبامولیوحتدیسرذخا

کولفمریقحهدنبهبراگدرورپدییاتتروصردوراکماجنانسح

.ددرگیمتخادرپ

:راگدرورپتادهعت:۶هدام

.(ناویح،ناسنا،نجزامعا)حورعوننییعت:۶-۱

.(داژنیدمحا،لگنم،لولعم،ملاس)تمالسنازیمنییعت:۶-۲

(ناریا،نیمزهرک،سونارواهرایس)تسیزلحمنییعت:۶-۳

زالبقهرود،زنربرصع،قوبدهع)تسیزنامزنییعت:۶-۴

(ینتسبفشک

کهدیدنبهشوخ،رادلوپ،دنموربآ)هداوناخنییعت:۶-۵

(یبجرمرتحمهداوناخ،ریمنروخب

یداژنویتیصخشیاهیگژیونییعت:۶-۶

:ریقحثکولفمهدنبتادهعت:۷هدام

.دیامندیجمتارراگدرورپهقیقدهبمد۷-۱

شلامعادرومردماترایتخاهکدریذپب۶هدامهبهجوتاب:۷-۲

.دریذپباردوختامیمصتهیلکتیلووسمودراد

تساهدرکاضمااردادرارقنیاهکدریذپبتمایقزوررد:۷-۳

.دوبنتفگامزاهصالخ.دیاینشدایهکنیاولو

یفالتخایلح:۸هدام



۱۴۵ تافرخزود

تافالتخاریاسودادرارقنیاریسفتردفالتخازوربتروصرد

هدومنیفرعمهدنیامنکیفرطرهیروادتاررقمقبطیلامتحا

ردپربقهبرفنهسنیاونییعترفنودنیاباختناهبیموسهدنیامنو

رظننیاهکهتشادمالعاراگدرورپاررخآفرح.دناهدیدنخدوخ

.دشابیمعابتالامزال

دادرارقنیمضت:۹هدام

دادرارقخسف:۱۰هدام

تساهدشمیظنت(راگدرورپ)نیفرطزایکیقفاوتابدادرارقنیا

هکنیارگم،تسینخسفلباقهفرطکیتروصبیطیارشچیهتحتو

.دنکخسفدنکلاحراگدرورپ

میظنتوهیهتهخسنودوهدام۱۰رد،هحفصودرددادرارقنیا

دنامیمراگدرورپدزنهکدشابیمدحاومکحردهخسنودرهوهدش

.دیامنورلاحدضیضحمتمایقزورردات

ریقحکولفمهدنبیابابروگراگدرورپءاضماورهم



دازکاپشورس
۱۴۶

:تانیاکدیارجیاهرتیتیهدیزگرب

.طارصلپکیزافیارجایهصقانمیهدنربنارادساپهاپس

هدرتسگیروآعمج:تارکنمابهزرابمحرطلوایهلحرم

.ینابایخنایروح

ناهجیسرزابتسیاردیناریاحاورازایراگنتشگنا

.ترخآ

رظندیدجتهاگدادیرازگربیتیروفودیهحیالبیوصت

.تمایقزورناموکحمیارب

.درادندوجویسایسراکهانگمنهجرد:درکمالعادنوادخ

.تساتانیاکزاداشرازوجمدقافلیفارساموبلآنیرخآ

ریقنتخیر:ناطیش-تسویپهجنکشعنمنوسناونکهبمنهج

.تسینهجنکشقادصمناراکهانگتحتامردباذم

،رثوکهمشچندشکشختمیقهبخزربهبیناسربآحرط

هبام:دنوادخ؛نارهتهلزلزهبطوبرمتاعیاشهبخساپرد

ردالعفباذعیهنیزگ،میشیدنایمکیتاملپیدیاهلحهار

.تسینراکروتسد

هدرپمیمرتولانیژاویحارجعنمنوناقهبنایروحیضارتعا

.تراکب

.تسینندوبهلغشودقادصم،یحولاسرا

ارجاهبهدنیآهتفهزاتشهبلسعوریشیدنبهیمهسحرط

.دیآیمرد



۱۴۷ تافرخزود

لاسنهکتخرداهدصعطقزاتسیزطیحمنامزاسینارگنه

.اهیوجیضیرعتحرطیپردتشهب

ریغنارجاهمابیراتفردبتشهبناگدهانپپمکلووسم۰

رابکتساهسیسدارییامنهایسنیاودرکبیذکتارینوناق

.تسنادیترخآناهج

،تانیاکییاضقمتسیسردیلیمافطباورهبضارتعاردادوهیه

.دزاذغباصتعاهبتسد

زا:ماظع(تایآ)تحلصمصیخشتعمجمدیدجیاهبوصم•

نومزآیاربدیهشهیمهسلومشمیفوتمنویناحورسپنیا

.دنوشیمتشهبهبدورو

.مرادنیفالتخاریکناب:رکنم۰

حرط-کوشرثاربناگدرمتشگزابشرتسگیپرد۰

.یلییارزعزاصحفتوقیقحت

یبرادزایتماهس،منهجابفاصمزاتشهبمیتفارصنااب•

.دیسرناشوپخرسهبتختیاپ

هبتشهبردخزودترافسلباقمردعمجتابتشهبناملغ•

.دندرکضارتعانازابسنجمهراسگنس

ناگدننکریثکتاب:(ترخآناهجیماظتنایورین)اجانهدنامرف•

.مینکیمدروخربفسویواخیلزیصوصخملیف
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یهلایسارکوربالگ

؟دزنگنزنمهبیسکهسلجتدمیوت-

ناشیرادازعدننیببدندوبهتفرگسامتیاهدعکیهتبلا.ریخ-

همانمهیرسکی.دناهتفرگهابتشامدرکضرعهکهدشلوصو

،لباتراکیالمتشاذگ،دینکاضمادیابهکتسه

هروطچترظنهب.هدشتخاونکییروجدبنیمزعاضوانیا-

؟مینکلزانارناشیجنم،هدشهکمهعونتضحم

.تساهعمجمهادرفاقافتا.نابرقهیبوخرکف-

نامزلارخآهبطوبرمتاسلجتروصهبیهاگنکیماوخیم-

.دشابهتشادنیاهماننییآلکشمینیبیزادنب

.منکیمهاگناراهنامهمراد-

مهاررکم.هدشیباسحلوحتکیتقوهگیدمنکیمرکف-

.میتشادتساوخردیجنمروهظتباب

لسنضارقناتساوخردزادعب،لسکالیافقبط.نابرقهلب-

یجنمهبطوبرمجیاریاعدنیمود،تساموهفمانراونیاجنیا

مه

.تسا

.تسینهتخاسیراکمهامتسدزاهکیکینوا-

.نابرق-

؟هیاچ-

.منکیمنادیپاههسلجتروصیوتیجنمتبابیزیچنم=

؟میرکنبیوصتنامدوخرگم؟هچینعی-

.هدشنتبثیزیچچیهاجنیایلو؟منکیضرعهچ-



۱۴۹ تافرخزود

؟میشابهدرکغالبا

.هدوبیزیچکیدبال

یجنمتبابهکدیآیمنمدای،منکیمرکفیچرهمهنم-

.مشابهدادیاهدعو

؟درومنیاردنگیمیچاملعنیبنکبیمالعتساکی-

هثروراصحنانوناقهسدنب،تفههدامهبدننکیمدانتسااهنآ-

؟ینئمطم-

.نابرقهلب-

؟دوبنهگیدزیچکینوناقنآزااممروظنم-

.دوبهچنایرجتسینمدایاقیقدنم.نابرقهتشذگیلیخ-

؟یچانمض-

زالقتسمنتملیواتهکدندقتعمنالااهسانشنابزایوگ-

.تسافلومتانونکم

؟ناه-

.نابرقدینادبحالصروطرههکمدرکضرع-

اجکزاهیضقنیاهشبمولعماتالعف.اهمیدشیراتفرگبجع-

نیموسمنیبب.هرتهبمیزادنبقیوعتهباریجنمنداتسرف،هروخیمبآ

؟هیچلوادتمیاعد

!زپولرفینجنسابندید،نابرقراویدهبمور-
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زابتبعلکلفومیناکتبعلاما

یزاجمیزابتکیدقنویفرعم

گالپ،لباتروپیرتویپماکرباهبهکتساسنجیلتنیاکی،ناسنا

اهبل.دنزیریمکشاهکدنتسهییاهمکبوشیاهمشچ.هدشنیا

ردهکیاهظفاحهبلصتمتساروسسورپکیزغم،شزاونقاتشم

یکیناکمتاودایتشممهیقبام.تسیناکتالباقیلیخاههدادطبض

ام،نیعمگنیمارگورپابتساهزمیبمیگکینشکجورپ،ایند

ربجینعینامز.میتکرحزاریزگان،یگدنزیزابناگرهمهبتسد

اریلبقتکرحنامز،مینکنباختنااردیدجتکرحرگا.باختنا

یاهباختنا.تساههظحلیزاب،یزاب.دربیمشیپتلافیدناونعهب

.ندرکنیزابباختناهتبلاوتسایزابطباوضهبدودحمام

اریلمعلاروتسدتسایزابنیایحارطیعدمهکیایناپمک

یخربلئونمنیارد.هدرکهئارایزابیاهلیکساتیوقتیارب

ویسوتوامادمهکدنرادتبثمزایتمایخربویفنمزایتماتاکرح

طبضییاهمتیروگلاطسوتتکرحنیرتکچوکزایتما.دنوشیم

اهرکهزادوبرذحربدیاب.تسینیربخهفاضاناجزااما،دوشیم

یاضفرییغتددصردمادم،ناسنایزکرمرگشزادرپردذوفنابهک

ییاهمایپاسبهچ.دنانکیزابرهتامیمصتربریثاتیاربیزابیزاجم

یرایسبیفارحنایاهریسمهمهنیااب.دنرادنبیقرنانکیزاب



۱۵۱ تافرخزود

دایهبهکتسانیابوخیزابزمردندقتعمیرایسب.دراددوجو

دعبهکدنروابنیاربیخرب.تسامیگکیطقفنیاهکمیشابهتشاد

قلعتهزیاجدناهدرکبسکیرتشیبزایتماهکاهنآهبیزابنیازا

زاسپهدننکتکرشرههکدننکیمنامگرگیدیخرب.دریگیم

وتوافتمتاناکماابورگیدرتکاراککیبلاقردندشروامیگ

هدافتساناکماهنافساتم.دریگیمرسزااریزابنیمه،دیدجیاضف

.درادندوجودناهدرکمامتاریزابنیاهکیناسکیهبرجتزا

بوختیاغهبهژیویاههولجویزابتایئزجدندقتعمنیدقتنم

اتبسنیزابهچرگ.دنریذپروابهزادنازاشیباهاضفاما،هدشیحارط

یهمکدهبزهجماریزاب،مرتحمحارطیشاکاما،تسایلدنرفرزوی

پیلساتلاحهبدنناوتیمنانکیزابهکنیادوجواب.درکیمناوفا

رددوشیمداهنشیپ،دنهدهمادالبقیهطقنزااریزابهرابودوهتفر

یاربنوچ،دوشهدافتسایزابندادزاپناکمازایتآیاهنژرو

هکیناسکهب.تساراوشدندرکیزابهلککی،ناربراکزایرایسب

ینفصقنتلعهبهکدوشیمیروآدایدندنمهقالعیگدنزیزابهب

یاضفزاناهگانتسانکممامشمتسیس،یزابنیایسیونهمانربرد

.دیوشرووامیگهشیمهیاربوهتشگتواگالیزاجم
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یهولآرمیازلآ

...اجرازهناملد.هکدیدرکمنوجهفصن؟دییاجنیاامش-

.دنشابننارگنوگبکیالم

؟هخآربخیبارچ؟دوبیراکهچنیا،نمیادخهخآ-

.مداتسرفیمناتاهابارلییاکیمدیدومرفیملقاال-

ارناتیعونصمنادندنیادییایب.دیگیمیچممهفیمن-

؟دیدوباجکدیتفگبخ.ناهآ.دیراذگب

نسنیاابمگیم...ناتلاسونسنیاابامش،ادخهخآ؟تایه-

یادخ.مدرمهروشلدزا.مناتدوخنارگننم.امشناجهبهن-

تشپزاارامشمدرملالمنابزرگا،داتفایمرگایقافتاکیهدرکن

نیاوتمدزگنزدوبناتسرامیبیچره.دنتخانشیملدبمسابل

.هلصاف

یهلا؟دیدرکهیرگزابهنکن؟هدشزمرقردقنیانوتامشچارچ-

؟تفگهچرتکدتسینناتدای،مربنوتگنشقیاهمشچنوانوبرق

هبارغوردوتساراهنیادینادیممهناتدوخهکامشهزات-

.دنفابیممه

ورازهشاهمه؟تسینناتدای؟تسینمهمناتیاربیچینعی-

...دایزردقنآنمشدهاپسهن،مرگ



۱۵۳ تافرخزود

ناتدوخ؟هخآفرحدشمهمرادتسودرتشیبارشیروجنیا-

دنیوگیممدرمهکیناتساددیگیمالاح،دیدرکیحارطارخیرات

؟هرتگنشق

.مروآیمنردرسچیهامشیاهفرحزاهکنمهللاو-

اجنیمه.تسینبوخناتلاح،دیدرکهیرگدیدوبهضورنالا-

ناتلطسمربنماتدیدبشوگلیفارسایقیسومنیاهب،دیشکبزارد

..تخترانکمراذگبمرایبار
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فسویترضحتافارتعاالگ

ییاپمدونادنزسابلابیدرم.هاگدادهنحص.یسوتسیبتعاس

یاضفتاشگنالمویدمزانیاموز-دوریممهتمهاگیاجهبیجنران

[دنارگروفرددرمهرهچهبهاگداد

مالعادنلبیادصابومنکشباردوخماهدمآاجنیازورمانم

دوخیهنیس.دنکیمزابارذغاکیات،تاشدهروایامنرددرم

[دناوخیمذغاکیورزاوهدرکفاصار

هبتبسنهکهداتفایقافتاهچدسرپبنمزادرادقحهعماج

یدارفنایاضفهکتسایعیبطهتبلا.مدرکادیپیدنبزرمهتشذگ

.مدیدیمرتکیدزنادخهبارمدوخاجنآنمیلو،تساتخس

کیوابیزیطاقاما،میاهدرکیطاقنادنزردامهکمیوگبروطنیا

ابنمهکدشثعابلولسینافرعیاضف،هبنتکیزایشانرییغت

.منکادیپارتقیقحنایبتعاجش،مدوخدوجوردقمعت

شهاکیدایزرادقمییوگهکدرم-درمیهرهچزاپآزولک

[دشکیمشاهتفشآیاهوموبترماننساحمهبیتسدهدرکادیپنزو

دناهدناروخامهبهکدوشیمهتفگهکییاهصرقدرومرداماو

.مدینشارهعیاشنیاحبصیاهکیدزنزورمانم،مینکفارتعاات

نیاهکیسک.تساهدنبومدرممهفهبنیهوتثحبنیامیوگبدیاب

یاههاکنبقیرطزاارشرظنیتقوهکتسایعیبطهدزارفرح

.دنزبفرحشدوخینابمزادناوتیمن،دنکیمحرطمینکارپربخ

رکفنمهباشمکنیا،دوبرصمردرگامهناشیاهکمیوگبدیاب
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.درکیم

رایسبنادنزنوردرداهوجزابراتفرهکمنکیمدیکاتلاحرههب

ودوبمهفوروعشلهامهوا.دوبتسودمیوجزابابنم،دوببوخ

.میدرکیمهثحابمووگتفگمهاب

ابدرم.دنکیمبلجاردرمهجوتنامزمهنیبرودشالفدنچ

تمسهبنیبرودگنیلوارت-دهدیمهمادانازرلورتمارآیادص

|ناراگنربخ

زا،مردپتیعقومزایرادربهرهبابهدنب،مدرمبیرفنایرجرد

دصقمنارداربهکمدرکدومناوادتبا.مدرکهدافتساءوسمدرمدامتعا

قیرطزانایرجنیا.تشادنتقیقحادبانیاهکدنتشادارنمنتشک

یملیفودنتخادناهاچردارنمهکدوبهدشیحارطایشرپترافس

ردمنارداربییوگهکدندرکشخپعیسوحطسردوهدرکژاتنومار

.دناهتشادتسدرمانیا

ندرکنیبدبونوعرفتیبهبذوفنیلمخمیاتدوکمودهلحرم

رد.دوباهنآناگتسبوماظنناگرزبهبرصمهنحصردهشیمهمدرم

یهمرکمرسمههبیقالخاتاماهتاحرطابنم،تایلمعنیایاتسار

داجیاویمومعناهذاشیوشتدصق،اخیلزمناخراکرس،رصمزیزع

یونابنیازااجنیمهزاهکمتشاداریدعبیاهبوشآیاربیرتسب

.منکیمیهاوخرذعروبصوهفیفع

ارجامنیاهکمیوگبدیابهلاستفهیلاسکشخربخصوصخرد

فده.تشادنتیعقاواقلطمهکدوبنیگنسیتاغیلبتیهمجهکی

مینکبیغرتارمدرمهکدوبنیاهلاسمنیاندرکیاهناسرزاام

هکدوبیماخلایخکینیا.دنرخبدایزتمیقهبارامیاهمدنگ

نوعرفمظعمماقموماظنزامیناوتیمیروطنیامیدرکیمرکف

نیرمتواتدوکزمرمسا،قاچیاهواگعقاورد.میریگبماقتنا

.دوباهنابایخهبمدرمندناشک

[نتمیقیسوم-ثکما
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زایرثارگیددوبنینوعرفمظعمماقمیشوهزیتوریبدترگا

هکرصممظعمربهرزانمنیمهیارب.دنامیمنیقابرصمندمت

نیمضتناشیایهنایهادیربهرهیاسردینوعرفماظنتینماورادتقا

ینادیمودیاشخببارنمنکشراتخاسراتفرهکمهاوخیم،هدش

.مدرگزابماظنشوغآابهکدنکمهارف

هبریحتاب.درپیمباوخزافسوی.نادنزیاضف-دراوروفشالف

دیف-دنادیمنارشباوخریبعتمهشدوخرابنیا.دنکیمهاگنفارطا

[ینایاپژارتیت-توا
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؟منکتبحصلییارزعبانجابمناوتیم،ریخهبزور-

.متسهمدوخ-

طختشپراگدرورپیاقآ.مریگیمسامتتانئاکرتفدزانم-

.دنتسه

؟مناخهداتفایقافتا-

.ناتروضحیشوگ-

[نامزبحاصرکشلیاگنهآ

.لیئارزعولا-

؟دیتشادیرماواهدنباب.نابرقمالسولا-

.هدمآشیپیلکشمکی-

راگنایلو.دندرگبهرابوداراجهمهمدادروتسددییامرفبرواب-

.نیمزوتهتفرهدشبآ

؟یگیماریک-

؟دییامرفیمنهگماررضخ-

.مگیمنارنآ.هن-

؟نابرقیچسپ-

ارییابابکی.مدرکیمهاگنلبقلاستیعضوتروصهبمتشاد

.دیآیمیپیاتهابتشامرظنهب.هدرکرمعیلاس۹۵۰هکمدید

.میدرکتعاطامهامدندادروتسدیلیفارسا.اقآهن-

؟۱۲۰-۱۰۰رثکادحدازیمدآمدوبهتفگننمرگم؟هچینعی-

نیاابهتساوخلیفارسایاقآ.نابرقدنامبنامدوخنیبشتسار-
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بآارایندهرارقهکشاهبهتفگ،دنکبیایخوشکیادخهدنب

شدوخدعبدهدیمهمههبارربخدریگیمیدجمهاقآنیا.دریگب

.تیاکشامششیپدایبدریمبرگاورایهکدسرتیم،دشطیخعاضوا

.دیهدبروتسدامشیروطرهالاح

شرسیراک.دربیمماغیپدوخرسنمهساوروطنیاهک-

هیوستاجنیااتارشباسحدایبوگبلیفارساهب.هنزبقوبهربمرآیم

.یحوغالبایهتیمکدوریمشاجهبلیئربجادرفزا.هنک

..تسینیاهگیدرمارگا..اقآمشچ-

.مینکعمجیروجکیمهارهدزهکمهیدنگنیادیاب،ارچ-

رگانیبنکبیقیقحتکی.ناطیشتسدمیدبوتآمهاوخیمن

؟هموهفم؟میرادمزالرتشیردنچادودحدریگببآارایندمیهاوخب



۱ ۵۹ تافرخزود

مارهاینیمزرس**

ردارناتشفکمنکیمانمت.دیدمآشوخسدقمنیمزرسهب-

.دینیشنبدیرتتحاراجرهودیروآ

؟یچ-

امشهبمرختفم،راگدرورپرایتخالاماتیهدنیامنناونعهبهدنب-

امشنامرظنهبومیدرکیسررباریلاعبانجقباوسامهکمهدبعالطا

.دیرادارامتیلووسمیاربمزالطیارش

؟هلب-

هباررتسگنییآتکرشیاهتیلاعفلوادیهدبهزاجا!هلب-

،کیژولوئتتراجتنوزفازوردشرهبهجوتاب.مهدبحیضوتامش

رامآ.دنکسیساترصمردیگدنیامنکیتفرگمیمصتامتکرش

.دوبدهاوخالابیلیخلابقتساهکدنهدیمناشن

.موشیمنهجوتم-

نایرتشمیاربارناکمانیاامتکرشسنیزیب.منکیمضرع-

نینمومکروتنوضع،مکیراذگهیامرساباتدنکیممهارف

نایرتشم،باوثربهوالعنآیازارد.دنسربناشاهایورهبودنوشب

نیاربنوزفا.دنکیمزاینیبنآیاهرسدردوکشولقعزاار

ابگنیکیمزدنرفوغابوالیوریظنییایازمزادنناوتیمنایرتشم

دنامبنامدوخنیب.دندرگبدنمهرهبمهترخآناهجردنایروح

یناجو،یمشاههزئاف،روپیسودرفلداعریظنیروهشمدارفایلو

.دنتسههکبشیاهربممویتکاوزجزینپد

؟یاوخیمیچنمزا-
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هملککیردامشیهفیظو.تساییاجهبرایسبلاوس-

اریلیسناتپتسیلدیفظوم،ردیلناونعهبامش.تساگنیتکرام

رتروپاسناونعهباراهنآ،موادمگنیکرتابوهدرکصخشم

اباضعبودشابربنامزیمکتسانکممندرکولاف.دییامنبذج

ابدناوتیمقفومیرسالابکیامادوشهجاومنیبدبدارفانشکجبآ

.دنکبذجیدایزیاهسیک،بوخنیلپیسید

؟ناه-

.ناتتمدخمدرگیمرب؛مرادیرورضنفلتکینمهظحلکی-

رباتشپهکییاجکیورب.یدیمننتنآایادخنیبب...ولا؟ولا

.هرکالکمنکتنزرپیتفگهکوراینیااقآ.دشبوخناهآ.هشابن

ادخهدنبنیاهیچترظن!هرکخیبزامگیم؟هیچ،هنیگنسششوگ

هتفریمشرخیلیخالبقمسانشیماریکی؟تکپسارپوتمیراذبار

ارششاداد،راکنیایاربدهدیمناج.یناپوچهبهداتفانالایلو

رک،درادهکدرادنابزتنکل.هشدوخالکیرابآ.هخاشرسمینکیم

راک.ماوتاب،یوا،ومعیاهآ...زابیهدیمننتنآ؟ولا.تسینهک

.امرفب.ناتهناخامرفبمهامش،هلیطعت

؟یچ-



۱۶۱ تافرخزود

نایبرموایبنایهسلجالگ

.دییامرفبمنکیمانمت-

ارامشنمدرادنیلاکشا...ناخبوقعیبانجمنکضرع-

؟هکمنکادصبوقعیاقآ

هلگیلاعبانجدوخزایمکامهکتسانیاتیعقاو؛متفگیم-

دیدینشامتح.میتسهراکمهیلکشهبام،هشابنیچرههرخالاب.میراد

یاههدازاقآزااتهدزاینیایاوس.تسایبنالغشیملعمدنیوگیمهک

نیدلاوهکمیرادراظتنااما.دنناوخیمیسردهسردمنیایوتامش

...ناشنادنزرفعاضوازاودنشابطابتراردهسردمابرتشیب

دیاب،ناعنکیوتقافنورفکمروتنیاابامتح.متسههجوتمهلب-

.دشابهتخیرناترسیورراکیلک

،امشکچوکدنزرفاقافتا.تسینینارگنیاجچیه.ادباهن-

یسبرددرگاش،دنزیمترچاهسالکرسیهاگهکنیایاوس

شدوخرهاظهبدحزاشیبیمکهچرگ.تسایریزهبرسوناوخ

بیجعیردقلاسونسنیاهبیاهچبرسپکییاربهکدسریم

امشمهنالاهکروطنیمه.تساهرسپهیقبتبابنمینارگن.تسا

هدرکانیادخمنکیمساسحانم،دیتفرگارفسویاقآغارسطقف

.دننکبیهجوتیبساسحایردقاههچبهیقبمهلزنموت

ناشراتفرهکتسانیاتیعقاویلودنتفگنیصاخزیچ،ریخهن-

.یلاعبانجنأشهبهجوتاباصوصخ.تسینبسانمیلیخهسردمرد

منکیمداهنشیپنم.دینکتیادهارمدرمتسارارقامشدشابهچره

.دینکزاغآناتدوخنادنزرفولزنمزاارراکنیا
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اوعدرگیدیاههچباباموادمیلاعبانجیاههدازاقآدینیبب-

.دناهتخادناهسردمتشپهلاچوتاراههچبزااتدنچاریخا.دننکیم

هتخیرارشنوخودندوبهتشکارهبرگهچبکیمهشیپزوردنچ

تبحصناشاهابنممهتقوره.ناشاهسالکمهسابلیوردندوب

.دنروآیمعقاوفالخیاههناهب،منکیم

یاهشورناونعچیههبامامنکیمتفلاخمنمهکدیشخبب-

یاهدتم،دییامرفبهعلاطمارهوزجنیا.مینکیمنهیصوتاریهیبنت

.دهدیمداهنشیپاریبوخیلیخیطابضنا

یالمهیروشوربکینمهتفرنمدایات.بوقعیاقآانمض-

ارهتساوخانیرادرابیریگشیپیاربییاههارهکمتشاذگهوزجنآ

!دینکهعلاطمتسیندب.دنکیمیفرعم



۱۶۳ تافرخزود

یوبنیاهلثملابرضطسب*

ناونعهبنامزماماباختناربخلیئربجیتقوناربمایپشنکاو

:داداهنآهبارتیرشبملاعیجنم

.هشابریخیدیدباوخ:فسوی

؟هیعطقربخلالمنابز:یسوم

.تشادنمدیگرکزاامرتش:حلاص

.رگدروکیشکاصع:یسوم

یچادخزاروکهکهینوابوقعیروظنم.یسومهن:یسیع

.انیبمشچود،تساوخیم

..هربالابرسهکبآ:حون

.دناوخیماطعوبامههغابروق:دواد

.هدیمریشیوبشنهدهکنیا:یسیع

.تفرکیهامدولآلکبآزابوخیلوهرآ:یسنوی

...هگیمهنوطیش:مدآ

،ریگبزاگارتنابز:یسوم

...ات،جکرامعمدهننوچلواتشخ:میهاربا

کیلقاال.هکتسینلثملابرضهقباسم.ناجیبانیبب:لیئربج

!هشابهتشادطبروگبیزیچ



دازکاپشورس
۱۶۴

یشجنسنامزاس۱۱۵یهیعالطا

لامعاشجنسنامزاس،ناگدرمدادعتنوزفازورشیازفاتلعهب

یبتکتروصهبارربقلوابشنومزآتساهتفرگمیمصتاهناسنا

۷۰۰۰ردنومزآنیا.دنکرازگربهلحرمودیطویاهنیزگراهچو

.دوشیمرازگرب(یهلاتوسهسلداعم)ینافیایندتقوهبلاس

،(۲بیرض)۱یمالسافراعمزاتساترابعنومزآدافم

یسایسیهمانتیصو،(۵۶۱۰^۸بیرض)لیاسملاحیضوت

نآرق،(۲بیرض)یبرع،(۳بیرض)ماماترضحیهلا

.(یرایتخا)

لودجزاارشیوخدیلقتعجرمیمقرتفهدکنابلطواد

مزال.دننکرپهمانخساپابدنبردوهدرکادیپ۳یهمیمض

رییغتدکنیایساساربتالاوسدیلکهکتسادیکاتهب

.دنکیم

ارتوکستسامزالیعمجهتسدیاهروگردنایفوتم

یاضفردوگتفگهنوگرههکتسایهیدب.دنیامنتیاعر

تدشهبنافلختمابوهدشبوسحمبلقتیهلزنمهبربق

.دوشیمدروخرب

داینبزایهاوگنتشادهارمههبتروصردزیزعنادیهش

.دنتسهفاعمناحتماماجنازا،دیهش

اتدننکربصشیوخنیدلاوتوفاتدیابیم،ریغصنایفوتم

یمرگرسیارب.دوشماجنانومزآزااهنآتیفاعملحارم

هیبعتربقیاضفردمرکوکسوس،نابلطوادزاهتسدنیا

.۱



۱۶۵ تافرخزود

.تساهدش

هیصوت،شیپلاس۱۴۰۰ردنامزاستاراشتنایلیطعتبقاعتم.۶

نیابعشیشزومآکمکیاههلاسرهبنابلطواددوشیم

.دنیامنهعجارمعجارمتویبردنامزاس

نومزآنیالنآمرفدیابیم،تسخنیهلحرمناگدشهتفریذپ.۷

هبابدوخررقمدعومردوهدرکرپار(تاتآ)هبحاصم

.دنیامنیفرعمرکنموریکنیاهداتس

توالت،ینیدیاهتیلقایهدرتسگیضارتعاهبهجوتاب.۸

بلقتقادصمیوشوگردیفوتمناکیدزنطسوتدهشا

ملناکتدمنیاردیفوتمتاراهظاودوشیمبوسحم

.دوشیمبوسحمنکی

،دننکیمهعجارمترخآناهجهبهعمجبشردهکینایفوتم.۹

دنوشیمبوسحمهدشروگهبروگ،نامزاسیلیطعتتلعهب

.دننامبدعبزوریراداتاعاسرظتنمتسیابو

ینابلطواد.دشدهاوخعیزوتتمایقزورردنابلطوادهمانراک.۱ه

یسناشدنناوتیمدرادرارقپچتسدردناشهمانراکهک

.دننکناحتمازین(تعافش)تیفرظهفاضایشخبرداردوخ

؛درادندوجوتیناحوریهژیونومزآمانهبیزیچ،نمضرد

.دییامرفنلاغشاارنامزاسطوطخافطل
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طوبهالگ

؟هرادتوق،ینزیمبیس،مدآیواهوا-

.ماوخیمنبیس-

.تساهزمشوخروخب-

.ماوخیمنبیس-

.اههرادنیماتیو-

.ماوخیمنبیس-

.یشیمیوق-

.ماوخیمنبیس-

.یشیمنفخ-

.ماوخیمنبیس-

.یشیمرادلوپ-

.ماوخیمنبیس-

.هشیملاحشوخادخ،نزب-

.ماوخیمنبیس-

...ومینکیمشیتآراگیسکیمشدعب-

.ماوخیمنبیس-

.منکیمروتتاربرگیجیروحهی-

.ماوخیمنبیس-

.مگیمنیکشیههبابابنزب-

.ماوخیمنبیس

.تسینهکرامرهز،هگیدهبیس



۱۶۷ تافرخزود

.ماوخیمنبیس

.هیرخبجع-

.ماوخیمنبیس-

.هباوختنزوهفاضااربنزببیسکی،اوحیاوهوا-

؟یگیمسار-
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هعقاوزور

راگنربخاتکیهتشرفره:انزیچیناسرعالطاهاگیاپ

ثداوحیسیورس

(تمایقزالبق)ق.ق۰/۲/۲۱:راشتناخیرات

۶۵-۹۰۰۰۱:ربخدک

.دندمآردیشابهدامآتلاح

ینئارقتانیاکناسانشراک،زوینتوکلمیرازگربخشرازگهب

بیرقزاتیاکحهکدناهدرکییاسانشنیمزیهرکیاهقطنمردار

وگنجشرتسگلماشمیالعنیا.درادسپیلاکوپآندوبعوقولا

وگرم،اههاگتدابعندشکورتم،یقالخاداسفشیازفا،ینماان

ندشهیبشوییارگسنجمهدایدزا،نالگساتموکح،یناهگانریم

یمشاههبنارهاوخاواونارهاوخاواهبنارسپونارسپهبنارتخد

ییغیاهوریندنوادختاشرازگنیابقاعتم.دشابیمیناجنسفر

.دروآردلماکشابهدامآتلاحهباردوخ

امومع،رگیدتارایسردنامزلارخآبراجتهکتساینتفگ

یکرخیاههزرلنیمز،هراتسنیرتکیدزنندششوماخابهارمه

نینکاسهمهندشهتشکبجومهکهدوباههوکندشاپهلکو

گرمدنیارفهبیهدمظنودنورنیالیهستروظنمهب.تساهدش



۱۶۹ تافرخزود

یوگنخسیهتفگهب.دشلیکشتکیالمکرتشمناهورگ،اهناسنا

داتسهتشذگخلتیاههبرجتزازیهرپیارب،لیرباگیاقآیلعاشرع

ناهدنامرفروضحابیصصختییامهدرگراهچنونکات،هستمایق

نیماتدرومردهکهدرکرازگربدوخرماتحتیهژیویاهورین

.دننکرظنلدابتوثحبحاوراتینما

تسایرتشگرمهکهتکننیایروآدایابداتسنیاهیعالطارد

شمارآظفحابهدشهتساوخناگدنبزا،دباوخیمهمههناخردهک

وهدرکزیهرپدوخهاگتنوکسرواجمزابیاهاضفتمسهبنتفرزا

ماظنتیاعرابهدشتساوخردزینناگدرمزا.دنیوگبارشیوخدهشا

طسوتناشهدنورپهرامشاتدننامبرظتنمهدشیصخشمفوفصرد

یارب،هاگآعبانمهتفگهب.دوشنالعایسرپزابتایلمعیاهدحاو

هاگیاپ۸۰۰۰،ناگدنبماهتامیهفتوهدنورپلیکشتلحارمعیرست

.دشدنهاوخرقتسمنیمزرامقانیرتکیدزنردرکنموریکنرایس

نآزاتیاکحرگیدتارکینامزلارخآثداوحزااهشرازگ

یلیلقهدعهدافتساءوسبجومهراومهگرزبقافتانیاهکدراد

مظن،ندنامهدنزیاربشالتابهکهدشزویفپووجدوسرصانعزا

تیلووسم،هستمایقداتستهجنیمههب.دننکیملتخماریمومع

راذگاونارادساپهاپسججحلانماثهاگرارقهبارنیمزهرکتینما

هاگرارقنیایلامتحاهثداحهنوگرهابهلباقمیارب.تساهدرک

رباربردهکارینارگبوشآناهدودشخبلیهستاریقابرایدهب

نیاهکتسارکذهبمزال.دیامنتلافسآ،دننکیمتمواقمگرم

ریظن،یهدناماسنیونتاناکماهبزهجمولماکیگدامآاباهورین

جیسبیمازعایاهدحاو،تانیاکناراگنربخهاگیاپزالقنهب

۴۶۰ردقیرحءافطازایریگولجیاربخزودرقمزانیطایش

هنابشدحاونینچمه.دشدنهاوخرقتسمناهجکیژتارتسایهطقن



دازکاپشورس۱۷۰

ندادناجلیهستویناسرندادماروظنمهبترخآسناژروایزور

.دروآدنهاوخلمعهبارلییارزعابمزالیراکمهناحورجم

،دوششافشمانتساوخنهکمیهفوهاگآعبنمکییهتفگهب

تلاحردیرارطضاتروصهبزورنیاردکیفارتلرتنکزکرم

،خزربیاهنایرشندشدودسمتروصرداتتسایشابهدامآ

درادرظنردزکرمنیایسدنهمدحاو.دروآلمعهبارمزالتامادقا

لپحرطتسخنزاف،دوخناصصختمشنادویموبیروانفابات

.دناسربیرادربهرهبهبحاوراتکرحیزاسناوریاربارهسطارص

ارتایلمعنیاتایئزجهلحرمنیارددناوتیمنهکدرکدیکاتیو

.دنکشاف

،اههدنورپیسرربلحارمعیرستیاربهدشذاختاریبادترگیدزا

هب۱۵زانایاقآفیلکتنسشیازفاهحیالتامدقمهیهتهبناوتیم

نیمهبجومهبانمض.درکهراشاهام۲ولاس۹هب۹زااهمناخو۳۵

ییاضقتافیرشتلومشمزینزیزعتیناحور،ادهشربهوالعهحیال

.دشدنهاوخعاجرا،تشهبناملغیهخاشهبامیقتسموهدشن

ربخیاهتنا

:طبترمیاهربخ

.هراوآحاورایاربتقومناکسادحاو۳۰۰۰۰سیسات

.دوشیملاتیجید،تمایقیهدنورپلیکشتمتسیس

.هثیبخحاورایروآعمجیاربداشرایاهتشگرارقتسا

:اهربخنیرتدیدزابرپ

.تساهعیاشهنیسزتورپییابیزیلمعماجنا:اخیلز

راگزورهحفصزاخزربوحمناهاوخمنهجردحاوراهدنیامن

.دش

لواهارمه-فیعضیهدنتنآتلعهبلیئربجطابتراعطق



۱۷۱ تافرخزود

.دشابوگخساپدیاب

.تلیژغیلبتیاربفسویینویلمدادرارق

.دوادترضحترسنکزوجموغل

.درکدرارتگنیپودماهتانامیلسترضح
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دیرپسفقزایاهناویدالگ

.تمدوبهدیدن؟یدیدج.یلکاکیآ-

؟اجنیااتدناهدروآهچیارب-

؟ینکیشکدوخیتساوخیمهکهتسار-

.نییاپیدرکترپناتسرامیبمششهقبطزاارتدوخمدینش-

؟ینزبفرحیاوخیمن-

،تسینهکبیع.دناتدوخنیعهمهاجنیا،شکنتلاجخ-

.هیرامیب

ییاهادص.مرادیرادینشمهوت.ماکینرفوزیکسانمدوخ-

صرقهیتدم.هنزیمفرحماهابیمدآکیمنکیمرکف.منوشیم

.مروخیم

.هدوبنشایچیه.هرادیتیزویدنارگ،جنکنوانیببارهگسنوا-

دصیسهنکیمرکف.هدشضیرمهدشاپهکحبص،هدیباوخبشکی

.هدیباوخلاس

ارهسورخ.دنتسیندامتعالباقیلیخاجنیامهایضعبهتبلا-

هگیدغرمکیهاوخرطاخ؟هدرکیگنرگنرارشاهرپهکینیبیم

هبدنزیمارشدوخدوریمولهکدعب.دشکیمارشنز،دوشیم

!هغرمیسهکهیعدم،یگناوید

..مکمکیلوناوجرتفکهتخسشلواهصالخ-

؟یشیمینابصعارچالاح،هوا-

؟یتسهیسرکاخوتهکمتسنادیمدیاباجکزانم-

یارتکدهبیاوخبرگاهکمنکتختارتلایخیلوراذگب-



۱۷۳ تافرخزود

نیاوهیدعبوهدرکتوفتهبیکیهکیگبشاهمهمهاجنیا

ورپنیاابانمض.یراگدناماجنیمهاهالاحالاح،یدشیلکش

،ینکترپارتدوخهکمهرتالابهقبطهدزا،یرادوتهکیلاب

.هشیمنتایچیه

نیایشکدوخیاربرتهبهاردیاشیلو،تسینیطوبرمنمهب-

فرط.کوشقاتادندربحبصهکینوزلحنآشیپیاربهکهشاب

توسهس،یکاخوتهکهمهفنرگا.هگرگهنکیمرکف،هدیئوناراپ

.هرآیمردارتلاخد

نمهرادنیطبرچیهوتهب،نامیلسنیب،یتنعلیادصنیازابهآ-

،یمهوتطقفوتیرادربمرسزاتسد.مگیمیچرتوبکنیاهب
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یسدقناوقاالگ

.یهلا؟هرسپایهلمخد.تسهمهیلپملپتینینهچ،هبهب-

هچ...یخآ.کسولم.مربشنوبرقارکشومشومنکشاگن

.ناجیا.نکهاگنهلاخهب،نکهاگنهلاخهبالبهرادییاهمشچ

شتروقداوخیممدآ،یزانردقنیایشومموتهکمروخبارترگیج

وگبوگبنوقا.نوطیشیا:القانهدرکمهیمخاهچ.مزیزع،ونیاهدب

.هال...اخ.هلاخوگب.هلاخ

نیببهقیقدکیریگبنوخهفخ.هنزیمرزردقچ،هگیدهسب-

!ساهراپتنوک،هشیمتمایق؛یریمیم،ناجاقآ.مگیمتهبیچ

یخوشهگم.هللارفغتسا...هگیمنوطیش،هرسپایهرتخدهگیموررپ

هکتلغبوتمشاشباجنیمههتقح،رامرهزوهلاخ؟تاهابمراد

هگیمدعبیتشاذنماربباصعا،یراینرداهیزابهدولنیازاهگید

نممگیمتهبمراد،راگناتسینتیلاحنوبز!غالا.هدرکمخا

نمپلیروخیمهگوت؟یشکبیاوخیمارنمپلوت.مادخربمایپ

یدیمتروقوت؟هیکمابابمنودیم؟مایکنمینودیم،یشکبار

.یساهراپتنوکدایبتمایق؟ارنم



۱۷۵ تافرخزود

رصمهبسا

یهکادیجم

یحارط،یرامعمیصصختیشزومآیی۵رودمانتبثزاغآ

رظنریز،هتفرشیپنویساروکد،یزادرپرون،سکمیدیرت،یلخاد

.دوشیمهئاراربتعمیهمانیهاوگنایوجرنههبنایاپرد.برجمدیتاسا

یلیلخیساویباتکتیشرآهورگدیدجتیریدماب

هدشدیدپانتسایتدمرضخهبروهشمریزیسکعبحاص

لاناهدعالطالیذیناشنهب،دنرادهدربمانزایعالطاهکیناسک.تسا

.دیامنتفایردیناگدژمناونعهبهفاضارمعلاس۵۰و

لییارزع،رکشتاب

دوبدوزندینشهگاناروتگرمیهصق

دوبدوزندیردنتردناهعماجتیازعرد

دیسرزیگنامغرعشوترسحراگزور

دیسرزییاپوتهبرداربناجنکهیرگ

روفغمموحرمزوسناجتشذگردهودنازاهدنکآیلداب

.دناسریمنایانشآوناگتسبعالطاهبارناعنکفسوینایشآدلخ

هنعارفلاهضورردماکانناوجنیادوبدایمسارمتبسانمنیمههب

یمارکنارورسروضح.ددرگیمرازگربیسپوئخمرههبهدیسرن

دهاوخناگدنامزابرطاخیلستوموحرمنآحوریداشبجوم

.دوب
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یاههداوناخوهدیدتبیصمنارداربورادغادردپفرطزا

ناگتسبریاسوناعنک،یبجرمرتحم

،میجرناطیشیاقآبانج

زنربلادمبسکویلاعبانجنیرفآرورغوهتسیاشیزوریپ

،یلاعبانجراکتشپوتمهاب.هتفگکیربتامشهبارغوردتاقباسم

ناولهپناهج،تاقباسمیهنیریدیعدمدروکرهبندشکیدزن

قیفوت.دوبدهاوخنینتفاینتسدیتآیاهتباقررد،داژنیدمحا

.میرادیمنتلاسمیصاخیسکزاارامشنوزفازور

هدافتساابتاناویحنابزیاهتفرشیپشزومآیهدرشفیهرود

،هرواحم،ناشاکسید.ینیمضت؛هسلجهدجهرد«ویفاآ»دتمزا

info.یریگتفجتاحالطصا،کاتتیرتسا asoleiman.org

هدشمگ«یفیف»مانهبییالطیوکساکرتشرفنکی:هجوت

Saleh_cool2008(Gyahoo.comهبدوشیماضاقتهدنبایزا.تسا

.دییامنتفایردیناگدژموهدزلیمیا

تماقابش۴،زورونهژیوزورکراتساللجمیتشکابییایورروت

.هناحبصهارمههبکیفیساپایسآیحیرفتیتشکنیرتهوکشابرد

یلحمیامنهاریهارمهابروانششحوغابنیلوازاناگیاردیدزاب

هنیمزیگنرهرترپیشاقنهعطق۳تروپساپلصانمزالکرادم

.هناگییادخهبنامیایبتکیهاوگ:دیفس

حامانحامانحامان

مههبو



۱۷۷ تافرخزود

بوخیاقفرالگ

؟ارونیازاهدشیچ.میهارباسوا.هبهبهب-

.مسرپبیلاحکیمتفگمدشیمدر-

.امهبیدزیمرسرابجنپیزوراقباس.هدباجنیا.وتامرفب-

.ایادخنالاهدشغولشمرس-

؟هروطچیبساک-

هک،شتآوتمدنزادنبارنمدوبرارقهکیزورنآشتسار-

ناطیشنیا،لاحرههب.دیدرواینفیرشتدوبغولشناترس،یلاعبانج

...مهامودادتاجنهکلهمزاارامهصالخودمآمیجر

هکمدوبهتفگتهب،ینزیمزیرگامیدقهبیارادهکزابابابیا-

.منکیمشکنخمدوخ،تدنزادنبرگا

میدشکیرشناطیشابزورنآزامالکصلخم،میرذگب-

امش.هیبوخیهچبمهشدوخ،عاضواتسینکدب.یسنیزیبوتمیداز

نواهبیلودرادیدبیاهقالخاکی.یدرکیمشغولشیدایز

شقحردنمهکیدبهمهنآزادعب.هراچیبتسینمهاهیروج

مورهبتقوچیه،مدوبهدزشهبهکیگنسهمهنآومدوبهدرک

.درواین

مهاوخیمنالاح..هکهیزومرامکینیا.ناجیباشایتخانشن-

؟یدشرادهچب؟یتسارهروطچتمناخ.هشبتبیغ

اجک...هرسدرداقآهچبونز.دازآ.تفرمدادقالطارنوا-

؟یریم

.مینزبمهرودمنکغاداذغمربیچیه-
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.تمحزوتیتفایم.لایخیبیباناجهب.هن-

هکمیتشادغرمراهچکاروخنامهرهظاقافتا؟یتمحزهچ-

.یتشادتسودوت

هدمآشتسار.مربدوزدیابنمهک،اهالارابنیشبهقیقدکیایب-

.منکتبحصیرگیدزیچدرومردمدوب

.تسامشابمشوگ-

کی،میدرکیمراکمهابهکیعقومنآتسهتارطاخ-

،هداتفایلاخهتقویلیخمدید.متخاستاربتارتنکیتفگیاهنوخ

هدشدابآیلیخهقطنمنآیلو.یرادنربخیدزنرسدیاشمتفگ

یاوخبرگامتفگ.دآیمتسیروتمادموهدشغولشیلک.نالا

زامههیامرس،امشزانیمز،یکیرشمزاسبیجربکیمبوکبتارب

؟یگیمیچ؟ناه.میآیمرانکمهابمهشایقابام

هداتفادنتفگاهالمنیاهکارنآ.میهارباقآهشوختلد-

العفهکمتفهنامسآنیمه.دندروآردمگنچزاروزهب.حرطوت

هیلختساهابهکهدادریگمهاریخا.ماهیقفیلورجاتسم،مانکاس

هب؟هروخلدامتسدزازونهناطیشنیا،میهاربااقآمنیبب،ینک

؟نمیاربتسهشلابوتسدوتیزیچیراکتارظن



۱۷۹ تافرخزود

یتوکلمیخوش

!هیمدآبجع-

؟نکنتیذاارتدوخاریچیچ-

؟متساوخیمارشدبنمهکم-

.هرادنکمنهکتسدنیاهنکشب-

شاهبمتفرمهشتآوتشدنتخادنایمدنتشادهکرابکی-

.دادشحف،منککمک

.هنزیمگنسدرمانالاح-

نآاب،هدرکتلگساهکییادخنامهشیپورب.کردهب-

.دندنخبتشیرهبیهشایتاهدیاههتشرف

نیاناشقیفرابهکنیایلو.مفیرحمدوخنم.متسینیکاشدننزیم

.هرادروزیلیخدننکیمیروط

یگلمعشاهچبابتخبدبنیمههگم،درمان.دناهدروآریگهداس-

؟یراذگیمشراکرسیروطنیاالاحهکدرکنارتاهنوخ

شکبارتاهچبوربیگبیکیهبهکهیخوشنیا؟هیخوشنیا-

.هدرکروابمهتخبدبنیا؟هرادباوثیلک

،هیتانئاکیخوش،ههدزیسغورداهنیامگیمشاهبهچره-

.هکهدیمنشوگالصا؛دنراذگبتراکرسدناهتساوخ

.هشبخیورثکنسمراذن،دندروآشریکاهدرماننیامتفک.هزوسن

ناشراکتعامجنیا.یمهفیمیدشلوپکیهکسهکیعقومنوا
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هدشرگااتح.هئولاهردقچفرطدننیببدننیشنیممهرود.هنیا

مهشرخآ.یدشلگسااجکاتدننیبب،دنهدیمتهبدنکیوقاچ

یزیچیدنفسوگ،یرخ،دبسچبناشهبناشیزابهدولهکنیایارب

ارشاملیفیهمهدعب.دنروآردارفرطجلیباسحهکدنتسرفیم

.دندنخیمرهرهودنراذگیم



۱۸۱ تافرخزود

یژولوتفارپالگ

یاراد،هدنزراهبرجتلاسنارازهاب،ءایبناتشادهبزکرم

هبینامردتامدخیهدنهدهیارا،ناملآزارئابنکبیهمانیهاوگ

:توبنملاعریهاشم

لیباهترضح-ینوناقیکشزپتامدخ

حونترضح-ینامردبآ

میهارباترضح-یگتخوسوحناوس

نامیلسترضح-یشخبناوت

طولترضح-تیسنجرییغتلمع

توقعیترضح-نشرپدلالتخاهرواشم

فسویترضح-ومتشاکوییابیزیحارج

یسومترضح-ینامردراتفگ

میرمترضح-نینجتشاکویروراباننامرد

یسیعترضح-یکشزپمشچیزومآراکیهرود

سنویترضح-ایبوفاوکآیکشزپیهرواشم

رضخترضح-نادنملاسزاهژیویاهتبقارم
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ءایبنلایصصق*

.مکیلعمالسولا-

.اآ-

؟ولا-

.وگوگاگاگآ-

؟ییوت؟یسیع-

هیهیهیوگوگ-

.مرادمهمماغیپکی.ملیئربجنم،ولوچوکنیبب-

.ییکیک-

هداسراککی؟داددایندزفرحوتهبیروجنیا،ابابیا-

شداینوبز،هدشنهتفهکیزونه.درپسلیفارسانیاهبهشیمنمه

؟ینامامهبیدیماریشوگ،ولوچوکیاهآ...هچبنیاتفر

.اچاچییئآ-

.امام؛هدب؛یشوگ.بوخرسپنیرفآ-

.امامیب؛امام؛یشوگ.اهاهاه-

؟یسیع؟ولا-

.یبجومعاهیتفرراکرسبوخ-

.مرادمهمماغیپمگیمنتهبهگم؟هیچاهیزابهچبنیا،ا-

.درپسهچبتسددیابنارراکمتفگادخنیاهبرابرازه

!طقفمنکیخوشمتساوخومعنکناوعد-

یههعفدنوا،یطاسبکیهعفدره.تسینهکیزابهرخسم-

وگوگاگاگمهالاح.مرادیشیج،مرادیشیجهگیمیحوطسو



۱۸۳ تافرخزود

.نمهساوهنکیم

تشپیتفگیچمگیمیساومعهبدشروطنیاهکالاح-

.شرس

.وگبوربیاوخیمیچره.کردهب-

.وگبوربیاوخیمیچره.کردهب-

؟یرایمردارنمیادا-

؟یرایمردارنمیادا-

.هتفیملوپهراد.هرودهار،هچبنیبب-

.هتفیملوپهردهرودهار،هچبنیب-

.مرادمهمراک،یسیعهسب-

.مرادمهمراکیسیعهسب-

.مدزدادترسیکلادوبخلتمتاقوا.دیشخبب؛بخیلیخ-

؟الاحدشبوخ

؟ینکیمنماوعدهگید-

.منکیمنتاوعد.هن-

؟لوق-

؟مگبتهبارماغیپالاح.لوق-

.مایبمنکشیجمربنمنکربصهقدهییلو،هرآ-
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نامرف۵دالگ

حولنیا،یانیسهوکزارفرب،کنیا.نارمعدنزرفیا،ناه-

تعاطهبارنانآوباتشتموقدزنهب.ناتسبتراگدرورپزاسدقم

نیمارفهناگهدنیاهکتسانانآابیراگتسرانامه،رادشهام

.دنراددوخشوهیهزیمآوشوگیهزیوآ

...ارنیگنستنامانیا،اهالاراب-

.شومارفاروتمدای-

.مدای؟یچ-

اهایه-

.متفکرتدوزنم.هلوبقمهیلیخ-

وهتشرفوحولوگنفوگندهمهنیا،ایادخیدرمانیلیخ-

.یدرمانیلیخانلصا...ارانیاویزادرپرونوهراتس

.یصقربدیابیتخااب.یسومنزنرج-

.مصقریممتفکننم=

مهتندبیازجایاوخیم.تسهشملیف.یسومنزنرج-

؟دنهدبتداهش

نیمه.مدربمایپتاربرگیدرگاارمع.ادخیدرمانیلیخ-

.دنتسرپیمهلاسوگتلمینکیماراهراک

!هصقرب؟یچ،دیابیسوم-

؟هلوبق،نمنومهمتفاثکیرفبشکیشاجهب-

؟یچدیابیسوم-



۱۸۵ تافرخزود

.هشیممهیشاعداهزات.هطلغمه«رادیشهنمتعاطا»-

؟دیابیسوم-

نربوگبارقلناهدیاههتشرفنیاالاحبخیلیخ-

.ناشراکدر

یا،نسابوتدایبیرقهچ؟یتلاجخیاسوماقآرماواهگید-

.ناج

؟هریمنارچسپنیا-

نیرمتمهیردنبکی.بخهنزبارشگنهآداوخیملیفارسا-

؟یسایجیدهنهگم،یتشمتاربهدرک

اهتسد.مینوکرتبهزاجااببشمامیاوخیماقآممشچور-

...متشربوممتخوسوموموموم.الاب
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اهیزاببابساناتساد

مدیدیمفرطکیزا.منکبدیابراکهچمتسنادیمنرگید

یربخ،دیشکیمییاهنتزاهکیباذعنآوینارگنهمهنآزاهک

دوخهنوگنیاهکمریذپبمتسناوتیمنرگیدفرطزایلو؛تسین

،دوشیمبآهرذهرذهکمنیببمتساوخیمنهچرگ.دهدببیرفار

.دوبنروابلباقمیاربمهدنزبلوگارشدوخهنوگنیاهکنیایلو

یزابکییاپتخیرهکشوههمهنآوتیقالخهمهنآزاافیح

اعقاوتقوچیه.تسینوهدوبنمهمناشاربهکناگتشرفهیقب.ثبع

یهطبارکی.دوبصاخهشیمهامطابترایلو.دنتشادنشتسود

.دیسریتنعلزورنآو؛درکریخستارشحورکاندرد

ناشننامهبارکچوککسورعاتودنآناوارففعشابادخو

،هدرکسبحقاتاردارشدوخهکیزورششنآدشمولعم.داد

.قلمتودیجمتهبدندرکعورشاههتشرفیهیقب.دوبهتخاساراهنآ

تشوخ؟تساروطچناطیش:تفگ.دنادبتساوخیمارنمرظناما

لاحشوخواهکدوبنیامهمیلودندوبگنشقمرظنهب؟دیآیم

.دیمهفشیاهمشچزادشیمارنیاوتسا

زیچهمهزورنآزاهکارچ،دییاپنیریدنمیلایخشوخهتبلا

.درکیمیزابشیاهکسورعابوتسشنیماهزورادخ.درکرییغت
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کی.درکیمناشنتیگنریاهسابلودیشکیمهناشناشاهومهب

تفگ.مدیسرپارشلاح.شمدید،شدرگدندوبهتفرالثمهکزور

اهنترگیدودرادارشناتسودنوچهدوبننیازارتهبتقوچیه

تفگ.ندرکیفرعمارشیاهیزاببابسادرکعورشدعبو.تسین

نیاوتسامدآدیآیمیشدبندرکمامحزاهکوشیریاقآنیا

.تساناطیشمهنوشیا.تسااوحمهلگشوخیاموناخموناخ

تفگهکاراهنیا.تسانمنارگنهشیمهاهناماملثموتسایدج

شدعبیهلمجومدوبنارگننمتفگیمتسار.دزیکمشچنمهب

یاهتسودهبیهاوخیمن،ناطیشتفگ.درکنارگنرتشیبارنم

یاهمشچهبومدرکهاگنشایلگیاهکسورعهب؟ینکمالسنم

مایگشیمهیادخنامهتساوخیمملد.متفرگارشیاهوزابادخ

یهلمجنیااب.«دناکسورعطقفاهنیایلو،متفگ.تشگیمرب

شلد،قباسهودنایهمههظحلکیردییوگ.دشوحمشدنخبلنم

.دنادرگربنمزاارشهاگنودرکعمجاردوخعیرس.تخیرورفار

تقوریدهکمیرب».درکناشاپاراهکسورعکچوکیاهشفک

شوگبوخ»:دادهمادامونشننمهکیروجالثممهدعب«.تسا

فرحشاهابدیدیداراقنعادبناطیشنیاهگاماوخیم،اههچبدینک

امش.دهدبباذعارهمهشاهفرحابداوخیمشاهمه؟بخ.دینزن

شیادصشدوخدعبو«؟ناه،دیروخبهصغشاهمهدیاوخیمنهک

تحاراننمتسدزاهکمدیمهف«.میاوخیمنهن»هکدرکثکزانار

یخلتاب.دیشکارشتسدعیرساما،متفرگارشیوزابرابود.تسا

نمکسورعتدوخوتهکمولعماجکزا»تفگمارآودرکمهاگن

.مدینشادخنابززاهکدوبیاهلمجنیرخآنیاو«؟یشابن

شایزابدلجردالماکرگیدوا.دوبنیربخادخزا،سپنآزا

بشوزور.تساکسورعهکدوبهدرکروابییوگ.دوبهتفر

تقوره.تشادنتیعقاویایندابیطابتراچیهودرکیمیزاب

وتخاسیمونیاهکسورع،دندشیمهنهکشیاهکسورعمه
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،منکتبحصواابمدرکیشالتره.درکیمزاغآاریدیدجیزاب

ششوگومشچ.دادیمنشوگمیاهفرحهبالصا.دشنعقاورثوم

یشنهذردادخمانهبیتیصخشرگیدییوگ.دندوباهکسورع

.تشادندوجو

تیصخشلالتخاتفگیم.مدرکتروشمشرتکداب

تسردادخهکیزاجمیاهتیصخشینعی.تساکینرفوزیکسا

یامورتزازیرگیاربدنایعافدراکوزاسکی،عقاورد،هدرک

تسارتهبتفگیم.دوبهدروآدیدشیراشفشنهذهبهکییاهنت

ادخهکدیمهفیتقوهتبلا.مهدبحیضوتواهبارادخیرامیبطیارش

قیاقحهکدرکداهنشیپ،دوریمهرفطنارگیدیاهفرحندینشزا

هب،هتخاسادخهکیایلایخیاهتیصخشقیرطزایلکشهبار

دننکیمرکفودنسرتیمنمزازونهاهکسورعهتبلا.منامهفبوا

هاگآدوخانیلکشهبرامیبنهذارهاظ.منکناشتیذامهاوخیم

اهکسورعهکدهدیملکشاموادماریعافدیاهمسیناکم

نوناقناشدوخنیباهکسورعالثم.دنونشنارنمیاهفرح

هناویداتحایدب،دنکشوگارنمفرحسکرههکدنراذگیم

.تسا

شاهداراوادخهبنوچ.ماهدیشکنتسدمشالتزانملاحنیااب

.تساهناکدوکیزابنیازاشیبواتقایلمنادیمو.مرادنامیا

منکیمیعس،ینکممشوررههب.متسینرادربتسد،نیمهیارب

،نیلگیاهکسورعنآسپردهکمنادیم.منزبواهبارمیاهفرح

هکدنکدومناوای،دهاوخنرگااتحو،هتسشنقالخوابیزینهذ

؛دونشیم؛تساتسرد...دینشدهاوخارمیاهفرح،دهاوخیمن

تنوردیزیچرخآ؟هنرگمدنیشنیمتلدربمیاهفرح؟هنرگم

یاربارناتسادنیا؛ایادخ.دنادیمارارجامتقیقحهکتسه

ارمنخسیاجنیااتهکمنادیم.یونشیمهکمنادیم.ماهتشونوت

شتسار.تدوخرطاخهب؛نکلمحتمهرخآهملکودنیا،یاهدینش
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،ینکیمهچتتشونرسابهکتسینمهمنمیاربرگید،یهاوخبار

قلخابیزییایندامتح،تراشرسشوهوتقالخنهذهکمنادیم

،یلاحشوخایندنیاردرگا،زیگناباجعاتایئزجزارپتساهدرک

ادنتنوردردیزیچای،یمغای،تسهیهودناتالدهترگااما.منک

ییایندهکنادب،تسینوتیاجاهیزاببابسایهناخنیاهکدهدیم

.ینکهداراتسایفاک.تسوتراظتناردیعقاو
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ریزردنآیهمجرتهکتساگنسودیهملاکمقوفیهتشون

:دیایم

زامهابام؟تسینتدایارنم؟یتسینهایسثکنسوتمنیبب-

.میدوبهدشلیصحتلاغراف|ناشفشتآکی

یدرکادیپشیاسرف.هشیمنمرواب؟دیفسگنسییوت!ها-

همولعم.هدشمرنتتسوپیلوبوخوت.هگیدهراگزوررذگ-

!هدوببوختاج

تدایمنادیمن؛دوبیاهنوگکیاهروسانیادزادعب.ابابهرآ-

.ینامتخاسکیهشوگدنتشاذگارنمدندمآاهنیا؟هنایتسه

زالبقاتزورنآزایلودوبهدمآناششوخنمیچیچزامدیمهفن

.دندرکچامارنمدنبکیهشبضرقنمناشلسنهکنیا

زاتعامجکیریگاقافتامهنموتیارادیسناشبجعاباب-

لوانامهزاهکدوبناشگرمهچمنادیمنیلو.مداتفااههناویدنیمه

...نزبیکنزنالاحاقآ.ندزگنسنمهبدندرکعورش
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یکبآ؟یچیهناهب*

یکاشدیابنهکوت.دناهتفگیزیچکی؟یچتتمانیاالاح-

.هخآیربینکلویشب

نیمهمهاهیلبقهمه.مراکنیاوتهتقویلیخنم،نیبب-

.تسینندرکرهقشهار.دنتشادارتالکشم

منکیمتبحصادخابمدوخنم،تتمارسدرگربایبمهالاح-

.هربشدایلکهب؟یچهکیروجهی

مگیمیزیچکیمدوخنمیارادشناواهبراکیچوت-

.تبح

کی.متفگشهببوقعیدرومردارندشضیرم،ابابهن-

.میهاوخیمرتهبیهناهب

رابدنچ،هگیدهرادنهدیافمهاهنیاوهدرممگرزبنامام،عن-

یهناهبکی.هیکاشتتسدزااهنیازاشیبهزات.مدرکهدافتساالبق

.هربشدایزاثکاپ؟یچاهنایرجنیاهکمیرایبدیابیکرخیلیخ

یراوسیتشکیتشادوتمگیمادخهبنم،نیبب.مدیمهف-

یلیخیهامکیمکشیوتهکهشیمیچمنادیمنوهی،یدرکیم

.یایبیتسنوتننیمهیارب،یتفایمریگهدنگ

شهبهگم.هنکروابمهدیملوق،یرادراکیچشانیاهبوت-

؟یچطقف؟درکنرواب،هدرکریگیناهجلیسکییوتحونمتفگ

.دایبردشدنگیدنخنیرهوهیهشابعمجتساوح
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ثکزیرهکردناضمرالگ

زا،ریسالککفمهللا»ردکفهکینئمطم،دیعسجاح

؟دآیمثکافیهشیر
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هبذاجالگ

؟یلیئربج-

.ممه-

؟یلیئربج-

؟هلب-

؟هچینعیهبذاج؛مگیم-

؟یدینشاراهنیااجکزا-

.تفگشاهلکوتدروخبیسهکههاقآنیا-

.یسرپبشدوخزادرمیتقو-

یتفکنوتهکم.هرادیمهکننیمزیورهبذاجاراهزیچهکیم-

؟هشیمماجناهرادنمیهداراهباهراکنیاهمه

.نکبارتیزاب

.یتفکغوردنمهبشاهمهوت.ماوخیمن-

.مزیئدنگیمشاهب.هیکیزیفللعلوطردوتیهدارانیببابابیا

...هکنیاینعی

هبداوخیمملدسپهنمتسدهگا.تسینمیلاحاهنیانم-

.هشابهعفادنالازاهبذاجیاج

کیچوکیلیخرابکیتسینتدایاهمیدشیراتفرگبجع-

عمجروسانیادنامسآوتمیتشادهام۶،میدرکارراکنیایدوب

.یزاسیمنمیگچبزاناتسادیاه.یگیمیکلاشاهمه-
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هگا.ایندوتلیسهن،ندرکفصنهناخدورهنهمدایروسانیادهننم

.مینکبیراککینالایگیمتسار

؟ینکشوماخاردیشروخرهظزورمایاوخیم.بخیلیخ-

.مدناوخیسیبیبوتمدوخ.هفوسکشدوخهکزورما-

،ینزبملوگهرابودیتساوخیم

تبشمایاهاعد،منیبب.یدشیاهدندکییادخبجع-

نوریبیدینشناراهاعدهمهاتتاقاتاوتیریم؟یدادشوگار

.یآیمن



دازکاپشورس۱۹۶

ادخنادرمیهمه

؟یتمالسهبدشمامتسپ-

همهمدوبراکیبوتلثمنمرگایتفگیملیفارساهبیههتدای-

.هشتقوالاح؟ترفاسمهبمتشاذگیمارمتقو

،رببارشلاحوربوریگباریگتسشنزابقوقح-

تقوچیهیتسار.یدوبراکنیالوغشمهگیدهتقویلیخ-

؟یدوبهدربماغیپرفندنچیاربینیببیدرمش

؟ناهتساهقداصیایورزجهبنیاهزات.هوا-

؟ینئمطم.اههیلیخهنودونودصهنورازههستسیبودص-

نآدوبمههگیدیکیرگایلو؟یدرکتشاددایارهمهسپ-

..مههگیدرفنکیهکهیچتارظنمنیبب.دشیمدنورتقو

؟مگبماوخیمیچیدیمهفاجکزا-

اهنوبایبنیمهیلو،دیسرلماکتهبرشبلقعمیتفگامالاح-

روگهبهدنزمهناشاهرتخداتحاهمدآنیازایلکیدرگبار

.دننکیم

زیچچیهالاحاتهکهنهزات.هدایزبلطم،لیئربجسرتن-

؟میتفگنیرارکت

همهنیاهکریگبدایلیئارزعنیازا.هگیدنکنیلبنت،ناجاقآ-

.هتخیرشرسراک

.منکیمباسحمورحمقطانمارتتیرومامقحشضوع-

؟لوبق
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ادخلکیهدنامرفرتفد**

دوبهدزاذغباصتعاهبتسدهکینادنزنآتیعضو.نابرق-

؟نادنزمادک-

.نابرقنیمزیهرک-

؟یسناایهنج

.نابرقهناسنا-

.مدرکیمقلخاراهنیادیابنمهلوازا،یتنعلناسنانیاهرابود-

؟هتشونیچشاهدنورپیوت

هریخاموادم.هتشادلکشمنادنزطیارشابلوازاینادنز-

یچیپرسزامنماجناریظننابنادنزتاروتسدماجنازا.هدرکیمیرس

.هدرکیمفرصمیلکلاتابورشمنادنزسدقمطیحمرد.هدرکیم

ریظننادنزیراجیاههنیزه.هتشادیسنجیهطبارناینادنزرگیداب

ناهذاشیوشتهببیذاکاراشتنااب.هدرکیمنتخادرپارسمخ

؟هتفکیمیچالثم-

هبناشدوخرایتخانودبارناینادنزامشهکهتفگیماتراسج-

ییادتبایاهیدازآزاناینادنزهکهدوبدتقعم.دیاهداتسرفنادنز

یاهدادعتسا،داژن،ردامردپ،یگدنزلحمباختناریظنناسناکی

...مورحمهریغویکیتنژ

.یرابودنبیبینعیتعامجنیارظنزایدازآ.هتخوسردپ-
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نتسکشیاربشاهتساوخالاح،یناسفنیاهاوهزایوریپ،یراگنلو

؟هیچباصتعا

داوخیمن.هشبلیمحتشاهبیسکهداراداوخیمنهگیم-

.دننکنییعتیقالخارایعمودیابنتدیابشاربنارگید

؟تشهبهربداوخیمسپ-

.نابرقهلب-

؟همیخوشعضویتفگ-

قبط.دروخیماذغهدعوکیطقفهزورهسوتسیبنالا-

،دنکشنارشباصتعارگیدهتفهکیاترگا،بیغملعمتیروگلا

.دریمیم

یاهراچ،درکتجاجلمهزابرگا.نکربصرگیدزوردنچ-

هکنکعلطمارلیئارزعلنلک.مینکنیماتارشاهتساوخهکمیرادن

.دروایبلمعهبارتشهبهبینادنزیصیخرتیاربیضتقمتامادقا

دننکعورشمهاهینادنزهیقبرگایلو.تساتراسج.نابرق-

؟یچاذغباصتعاهب

لیئربجگنهرسهبتسیندب.یدرکهراشایبوخیهتکنهب-

هکدتسرفبماغیپناشاربادناگاپورپلووسمناونعهبیراپسب

وگب.تسهوایدایاوناطیشتائاقلاریثاتتحتدرمنیایاهفرح

زایوریپتهجردوعورشماندرمنیایاههتساوخهکهنکدیکات

یناویحودیلپناسناحوردوشیمثعابهکتسایناسفنیاهاوه

هدیافنیاهن...میدرکمکارشاییاذغیهریجنیمهیارب.دوشب

شرمعهمههچرگدرمنیاهکوگبناشهب.مرادرتهبرکفکی.درادن

نیمارفنیاهکهدشهجوتمادعبنوچیلو،هدرکدرمتامنیمارفزا

زا؛هدشمیظنتناینادنزیراگتسراتیاهنونادنزمظنظفحیارب

نیاوگب.ددرگیمزابامشوغآهبودوشیمنامیشپشدوخلامعا

مهام.هدادماجناهبوتشریذپرطاخهبمهارندروخاذغزاکاسما

دعبهبنیازا.میتفریذپواوفعینادنزءوسقباوسزایشوپمشچاب
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یراکادفدوبدایتهجردارلمعنیادنظوماهینادنزیهمهمه

؟دشموهفم.دنهدبماجناسفنیهیکزتوینادنزنیا



دازکاپشورس۲۰۰

هاشهاشهاشهاش*

هبارنیمزیهرکنامدرماتیرادتلاسرامبناجزاکنیا-

...توعداوقت

؟نالایتفگیچ.منیبباساو-

؟تراشب؟اوقت-

؟اجکنامدرمشلبقهن-

.هگیدنیمز،بخ-

،نیمزیهرکیتفگوت.هن-

؟روطچ.منامگهرآ-

امش.هگیدهزاردماهشوگنم.هدشنیچیهروطشیه-

.دیدومرفیم

!دناهدنگیلیخمهاههراتسدبال؟ناههدرگنیمزهکبخ-

اروتلوگهکوگبارغالانم؟هندنروخیمناکتدنرادمهشاهمه

.هدرکنوملگسافرطوگن.مدروخ

.بخهدبشوگهقدهی-

.منکیمنروابارتاهفرحزاهملککیهگیدورب-

یلیخهرککینیمز،نوجاقآ.مگیمیچنیبهدبشوگ-

.هشیمنمولعمهگرزبهکسبیلوهگرزبیلیخ

.هارهارهارهارهارهارهارهارهار-

؟یرآیمردهیچاهیزابهچبنیا؟یتفرگارتشوگارچ-

یاهفرحشابارغالانم!هدرگنیمز.هریمنهکمهورزا-



۲۰۱ تافرخزود

خیورگنسارمدوختلمولجمربدوبکیدزن.مدرکرواباریک

.دیسرموسسسومساسا
هکالاح.یدرکروابارهمه،ناطیش،هتشرف،نج،دوبهتفرگبآار

یکشابارام.هتخادناهاریاهگنشملاهچنیبهدرگنیمزهدیمهف

.مینکربمغیپمیتساوخیمار

تفگیممرتکد.مونشبارتادصمهاوخیمن.نزنفرحنماب-

هرابودارمباصعاصرقدیاب.هشیمشایدوسحمتفگ،اههمهوت

.منکعورش

دعبیشکبغرماتراهچرگا.نکنیخلتتاقوا.بخیلیخ-

؟ینکیمروابارمفرحدنوشبهدنز
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یحویاضبق**

.دییامرفب،مکیلعمالس-

راگدرورپهدیرفآاهنامسآونیمزهکیشابهاگآونادب-

.تسینییادخوازجهکتسوت

؟هلب-

...راذناارراگدنباتیرادتلاسرکنیاوت-

..ینیبب.ناهآ-

..تعاطاهبارتمدرموباتشبدوخنیمزرسهب-

.لیئربج-

...رگجیورنودندهقدکی.یرپیممفرحطسوردقچ.هوا-

رب.لیئارزعمنماباب-

رارقنیااباب؟ارفرطیتشکهنکن؟ینکیمراکچاجنواوت!ا-

.هشابربمایپدوب

عطقاریلبقیسامت؟تساجکاجنوا؟لیئربجیگیمیچ-

فرحتدوخهساویارادیتفرگهرامشیروجنیمه!یدرکن

.ینزیم

ساوحکاپ.مریگباراینددکرفصهسهتفرمدایزابمدرکرکف-

،یلبقیاهسامتنیازایکی.دنامیمنمدایتسردیچیه.مدشترپ

هتفگنمهکیاهملکوگنهنکینابرقدنفسوگمگبفرطهبدوبرارق

یلودشیتوسدبهصالخ.دنزرفهدشیمایندنابزهبشاهمجرتمدوب

.مدرکشاعمجییاروجکیرخآ



۲۰۳ تافرخزود

مدید،مدرکیمهاگناراهراکتیعضوتروصمتشادرخاوانیمه

.دوبهتفرمداییلومشکبشلبقلاس۹۰۰هدوبرارقارییابابکی

؟هشیمترواب

؟شیتخانشیم،هرآهرآ-

۹۵۰.یلیئارزعیسیورسوتنهدینعی؟متخانشیم؟متخانشیم-

باسحطقفوت.ایلیل،یدرکتاهیزابجیگفالعارنملاس

،لیئارزعهسرنتهبمتسدهگم.مدادنفلتتراکلوپرادقچنمنک

؟ولا؟ولا
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هداوناخیامیسالگ

؟بشعقومنیااتیدوباجک-

مناخییوجزابهدشبارخنیاوتمیتشاذگارناماپامزاب-

؟دشعورش

؟نالااتیدوباجکمگیم.هدبارنمباوج-

.منکشباراهنادیمرسیاههمسجممدوبهتفردبال؟مدوباجک-

.هگیدمدوبراکرسهمولعمبخ

؟تسینشیلاحتقویبوتقوهکهیراکهچنیا-

ینامتخاسهژورپکیداوخیمادخنیا.هللاومنودیمهچ-

.هتخیرنامرسراکیلکهصالخ.هنکعورش

دیابمههاچوتیرپبداوخبوتزارگا.داوخبهکداوخیم-

؟یرببدیابمهربارتاهچبرسهگب؟یرپ

منیشبراکرسمرنادرفزایاوخیم؟منکراکهچیگیمالاح-

؟منکدروخیزبسربطابهناخجنک

نمینکبیراکره.ممهفیمنمرخنممنکنرکف،یلیلخنیبب-

.ممهفیمارشاهتات

هیانکهشوگیهلصوحنالانم،اهمیدشیراتفرگبجع-

.نزبهدنکسوپوکراهیرادرگایباسحفرح.مرادن

؟هیکرجاه-

.هیکرجاهمنودیمهچنم-

؟هنکیمراکهچتبیجوتنفلتهرامشنیاسپ-

؟نمیاهسابلغارسیتفرزابوت-



۲ه۵تافرخزود

هنیا،نکباراقآیلامحوزپبوروشبرمعکی،ییایحیبیلیخ-

متشاذگیمنهقیثوتدوبهتفرگدورمنهکیعقومنآدوبتقح.مدزم

.هنکاتاهلاغزجات

ادخهدنبنیا؟یزودیمویربیمتدوخهساویچیچ-

یریگیپهژورپیارباربآفاشتکاتایلمعهرارق.هتکرشسدنهم

لووسمنگبوتهب.مسانشیماروتنم،ایحیبیگیمغورد-

رگا.گرزبتبیگیمینکیمهاگنمدآمشچوت،هیکرهشکیفارت

؟یسانشیمنیتفگمتفگهکلواارچسپیگیمتسار

همهمسانمهگم.هیچشمسامتسنودیمهچنمبخ-

هچبتبابتتاقواوت،اراسنیب.مدلبارتکرشیاهراکنامیپ

هشبدیاشهگیم،مدرکتبحصمهترتکدابنم.نکلوبق.هخلت

هدروخیینکربصویشابیوقدیابیلو.درکشاییاهراککی

.هگید

.مایبصعشاهمه.میهاربامدشیروطنیاارچمنادیمنادخهب-

کییهدنخاتیلومروخیمصرقات۶یزور.هرادیممروتالایخ

اریکشیهباصعا.هریمشغملداهمنیبیمنویزولتوتارهچب

تاقواهکمهنالا،مدرکاوعدشاهابدرکنفلتنامامحبص.مرادن

...اروت

مهدیملوق.نکهاکننمهب.هشیمتسرد.تسینیروط-

.هشبتسرد

.مدرکیمقدهصغزامتشادناروترگانم-

مایبمریگبشودکیماوخیم.نزناهفرحنیازاهگیدهسب-

هدنخزا.درکریگیزیرنوتبوتهکمگبتهبارماپیاجیهیضق

.یشیمربهدور

؟یدروخماشوتیتسار.هشاب-

تسدناماربهتفرگدایهزاتیاذغکینامسیئر،ابابهرآ-
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ارچبآنیاهوا...هبوکیممهابارناشتشوگارغرماتراهچ.درک

؟هدرسردقنیا



۲۰۷ تافرخزود

هچهحامان

همه

هچهچ

.نوریبدیرایباراهباتک.بخیلیخ-

هکییاههتشرف.تسالامعاتبثثحبیهمادازورمایسرد-

عمجارناشساوحبوخدنهدبروکنکهتشرنیایوتدنهاوخیم

؟متفگاجکاتلبقیهتفهبخ.اههرادبیرض،دننک

؟دوبیچغولبیاههناشنهشداییک.غولبهلب-

.دوبمههگیدیکی-

طیارشنیازایکیهکنیازالبقسپ.بخ.مالتحا،الکیارب-

یسالکرسردقچ.دینکتبثارفرطلامعاتسینمزال،دایبشیپ

نمالثم؟دروخیمناتدردهبادعباهنیا،دیدبشوگمتفگماکحا

تشاد.لامعاتبثتفریزومآراکیارب،متشادزومآشنادمدوخ

.دوبهتفرشدایتایکشمکح.تشونیمارییادخهدنبکیلامعا

مهدعب،تعکرراهچایدناوخزامنتعکرهسفرطتفرشدای

.دنکبدیابراکهچتسنادیمن

اتیدوباجک.میدیدارامشهرخالابام.لیفارسایاقآهبهب-

؟نالا

اریسالکتساهقیقد۵نالاام.یدوبهکیدوبدورسهورگ-

.میدرکعورش

.اههترخآرابیلونیشبورببخیلیخ-

جنسلاقثم.دوشبتبثشاهمهتسینمزالهکمیتفگمهلامعا-

.دینکیمنتبثدوب1ChMزارتمکلامعانزورگا.دنهدیمناتهب

؟هرادلاوسیسکاجنیااتبخ
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.دنونشبهمهیسرپبدنلبمهتلاوساساووشاپ-

تشاددایتسههچره.دیرادناهتینهبیراکچیهامش.هن-

لاوسهیچ.دنهدیمقیبطتتایناب،هرادلووسمادعب،دینکیم

؟یراد

.یدروخبآنوریبیتفرنالاهکوت.هشیمنریخهن-

،دینکیمهکیراکنیلوا.هتفرنمدایاتهگیدهتکنکی،بخ-

.مدرکهراشامهلبقیهتفه؟هیچلامعاتبثزالبق

نیاارچ.دیرآیمردبیغملعمتیروگلازاارفرطیهدنورپ-

؟مینکیمارراک

،دندرکنارراکنیاهکییاههتشرفدناهدوباههچبدینیبب-

.هتشونهرذهرذارفرطلامعایه،لاسهاجنپلاسلهچدنتسشن

وهرادهژیوتالیهستهگیدهکمهدیهش.هشیمدیهشفرطدعب

..تمحزهمهنیابخ.دننکیمنهاگنشاهدنورپهبالصا

؟تساجکتساوح،وت-

یساوحیچیارب.یسرپیمنمزایرادلاوس.متدوخابهلب-

؟ینکیمترپارتایتسدلغب

؟هیچتلاوسالاح-

دروخبناتتسپهبیکیوهیهنکمم.هیسناشیلیخاهمدآمیسقت-

راکبختقونآ.مگیملاثمیارب.دوشبعاخنعطقعیرسهک

راکتبثیهرادایاربیتدمکیالثممدوخنمیلو.هرتمکمه

ساموتیاقآ.دوبنمتسدشاهدنورپییادخهدنبکی.مدرکیم

یچیه،روعشیب؟هرادهدنخ؟یدنخیمیچیارب..ناشیا.نهوک

دیراذگیمنمدآیاربباصعا.متفگیکنیبب،لییاکیمیشیمن

دنمشنادمنادیمن،نهاکیاقآنیا.ناه؟متفگیمیچیچ،اهامش

هکزونهیلو،هدرمهلاسیلکنالا.یچرهالاح،دوبفوسلیف،دوب

.دننکیمتبثارهدرکهکییاهراکریثاتدنرادهرادایاههچبهزونه

،دینکتبثارشلامعاتسارارقهکیسکامشرظنهب،بخ-



۲۰ ۹ تافرخزود

.ترستشپهن،امش-

شایتیصخشیاهیکژیومروظنمنم؟هشابنهپشاههناش-

.امش.هشابرتتحارهنیشیمهکییاجهکهنیارکفوتاقآ،تسا

؟تسالابتتسدارچیدبباوجیاوخیمنرگا-

؟هگمهرادننابزشدوخ-

حیجرتوگبوشدنلب،هگیدهتارظن؟هچینعیهشیمنشور-

.هشابهتشادیایگژیوهچتفرطیهدیم

دیدروآرداریشروش.هشکیمنتلاجخ.اتیبرتیب.رامرهز-

.اتودامش

.منکنشورارناتفیلکترتفددیربدیشاپروطنیمهمهوتهلب-

.منیببهللای
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تیزاراپالگ

،یندمهعماجیرباربیسارکومدتلادعیدازآ

؟تسایسکهچتسدونالادمادکرداهخساپ

؟نمیک

؟نیایک

مالس

زایاهمانرب.تیزاراپیهمانربنیاومتسهینیسحزیبماکنم

.دناهدشهدنارنیمزهبتکنیاهکتشهبقباسیاههچنغفرط

.هدبربخامشیارباهربخیهمههکامشیارب

میجریاقآ.تسهمیجرناطیشامشیهتفهنیانامهمبخ

هارردهکتساتانیاکنایضارانربهرنالاناشیا.خزودنکاس

هبهبحاصمنیا.هدرکیسایستیلاعفهملاعهیادخابتفلاخم

یاقآ.تسایدنوادخماقمیاربمیجاریاقآندشدزمانتبسانم

.دهدیمباوجامشیاهشسرپهبهدنیآیهقیقدتشهردمیجار

.املاوسنیلوامهنیاوامشنیا

روطچ.دیدوبراگدرورپناکیدزنزااهلاسامش،میاجریاقآ-

هلصافنیایون؟دیدیشخبیشاقلهبارتانیاکیاطعوهیهکدش

؟دیدرکیمراکیچ

.میدرکحرطمهکمیتشادیلوصاتاداقتناهرودنآام.هلببخ-

هتبلا.دریگبتروصنشخدروخربنآهکدشنیاهجیتنهکدیدید



۲۱۱ تافرخزود

تانیاکماظنحلاصمرطاخهبو،یربهرمظعمماقمشیامرفهبانبام

پاچهلاقمبترماهنیاهکدیدهاشامش.میدرکرایتخاتوکس

یاقآهیلعهحفصکیاتحامضوعرد،نیگنسهمجهودندرک

لیاسمیورمیدادرارقارنامدوخزکرمت.میدرکنرشتنمیلاعتیراب

.ناگدنبیزاسهاگآویگنهرف

؟دیشبدیدناکدیتفرگمیمصتدشیچ-

نآ،میتشاداههورگوتیصخشابهکییاهرادیدردیلو.متشادن

طیارش.مدرکحرطمیربهرمظعمماقمابارناتسودیهغدغدنیا

هدنب،دنتشادیدیدشتافتلاناشیا.مدناسرناشیضرعهبارمدوخ

.میوشرهاظهصرعردهکتسافیلکتطیارشنیاردمدیدمه

هباراهناسنادیهاوخیمامشهکدنیوگیمامشنیفلاخم-

هصالخو،دیناشکبلاذتباهباریقالخاودینکتیادهداسفتمس

؟هسارهشیمهتفگهکییاهنیا.اهزیچنیازا

میهدبهزاجا،میهدبیدازآناگدنبهبمیوگیمنمیتقو-

،ارشنامز،ارناشدلوتنیمزرس،دننکباختناناشدوخارناشدوجو

تلم؟تسایرابودنبیبهعاشانیاایآ،اذهیلعسقو،رداموردپ

هکدنوشیمیعدم.هدشهتسخغوردهمهنیازا.دهاوخیمیدازآ

؟دوشیمنرشتنمشدانساارچسپ.دناهتفرگتسلانامیپناگدنبزا

دنزیربدنوشبتخلهمهتلمهکتسیننیاناتفادهامشسپ-

؟اهنابایخوت

ناهجلکشمرگم.دنشوپبهچاممدرمهکتسینطوبرمامهب-

،ییانبریزیاهراکیاجهبراگدرورپدینیبب؟تساناناوجیومرات
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هغدغدهدشناگدنبباجح؟تساهدشلوغشمییاهراکهچهب

ماجنالاسدنچنیاردییانبریزراکهکدشرکنمناوتیمن-

؟هدمآاجکزاایردونامسآونیمزهمهنیاهرخالابسپ.هتفرگن

یشایتاغیلبتیاهراعشردررکمرگمراگدرورپیاقآدوخ-

نیارگابخ؟هدوبناسنارطاخهبهدیرفآهچرههکدیوگیمن

نیاالثم؟هچیاربلاملاتیبلاوماردیشاپبوزیربنیا،تساروط

همهنیابخ.اهنامسآهبهدشهدادیصیصختهکینالکیهجدوب

هچهکناشکهکوهراتسهمهنیا؟درادیترورضهچنیا،نامسآ

!تسایلمهیامرسندادردهاهنیا؟دوشب

؟هیسانشراکراکفعضرطاخهباهنیادیگیمامشینعی-

ینعییزیرهمانرب.دشابدشرایسانشراکدیابشدوخدنوادخ-

یاقآ،دییامرفبهاگنامشالاحاهزاینهبعبانمتسردصیصخت

کی،دریگبرظنرداربآعبانم؟تساهدرکلمعهنوگچیلاعتیراب

.دوشبحالصادیابهیورنیا،یلاسکشخرگیدیاج،تسالیساج

؟درکدیابیشراکهچارنیابخ-

دنمهقالعنم.دشیمننیاهجیتن،دوبمکاحرگایرالاسهتسیاش-

یلاعتیرابیاقآنارسپدینیبب،حیسمیاقآنیمهیلومرببمسامتسین

هژیوتاناکماابدندمآ،هدمآایندهبهزاتهکیسک؟دننکیمهچ

یلاعبصانممهدعب.دندرکمهارفملکتناکماناشیایارب،یهلا

؟هیرالاسهتسیاشنیا.کدوککیهبدنراپسیمارتانیاک

ناتدوخامش،هتشذگیخوشزاالاحیلو.مینکبطلغام.اقآهن-

؟دیرادهنیباکیاربیمیمصتهچ



۲۱۳ تافرخزود

همهنیا.مینککچوکهکمیممصمامارتانیاکتلود-

هتشرفاتودرفنرهیارب،دینیببامش؟هچیاربمیظعیسارکورب

،دوشبهزیناکمدناوتیمنیابخ.دوشبتبثناشاهراکهکدناهتشاذگ

ییوجهفرصیلمیهیامرسویناسنایورینردیلک.دوشبلاتیجید

.دنهدبهیارایدیدجتامدخدنناوتیممهاههتشرف.دریگبتروص

هچ.دنرادمکوریندینیبباعدتباجامتسیسنیمهلاثمیاربنالا

.هدنامخساپیباهنیا،اهاعدزایمجح

دهاوخیروجهچامشهنیباکبیکرتهکدوبنیانمروظنم-

؟دوب

میهاوخیمام.تساییارگناوج،تاباختناردامیلصاراعش-

هاگننالا.میمدبتانیاکتلودردطاشنابوهزاتیهیحورکی

هدنالاتاماهلاوتاطابترالووسم.تلودیدیلکبصانمهبدینکب

،ترخآناهجدیداورلووسم.هدشنضوعهکتسالاسرازهاه

؟دوشایهمناناوجیاربتصرفهکدرادلاکشاهچبخروطنیمه

نانیداصتقایاههمانربزامنکیمشهاوخهاتوکیلیخ-

.دیگب

یداصتقاروماردادخیهلخادمنازیمندرکمکدیابامفده-

یادخنیانوراقیهدنورپیهیضقرد،دینکبهظحالمامش.دشاب

یزاسهدنورپکی،هاگدادلیکشتنودب؟درکیدروخربهچیلعف

و،ناشدوخیاهریجنزدیارجنیاردلاجنجوراجودنتخادناهار

.دنتخیرتهجیبودوخیبارنیرفآراکوریخیهدنبکییوربآ

.مینکننماانامیروطنیااریراذگهیامرس

؟هیچیتسهملاعروماحالصاردامشهمانربنیلوا-

ییارجالیاسمزااضقلیاسمکیکفتامیاهتیلوازایکی-
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،ناشهتسدرادوراگدرورپنالاینیمه،دینیببامش.تساتانیاک

هبینونکداسفهشیر.دننکیمییارجاارماکحانیامهناشدوخ

یبایزراروطچارتانیاکتیریدمامش،یساوردوریب-

؟دینکیم

یتیریدمالصاهکمیوگبدیابمنکتبحصنشوریلیخمهاوخب-

ارناهجییارجارومااهنیاهکتسانیاتیعقاو.تسینراکرد

نرقرخاوامنامگیلو،دهدیمندقناتنسامش.دناهدرکاهرالماک

نیا.تساهدرمدنوادخهکدشیعدمناملآردییاقآکیهدزون

هاگنامش.دننکدیدرتدنرادمهقح.دشریگارفعیرسیلیخهعیاش

،اهیراتفرگ،تالضعمهمهنیا،باوجیبیاعدهمهنیادینک

نالا.ناکدوک،نانز،نامولظم،ناهانگیبندشهتشک،هلزلز،لیس

هچمینیبیمنادخبناجزاینشورتیریدمامهکتسالاس۱۴۰۰

مهالبق،دیهاوخبارنمیصخشرظن.دمآراکتیریدمهبدسرب

یتازجعمناتسادهکمرادکشنم.دناهدرکیمنیتکرحچیهاهنیا

ناشدیارجردناشدوخطقفاراهنیا.دشابیعقاودننکیمناونعهک

.دینیبیمنارتالخادمدهاوشیخیراتدانساردامش.دناهدرکرشتنم

تلم.درکمهاوخضوعارهیورنیاهکمهدیمارهدعونیانم

تازجعم.دنشابدهاشکیدزنزاارادختیریدمموادمروضحدیاب

تاشرازگ،دشابنشوردیاباهباذع.دننکسمل،دننیببموادمار

.میدرکداهنشیپاماریناشکهکیاهرفساتح.دوشبهیارارتمظنم

.دریگیمرارقهرایسرهرومانایرجرددنوادخصخشیروطنیا

تشپدننیشبهکهن،یمدرمیاهرادید.دنکیمدیدزاباههژورپزا

ودننکسسجت،دننکاشامتارتلمیصوصخروما،ناشنیرکسا

.دیاینششوخیکیدیاشبخ.دنریگببیع



۲۱ ۵ تافرخزود

هبایآ؟دینیبیمروطچیلعفتلودردارنایبیدازآ-

؟هشیمن؟هشیمیهجوتالصاتاداقتنا

دیجمتوفیرعتاهنآزاطقفهکدنتسهدنمهقالعیاهدعکی

همانشخبتسایتدمنالا.دنرادناریداقتناهنوگچیهلمحت.دوشب

ابناشدوخیهطبار.دوشرکشتاهنآزاتبون۵یزورهکدناهدرک

دنیوگیمهچرههکدناهدرکفیرعتهدنبوبابراعونکیارتلم

هکدناهتسشنیربهرمظعمماقمیاجهللابذوعنرگم.دوشمیلستتلم

میقیهطبارکیفلاخمادتبازانم.دشابنامهدنیوگیمهچره

نودبدناوتبدیابتلم.دشابناگدنبرازگتمدخدیابادخ.مدوبهنابآم

.دنکبداقتناشدوخیادخزانابزتنکل

؟دایمیشارسهبیچ،هشابهتشادیداقتنایسکرگاالاح-

یعانقاتسایسکیهکنیایاجهبادتبازا.منکیمضرع-

دینیبب.دندرکذاختایرهقیاهدروخربنافلاخماب،دریگبتروص

کیاتحایرتشکیرطاخهبالثممهنآ،هدشلزانباذعردقچ

ینامحرتسایسیاهراعشهمهنیا؟ناگدنبابیزرورهمهنیا.بیس

؟دشهچدوبهدرکرکارکلفشوگهک

ناتنافلاخمابیلیکوادخ،دیرایبیاررگاامشدوخالاحبخ-

؟دینکیماتیروجهچ

رظنهب.تساحماستولهاستابهارمه،یدابعلیاسمهبامهاگن-

،یسکرگا.دوشفذحدیابتیمکاحهناریگتخسهاگننیانم

کیهکتساصخشم،دتسرپیمتب،منکیمضرعلاثمیارب

ارچتانیاکبخ.دیاتسیمارنآودنیبیمنیاتشپیلاعتمیانعم

.مینکضوعدیابارهنارگشاخرپیهیحورنیاام؟دناربارنیادیاب

نمرظنهب.مدمآنایناهجهمهیاربناهجراعشابلوازاهدنبدوخ

یدوخدناوتیمن،دوشیملبقتماریتسهروماتیلوسمهکیسک
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قحناهجزاهزادنانامههبنارفاکهرخالاب.دوشلیاقیدوخریغو

.تسینلیاقناگدنبیاربیشزرادنوادخهکهکدیدقتعمامش-

.تساتاقولخمفرشاناسناهکهدشلوقلقنناشیادوخزایلو

؟ینعیهشیمیروجهچنیانالابخ

زاکیمادک.دنرادنمدرمیارهبیداقتعاچیهاهنیا،دینیبب-

ناشلایخهباهنیا؟دوشباختنامدرمیارهبهکدیاهدیدارناربمایپ

داقتعانیامیقتسمریغومیقتسم.دنناگدنبسومانولاموناجکلام

نیرتکچوکلمحتهکتساهنابآممیقهاگننیمه.دناهدرکحرطمار

مادعاهبارنیضرتعمودنربیمدادترامکحاروف.درادنارینامرفان

همهنیا،دوشیمیشاناجنیمهزاتنوشخنیا.دننکیمموکحم

.راسگنسوتسدعطقومادعا،باذع

ادخاراهنیاوراسگنسوباذعنیااقآهکنگیمایضعب-

تبسنناشدوخزااهنیا،رسدوخنویناحورزایهورگتکی.هتفگن

؟هیچامشرظن.ادخهبدناهدادغورد

کیرگم.دننکبتیلووسمبلسناشدوخزاهکدوشیمن-

روطنیاضرفهبالاح؟تساکفنمشایلمعتاعبتزاهشیدنا

بیذکتارچ،دنرادنتیاضرابلقدنوادخرگابخ،دشابمه

؟دننکیمن

اهبیذکتیاربطقفمهباتکاتکیدیابهکیروطنیابخ-

.هکدنسیونب

،هدشرشتنمهکمهیباتکنیمه.دیدرکهراشادشبوخالاح-

۸۰هکهدادناشن،تسادوجومشتیاسبوردروفسکآهاگشنادنالا

رکذنودبمهنآ.هدشیپکیلبقیاهباتکزایشبلاطمدصرد
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.ذخام

؟دینکیمیبایزراروطچارنوا؟روطچشتایوتحم-

یوت.مهدبباوجارناتلاوسنمیلاثمکیابدیراذگب-

زاولگاباهنیاارناسناهکدناهدشیعدمنایاقآ،ناشتاشرازگ

ناتسلگناردیققحمکیاما.دناهدرکهوبنادیلوتهیلوایاهنومناتود

.تسانومیمزارتدیدجلدمکیناسنااقافتاهکتساهدادناشن

نیایرگیدیادخره.ماهدرکهعلاطمارهدنورپنیااصخشنم

دنیبیماما.دوبهدادافعتسالاحهبات،دشیماوسرشاهدنورپیروط

.دنیآیمنهاتوکناشعضاومزااتحاهنیاهک

لثم.دیدادیرایسبیاههدعوواهراعشناتتاغیلبتردامش-

ای،سمخیسمخحرطناتدوخلوقهباییتایلامحالصاحرط

اقآ،ییات۵۰هبروهشمحرطنیااما.فیلکتنسشیازفاهدعو

؟هیلمعردقچنیایشییادخ

امش.تساهدادماجنایلصفمیسانشراکراککیهدنبمیت-

نالادیدشیتاقبطفالتخاکی.دینکهاگننسینیجبیارضهب

دوجوادخیهنیباکردیناسکدینیبیمفرطکیزا.دراددوجو

مهیداعمدرمزاهدعکییلو،دننکیمرمعلاس۹۰۰هکدنراد

رههبناوتیم،هدشهدادصاصتخااملعنایاقآهبهکرمعهنارایعطق

.تسایلمعالماکنیاودادهفاضارمعلاس۵۰هدنب

نیادیگبامهبهملکاتکی،هیموییاهزامنندرکهتسکشحرط-

؟هیچیشاهیضق

.تسایاهیمویزامنلماکفذحنامتدمدنلبفدههتبلاام-

دوشماجنایسانشراکریغتروصهبدهاوخبرگاراکنیانکل
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میرادمیمصتامنیمهیارب.تشاددهاوخهارمهارتدابعمروت

و.مینکییارجادرفوجوزتروصهب،لوازافردارهیموییاهزامن

یرایتخایاهزامنهبومیهدبشهاکاریرابجااهزامنزاجیردتهب

.مییامنهفاضا

.ینویزولتشخبیاربهشیممامتنامتقوهگیدنالانیا-

نآهبهمانربیتنرتنیایشخبردهکمرادامشزالاوسیلکنمهتبلا

اتدیرادتقوهقیقدتکیامشهمانربنیامسرهباجنیا.میزادرپیم

نارگاشامتمهنیاوامشنیا.دینکتبحصامناگدننیبابامیقتسم

.تیزاراپیهمانرب

کیارتانیاکیلعفنایرجهدنبهکمنکضرعبخ.هلب-

دناهتسشنیتسهروماردصردیناسکنالا.منادیمیفارحنانایرج

یاهنامرآمیهدیمنهزاجاام.دنرادنهیقفتیالوهبیبلقداقتعاهک

هدرپسیشومارفهبشاهنیباکوادخیراکمنادنرطاخهب،لحارماما

یرایسبدراوممناوتیمهدنب.دیروخنارناشرهاظلوگاهنیا.دوشب

اریربهرمظعمماقمتاشیامرفنایاقآنیمههکمهدبناشنار

نالووسمهبناشنانخسرداهرابیربهرماقم.دنریگیمهدیدانمه

تارایتخاهمهنآابادخارچ.دندشهنتفطاسبندشهدیچربراتساوخ

اکیرمآهکدندروخلدنوخنامزیزعماماردقچ؟درکنیراکچیه

اتحهدنب.دننکیملمعسکعرباهنیاهکمیدید،دوشدوباندیاب

نیا.درادنمهنامزمامااقآهبیداقتعادنوادخهکمرادیدانسا

یمسامهرابکیاتحدینیبب،دناهدرکرشتنماهنیاهکیباتکهمه

حیرشتهمهنآاراخیلزروطچ.دیآیمننامزبحاصترضحزا

هزات،دنکیممرشمدآهکهدننزتیعضونآابمهنآ،دننکیم

اشحفهعاشاهکیلاحرد،تساناتسادنیرتهبنیادنتسهمهیعدم

رصعبحاصناماقآنینزانمساهبیاهراشاهکنیازاغیرداما.تسا

یاضاقت؟دشابیفداصتدناوتیمنیادینکیمرکفامش.دورب(جع)



۲۱۹ تافرخزود

نآواهنیایاههناسرلوگ.دنشابرایشهمدرمهکتسانیانم

هبهکتسانیامنراکامهونمفده.دنروخناراهدیعوهلاعو

.دننکبارحیحصباختناناشدوخاتمیهدبیهاگآمدرم

و.متسهینیسحزیبماکنم.تیزاراپهتفهنیایهمانربدوبنیا

.مینکریگبشهلانهکهنیازجامتحهراچمنکیمرکف
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هچه

اهتبلااکحالگ

هچهچ

نیچهب،هرسهللایسدقدلیفرپاکدووادخیشیزورهکتسالقن

هبتقونآرد.داتساورف،دیسرردگرزبیورابهبنوچ.دشیمه

ارواودوبهدیدنارامخیشچیههکمانویکیایتسیزیشیوردنیچ

-یفوصیوعدهکیدرم»هکیتفگبیاهملکخیشقحرد،دوبرکنم

دوشناتسلگواربشتآودورهاربآردودزپباوهردوودناریا

شیاپنینچنیچیورابشیپهکتسانوچ،دنکمینودربدوخو

.یتفگنچیهخیشو،یدندروآخیشابربخنادیرم«؟ددرگتسس

نوریبتعامجزامنهبزجوتولخهبتسشنبزورنابشهسیسپ

یاهراپوملقوتاودهکدومرفبودناوخبارنادرگاشهاگنآ.دمآن

دومرفیارضحمامخیش.دیراگنباتمینکالمایزرحهکلبدیرآذغاک

:دندرکمقرهخسندصهک

دننامنهنیچرههبتاباراخناریپ

دنناربهنییآرههرامایهراوید

دننادنچیهرظنهبارنیچیهنیچنوچ

دنیامنبنیچنیچهنهرهچ،مخهنیوربا

.دیناسرردخیشتمدخهبشیوخودمآشوختیبنیاارهجاوخ

خیش.دشراویدبناجهبوتفرگشیوخرسودومرفنیتافتلاخیش

و،دشورفگنسنادبتسدهکاجنادباتدزهراخگنسربتسد

رادیدپزابیوسنآزاوهتشگوحمراویدهبنتهمهینیعلاهفرطهب

.دمآ

هلمجهکنادنچدوزفایبشتریحدیدبنآویکیاهجاوخنوچ
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هسوبوتشگنامیشپدوبهدرکهچنآزا.تخیرورفشرسزایوم

نوچتعامج.دشنادرمکینزاخیشرظنکیزاودادخیشیاپرب

خیشیاپرد،هلمجودنتساخرب،تشگشوختقو،دندیدنینچ

.دنتسیرگبیاهودندیردبهماجودنداتفا
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یسوناف

؟لیئربجولا-

؟ولا-

؟هدشنوشیزیچادخ-

؟ییوتلیئارزع-

؟لیئربجوکبارشتسارنمهب-

؟هدنچتعاساجنوا؟یگیمیچیچ-

ارشندینشتقاط،وگبنمهبهدشیربخرگا،لیئربجنیب-

اد

.مر

زاب؟هدشیچ.دناملاسولاحرسهمه.تسینشیچیهیکشیه-

؟یدیدباوخ

،لیئارزعناجهبوگب-

مهییولیبیسیادخهدنبکی.متفرگیماریکینوجمتشاد-

.دنتشکارادختفگ،دوباجنوا

؟یدرکروابمهوت-

مهعاضوا.هدادنماغیپرونیاهبهتقویلیخمدید،منودیمهچ-

یدموینهگیدهکمهوت.دایمهلزلزیه،دایمیلیسیه،هشیمشاراق

.هداتفایقافتادیاشلالمنوبزمتفگ.امتمس

.یسربتراکهبوربمهوت.طقفهغولشنومرسهدروخی،هن-

.منکبیلاوحالاحکی،ادخیدباریشوگهشیم-

.بخهباوخ.هبشهفصناجنیا؟یدشیلخ-



۲۲۳ تافرخزود

هبمربنم.مدرکترادیبدیشخبب.نوسربمالس.بخیلیخ-

.شابتدوخبظاوم.هشاب-
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ایردودرمریپ*

؟ناجردپهدشیچ•

؟ناه-

Eوکابرتدنلبهونشیمن.

؟ومعهدشیزیچمکیم•

الاح،مرخبرتفکاتودمتفرنمهقیقدکی.هشچنیامنودیمن-

؟الصاتسهیچنیا•

؟ناه-

Eهونشبوگبدنلب.

؟هیچیچنیامکیم•

.مدرکتسردمدوخ.هیتشکناجابابنیا-

؟یچیاربیتشک•

؟ناه-

Eوگبدنلببخ.ابابهونشیمن.

؟ناجردپهروخیمیدردهچهبیتشکمگیم۰

وتهتفیبنیا؟یدیمیتسدکیالاح.هخآدایبلیسهرارق-

.ابابینیبباریختینووجزا.هشیمنشورتحارینییاپرس

هگیدیاجکیارتیزورادخورب.میرادراکام،ومعهن•

.هنکهلاوح

؟ناه-

Dدسناشن.
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E؟ورایابیدرکیروجنیاارچ؟وهیدشتچوت

؟یرادراگیسخنکی،ابابیچیه•

Eداوخبنیا؟ادخناماهبمینکشلوارادخهدنب؟هیچیچیه

.اههدرمهدزارهههتکسهدبلهارشایتشکشدوخ

.هدیمنلیئارازعهبناوجنیا.هشیمنشایچیه•

E؟ارفرطهگمیسانشیم

.درکهراچیبارنمگرزبردپهکهینومهنیامنکنطلغرگا•

ودیباصقکیهکدناوخناجاقآشوگردیدروهچمنودیمن

شقیفرنیاابودایملیسنالاهکنیالایخهب،تخورفتشادهنهد

،هتفارخاهنیامیتفگیچره.بآرونواناریمنشیمیتشکراوس

،دمحاینکیمنرواب؟تفریمششوگهبهگم،روخنارفرطلوگ

زاارینورابمههظحلکیهکدوبهدششروابیروجکیینعی

.دروآیمنردشنت

D؟هدشیچدعب

یدیماهگیددیمهفیتقوناتسرامیبوترخآزور.هریمنمدای•

...تفگتفرگارمتسددعبیدشکیهآکی،تسین

E؟تفگیچلاح

.منکیمرکفشاهبیتقوهنکیمدرخارمباصعا،نکشلو•

E؟دمآردبآزارادربهالکورایسپ

درکردودیتفممههدنزدنفسوگاتود؟همودکلیس،ابابهرآ•

.مهدبتاجنمهاراهنیامهاوخیمالثمهک

Eدمآیمنشاهفایقهبالصا.

.ینیببارشرسپیایبدیاب،حیبستوشیرنیااباقآنیاالاح•

کیوفاداتودابتفگیماههچبزایکی.تساهیترقهچبنیازا

تنامضدوبدمآههابابدعب،شدندوبهتفرگیگسقرعیرتیلمینو

...هک
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Dنکفیرعتهزاغموتارشایقابایب،نکشوماخارتراگیس،

.هریگبنورابداوخیمهکیثم
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بلقتلامویه

اببرقمناگتشرفزایکییصوصخهملاکمدنسریزبلطم

هکاجنآزا.هدشاشفاسکیلیکیوطسوتهکتساراگدرورپ

لوهجمهتشرفنیاراکفا،تساتاقولخمنهذدونشهبرداقدنوادخ

:هدیدرگدیقهشورکردهیوهلا

؟هدیسراجکهبلامعایشرامش-

یلیخشاهتسدورادوناطیش.اقآهرادنیفیرعتنامتیعضو-

تیعطاقابرگاناطیشنیا.میدرکشرافسدکوممهلوازا-

اهتنم.دشیمتسدکیعبطلابمهتیمکاح،دوبهدشتیحالصدر

چیه؟منکراکیچ.طقفهنزیمرز،ایادخدییامرفبوفع-

[.بخمیتشادنیشزایاهدنورپ

.تساداهجیعونمهیزاسهنحص،تانیاکماظنظفحیارب-

نایرجامامشتایاونمقبطماظنظفحنیاابیدرکنامهفخ-

مههناهبنامهابو،میدرکیحارطارناسناهبهدجسهبموسوم

[نیروآنیروآهگیمنالا.میدرک

.مکسافناهللابیط-

شاهیلعینامسآیاهریجنزیاهباتکیمامتردمهدعب-

،بیذکتکیزاغیرد.دادنوتآمهزابیلو.میدرکیزاسوج

..اریسایسراکالک.ادبا،هدبباوجداوخبطخکیای،هبحاصم
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درکلواریسایسراکالکمگبشوروتراذگب.تسیندبهکنیا

.یزاسگنهرفغارستفر

علطملامعاشجنسیهجیتنزانایرجنیادیابن،لاحیایلع-

یاههدنیامن.دوشعطقساماسامتسیسهکدیوشبرکذتم.ددرگ

یدوخیاهورینزاهورگکی.دنوشجارخااهقودنصرسزاناطیش

.لامعاشرامشربتراظنیاربددرگنیعم

[..هنوگب،هنوگب،هنوگب؟نابرقمراذگبارتیناحور-

مکحلیئارزعرادرسهباررکمهدنباراهدنوخآنویاقآنیا-

لاورزاجراخمهنآ.دزادنایبریخاتهبارناشگرمهکمدادیتانیاک

تیعضونالااما.دننکبغیلبتماظنیاربهک؟دوشبهچهک.لومعم

زاتساهدشفرحنمرتدبتلمنیاهکنیایضرغ.تسانینچنیا

.دوشبامتیشممیلستهکنیا

...تروصنیاردامرگتمدا-

هجیتندییامرفبیلاعبانج.هتفاینهمتاخمضیارعهدنبدیهدبهزاجا-

؟تسالاونمهچهبنامدوخیهناخردلامعا

اهنآیبهذمقطانمیوتاقافتا|؟دشمامتناتصیارعنکل-

.دنرتولجامزایلیخ

،منکیمیضرعلاثمبابنم،هدشیمدیابیتاغیلبتداهج-

.یگنراتحای،هدشیمیزاسروصمینامسآیاهباتکنیارگا

ای،ناگنهرباپهب،دشیمرگاافعضتسمراشقاهبیدقنتاقدصای

...رتهدرتسگرگااردجاسمیاهداتس

شتاغیلبتناطیشنیا.هتشادسکعهجیتنارهاظاهنیا،نابرقهن-

همهنیاهزات.هدرکزاباجمدرملدیوت،هدوبیشوگردوهداس

مهرخآ،هرتکیدزنتلمهبندرگگرزااقآ.هتشادنمهتاناکما

|شاربهنکیمندرخهرتیسک

طبریذنیلووسمزا.موشبمکاهیمنهجرامآ،وحنیابدیاب-

؟دوشیمهچفالتخا،مینکبوفعارهللاقحرگاهکدینکمالعتسا
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|هرادنهدیاف.مییاهفرحنیازارتبقعیلیخ.نابرقمشچ-

نکل،دوبهدشصیصختاعدتباجایاربیاهجدوبکیانمض-

یرسکیروفلایف.مدرکزادناسپنماباسحکیردارواهدنب

هبدیزادرپبمهباسحنآزا،دوشبلیکشتفالتخالحیهتیمک

..اتلاجع.دنهدبتیاضراراهیسانلاقحاتنایکاش

..نابرقهکهدیمنشوگ-

.دوشبثادحاطارصلپیاربمههفاضادنابکی-

..نابرقابابیا-

هرخالاب.تشهبهبدنوشبتیادههکدوشنشومارفمهتاداس-

دیاشتسالابمهناشتیعمج.دننکمحریهلصدنهاوخیم،دنالیماف

.دوشبمکنامفالتخا

..نابرق-

..ارتعافشطیارش.تعافشای-

[بخنکشوگهقیقدکی.نابرق-

؟هیاچ-

یلیخ.درادنهدیافنابرقهنافساتم|؟الاحمگبیروجهچ-

اراگناتفرگشبلق،دشمرسوتکاخ؟هبوخناتلاح؟نابرق-

رادهحیرجارمبلق،خلتهثداحنیارادقمکیطقف،مبوخ-

میشونباررهزماجهکدوشبکرادتیتاعوبطمسنارفنککی.درک

.مییوگبکیربتارناطیشیزوریپو

یرید.مینکیمورارنامسآالاح.دوبننیانمیضرعنابرق-

اتمگمانیچیهالاح.هدنامناماربیلحهارکیزونهنابرق.میرید

|هسرپبیواکجنکزاشدوخ

.دیهدبهمادا.هللااشام.تنسحا-

تیلووسمهکمیرادهاپستاومازاحوراتدنچنابرق|مها-
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هجیتندنرضاحاهنیا؛میدوبهدرپسناشهبارمنهجرداهییوجوزاب

یبوخقباوس،میدرکهاگنارناشاههدنورپ.دنهدبرییغتامعفنهبار

.دنرادهنیمزنیایوت

؟هیچناشلحهار-

اتدوکماهتاهبارلباقمفرطدعب،دننکیماتدوکهکنیالثم-

.مدرواینردرسیلیخنمشتیعقاو.دننکیمریگتسد

ارهنتفنیارتعیرس.تسارتکیدزنهدنبرظنهباهنیارظن-

.دنهدبهمتاخ

یهعسوتیاهدادرارقیشازارددنهاوخیم،نابرقشتسار.ما-

|هنکیمنلوبق.مینکراذگاواهنآابهصقانمنودبارتشهب

ردینیمزکدناومرادنهکمهمسج،مرادیلباقانناهج،نم-

یراگتسرهاررد،متفرگتسدفکنموراهنیایهمه.تشهب

.درکمهاوخادفناگدنب

|ریبکت-
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یسوتسیب**

امش،ریخهبناتبش،مالس.تساهیکیدزننیمهردهکییادخ

یاهبشلاورهبمهبشما.دیتسهخزربناهجیسوتسیبیهدننیب

یناگتفایتافوزارگیدیهقلحکییعقاویاهرهچابهرارقهتشذگ

شنارودزموناطیشیهناراکبیرفعماطممادردهکمیوشبانشآ

.دینکهجوتشرازگنیاهب.دنداتفا

راکهانگدارفازایدناباریخا،رکنموریکنیاهیعالطایط

ارناطیشیامنخناهدرگشبیرف،ناهجردهکدناهدشییاسانش

.دندوبهدروخ

؟هدوبهچامشتوفتلع-

.زدیا-

.مدرکیشکدوخنم،ادخمانهب-

.هلزلزرثاربگرم-

.تفرجوهیشبلکدشروطسمنادیمننم-

؟دیدوبهدشیناهانگهچبکترمامش-

یلسانتیاهناگراهکمدشهجوتمغولبماگنهردبناجنیا-

.دوبهدرکررقمینمیاربدنوادخهکیتیبسنج-هکنیازالفاغ

.متفرگهدیداناریهلاتیشمهنانیبهتوکنموهدوبدنوادختساوخ

یلمعقادصم،مرسمهابهطبارهکمدراذگیریسمرداپهناهاگآانو
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و،مدروخارناطیشیاههسیسدبیرفادتبانم،ادخمانهب-

رهوگهکنآیاجهب،باجحیهلاسمنتشاگنایرسرسابهاگنآ

ردیکسورعنوچاردوخ،میامنظفحباجحفدصردمدوجو

.نیمه.مدادرارقمرحمانهاگنضرعم

یدنمراکیگدنزیداصتقایاهراشف؟مگبنالا..قایاهراشف-

یطسقنیشامکینمدشثعاب،دوبیهلاشیامزآتقیقحردهک

دیلپمادردارمیویندرذگدوزوهنایوجدوسعفانم،یرآ.منکهیهت

لامعادیپسهدنورپ،ابرهبندشهدولآاباتتخادناوایدایاوناطیش

.یرآ.مدرکهایسهانگاباردوخ

یوتنمهگیمشدوخزایکلاهدادریجرکنمیاگآنیا-

ارنمزامنالاح،مدرچنظفلتتسرداردحاهللااوهلگمزامن

.هنکیمنلوبگ

دیفسوریهلاناحتمازاهکدینیبیمارناتناتسودیهیقبیتقو-

؟دهدیمتسدامشهبیساسحاهچدندمآرد

هکمیدوبییاهنآدننامشاکیامییوگیمدوخهبمهام-

ودندرکمهارفارترخآیهشوتدوخیاربیویندیگدنزرد

زاناشراگدورپیاقلردکنیاودندروخنارایندیاههسوسوبیرف

؟هنهرادنیلاکشاشاتودهکاجنیااقآ...ناملغونایروح

دنوادختمحرزاهکمروخیمهطبغاهنیاهبنم،ادخمانهب-

رهزاخزودردهکتسانیانملاثمایازساما،دننکیمقازترا

هتبلاوموشهتخیوآهدوبمرحمانهاگنضرعمردهکییومهخاش

.درکحرطمدوشیمناجنیاهکیرگیدیاهباذع

تسدزاارهبوتتصرفهکنیازامرادینامیشپیساسحا-

ربص،وووومدرگزابایندهبمناوتیمنرگیدهکسوسفااما.مداد

.یرآ.هدشهتسبنمربدنوادختمحریهچیردو.منودیمدینک

رسپ.هسانشیمنمارهداسیاوولوجواهکنیا.تسینلوبگ-

ارشنزشاهمه.دشرتچدیزابیتراپابدوبجنخنیا،هیلعمالگ
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.ارچسپالصادوبیچایرت.دزیمکتک

یگدنزنیمزیهرکردهکییاهناسناهبدیتسناوتیمرگا-

؟دیتفگیمهچدیدبیماغیپدننکیم

یتمایقزوریلب.تساشیامزآلحمایندیگدنزهکدینادب-

ناهآ.دننکیمیگدیسرناسنالامعاباسحهباجنآردوتسه

.هشابنوتساوح،ندیمریگمهیگسسکسهباهنیاانمض

ودننکرونماردوخباجحرونابهکمهاوخیمنانززا-

رارقمرحمانهاگنضرعمردیسنجییالاکنوچمهدنهدنهزاجا

کیلشناطیشبناجزاهکتسایریتدننامهاگنرههکارچدنریگب

ییابیزوتسانانزرویزنیرتگرزب،تفعهکدننادبو.دوشب

.تسایحورییابیزناهآییابیزییابیزیعقاو

ایندرذگدوزعفانمیادفاریورخاشاداپتسانیانممایپ-

،یرآ.نیمزرمارددیزادناهبارناتلوپهکنیامکیلقاای.دییامنن

رسدرداجنیامه،تسارتشیبشایوینددوسمه،بیترتنیاهب

.درادن

سمخدنتفگمدرکلاوساجنیانم.رفنضگولا؟مگبنالا-

نوبزیبلوپیرن.ندروآردناشدوخزااهدنوخآنیا،هدوبیکلا

،دننکعطگناوخیمهرودهارنیبب...چنابوتراذب،اهنیاهبیدبار

.ناجیابرذآنیساشای.مینکتبحصلصفمنکحورراضحابش

باقنتشپهکدوبییاهتیعقاوزایشخبدنتسمیشرازگنیا

ورادوناطیشموشیاههعدخبیرفهکهانگیاههکبشیاضعا

.دندوبهدروخارشاهتسد

میهاوخامشابمهبشادرف.هنکریخهبارهمهتبقاعرخآادخ

.یشوخبشوناتهجوتزانونمم.دوب
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ویحامان

( کههمه

؟دیرادتقوهظحلکیایادخ-

اریزیچنمروتینامهک،هدشهچینادیموت،لیئربجنیشنب-

؟دهدیمنناشن

اممتسیسهبهفحتارهاظ.ناتتمدخمدمآنیمهتبابمهنم-

.هدرکذوفن

زاالاح.هیمیدققیفرهرخالاب.دیراذگنمهیاربمسادشرارق-

؟هداتفایقافتاهچمنیببوگبارارجاملوا

،هروطچشلاوحاعاضوامنیببمیهاربابانجتمدخمتفرحبص-

درادتنوشخابارشرسپمدید.مدشبیجعزیچکیهجوتمدعب

.تسهشتسدمهگرزبیوقاچکیودشکیم

.هدوبریخشفدهدبال.میرادنربخهکشاتینزا-

.درببارمرسدهاوخیمماباب

ابمهنآ؟دنکبیراکوچمهلقاعمدآکیهنکممهگم-

؟شاهچب

متسیسناخناطیشیاقآ،دیشخبب..فحتشلبقبشارهاظ-

یسیپیکمانهبهتفرشیپییایمیشبیکرتکیابارایورردطابترا
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؟یدادنحیضوتشهب؟میهاوخیمنشزااریقطنم

،منزبفرحشابمدمآیمات.ماهکنمدرکنروابمتفگهچره-

شوییپیسیروطهکنیالثم.درکیمباترپگنسمتمسهب

.میناطیشامدنکیمرکفهک،هدشلتخم

ربنامتسدزایراکهچ.تساتیولواردهچبناجالعف-

؟دیآیم

یلو.مریگبارشولجهژیوتارایتخازاهدافتساابمتساوخنم-

تسدردمهارنآلرتنکیدحاتراگنا.تشادنیرطابمنکنامگ

نالاهچب.دنکنلمعوقاچهکمنکیراکالعفمتسناوتهتبلا.هتفرگ

.دشفلتطسونیادنفسوگکییلوهملاس

دحاتناهجیعیبطمظنهکدوبنیانامرارق؟هژیوتارایتخا-

؟یدرکیمشدعاقتملالدتساابدشیمن.دروخنمههبناکما

رارقربارشطابتراتسایتدمناطیشارهاظ.تشادنهدیاف-

مانهبدنکیمهدافتسایسوریوکیزا.هدرکذوفنمهبوخوهدرک

.دریگیمروتکسدبشاروسسورپ،دوشبالتبمهکیسک.نامیا

؟هدرکرارقربارشطابتراتسایتدمیتفگهک-

کیاراهسامت،امیطابترایهناماسهبطلستابناطیش.هلب-

روتسدامشبناجزا،یحوهتشاذگارشاهکبشمسا.هدرکهفرط

.مدرمیاربدتسرفیم

روابیسک.هیرنهرثاکیلثمایندنیا،لیئربجریگنتخس-

میقتسمروطهبوفرحابدهاوخبیاهدیدپوچمهحارطهکدنکیمن

تعیبطردهکییاههناشنهمهنیااباصوصخ.دهدبولاریشامایپ

.تبسشه

میهاربانادناخیوتشراصحناویربمایپمتسیسیزادناهارابهفحت

.دشابکانرطخیلیخدناوتیم

.یتفرگمکتسدارمدرمروعشیلیخوت.نمزیزع-
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اقآارهاظ.تساهفرحنیازارتهدیچیپیلیخلکشمرخآ-

قیرطنآزاوهتفرگتسدردمهارامیتراظنیاهمتسیسلرتنک

زاومهبوممدرمدهاوخیمرامیبدوجومنیا،دیسرپیمنمزا

ارمدرمامشمساهبدینکرواب.دننکتعاطاشبیجعیاهروتسد

مدنبیمطرش.دنهدبینابرقای،دنشکبیگنسرگالثمدنکیمروبجم

دهاوختلاخدمهمدرمیسنجیهطباروندروخاذغیاوتاتح

.دننکبدیجمتوفیرعتشزااموادمدهاوخبمدرم

ارزیچهمههکهدوبناطیشهکدندرکروابمدرمیضرفهبالاح-

ردقنآیاییاناوتنینچابیدوجومهکدنمهفیمامتح؟هدرکقلخ

شاشیاتسودنشکبارشزانشتاقولخمدهاوخبهکتسینریقح

؟دنهدبشوگشیاهفرحهبمدرمدیابهچیاربالصا.دننک

کیزا،منادیمهچای.دبالدهدیمیایکلایاههدعوکی-

.ناشدناسرتیمیزیچ

؟دننکروابارشفرحهک

نکمم،دوشبرتشیبامشهژیوتارایتخاهبشایسرتسدرگا-

.دشاببلاجمدرمیاربهکدنکبییاهراککیدناوتباتسا

؟الثمهچ-

مهدعب.تشپکالهبدنکلیدبتارگنسکیالثم.منادیمن-

.دنسرتبایدیایبناششوخمدرم

.یدرکضرفقطنمیبردقنیاارمدرمارچوتممهفیمننم=

دوشیمنلیلدهکدنکبتشپکالهبدنکلیدبتارگنسیسکرگا



۲۳۷ تافرخزود

امشرگمناجاقآ.دینزیمارفرحنامهامشهکمهزاب-

هکدیمهفشدوخنوچ.هیلوقعممدآیلیخمیهاربانیادیتفگیمن

؟دنکیمراکهچدرادنالادینادیم.تسهیاهناقمحاراکیسرپتب

تدابعارنآمدرمهکدزاسبهناخکیهدادروتسدشاهبهفحت

...دیئوگبیهامشالاح!دننک

.دمآ"یزمردککی،راگنادشنشورمروتینامنکهاگن-

سایامسیکوگبلیئربجهبوختنابزهکوت...هتشونمهشدعب

؟دوشیمهچشاینعم

3:) ۲
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ییوگرفک

؟نیااوخیمینییاچ،ایادخ-

؟یسداتفایقافتا-

.نیمه.مرکفیوتهدرخکی.هن-

زا،نوداربدنزبنوفیسکاسهدخیمگبلیفارساهبنیاوخیم-

؟نیایبردلاحنیا

.مبوخهن-

اجنیایسلاس۱۴۰۰نالاهکدشیمینهکیروطنیاهخآ-

؛نیدیمشوگاهاعدهبهنودنینزیمفرحیسکابهنودنیدرکزک

یزیچرگا،شدوخیلاحهبنیدرکلوهکمهتانیاکتیریدم

.ماوخیمینارنوتدبهکنم.بخدیگیبنمهبسدش

نیب،مسرپیمتزامهاوخیمیزیچکی،لییاکیمنیبب-

مهشلاملادیتلاحنیازا،اینزبهکادفرح.هرخیسمولعم-

.یایمرد

؟مینکیمراکهچاجنیاامینکرکفتقوچیههدش،منیبب-

؟الثمروطیسینعی-

؟هچینعی

قلخنوددوخ،دنوکندردنادهجنپوتسدهکاراهام-

.نیدرک



۲۳۹ تافرخزود

یتلعکی،دراددوجوهکیزیچرهنمرظنهب،نیببالکیراب-

یگدنزیزابنآومدرموتانیاکنیاالثم،یقلاخکی؟بخ،دراد

مراددوجومهنمهرخالاب؟هچمدوخیلو.مدرکتسردنمار

اجکزانمسپبخ.مراددوجوینعیمنکیمرکفهکنیمه.هگید

.نیوگیمیسیسممهفیمیننمهللاو-

.دشابنیازارتالابیرگیدیایندکیدیاب،منکیمرکفنم-

نمیگدنزدناوتیمن.هرخالابهشابهتشاددیابلیلدکی؛هکهدوبن

یاربییاهروجکیشاهمهاهنیامنکیمرکفنم.دشابانعمیب

ابتلادعهب.هنایمیآیمردیزابنیازادنلبرسهک.هدوبنمناحتما

؟یمهفیم.هنایمنکیمراتفرمدوخیاههدیرفآ

دشیمیرکشان؟اموشنیوگیمیسهیچیاهزیچنیا.دهناد-

هب.هللارفغتسا..یاهفرحنیاهکمهالاحودنیتفرگدابمغیروطنیا

.دنشاباموشیاجیسنوشوزرآهکدنتسهامدآردقنیااموشیناوج

یاهفرحواهنیا.هللارفغتسا..نیوگیمنیآیماموشتقونوادعب

رخینوطیشنیاهب؟ندرکنادروخزیچدنوکن.تسیننوتدوخ

مرایبلجمربمادسادنفساهدخییرهظرس.دیتسرفبتنعلهدیدن

.هللارفغتسا...یاهفرحنیازاهگیدمهاموش.منکدودنودارب
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یهلایدمک*

یداهنشیپیهمانعطقسیونشیپ،نایادخسالجایمومععمجمرد

اب،مالسایادخمیرحتیارب،تیدوهیوتیحیسمنایادخطسوت

یادخ،سیونشیپنیارد.دیسرنبیوصتهب،سکراموادوبتفلاخم

.دوبهدشمهتمرشبقوقحضقنهبمالسا

ذغاکارهمانعطقنیاناناملسمیادخیربخسنارفنککیرد

ردقنآمیوگیماهنآهبزورمانم»:دوزفاودناوخشزرایبیاهراپ

ابیو.«دوشهراپناتاهناگراریاسونادهمانعطقاتدیهدبهمانعطق

منهجهبشتاداقتعارطاخهبیسکچیهمالساردهکنیاربدیکات

ودناوخنایدوهییادخرکونارتیحیسمیادخ،دوشیمنموکحم

یاهگنجودندرکیمدیاقعشیتفتزوریداتهکییاهنآ»:دوزفا

«.دنشابرشبقوقحیعدمدنناوتیمن،دنتخادناهارهباریبیلص

شقنهکارچدننادیمتیمهایبارتاراهظانیانارظنبحاص

طسوتمالسایدربهارتامیمصتوتساینیئزتمالسارددنوادخ

.دوشیمنییعتهیقفیلو

هبودنهنییآیادخ،همانعطقنیایلامتحاجیاتنصوصخرد

...«ام»:تشادراهظاتانیاکردامراگنربخ



۲۴۱ تافرخزود

:طبترمیاهربخ

.دشزاسربخمهزابرتیپوژیقالخاییاوسر

ردناکدوکیسنجرازآرطاخهبمزیسیلوتاکیادخ

.درکیهاوخرذعیشتلود

فوسکردرصم،نایادخیسالجاردعرروضحتلعهب

.تفرورف

.«درادندوجوزابسنجمهمالسایایندرد»:مالسایادخ

یاهرودربهرناونعهبیگنسیلسانتتلآتکیباختنا

.یمتوتنایادخ



دازکاپشورس۲۴۲

ثکمانیادخ

(یرابرتفدردیراجروما:ناتسادنیا)

یباجحیبمکارتهکیطاقننمیارب،سایآیجیوتنالا-

هکهییاهاجمهزمرقیاهشخبنیا.دناهدرکصخشمارتسالاب

راکتقدزاناونعچیههبهدنب،یساوردوریب.هدشیمانوسوهلزلز

ینامسآیاهباذعدحاورگا.تسینلوبقلباقاقلطم.متسینیضار

یم.هشیمرادهشدختانئاکرابتعا،هنکبلمعیروطنیاداوخب

..رتعیرسهچرهماوخ

.مرادهسلجدینیبیمنهگم؟مناخهیچ-

،دننکسکفدیگب.هشیمنهکینفلت.تسههکتسهیروف-

..یسرربادعبنملباتراکیالدیراذب

نالانمهیرورضنفلت.دیشابهتشادفیرشتهظحلکینویاقآ-

.مدرکیمرب

؟دیدبنوشهبناوخیمهچرهاهنیاهکمتفگننمهگممناخ-

؟تسینیضاراهلیافزاتاعالطاترازوهکیچینعی-

؟انیاهبمگبیچنمالاح-

؟طختشپهیکنالا-

.نکلصو.بخیلیخ-

.دیدومرفضیفتسم،اقآجاحمکیلعمالس-

نمارناتیوبایاربدیدوبهدومرفهکهفاضارمعنیااتلاجع-

.تحارنوتلایخ.لیئارزعهبماهدرپس



۲۴۳ تافرخزود

نودبنم،مسقنامزماماسدقمتحاسهبمهاههدنورپتباب-

زاوئدیویاهلیافدایدوبهدومرف.اقآجاحمداتسرفتقوتوف

هنکلیمیالیئربجمدرپسهکدیاوخیماریربیاسنامرجملامعا

.یلاعبانجیهیبصتمدخ

ویدیوردتسامشرظندمهکیراتفرولامعانیارگاالاح-

هگیدام،مسقرصعلابحاصکرابممساهب،هدوبننوشیگدنز

،دیاهربخاقآجاحهکامشدوخ.مینکبمیناوتیمنشایراک

..یتیمهاهچلامعاحرشهگید،دیاهتفرگهکمهارناشتافارتعا

کیحوراریخااماقآجاحاضقربتسد.مشچیورهب-

هعاسلا،اقآجاحهبوخیلیخشراک،اجنیامیدروآمهارینیسنکت

..یراکتسداراهنیالامعایویدیوهنوتبهکلبمنکیمشراضحا

.نوشلامعایوتهنوجنگباردیدرکتسیلامشهک

.متسرفیمتقوعرسارد.مشچ-

یادخیربهرمظعمماقمدیراذگنامشاتراسج،اقآجاح-

،دیرادراضحتساهکنوتدوخ.میدرکللعتامدننکیساسحاهدرکان

نامزمامارگامیهاوخیم.هبارخنامهجدوبعضویرادقمکیام

مینکیتایلمعارزیخاتسریهژورپهگیدتارایسیوتدنهدبقیفوت

تمیقنیااباقآجاحصوصخلایلع.تسالابشاههنیزههتبلاهک

زامهیتقوکیدیناوتبرگا.دییامرفبارامشرافسهصالخرالد

..اقآرضحممیایبهکناماربدیریگبتیبرتفد

.هللاشنا-

.دایزیلاعتمحرم-

؟ناهیدزلزنمهبیچهساو؟هیچ...=

دارماقآهبمهییاچکی.هلسنکهسلجوگبتعامجنیاهبورب-

.هنکیمدردمرسیروجدبهکهرایبماربوگب



۲۴۴
دازکاپشورس

نکلصوزباجویتساحورابرگمهیسامتکیهفرنمدایات-



۲۴۵ تافرخزود

یصوصخینامهمکیردینارهتهیدهصقرملیف

؟هیچیچنیا-

؟یدزتسدنمرتویپماکهبیچهساو-

؟هیچیچنیامگیم،هدبارنمباوج-

.همراکرسیاهلیاف-

.میدروآرابنمومارنومهچبدوبشوخنوملد-

؟ینزیمیچهساو-

.هدبالابرسباوجیرادتارجتقونوادایبتاباباسساو-

.هیزومآراکلیاف.مگیمتسارادخهب-

هکیاهتشرفنیاابنشوراملدمشچ،لییاکیماقآالکیراب-

هنکهاگناریرسوتکاخیاهملیفنیایسکهمولعم.میدرکتیبرت

.هگیمغوردمهشردامهب

.ناماممگیمتسارنوجاقآحورهب-

اقآهکدرکیدیکاتهچناتسرامیبوتهتدای.شدزرمایبادخ-

زامنهنیا؟یدادشهبیلوقهچهتدای!تقولوازامن،لییاکیم

نمهبهگیدرابکیرگا.ننکتایحیبرسوتکاخ؟تاهزور

نوخزارپارتنهدمنزیمیدروآاجکزااراهنیاهکیگبغورد

.اهمنکیم

...نیاادخهبنامام-

.نکنمهقهقه،نزبفرحهدرمش-

.مینکتبثاراهناسنالامعادیابمیریمهکیزومآراکنیا-

.منکراکشورهنوخمایبمتشوننتسردارنیاتفگنوماقآ
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؟هلامعااهیراکتفاثکنیا-

نمهب،هدادیمدآکییسکرههبنوماقآ؟بخهچنمهب-

.داتفانیا

.یکندشرارقغوردنمهب-

...ادخهب-

ارچهلامعاملیفرگا؟مرخیدرکرکف،نکهاگننممشچوت-

؟ناههدرکموزشافرخزمنواورشاهمه

.درکیهقفلیلحتهشبهک،ارشملیفمیتفرگپآزولکهخآ-

یچمنیببنزبفرحهتشرفلثم،هدننملیوحتیهقفلیلحت-

.یگیم

تقونآهشابهاگهنتخزاشیبنوشهطباررگا؛هنوضمرهخآ-

.میریگبپآزولکمیدوبروبجم،هلطابشاهزور

نواویزومآراکنیافیلکتنوتهسردممتسرفیمارتاباب-

یناتسریبدهچبهکهچینعی.هنکنشورارنوشپآزولومپآزولوک

وایلوایهصقهکییاجب؟شتسددنهدبارینانچنآیاهمدآلامعا

یکنیاالاح.مدآتشمکینایم،هچباربهشبوگلانگبارایبنا
ریبعت؟هفورعم؟الصاتسه

منکرکف.هرادطابتراشسیئراب.تساهداسیشنمکی،ابابهن-

لاسصردهسهروخیمهکمهیریعشلاءام.هشبفاصیشنهدهریمب

.هدرکیمقیقحتدیابهگیمنوماقآ.هنودیمنشدوخ.هرادلکلا

؟ندیمناوتهبیلومعممدآیرسکییروطنیمه-

رسپهب.هتفایمفورعمیاهمدآمهاهتقویضعب.هیسناش-

هکهنتعاسلایرسیهشیپرنهنیایتسار.دنداداریسمناممظان

راکشورهرادفلاسالکیاههچبزایکیاریرادارشتسودوت

.هنکیم

؟هدشادجشرهوشزانگیمتسار؟اعقاو-

.هقیفرشاهابیسا.مریگبشزامنوتیمیاوخبرگاارشملیف-



-۵۱د
تافرخزو

۲۴۷

هکنشاوتیشبص

ریامهزا۵ار
گنشملاهسردمهریموهیگنابابهبارهیضقنی.هزادنایم
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؟یدرکمیاقارتدوخیچهساو-

،لییاکیم.منماباب-

؟یدرکیمارمایسوساجیتشاد؟یلییاکیم-

.مرادبجاوراکتاهاب.ابابهن-

؟سپیدرکننفلتارچ-

.متسیننمنکدومناو.نکهاکنتولجهب-

؟یدرکننفلتارچسپ،یسوساجیدمویناعقاوهگا-

.هبجاویلیخ.تاهاب

دگلابارنمیعمجهتسدهکیعقومنآ؟یرادراکهک!ا-

شاعیاضچوپوچیهرس،هنومقیفرنیایگبیدرکن،نوریبدیتخادنا

نمفرحیک،ینودیممهتدوخ.مدوبنیاهراکهکنم-

یلیقاتلد؟دشتبوخ؟یدشیضار.میدرکطلغام،انلصااقآ.ار

؟دموالاحترگج؟تفریلیو

؟یتشادنربتسدتاهیزابهدولزازونه.ابابورب----

؟هناییزادنایمهارارامراکالاح-



۲۴ ۹ تافرخزود

.هبجاویلیختراکهمولعم-

.هدنریگامهبوگبتافرخزودنیاهب،هریمبنتنیا،نوجاقآ-

؟تافرخزود-

ملاعوت.هچیپنامیاپورپهبیلو،هسیونبداوخیمیچره-

یسکابوت،نمزیزعهخآ،اههتشرفنیایهژوسمیدشتوکلم

؟ندیمریگنمهبتاقیفرنیایچهساو،یرادلکشمیاهگید

.هدرکنوملچک،ابابهرآ-

.منکیمنروابهکتسینوتهتسدورادوزجوکن-

هیالثمهکدیدرکمالعاامشارنیامدرکیمرکفالاحاتنم-

...یفارخیاهروابدقنروج

؟هکیدرکننوملگسا-

؟یرکفهچوت.ماوتاب-

..تقونوا،تسینمهنمراک،تسینامشراکرگاینعی-

..هکنیازاریغ...؟هنکممیزیچوچمههگم-

..هکتسیننیاتروظنم=

.هبیجعیلیخ-

.امکمکمینوسرتیمیراد،ابابیا..نواارامینعی-

ماقموتسپنیاهبیدیبسچهکیسب.یسرتبمدیاب-

.تایتوکلم

مامممممممممممممم-

ردتدوخوتلوصاواداارچ؟یکیمیرادیچیچ-

؟یرآیم

وتهکیروطنیارگاهخآ.میگیمیچهمهفنمتساوخیم-
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.همهفیمارناماهفرحدبال،هشابیگیم

نواوت؛هنواراکامیاهفرحالصامگیممرادنم،اهیجیگ-

؟نمهساوینکیمنمنمتقو

؟مینکراکیچیگیمهپ-

مینزبفرحشاهابنمراذب،همهفیمارامیاهفرحهکنیا-

.داوخیمنومزایچدشمولعمدیاش

.هگیدنزبارتفرحبخ-

.هنکزکرمتمدآهقیقدکییراذیمن-

ارامیارادامشهکمینودیمام.تافرخزودیاقآیا.مها-

.هدشمیاقتشپنیاهکمتسودنیاونمینعی،یسیونیم

مناخ؟هللاشیاهبوخناتلاوحا.تافرخزودیاقآمکیلعمالس-

؟هکدیرادنیتلاسک؟اههچب

هکمینودیمام.مدرکیمضرع،هلب،هسبیگدول،بخیلیخ-

و.دینکیمتیاورارامالمعهکدییامشوتسامشتسدامرایتخا

یراکشیهامالصاینعی،ارشاهتاتامشمینکبیراکرههکمینودیم

...مینکشهاوخمیتساوخیم.مینکبمیناوتیمنامشیهدارانودب

.هدبنفخشقنکینمهبوگب-

؟یدینشییادصکیوتمنیبب..نوتزامیتساوخیم-

؟مینوسرتبیاوخیم.هن-

.دادباوجمدرکرکف،ابابهن-

یسکدشبوخالصاتسیندیاش.مدینشنییادصچیههکنم-

.مینزیمفرحراویدوردابمیرادهکدیدنارام

.هونشیمارامیادصمنئمطمنمیلو-

.یدزمهوتزابمنکلایخنیاهکهگیمنیچیههخآ-
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نیاریگردهکسب.مدوبنمهشاهجوتمالصاالاحاتهکهبلاج-

ارشدوجوراگناالاحیلو.مدوباهامشابیکلایاوعدوگنج

.منکیمیسحاجهمه

هظحلکی.تسینیسکاجنیا.ناجاقآ،یوا.تفریدزطاق-

شحفشهبنم-نیبب.تفردشمومتمهالاح.تشادنومروسرت

.چیپنامیاپورپهب،غالا،تافرخزودیواهوا،هشیمنیچیه،مدیم

؟دآیمنردتادص؟هیچ؟ناه

راگنا.هنکیمتیریدمارامیاهراکهرادنواهکهنیاشبلاج-

.میرادننامدوخزایاهداراچیه

یکابارکیتسیز،اههدیزوگتخم؟یگیمیرادیچ-

اهبصعنیا،هدیمروتسدنملقع،ناجاقآنیبب؟یدرکیساپ

تسدالاح.الابمرآیمارمتسارتسدنمالاح،دننکیملقتنم

،نسابهبنوکتکیالاح.پچ

ارتنسابیهالاح.یرادنمهدوجو،هسیوننیسکرگااروت-

.هالابرغ

هنکراکشلقعیکیمیتفگیمام؟یدوبنیتافارخهکوت-

؟تدوخهسویگیمچوپرپیچیچالاح.ییوت

شاهقی.هشابنمهیکشیههک،منکزکرمتمربییاجکیدیاب-

.هدبباوجاتمبسچیمار

اهاهوی.دسیونیمارامشهکنامه.تافرخزودمنم،ووووووب-

؟دیهاوخیمهچنمزا،نمیاههتشونیا.اه

هگیدوت.مگیمیدج؟هیچیچاهیزابهدولنیا!هرخسم-

؟ینکیمنشسح

مرادراکاتدص.مرادناروتیزابنیایهلصوحهگیدنماقآ-

مولعمیدرکتچگربنیاهب،رادوریگنیاوتمهوتالاح.مدوخ

.یفیکرخیچزاسین

مینیبیمارنواطقف،منکیمهاگنهکاهنیایهمههبنکرواب-
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؟ینکیمیروطنیاارتامشچارچ..هتشونزیرهبزیراراهنیاهک

.ساهتخپنیهملذهیبشرتشیبهکنممرظنهب-

هکمگیمیچیمهفیمیزورکی.هنیمهتروعش!هزمیب-

.هدشریادهگید

هدیمباوجنیببنکزکرمتیزیچیراغوتناجاقآوربامش-

یناعم،نزبلزیزیچیکسوسیاهرشحکیهبمهدعب.هنایتهب

الصا.نوماهیتخبدبدرمیربمهام.رآردشوتزاینافرعقیمع

،وتشیپمدمآیمنتسکشیمملابیکشاک
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یظفاحادخالگ

.دیدبقاتشم،نوجراگدرورپ-

.نالادشوواژد.ها-

؟دشیچیچ-

؟یدیدالبقترظنهبارییاههنحصکیاهتقویضعبیدید-

راگدرورپیتفگیدمواوتردزاهکنالا،یدیدارشباوخراگنا

؟هیچتربخالاح.دشیروطنیمه،دیدبقاتشمنوج

وتشونارشباتکشخبنیرخآ،دازکاپشورسوراینیااقآ-

.هشبمامتشباتکاجنیمههرارق

؟یگیمتسارنمناج-

.یظفاحادخهتشاذگمهارشبلطمنیرخآمسا،اقآهلب-

درمیتقونیبب.شرشزامیدشتحار.مونشبتناهدزامدوخ-

کییتفگ.منیبباساو...شگرمهچنیامنیببنمشیپشتسرفب

؟هتشونهگیدبلطم

.اقآهلب-

؟مشوتمنممنیببوگبیلیکومدوخ-

.نمودییامشطقف.اقآهلب-

؟هتشونیچالاح.منکریخهبمدوخ.هوا-

هکهرارقنیازاناتساد.دوبهتورسیبیلیخهکنمرظنهباقآ-

دیراذگبالصا...مگیمدعب،امشتمدخوتمآیمهاگرابردزانم

:مناوخبشورزا

یظفاحادخ
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رار هرهرصک

...دیدبقلتشم،ناوجراکدرورپ-



:دوشبرشتنمدیاشهدنسیوننیمهزا

(۲)تافرخزود
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