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 شناسنامه ی رمان 

 جان بو نیمو جان بده  :  رمان نام

  نٌیسنده ی یک رمان ( ) زىرا بيارًند نٌیسنده  : 

  www.ketabbazz.irمنبع  :   کتاب باز   

  ketabbazz_ir@آدرس  چنل تلگرام  :  

 

 :خالصه ی رمان 

  تِـاى، ثَ ّؿّػه ثب کَ ػعتـی هيکالت

  هیيَ تـیجـاتی ػمتغْه اه فًؼگی

 ؿّصی هيکالت ػلیل ثَ کَ مبثوو ُونـ اف رؼایی ثیي ایي ّ

  ػاىتَ اه فًؼگی ػؿ مقایی ثَ ثْػٍ،تبحیـ

ّ ... 

 

 

 

 

 

 

 

 با عضویت در چنل تلگرام کتاب باز هیچ چیز را از دست ندهید

 نماییدبرای عضویت و دیدن چنل کتاب باز روی این متن کلیک 

 عضویت
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 : هِن ًکتَ

 ُـ ػؿ کَ ًؼاؿٍ ؿّ عبٍی هْهیت ثَ تُْیي هَؼ ؿهبى ایي ػقیق، ػّمتبی

 ػؿ ّ ُنتن لُـ اٍبلتب   عْػم کَ ایي ثغبٓـ هي! ثنیبؿٍ ثؼ ّ عْة هْهی؛

 ُبم ىغَیت فًؼگی ثـای ؿّ ػفكْل ىِـ ّ لُـ هْم ىؼم، ثقؿگ ػفكْل

 .ًگـكتَ ٍْؿت تُْیٌی ُیچ ثبىیؼ ػاىتَ تْرَ پل کـػم؛ اًتغبة

 

 

 :هوؼهَ

ِِ  ُبیت، چين ـِ  !ثـاین ثْػًؼ صیبت اکنی

 !تپیؼ هی ُویيَ اف تٌؼتـ هلجن کـػی هی ُنبًگ کَ ػبىوبًَ

 !ػلن چِبؿػیْاؿیِ  اف ثنت هی ثـ ؿعت ؿن هیقػی، کَ لجغٌؼ

ِِ  ٍؼایت، ٌٓیيِ   !ثْػ ام فًؼگی آؿاهجغوِ  هْمیوِی

 .ػاػم ػمت اف ؿا آؿاهو ایٌِوَ ّ تْ کَ ؿّفی اف آط ّ... هلجت ٍؼای

 ...ثـمؼ هلجوبى ػاػِ  ثَ عؼا، کبه

 

 

 لاّ كَل

 کَ هطوئٌن. ػُن هی تکبى ًلِن فثبى هنتْكیبىِ  رلْی ػَجبًیت ثب ؿا نتػم

 !کٌؼ هی تیوبؿمتبى کن ػمتِ  یب ثیوبؿمتبى ؿاُی هـا َمـ آعـ هـػ، ایي

 

 چيوبى ثَ عیـٍ ام، کـػٍ کٌتـلو فّؿ ثَ کَ ٍؼایی ثب ّ ػَجبًیت اف پـ

 :ؿـم هی مجقؿًگو
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 هنغـٍ ٓـس ایي گیـم هی تَوین هي! هنتْكیبى رٌبة هؼیـم هي ایٌزب_ 

 ثـٍ، هی مْال فیـ ؿّ هب ثـًؼ اػتجبؿ ٓـس ایي! ًَ یب اًجٍْ تْلیؼ ّ ػّعت فیـ ثـٍ

 اػتجبؿ كِویي هی هتْرِیي؟ ایٌْ اٍال ىوب ثـٍ، هی مْال فیـ ؿّ هي اػتجبؿ

 چی؟ یؼٌی

 

 ی گْىْاؿٍ ّ ىؼٍ تویق اثـُّبی آى ثَ. اًؼافم هی رللو تیپ ثَ ًگبُی

 تیيـت ّ پبؿٍ لی ىلْاؿ ثَ پْفعٌؼی! اًؼاعتَ ؿامتو گْه ػؿ کَ مْفًی

 :گْین هی ّ اًؼافم هی امکلتو ٓـس

 

 !ًینت ُن ثؼیؼ ٓـصی ُوچیي ىوب هخل کنی اف الجتَ -

 

 کْؿ ای گـٍ اه تیـٍ ای هٍِْ ّ پـ اثـُّبی ّ کٌؼ هی ؿلیظی اعن عْػم هخل

 .ىًْؼ هی

 

 .ػّفػ هی ًگبُن ثَ ؿا ُبیو چين ّ ىْػ هی عن کبؿم هیق ؿّی

 

 ثـاین کَ آهؼٍ ّرْػ ثَ ىـایٔ اف ًبؿاصت. کٌن هی صل ؿا ُبیو ًلل ُـم

 هی ػؿاؿی صـً پْفعٌؼ کَ کين هی ػوت ؿا عْػم ًینت، ؿّبیتی آى ػؿ

 :گْیؼ هی ّ فًؼ
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 ػؿ! ایٌزب هؼیوی ُبی ٓـاس اف هنوتن، ایي هؼیـای اف هٌن ًـٍ یبػتْى_ 

 !ّالؿیـ هـثَْٓ عْػم ثَ هي ی هیبكَ ّ تیپ ّوي،

 

 :گْین هی ام ؿكتَ ثبال ٍؼایِ  تُي ی هالصَْ ثؼّى صتی تٌؼ، ّ مـیغ

 

 یبػتْى ایٌْ ُن ىوب هٌن، ًِبیی ی گیـًؼٍ تَوین ّ ثغو مـپـمت ّلی_ 

 !ًـٍ

 

! ػاؿػ ُن صن. كِون هی ایو یکؼكؼَ کيیؼى ػوت اف ؿا ایي عْؿػ، هی رب

 کيیؼم، ًوی ؿط ثَ ّهت ُیچ هي

 

 !ؿا ُپنتن ًَ ؿا، ٓـاصی ػؿ ام تْاًبیی ًَ

 

 هي تَویوبت کَ االى اهب کـػم، هی ؿكتبؿ ػبػی کبؿهٌؼ یک هخل اهکبى صؼ تب

 .ػاًنتن ًوی ربیق ؿا مکْت ىؼًؼ هی گـكتَ ًبػیؼٍ

 

 ّ مبػٍ پبیِ  ثَ گؾاؿًؼ هی گـ، مْءامتلبػٍ روبػتِ  ایي ثبىی کَ عْة

 !ُویيَ عبؿرٌؼ، ُویيَ ؿّفگبؿ ثبفی ػّؿِ  اف مبػٍ ُبی آػم ّ ثْػًت اصون

 

 هی ثیـّى ام هتـی ُزؼٍ کبؿ اتبم اف ّ کٌؼ هی گـػ ػوت صـكی، ُیذ ثؼّى

 .ؿّػ
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 ُـی ىجیَ هـا كـًبف هْل ثَ کَ ؿا گـػم ػیٌک ّ کين هی ای کالكَ ًلل

 اًگيت ثب ؿا ام ثیٌی امتغْاى ّ ػاؿم هی ثـ ٍْؿتن ؿّی اف کٌؼ، هی پبتـ

 .ػُن هی هبمبژ ىنتن ّ اىبؿٍ

 

 کَ ؿا ؿًگن ای پنتَ ًغی هبًتْی ّ ىْم هی ثلٌؼ ػاؿم چـط ٌٍؼلی ؿّی اف

 هْل ثَ هؼلی ّ امت گلؼاؿ ای پبؿچَ اف. ُبیو ریت ّ ُب آمتیي مـ

 ؿا ًؼاؿػ ثْػًن هؼیـ هخال ثب مٌغیتی ُیچ کَ الجتَ ّ ػاؿػ ّل ّ ىل عْػهبى

 .کٌن هی هـتت

 

 ٍْف ّ ٍبف ّ هيکی ىلْاؿ ّ کت هؼیـ، هـػُبیِ  ُب، آػم ؽُي ػؿ ُویيَ

 هی ثیٌیيبى ًْک اف ؿا ُوَ اربلتب   ّ ػاؿًؼ ؿلیظی اعن پْىٌؼ، هی ثـام ّ

 !ثیٌٌؼ

 

 ملیؼ ًبهبػؿی هخل ّ ػاؿًؼ هخلخی ی چبًَ ّ کيیؼٍ ٍْؿت ُن هؼیـ ُبی فى

 تیـٍ ؿًگ ثَ ّ ؿموی هبًتُْبی گیـًؼ، هی ثبال ؿا مـىبى ُوو ثـكی

 :گْیؼ هی چبهْ ثَ ُبیيبى آمتیي مـ اتْی عٔ کَ هیپْىٌؼ

 

 !"ػاػاه کٌین هی هبچ ؿا ٌُؼّاًَ هب ثـّ تْ! فکی"

 

 ایي ؿًگبّاؿًگ، ؿیق ُبی گل ّ ؿًگ ای پنتَ ًغی هبًتْی ایي ثب هي اهب،

 کٌٌؼ، ًوی ایزبػ ای هوتؼؿاًَ تن تن کَ پبىٌَ ثؼّى ّ تغت ُبی کلو
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 ىجیَ ثیيتـ ًؼاؿم، هؼیـ یک ثَ ىجبُتی ُیچ چـّک ّ ثلٌؼ ىبل ایي

 !ام ىؼٍ ٌُـ ی فػٍ رْ ػاًيزُْبی

 

 .ػاؿم ثـهی ؿا هْثبیلن ّ مْییچ ّ فًن هی" ُبین کـػى هؼیـ هؼیـ" ثَ لجغٌؼی

 

 اف لجغٌؼِ  آى ثَ امت، هیقکبؿم ثغو فیٌت کَ ؿًگی ای هٍِْ ػکل هبة ثَ

 چين ؿّی گًَْ ًْافه ؿا ػمتن ّ کٌن هی ًگبٍ ػکل ػؿّى پنـِ  ػل تَ

 !هبًٌؼه گـگ عبکنتـیِ  ُبی چين کين، هی ُبیو

 

 ثبىؼ، ُبین صـف کـػى گْه هيـْل ّ ایٌزب صبال ُویي کَ اًگبؿ اّ، ؿّثَ

 :فًن هی لت آُنتَ

 

 ىؼم؟ هْكن ػیؼی -

 

 !گیـػ هی ػون لجغٌؼه کٌن هی صل اهب ام، فػٍ تُْن کَ ػاًن هی

 

 !ام ػیْاًَ ًؼاؿػ، ػم ّ ىبط کَ ػیْاًگی

 

 عٌؼی؟ هی -
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 کَ ؿا ام ػّفی هٌزْم ی ٓـكَ یک کیق ّ ػُن هی تکبى ؿا مـم کالكَ

 ّ تک کبؿهٌؼُب. ىْم هی عبؿد اتبهن اف ّ ػاؿم هی ثـ امت، كـًبف ٌُـ صبٍل

 .ُنتٌؼ ؿكتي صبل ػؿ تْک

 

 صـف تللي ثب ػاؿػ کَ آؿایو عـّاؿ چِبؿ آى ثب مجقّاؿی عبًن ثـای ؿا مـم

 اف ّ ػُن هی تکبى کٌؼ، هی ُوبٌُگ ؿا ؿییل رٌبة هـاؿُبی ّ فًؼ هی

 .ىْم هی عبؿد ىـکت

 

 فیجبتـ ؿلیع، آؿایو کٌٌؼ هی عیبل ػعتـُب ثؼْی چـا کٌن هی كکـ عْػم ثب

 ػُؼ؟ هی ًيبًيبى

 

 ػّؿ هبکبؿاًی چـثی هخل لجت ؿژ ّ کٌی میبٍ ؿا چيوِبیت ػّؿ کَ ایي هخال

 ػاؿػ؟ ُوـاٍ ثَ فیجبیی چَ ىْػ، هبلیؼٍ لجت

 

 ثـ هضْی ّ الیت آؿایو ُویيَ عبؿری، امتبؿُبی مْپـ ّ ُب هؼل ثیيتـ

 .ػاؿًؼ چِـٍ

 

 !اًؼ ىؼٍ ُن ىجیَ ُوَ اهـّفی، ػعتـُبی ایٌزبمت ربلت

 

 ُقاؿتب ّ کـػٍ تبتْ اثـُّبی! مـثبال ثیٌی ّ کـػٍ پق ُبی گًَْ ّ ُب لت ُوَ

 .امت فیجبیی ثـػکلِ  صبٍليبى، کَ ػیگـ فیجبیی ػول ّ ثال
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 !فًؼ هی آؿیبیی ُْیت ّ كـٌُگ اف َػم ُب ُویي

 

 کٌؼ؟ هی ُب ػلوک ثَ ىجیَ ؿا عْػه اٍیل، ایـاًیِ  ػعتـ

 

 كْبی ثَ ؿا پلَ ؿاٍ ّ ػُن هی تکبى مـی کي ُعـػ اػَبة اكکبؿ ایي ثیغیبل

 ػیي ّ ػُن هی تـریش هقعـف کالم ثؼّى آٌُگ آى ّ آمبًنْؿ آّؿ علوبى

 !ػّم هی ؿا ٓجوَ چِبؿ

 

 ّ ًبفًیي ىو ّ ػّینت موت ثَ ؿكتي هَؼ ىـکت، مبعتوبى رلْی

 کَ کٌن هی ؿا هبًؼٍ ثبهی اه لؼٌتی ُبی هنٔ اف چِبؿتب کَ ام اهنبٓی

 .گـػم هی ثـ موتو ثَ ىؼت ثب اه، گـكتَ ّ عو اف پـ ٍؼای ىٌیؼى ثب

 

 !فًؼ هی گـیَ فیـ ّ کٌؼ هی پـت آؿْىن ػؿ ؿا عْػه ُْا ثی یکِْ،

 

 :گْین هی امت کـػٍ پیؼا رـیبى هنتبٍلن صـکبت ّ ٍؼا ػؿ کَ ثبًگـاًی

 

 ىؼٍ؟ چی كـًبف؟_ 

 

 

 

 .ػاؿػ هی ثـ ام ىبًَ ؿّی اف ؿا مـه
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 ای هـػاًَ اًگيت چِبؿ ربی ّ اه گًَْ کجْػی هتْرَ کٌن، هی کَ ػهت

 .ىْم هی اًؼ کـػٍ عْه رب ملیؼه پْمت ؿّی ؿصوی ثی ثب کَ

 

 .کين هی اه گًَْ ؿّی آؿام ؿا ػمتن

 

 کٌن هی ًگبٍ اًؼ عیل کَ ؿًگو آثی چيوبى ثَ

 

 :فًن هی لت ًبؿاصتی ثب ّ

 

 هضوِؼ؟ ػمتبی ربی -

 

 فػى ّ هضوؼ! ىْػ هی مْال اف پـ ؽٌُن. ػُؼ هی تکبى ؿا مـه ػؿػ ثب

 فػى؟ ػاػ یک ّ هضوؼ اٍال اه؟ کـػٍ ػقیق

 

 !لٌگؼ هی امبمی کبؿ، ربی یک آیٌؼ، ًوی ػؿ رْؿ پبفل ُبی تکَ ایي

 

 .ىْم هی مْاؿ ّ چـعبًن هی هلل ػؿ ؿا مْییچ

 

 .کٌؼ هی ثبفی ُبیو اًگيت ثب ّ ًيیٌؼ هی ؿاًٌؼٍ کوک ٌٍؼلی ؿّی
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 .ثبؿػ هی صـکبتو تکِ  ثَ تک اف امتـك

 

 :گْین هی آویٌبى ثب ّ کٌن هی ثبف لت فًن هی امتبؿت کَ ْٓؿ ُوبى

 

 كـًبف؟ ىؼٍ چی. ًینت ثچو فػى اُل هضوؼ -

 

 .ُکيؼ هی هـا آعـ ػعتـ ایي. گیـػ هی ىؼت ُوو ُن

 

 .ؿاًن هی كِیوَ ّ هضوؼ ی عبًَ موت ثَ صـً اف پـ

 

 ٍْؿت کـػٍ کجْػ ّ ػاػٍ ػمت اف ٓبهت هضوؼ کَ ىؼٍ چیقی یک ػاًن هی

 .ؿا اه ػاًَ یک یکی

 

 کٌی؟ هی چیکبؿ هي پیو تْ ىؼٍ ػػْاتْى اگَ -

 

 :گْیؼ هی ّ کيؼ هی ثبال ٍؼا ثب ؿا اه ثیٌی

 

 ...تْ پیو اّهؼم هٌن. کٌَ آؿّهو تب تـاك تْ ثـػه هبهبى ثْػ، ػَجی ثبثب -

 

 .کٌن هی ػُْ ؿا ػًؼٍ
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 عت؟ -

 

 :گْیؼ هی تـك ثب

 

 ...کيَ هی... عبلَ کيَ هی هٌْ ثبثبم -

 

 هی پؼؿه کيتبؿ ّ کيت اف ػم کَ هضوؼ ّ كِیوَ ی ػقیقکـػٍ کـػٍ چَ

 فًؼ؟

 

 ..ُن آى امت گیـ مغت چیق یک ؿّی كؤ هضوؼ کٌن، هی كکـ کوی

 

 !امت ثؼیؼ كـًبف اف! ًَ ًَ

 

 .ىًْؼ هی هـقم ی فهیٌَ پل كـًبف ؿیق ُبی گـیَ عبًَ ثَ ؿمیؼى تب

 

 ثَ ُبیو ػمت کَ كـًبف ُوـاٍ ّ کٌن هی پبؿک هضوؼ ّیالیی ی عبًَ رلْی

 .ؿّم هی ؿًگ ًیلی آٌُی ػؿة موت ثَ اًؼ، اكتبػٍ ؿػيَ

 

 .چـعبًن هی هلل ػؿ ّ گیـم هی ػمتو اف ؿا كـًبف کلیؼ

 

 ىْین، هی کَ عبًَ ثقؿگ ًنجتب صیبٓ ّاؿػ
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 صبّـ صبل رق ػیگـی ُـّهت اگـ کَ یبمی ّ ًـگل ُبی گل ثَ تْرَ ثی

 مـهنت ػطـىبى اف ّ اینتبػم هی توبىبیيبى ثَ ؿا فیبػی ػهبین ثْػ،

 .گیـم هی پیو ؿا ّؿّػی ػؿة ؿاٍ ىؼم، هی

 

 هی ّاؿػ آى ثَ علیلی كيبؿ ّ ػُن هی رب ػمتن هیبى ؿا كـًبف لـفاى ػمت

 .کٌن

 

 ثب ؿّیبؿّیی فهبى ؿا آػم ػل کَ ُنتٌؼ کْچک ُبی صوبیت ُویي کَ آط

 .کٌٌؼ هی گـم ُب مغتی

 

 !ًینت تٍْیق هبثل اٍال ثبىؼ ػاىتَ ثبّؿت ًلـ یک ایٌکَ صلِ 

 

 .ىْم هی ّاؿػ ّ کين هی ؿا ػؿ، ی ػمتگیـٍ آفاػم ػمت ثب

 

 اف آط! ًؼاؿػ تٌبمجی ُیچ ُب ىیيَ ُعـػٍ آى ثب مبلي ؿًگ ای هٍِْ پبؿکت

 .ؿیـتو ّ هضوؼ ػمت

 

 ًيیوي اتبم موت ثَ ّ ىْین هی ؿػ ُب ىیيَ ُعـػٍ ؿّی اف کلو ثب

 ػٌُؼ هی آػم ثَ عْثی صل گلؼاؿه کـم ػیْاؿُبی کَ ىکل هنتطیلی

 .ؿّین هی
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 هبمبژ ؿا هضوؼ ُبی ىبًَ کَ ػؿصبلی گـیبى ؿا كِیوَ ّؿّػهبى، هضِ ثَ

 .ثیٌن هی ػُؼ هی

 

 .کيؼ هی ػوین ُبی ًلل ّ گؾاىتَ هلجو ؿّی ؿا ػمتو ُن هضوؼ

 

 امت ىُْـ ّ فى ایي هضجت اف هولْ کَ هلجن ثَ ّ ػّاًؼ هی ؿیيَ ًگـاًی

 ثَ مـػت ثب ّ کٌن ؿُب ؿا كـًبف ػمت کَ ىْػ هی ثبػج ُویي ؿمؼ، هی

 .ثـّم هضوؼ موت

 

 :گْین هی ًگـاًی ثب ّ فًن هی فاًْ پبیو رْی

 

 عْثی؟ ػاػاه -

 

 هی ًيبى ؿا ػَجبًیت آى، هوبثل ػؿ ّ ػزق کَ ؿًگو هيکی چيوبى ثَ

 .کٌن هی ًگبٍ ػٌُؼ

 

 .کٌؼ هی ًگـاى ؿا هي ّ پـػ هی ػَجی چپو پلک

 

 

 

 ربیی ػؿمت ّ مـم پيت ثَ آى، اف ثؼؼ ّ ُبین چين ثَ ؿا اه ػَجی ًگبٍ

 .ػّفػ هی اینتبػٍ كـًبف کَ
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 اینتبػٍ ػیْاؿ ی گْىَ کَ کـػٍ کق كـًبفِ  موت ثَ ّ ىْػ هی ثلٌؼ یکؼكؼَ،

 .ثـػ هی ُزْم

 

 .اینتن هی هبثیٌيبى ّ ؿّم هی موتيبى ثَ كـًبف ریؾ ثب

 

ـِ  ام هؼؼٍ ّ ىًْؼ هی تؼاػی ؽٌُن ػؿ عْػم ی گؾىتَ ًبگْاؿ ُبی ٍضٌَ  تی

 .کيؼ هی ػَجی

 

 ...ثیؼاػ ّ ػاػ میلی،

 

 .کٌٌؼ هی تلظ ؿا کبهن ّ ىًْؼ هی فُـ کَ تلغی عبٓـات

 

 :ؿـػ هی هضوؼ ّ ىْػ هی هبین مـم پيت كـًبف

 

 ...ؿّ ػعتـ ایي کٌن آػم ثؾاؿ ثـّ... ثبًْ گل کٌبؿ ثـّ -

 

 :فًن هی لت کٌن هتوبػؼه ػاؿم مؼی کَ صبلی ػؿ ّ آؿام

 

 ىؼٍ؟ چی! هضوؼ ثبه آؿّم -
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 ملیؼ ؿا ُبیيبى ىویوَ ػوـ گؾؿ کَ ؿًگو هيکی هُْبی ثیي کالكَ

 .فًؼ هی چـعی عْػه ػّؿ ػَجی ّ کيؼ هی ػمتی کـػٍ،

 

 :فًؼ هی كـیبػ ّ کٌؼ هی ثبف ٓـكو ػّ ؿا ُبیو ػمت

 

 اف ثؼتـ. هـاؿ مـ ؿكتَ هبىیٌی رْرَ یَ ثب ثيَ؟ عْامت هی چی ػیگَ -

 ػکنو ّ ػیؼٍ هـتی ثچَ اّى ثب ؿّ ػعتـم کبؿهٌؼم ایٌکَ اف ثؼتـ ثبًْ؟ گل ایي

 آّؿػٍ؟ ثـام ؿّ

 

 هضوؼ؟ ؿیـتِ  ثب ثبفی ّ كـًبف هـاؿ؟ ّ كـًبف. گقم هی ؿا لجن

 

 ّ هضبل ُوچٌبى كـًبف ثـای اتلبم ایي ىْػ، هوکي اگـ ُن ؿیـهوکي

 .هبًؼ عْاُؼ ثبهی ؿیـهوکي

 

 عٔ اكکبؿم ؿّی امت، اهبى ثی ُبی گـیَ صبٍلِ  کَ كـًبف عو اف پـ ٍؼای

 .اًؼافػ هی

 

 .ًيؼم ػّمت ثبُبه هي هـآى ثَ ثبثب -

 

 هي ٍجضن. ػاػم ًوی هضلو هي عؼا ثَ! هؼؿموْى ػؿ ػم هیْهؼ ؿّف ُـ اّى

 اّهؼ ّ کـػٍ تؼویجن پنـٍ ایي ػیؼم ًیْهؼ، کَ ثْػم هِـًْه ثب هـاؿم مـ

 ...ػیؼٍ ىوب کبؿهٌؼ یِْ اًگبؿ کَ... کَ. ًينت کٌبؿم



 کتاب باز

www.ketabbazz.ir Page 17 
 

 

ه کٌؼ هی مؼی ّ کٌؼ هی ثـلو ّ آیؼ هی كـًبف موت ثَ كِیوَ َِ  آؿاَم

 .کٌؼ

 

 ثب ّ ثبىی لُـ هـػ ّلی ػاًؼ، هی ُن هضوؼ ؿا ایي ًینت، ػؿّؽ اُل كـًبف

 ًقًی؟ ػم ّ ىْػ ثبفی ؿیـتت

 

 :گْین هی گًَْ ًزْا ّ آؿام ؿّم، هی موتو ثَ

 

 !ػقیق ی پنـػوَ کي کٌتـل عْػتْ -

 

 ثْػى، مبلَ ُیلؼٍ ػعتـ یَ پؼؿِ  ّامَ مبلَ ُلت ّ می تْیِ  گلتن ػیؼی

 :ای؟ ثچَ فیبػی

 

 

 

 .ىؼٍ آؿام کوی فًؼ، هی هضْی لجغٌؼ ّ کٌؼ هی ًگبُن

 

 .ؿّم هی كـًبف موت ثَ ّ کٌن هی گـػ ػوت

 

 :گْین هی ّ ىْم هی عن موتو ثَ
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 ػاؿی؟ ؿّ هبىیٌی رْرَ ثبثبت، هْل ثَ ایي ی ىوبؿٍ -

 

 .کٌؼ هی ثبف لت كِیوَ کٌؼ، هی ًگبُن هبت

 

 گلی؟ ثکٌی عْای هی چیکبؿ -

 

 ؿًگيبى ُن كـًبف کَ ؿًگو آثی چيوبت ثَ ّ کٌن هی ًگبُو ّاؿ هنغـٍ

 :گْین هی ّ ىْم هی عیـٍ ثـػٍ اؿث ثَ ؿا

 

 امن ًگلتن هگَ! ثگیـ هبؿّ كـًبف ایي ثیب ثگن عؼهتيْى ثـم عیـ اهـ ثـای -

 هگَ؟ ظـكيْییَ هبیغ تجلیـبتَ... گلی گلی ًکي؟ هغلق هٌْ

 

 پبییي تب کَ ؿًگو ثلْٓی هُْبی ثَ ػمتی ّ ػُؼ هی تکبى اثـّ ّ چين

 .کيؼ هی ؿمٌؼ هی اه ىبًَ

 

 .آّؿػٍ گیـ ّهت هْهؼیت ایي تْ! تْام صبال عت -

 

 موت ثَ ؿا ػمتو. کٌن هی ًگبُو هٌتظـ ّ گـػم هی ثـ كـًبف موت ثَ

 کٌبؿی ریت اف ؿا ای ىؼٍ هچبلَ کبؿؾِ  تکَ ّ ثـػ هی ؿًگبؿًگو پيتی کْلَ

 .ػُؼ هی ػمتن ثَ ّ آّؿػ هی ػؿ اه
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 ؿًؼه الؼبػٍ كْم یِ  ىوبؿٍ ای هْؿثبؿَ عـچٌگ عٔ ثب کٌن، هی ثبف ؿا کبؿؼ

 !ًْىتَ ؿا

 

 ّ ػاػٍ تکیَ كـًبف ّ كِیوَ ؿّی ؿّثَ ػیْاؿ ثَ کَ هضوؼ ثَ ؿّ ّ ىْم هی ثلٌؼ

 :گْین هی امت، ػؿُن ُبیو اعن

 

 !هًْی هی پْفیيي ُویي تْ ثـگيتٌن، تب -

 

 .کٌؼ هی ًگبُن ٍبهت

 

 :گْین هی ّاؿ تبکیؼ

 

 اُکی؟_

 

 :گْیؼ هی ای کالكَ لضي ثب ّ ػُؼ هی تکبى ؿا ػمتو

 

 !ثبثب ثبىَ_

 

 .ؿّم هی ثیـّى ًيیوي اف ػوت ػوت ّ فًن هی ثغيی ؿّبیت لجغٌؼ

 

 .ًيیٌن هی ػقیقم هبىیي ػؿّى ّ کٌن هی ٓی ػّ ثب ؿا صیبٓ
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 کَ ىبػی ّ ُيت ّ ىیو پیيْاف آٌُگ گیـم، هی هْثبیلن ثب ؿا ىوبؿٍ

 !کٌؼ هی هطوئٌن هبىیٌی رْرَ آهبی ثْػى مـعْه ثَ ىْػ، هی پغو

 

 :ػُؼ هی رْاة لضظَ چٌؼ اف ثؼؼ

 

 ربًن؟_

 

 هبىیٌی رْرَ ثَ اٍْال  ! امت هـػاًَ چوؼؿ کٌن، هی تؼزت ثَوو ٍؼای اف

 .عْؿػ ًوی ُب

 

 !ثبىؼ كـًبف عْػ مبل ّ مي ُن کـػم هی كکـ هي ػاؿػ؟ مبل چٌؼ هگـ

 

 ...آهبیِ  -

 

 ًپـمیؼم؟ ؿا اموو چـا گیذ هيِ  ثْػ؟ چَ اموو!  عؼا ّای

 

 :گْین هی گـكتَ ام عٌؼٍ ُن عْػم کَ صبلتی ثب

 

! ًینت ػاػی ىوبؿٍ ثِو کَ کنی فػ، فًگ ثِت کَ ًبىٌبمی ُـ ثجیي -

 !اًّب ّامَ ثؾاؿ ؿّ ربًوبت ربًن پل



 کتاب باز

www.ketabbazz.ir Page 21 
 

 

 ثَ کَ آىکبؿی تؼزتِ  ثب ًِبیت ػؿ ىْػ، هی ثـهـاؿ مکْت لضظَ چٌؼ

 :پـمؼ هی ؿیغتَ کالهو

 

 ًیبّؿػم؟ رب ثَ -

 

 :گْین هی صبل ُوبى ػؿ. اكتن هی ؿاٍ ّ فًن هی امتبؿت

 

ـِ  کَ كـًبفی ُـچیِ  ػوَ، عبلَ، -  ثبیؼ آػؿك؟! ثِو ػاػی پیچ مَ گی

 !ثجیٌوت

 

 ؿاٍ ُوَ ایي ثـّػ کی. ػُؼ هی ؿا آثبػ مؼبػت صْالی ربیی آػؿك گٌگی ثب

 !هـتی پْلؼاؿِ  ثچَ ؿا؟

 

 ّ ػاؿػ مي اعتالف كـًبف ثب مبل ثینت تٌِب هضوؼ! هضوؼ ّ كِیوَ ثیچبؿٍ

 .مبل ىبًقػٍ كِیوَ

 

 .ىؼٍ ُن ًبثلؼیيبى ثبػج ثیٌيبى، ٍویویت ثـ ػالٍّ هّْْع ُویي

 

 ثَ هضوؼ. امت کْچک ىِـمتبًی ػل ػؿ ػبىوبًَ افػّاد یک هبصبٍل كـًبف

 .پـمت ًبهْك ّ امت ؿیـتی ػاؿػ، کَ هْهیتی اهتْبی
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 هی اه تکَ تکَ ػیؼ هی ؿا هبىیٌی رْرَ ایي كـًبف ربی ثَ اگـ کَ هطوئٌن

 .کـػ

 

 .اًؼافم هی ثبال اثـّ ؿّثـّین ثقؿگ ی عبًَ ػیؼى ثب ؿمن، هی کَ آػؿك ثَ

 

 هي؟ ثَ هیؼی عًْتْ آػؿك! ًتـك! ىزبع پنـ -

 

 .ػُن هی كيبؿ ؿا فًگ ّ ؿّم هی رلْ

 

 .ؿمؼ هی گْىن ثَ ثَن ٍؼای ُوبى

 

 .عؼهتتْى ؿمن هی االى -

 

 :گْین هی آُنتَ

 

 !ىبػّهبػ ُنت کَ هْػثن -

 

 !ىکنت هی ؿا گـػًن ثْػ ایٌزب هضوؼ اگـ کٌن هی كکـ ّ

 

 چين ؿّی ؿا ام آكتبثی ػیٌک ّ ػُن هی تکیَ هبىیٌن ىبگـػِ  موت ػؿِ  ثَ

 .گؾاؿم هی ُبین
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 امت ربى عبًن یبػگبؿی ّ ػّؿ ؿّفُبیِ  یبػآّؿ کَ ام هؼیوی مبػت ثَ ًگبُی

 .اًؼافم هی

 

 !عبًن گلی گل پَـ ًِبؿ ًین، ّ پٌذ -

 

 .آّؿم هی ثبال ؿا مـم ػؿ، ىؼى ثبف ٍؼای ثب

 

 ّ کٌؼ هی پیؼا ثتٌی ػیْاؿی ّفىِ  ؿّین پیو تَْیـ ػاؿم، هی ثـ کَ ؿا ػیٌکن

 .ىْػ هی آّاؿ مـم ؿّی

 

 ّ هؼوْلی ُبی لت اه، گٌؼهی پْمت ّ ؿًگ هيکی ُبی چين ػیؼى ثب

 ّ" کٌن هی ػولو ؿّف یک ثبالعـٍ" گلت هی ُب هؼین کَ ای کيیؼٍ ثیٌی

 اف ّمیؼی صزن اه، ّؿی یک ّ ؿًگ هيکی هُْبی ػیؼى ثب ًکـػٍ، ظبُـا

 .ىْػ هی مـافیـ ػلن ثَ ػلغْؿی صتی ّ ػالهَ ػلتٌگی، ثـِ،

 

 هنظ ُبی آػم هخل ّ کٌؼ هی ًگبُن تؼزت ثب! ًینت ثِتـ هي اف صبلو

 .فًؼ هی فل ُبین چين ثَ ىؼٍ

 

 ثَ ثغْاُؼ کَ اًگبؿ آؿام، ؿا ؿامتو ػمت آیؼ؛ هی رلْ هؼم چٌؼ ًِبیت، ػؿ

 .کيؼ هی ام گًَْ ؿّی ثجـػ؛ پی ثْػًن ّاهؼی

 



 کتاب باز

www.ketabbazz.ir Page 24 
 

 :فًؼ هی لت لـفاى ٍؼایی ثب

 

 گلی؟ -

 

 .ىْػ هی ربؿی اىکن ی هطـٍ اّلیي

 

 :گْین هی ّ عٌؼم هی تلظ اىک ثیي

 

 گلی؟ ًَ ثبًْػَ گل امون ًگـكتی یبػ مبل ُوَ ایي ثؼؼ -

 

 .کٌؼ هی پبک ؿا اىکن گؾاىتَ، ام گًَْ ؿّی کَ ػمتی ثب

 

 .گؾاؿػ هی اه میٌَ ؿّی ؿا مـم ّ گیـػ هی آؿْىن ػؿ ُْا ثی

 

 آّؿػم تبة چطْؿ کَ کٌن هی كکـ ّ ػُن هی گْه هلجو اهبى ثی کْثو ثَ

 آػم؟ ایي ثؼّىِ  ؿا مبل ُوَ ایي

 

 هؼـكتی؟ ثی عیلی ػًّنتی هی -
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 مـػت ثب ُبین اىک ىْػ هی ثبػج کَ گْیؼ هی ّاّضی ػلغْؿی ثب ؿا ایي

 آى ثب ؿًگو ای مـهَ ىـت تی آؿْه ػؿ ّ ىًْؼ ربؿی آّؿی مـمبم

 .ىًْؼ گن آػیؼاك هبؿک

 

 :ًبلن هی ثـِ ثب ّ کٌن هی صلوَ کوـه ػّؿ ؿا ػمتن

 

 ػاؿٍ؟ ػؿػ چوؼؿ ارجبؿی ؿكتيِ  ػًّی هی -

 

 :گْیؼ هی ُبین چين ػؿ عیـٍ ّ کٌؼ هی رؼاین آؿْىو اف

 

 یؼٌی مـػؿگوی ػًّی هی ػاؿٍ؟ ػؿػ چوؼؿ عجـی ثی ػًّی هی چی؟ تْ_ 

 ػاؿٍ؟ ػؿػی چَ کيیؼى ػؾاة مبػت ّ ؿّف ُـ ػًّی هی گلی؟ چی

 

 .ًکٌٌؼ تٌگ ایي اف ثیيتـ ؿا ػلن ػلغْؿه ُبی چين کَ ػفػم هی ؿا ًگبُن

 

 !ػاؿػ صن ػُن، هی صن

 

 هی ّ فًن هی تلغی لجغٌؼ کٌن، هی پبک ؿا ُبین اىک ػمت پيت ثب

 :گْین

 

 عْػت ثیغیبل،! کٌٌؼمت ًبؿاصت یکن صـكب ایي فػى مبل، چِبؿ اف ثؼؼ -

 عْثی؟
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 آهؼٍ یبػم چیقی اًگبؿ یکِْ. کٌؼ هی ًگبُن ّاؿ هنغـٍ ّ کيؼ هی پْكی

 :پـمن هی فایؼالٍْلی تؼزت ثب ثبىؼ،

 

 فػم؟ صـف ثبُبه کَ ُنتی اًّی تْ! ُی_ 

 

 :گْیؼ هی ىیطٌت ثب ّ اًؼافػ هی ثبال اثـّ

 

 !ًؼاػهب ىوبؿٍ ثِت هطوئٌن ّلی آؿٍ، -

 

 !امت آػم ایي ؽات ػؿ پـّیی. ًگیـػ ام عٌؼٍ تب گقم هی لت

 

 ؿّ ثبثبه ّ ثؼثغت كـًبفِ  ثَ ػاػی ىوبؿٍ تْ ًيؼی؟ آػم ٌُْف تْ آؿهیي؟ -

 رًْو؟ ثَ اًؼاعتی

 

 هی ًگـاى ُبیو چين ّ ىْػ هی ػُْ ًگبُو ؿًگ کٌن هی صل

 .ىًْؼ

 

 ىٌبمی؟ هی کزب اف ؿّ كـًبف تْ اٍال هگَ؟ ىؼٍ چی -
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 اّ کٌن هی اىبؿٍ ىْم هی هبىیٌن مْاؿ کَ صیٌی ػؿ ّ کٌن ًوی هؼطل

 .ىْػ مْاؿ ُن

 

 ؿا اه کالكَ ًلل ّ ًيیٌؼ هی ػمتن کٌبؿ گیـم، هی رب کَ كـهبى پيت

 .کٌؼ هی كْت

 

 پبییي رٌجؼگبى عالٍَ ّ کالؽ ّ پـًؼٍ ّ گـثَ آى ػؿ کَ ثقؿگيبى عیبثبىِ  اف

 كـم چیقه ُوَ ىِـ، ىوبل. کٌن هی ػجْؿ عْؿػ، ًوی چين ثَ ىِـی

 !اًگبؿ ػاؿػ

 

 فثبى ثب ًوبًؼٍ ؿّیيبى ثْػم فػٍ ٍجش کَ هبتی لت ؿژ اف احـی کَ ؿا ُبین لت

 :گْین هی ّ کٌن هی تـ

 

 یبػتَ؟ ؿّ هي ی هؼَْهَ ػوَ -

 

 فًؼگی آثبػ عـم ّ ثْػ کـػٍ افػّاد لُـ هـػ یَ ثب کَ! ًجبىَ یبػم ىَ هی هگَ -

 ػاؿٍ؟ كـًبف ثَ ؿثطی چَ صبال. ػیؼهو عؼاثیبهـفت پؼؿ هـامن تْی. کـػ هی

 

 !امت چپو پبیِ  ؿیق ُبی تکبى اف تـ کالكَ ٍؼایو

 

 .ػُن هی ؿا رْاثو ّ کٌن هی ػُْ ؿا ػًؼٍ
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 ًوْؿ یَ یکن، آتیيیَ! ػووَ ی ثقؿگَ پنـ! گن هی ؿّ كـًبف ثبثبی هضوؼ، -

 ػػْت ؿّ عْػت رٌبثؼبلی کَ ٍجضی هـاؿ مـ ؿّ ػکنتْى! تؼَجیَ فیبػی ُن

 ...فػٍ ؿّ كـًبف اًّن ثـػى، ثـاه کـػی

 

 !پیؼامت ّرٌبتو اف امتـك گـػػ، هی ثـ موتن ثَ ًگـاًی ثب

 

 ّای فػٍ؟ چـا آعَ! ثِو ىؼم گیـ عْػم هي ًجْػ، هي ثب کَ اّى چـا؟ فػٍ؟ -

 ...عؼا... عؼا

 

 !ًؼاىتن ؿا ًگـاًی ُوَ ایي اًتظبؿ ؿامتو پـًؼ، هی ثبال اثـُّبین تؼزت اف

 

 ثب اًّن کَ... كؤ ثْػٍ میلی یَ کيتتو؛ کَ ًگلتن! پنـ ثبه آؿّم! ُی -

 !رجـاًَ هبثل هضوؼ، ثَ تْ تّْیش

 

 :گْیؼ هی هبٓغ ّ ىْػ هی عیـٍ رلْ ثَ

 

 !ًینت چیقی کَ پؼؿه کـػى هبًغ هیـم، هبكن ی هلَ تب عبٓـه ثَ هي -

 

 ؿّین پیو عیبثبى ثَ ؿا صْامن ػّثبؿٍ ّ کٌن هی ًگبٍ کْتبٍ ؿا ًیوـعو

 .ػُن هی

 

 :گْین هی ّ فًن هی کوـًگی لجغٌؼ
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 ثچَ؟ ىؼی ػبىن ایٌِوَ چطْؿی تْ -

 

 کٌبیَ ّ گؾاؿػ هی لجو پيت ؿا ػمتو. گْین هی تؼزجن ًِبیت ثب ؿا ایي

 :فًؼ هی

 

 !ثـیؼی ػل تْ کَ ُوًْطْؿی -

 

 فُـ ی هقٍ ػٌُن ّ ىْػ هی ثؼ صبلن. ؿیقًؼ هی مـم ؿّی رْه آة اًگبؿ

 .گیـػ هی

 

 ػل هگـ ثْػم؟ ثَـ اف ؿا ػبىوی کَ هٌی ثْػم؟ ػلؼاػٍ کَ هٌی ثـیؼم؟ ػل هي

 تب کٌؼم ػل! کٌؼم ػل کَ ًجـیؼم ػل هي ًَ، امت؟ هوکي ػبىن ثـای ثـیؼى

 ثب ػين، ؽٌُن ػؿ تب کٌؼم ػل ًگیـػ، ًلـت ثْی ػلن ػؿ کـػٍ ؿعٌَ ػينِ 

 !ػاؿػ تْكیـ ثـیؼى ػل ثب کٌؼى ػل ثوبًؼ، ثبهی فیجبییو ُوبى

 

 ّ اًؼ صنـت کَ هلجن، ػؿ اًؼ چـکیي ی ؿؼٍ کَ فًن، ًوی ؿا ُب صـف ایي

 مْػ؟ چَ کـػى تؼـیق ؿا اكنْك ثبؿِ  کْلَ

 

 .ىْػ هی پیبػٍ هي اف فّػتـ آؿهیي. کٌن هی پبؿک هضوؼ ی عبًَ رلْی

 

 .ىْم هی ؿّاًَ ػًجبلو ّ فًن هی هضْی لجغٌؼ
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 :ػاؿػ هی ثـ كِویوَ کَ فًن هی ؿا آیلْى

 

 گلی؟ اّهؼی -

 

 کل کل ی صٍْلَ کَ امت عـاة صبلن آًوؼؿ هبلن، هی کالكَ ؿا ُبین چين

 !گلی ًَ ثبًْمت گل امون ثگْین كِیوَ ثَ تب ًؼاؿم

 

 ...صیبٓ تْی ثیبػ ثگْ ُن هضوؼ ثَ ثقى، ؿّ ػؿ كِیوَ -

 

 هی مـم پيت آؿهیي ّ ؿّم هی صیبٓ ػاعل. ىْػ هی ثبف توی ٍؼای ثب ػؿ

 .ثٌؼػ هی ؿا ػؿ ّ آیؼ

 

 هی کَ ًقػیکو ىْػ، هی ظبُـ ّؿّػی ػؿ ػؿگبٍ ػؿ هضوؼ ثؼؼ، لضظَ چٌؼ

 هؼم موتو ثَ ثیبین، عْػم ثَ تب ّ کٌؼ هی اعن کٌبؿم آؿهیي ػیؼى ثب ىْین؛

 هی عـاه ؿا گْىن کْثؼ، هی آؿهیي ٍْؿت ثَ کَ هيتی ٍؼای ّ کـػٍ تٌؼ

 .ػُؼ

 

 هی ُن ؿّی ؿا ُبیو لت ّ کـػٍ هيت ؿا ػمتو کَ آؿهیي ثَ فػٍ ثِت

 عًْی لجو ی گْىَ. کٌن هی ًگبٍ امت؛ فهیي ثَ ًگبُو ّلی كيبؿػ

 .ىؼٍ

 



 کتاب باز

www.ketabbazz.ir Page 31 
 

 ػَجی ّ کٌن هی ثلٌؼ ؿا ٍؼاین ىْػ، هی آؿهیي ی یوَ ثٌؼِ  هضوؼ ػمت

 :ؿـم هی

 

 !ثنَ هضوؼ، ثنَ -

 

 گٌزيکی هخل کَ ثیٌن هی ؿا كـًبف ّ فًؼ هی ثیـّى عبًَ اف كِیوَ ٍؼاین ثب

 .ىْػ هی ؿّاًَ ػًجبلو فػٍ، ثبؿاى

 

 ّ ىْػ هی ثبف هيتو ّ ىْػ هی کيیؼٍ كـًبف موت ثَ آؿهیي ًگبٍ

 .گیـػ هی صنـت ؿًگ ًگبُو

 

 :گْین هی ّ کٌن هی هضوؼ ثَ ؿّ

 

 هـػِ  هوکٌَ هگَ ػكبػیَ ىٌیؼى ثؼّى هْبّت آعَ! ثقًَ صـف ثؼثغت ثؾاؿ -

 صنبثی؟

 

 کٌن هی اىبؿٍ اثـّ ّ چين ثب آؿهیي ثَ ثقًؼ صـكی هضوؼ ثگؾاؿم ایٌکَ ثؼّى

 .کٌؼ ىـّع

 

 ُوَ ثب. ىْػ هی عیـٍ هضوؼ پیـاُي ی ػکوَ ثَ ّ کٌؼ هی ٍبف ؿا گلْیو

 !امت ىـهنبؿ ؽاتیو، پـّیی ی
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 ثَ ّلی هوَـم هي هٌَ؛ گـػى ُوو توَیـا توَیـٍ، ثی عبًوتْى ػعتـ -

 .عیـٍ ًیتن ّ ًؼاؿم ّ ًؼاىتن ثؼی هَؼ کَ هنن عؼا

 

 ُبین چين ؿّػ، هی ثبال ػّثبؿٍ کَ هيتو عْؿػ، هی ؿا هضوؼ عْىِ  عْى،

 :فًن هی ریؾ توـیجب ّ ثٌؼم هی ؿا

 

 !هضوؼ ُب ًيَ ثلٌؼ هي ػاػاه ؿّی ػمتت

 

 :گْیؼ هی ّ اًؼافػ هی ؿا ػمتو تؼزت ثب هضوؼ

 

 آؿهیٌَ؟ -

 

ِِ  ظـكیتن ػُن، هی تکبى ؿا مـم  :گْین هی کالكَ. ىؼٍ تکویل تکویِل

 

 صبلن هي! ثجغو تْ کـػٍ ثچگی آؿهیي عت؟ توَیـٍ، ثی كـًبف ثجیي! آؿٍ -

 ثبىَ؟ فًین؛ هی صـف ُن ثب ثؼؼا عًَْ، هیـم ًینت عْة

 

 .ػُؼ هی تکبى مـ آؿام ّلی امت هجِْت ُوچٌبى

 

 :گْین هی آؿهیي ثَ عطبة
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 ...ثـین ثیب -

 

 !صنـت ػاؿػ، صنـت كـًبف، ثَ آعـه ًگبٍ

 

*** 

 

 .ػُن هی تکیَ ام عبًَ هبًٌؼ ال هجل پيتی ثَ ؿا مـم

 

 :گْیؼ هی ّ کٌؼ هی ًگبٍ ؿا ام احبحیَ ّ امجبة ُبی کبؿتْى آؿهیي

 

 هیـی؟ ػاؿی یب ایٌزب؟ اّهؼی تبفٍ -

 

 .ػُن هی ؿا رْاثو ًزْاگًَْ ّ ػُن هی كيبؿ ُن ثَ ؿا ُبین چين

 

 اف عْام ًوی ّ ًؼاؿم ّ عْاػ هی ثیيتـ ؿُيِ  کـػٍ، رْاثن عًَْ ٍبصت -

 روغ کن کن ػاىتن... ثِو هؼیًْن ػًیب ػًیب ُویٌزْؿیين کَ ثگیـم هضوؼ

 .ثغًَْ ریجن ثب کَ ربیی یَ. کٌن پیؼا ؿّ ربیی یَ تب کـػم هی

 

 هی رؼی عیلی. ىْم هی هْارَ گـه تْثیظ ًگبٍ ثب کٌن، هی ثبف کَ چين

 :گْیؼ

 



 کتاب باز

www.ketabbazz.ir Page 34 
 

 !ًؼاؿى توْهی ُبت صوبهت -

 

 ؿًگو آثی ریي ىلْاؿ ریت اف ؿا هْثبیلو ّ ػُؼ هی تکبى تبمق ثَ مـی

 .آّؿػ هی ػؿ

 

 گْىو کٌبؿ ؿا گْىی ّ گیـػ هی ؿا ای ىوبؿٍ کـػى پبییي ثبال کوی اف ثؼؼ

 .گؾاؿػ هی

 

 :گْیؼ هی مپل ّ کٌؼ هی هکج ای لضظَ چٌؼ

 

 ...هـثبًت عْثن هٌن ػاػاه؟ عْثی! مالم الْ؟ -

 

 هی ثلٌؼ ثلٌؼ صبل، ُوبى ػؿ ّ ؿّػ هی آىپقعبًَ موت ثَ ّ ىْػ هی ثلٌؼ

 :گْیؼ

 

 ثیبی کٌبؿ ؿّ ؿُي ثبیؼ كؤ ػاؿم، هيتـی عًْت ّامَ ػاػاه ؿامتو -

 ...عْاُـم. ثبُبهْى

 

 .عؼاًگِؼاؿت كؼال هـثبًت؛ ىو؛ مبػت پل ػاػاه، ثبىَ

 

 اف هطوؼٌب ُبین چين کٌؼ، هی ًگبُن پیـّفهٌؼاًَ ّ کٌؼ هی هطغ ؿا گْىی

 .ىًْؼ ًوی گـػتـ ایي
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 اربؿٍ ایٌزب ؿّ عًْو ّ اٍلِبى هیـٍ ػاؿٍ ؿكیون. ًؼاؿی ؿن ػاؿی ؿّ هي تب -

 .ثجیٌین ؿّ عًْو ثـین ىو مبػت گؾاىتن هـاؿ ػٍ، هی

 

 :گْیؼ هی هبٓؼبًَ کَ کٌن ثبف هغبللت ثَ لت عْاُن هی

 

 ایٌکبؿ تًْن هی کَ ػًّی هی گـػًّن، ثـت هزجْؿم ثکٌن، ثـات کبؿی ًؾاؿی -

 !کٌبؿ ثؾاؿ هغبللتْ پل،! ثکٌن ؿّ

 

 .ىْم هی مالس علغ هي، ّ

 

 :هیپـمن ّ هیکٌن ًگبُو

 

 عْثي؟ فًؼایی ّ ػایی -

 

 ؿا ُبین چين کَ کٌؼ هی تٌجیِن ًگبُو ثب اًگبؿ. کٌؼ هی ًگبُن ػوین

 :ًبلن هی ّ ثٌؼم هی ػّثبؿٍ

 

 پؼؿ هخل هي ثـای تْ هبػؿ ّ پؼؿ ّگـًَ ثْػم، هزجْؿ هي. ًکي ًگبُن اًّزْؿی -

 .عْػهي هبػؿ ّ

 



 کتاب باز

www.ketabbazz.ir Page 36 
 

 !ًؼاؿٍ ّرْػ ارجبؿی ُیچ ًغْاػ، آػم تب -

 

 ّ کٌن هی اىبؿٍ عْػم ثَ. کٌن هی ًگبُو ّ ًيیٌن هی ٍبف کالكَ

 :گْین هی

 

 !ًویؼٍ ثِت اًتغبة كـٍت ّ ؿصوَ ثی ػًیب! ًجْػی هي ربی تْ -

 

 :ػُؼ هی ؿا رْاثن ّ ػُؼ هی تکبى ُْا تْی ؿا ػمتو

 

 ًجْػم، تْ ربی هي! ؿّ ای کلیيَ ّ ؿبف یَ هي ٍؼ ُبی صـف ایي کي ثل -

 توْم، چِبؿمبل کَ کنی ربی اف هیقًن، صـف ػاؿم عْػم ربی اف هي! آؿٍ

ـِ  یَ ػاػى الین صتی تْ ّ ثْػ ًگـاًت  ثِو عْػت اف عبلی ّ عيک عج

 !ًجْػی

 

 :گْین هی ّ کين هی ای کالكَ پْف. ؿیقػ هی ُن ثَ ؿا اػَبثن ػلغْؿه لضي

 

 ىغن ثَ ًیبف ًکٌَ ُب؟! ؿكتَ یبػت کَ ایي هخل ًجْػم، ٍؼؿػٍؼ هوَـِ  هي -

 ؿّ؟ ؿّفا اّى ؿكتَ یبػت آؿهیي؟ آؿٍ ُنت؟ گؾىتَ فهیي فػى

 

 ؿا ػمتن ّ ًيیٌؼ هی کٌبؿم ػؿمت. آیؼ هی موتن ثَ ّ ىْػ هی ثلٌؼ

 :هیکٌؼ ًْافه ؿا ػمتن ؿّی ػلزْیبًَ. گیـػ هی
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 ّلی! ًؼاؿم كـاهْىی هي ًؼًّنتی ثـاػؿ ؿّ هي کَ تْ ثـػکل! ًـكتَ یبػم -

 یب صل ثبػج هيکل، اف کـػى كـاؿ کَ ثيی هتْرَ هیغْای کی تْ ػقیقهي،

 کٌی، كـاؿ اگَ کَ کٌی فًؼگی تَْؿ ایي ثب هیغْای کِی تب ًویيَ؟ ؿكؼو

 ىَ؟ هی كـاهْه چیق ُوَ

 

 موت ثَ ّ ىْم هی ثلٌؼ ربین اف. ًینت ثؼُکبؿ ُب صـف ایي ثَ هي گْه

 هبى هضلَ ُبی ًقػیکی ُوبى کَ پیتقایی ی ىوبؿٍ. ؿّم هی عبًَ حبثت تللي

 :گْین هی آؿهیي ثَ ؿّ ّ هیگیـم ؿا امت

 

 !هؼین هخل ػیگَ؟ هغلْٓ -

 

 :هیگْیؼ ّ ػُؼ هی تکبى ثـاین تبمق ی ًيبًَ ثَ مـی

 

 !مٌگ ػؿ آٌُیي هیظ ًـّػ! کـػی كـاؿ ثبفم -

 

 ػّتب گیـػ هی ملبؿه کَ پنـی ثَ عطبة ّ اًؼافم هی ثبال ؿا ُبین ىبًَ

 .ػُن هی ملبؿه ًْىبثَ ّ مبالػ ثب هغلْٓ

 

 ػّم كَل
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 .چـعبًن هی رؼیؼم ی عبًَ ػّؿ تب ػّؿ ؿا ًگبُن

 

 چِبؿفاًْ ؿّه کَ ػاػ هی ربى. آّؿػ هی لجن ؿّی ؿا لجغٌؼ آىپقعبًَ گـػ اپيِ 

 اف ثبىؼ ُپـ رلْیت ثگؾاؿی، ػمتت کٌبؿ ػاؽ کبکبئْی ىیـ لیْاى یک ثٌيیٌی،

 !ثقًی ٓـس ُی ّ آچبؿ کبؿؾُبی

 

 .گؾاؿػ هی آىپقعبًَ ػاعل ُن ؿا ظـف ی رؼجَ آعـیي آؿهیي

 

 :گْیؼ هی ّ ىْػ هی ّلْ هجل ؿّی عنتگی ثب

 

 !ثْػم ًکـػٍ کبؿ ایٌوؼؿ ػوـم تْ -

 

 :گْین هی ّ عٌؼم هی

 

 !ىبفػٍ هیبػ عْىو کبؿی هـػ اف هضوؼ -

 

 .اًؼافػ هی ؿجـجو ثَ ثبػی ّ ًيیٌؼ هی ربیو مـ ٍبف

 

 هي؟ اف ثِتـ کی -
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 :گْین هی ّ ًيیٌن هی کٌبؿه

 

 !ثگیـی پل افم ثبیؼ ؿّ ؿٌُن ؿّی گؾاىتی کَ پْلی -

 

 هؼتـّی لضي ثب ّ ػُن هی هبمبژ ؿا ّـثو ربی! مـم تْی هیقًؼ یکی

 :گْین هی

 

 !ُب هیـٍ ُـف ػمتت چتَ؟ -

 

 :هیؼُؼ ؿا رْاثن ّ کٌؼ هی ًگبُن عنتگی ثب

 

 ثقًن کٌی؟ هی پْل پْل ُی کَ ػاؿین تْ ّ هي ثیيؼْؿ، ی ػعتـٍ آعَ -

 کٌن؟ ًَلت

 

 :پـمن هی ثبىؼ آهؼٍ یبػم چیقی اًگبؿ یکِْ. هیغٌؼم اه ىبکی لضي ثَ

 

 ًگبٍ ؿّ عًَْ اّهؼین کَ ؿّفی چـا عًَْ ٍبصت ُویي ػّمتت، ؿامتی -

 هي ًؾاىتی ّ هیکٌی ُوبٌُگ ثبعْػه گلتی کَ هـاؿػاػم ًیْهؼ؟ کٌین

 !ثیبم
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 :هیؼُؼ ؿا رْاثن ّ کيؼ هی ای عویبفع

 

 اّهؼ پیو ثـاه هِوی کبؿ ثجیٌین، ؿّ عًَْ ثیبین عْامتین کَ ؿّفی ُوْى -

 ثؼًّی؟ هیغْای ؿّ هجلـو ًؼاؿٍ ؿثطی تْ ثَ هـاؿػاػم. اٍلِبى ؿكت

 

 کٌن هی ًخبؿه اػثی ثی ّ فًن هی ثبفّیو ثَ یکی

 

 ؿّ ّؿّػی ػؿ کَ ػیْاؿی ؿّثـّی ػؿمت صبال کَ ُبیی ػکل هبة ثَ ؿا ًگبُن

 .ػّفم هی ثْػًؼ ىؼٍ ًَت ىؼ، هی ثبف آى ثَ

 

 :پـمن هی اهب عْاُن، ًوی عؼا ثَ

 

 هْكوَ؟ -

 

 :گْیؼ هی آؿام ّ کٌؼ هی ًگبُی ًیوـعن ثَ

 

 !هْكوَ -

 

 :گْین هی ثـِ اف پـ

 

 ىؼٍ؟ ػاؿّمبف آؿٍ؟ ىؼ، توْم ػؿمو -
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 !ىؼٍ ػاؿّمبف -

 

 :فًن هی لت اثلِبًَ

 

 عْىجغتَ؟ -

 

 ٓـف ثَ پیؼاکٌؼ، اػاهَ ثضج اگـ کَ كِوؼ هی ّاؿم فهقهَ ٍؼای اف کٌن كکـ

 .کٌٌؼ هی مـثبف تبفٍ، ُبی فعن هبًٌؼ ُبین ثـِ ّصيتٌبکی

 

 :گْیؼ هی ثضج کـػى ػُْ ثـای ّ ُویي عبٓـ ثَ

 

 .ػاؿٍ كبٍلَ عیبثْى ػّتب ایٌزب ثب هي ی عًَْ -

 

 .ثقًن پل ؿا ثـْن تب هیکين ػویوی ًلل

 

 ػیؼهت؟ اًّزب اّل ثبؿ کَ آثبػ مؼبػت ی عًَْ اّى پل -

 

 کـػٍ تؼزت اًوؼؿ فػی، فًگ تْ کَ پیيو ثْػم ؿكتَ. ثْػ ػّمتن هبلَ اًّزب -

 ُوًْزب آػؿك ّ کيَ هی ْٓل عْػم ی عًَْ ثـم تب گلتن کَ صـكبت اف ثْػم

 .ثِت ػاػم ؿّ
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 :گْین هی هِـثبًبًَ ّ فًن هی لجغٌؼی

 

 كـىتَ ثبیؼم كِیوَ ّ هضوؼ ػعتـ..هضيـٍ ًَ عْة عْثَ، عیلی كـًبف -

 اف مـ چطْؿ تْ اٍال هٌظْؿهَ، ثبؿ اّلیي یؼٌی ػیؼیو؟ چطْؿ تْ ثجیٌن،. ثبىَ

 ػؿآّؿػی؟ تِـاى

 

 :گْیؼ هی ّ عبؿاًؼ هی ؿا مـه ُب ثچَ پنـ هخل

 

 !گـكتیب گبف تغتَ ثگن، تب ثپـك یْاه -

 

 ثبف لت اف لت. عٌؼػ هی ُبیو چين. کٌن هی ًگبُو هٌتظـ ّ هیغٌؼم

 :گْیؼ هی ّ کٌؼ هی

 

 اف ىؼم کَ پیبػٍ! ىؼ عـاة هبىیٌن کَ ىؼم ؿػ هؼؿميْى ػم اف اتلبهی -

 ...ػیگَ صـكب ایي اف ّ ًگبٍ یک ػؿ ػين هیْهؼ؛ ػاىت ؿّثـّ

 

 :کٌن هی ًگبُو کٌزکبّی ثب

 

 عت؟ -
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 .کٌؼ هی ٍبف ؿا ٍؼایو

 

 !کي ثبّؿ... ػاؿم ػّمتو كؤ هي -

 

 .فًن هی کالهو ػؿ ؿیغتَ ٍؼاهت ُوَ ایي ثَ لجغٌؼی

 

 اف پـ ُویٌوؼؿ عبلَبًَ، هؼؿ ُویي کـػ، اػتـاف ُویٌطْؿ ُن اّ ثبؿ اّلیي

 .مبػگی

 

 !ًجْػین اّ ّ هي كـًبف؛ ّ آؿهیي ّلی! کـػم ثبّؿ ؿّفُب آى ُن هي

 

 چی؟ اّهؼًت تِـاى. کٌن هی ثبّؿ -

 

 :گْیؼ هی ّ هیکٌؼ کوـًگی اعن

 

 ىـکت یَ تْی ُویٌزب ىؼ توْم کَ ػؿمون کـد، فػم اًتوبلی ػاًيگبٍ -

 .ىؼم هيـْل اكقاؿی مغت

 

 .عْؿم هی ؿا صـكن اهب کزبمت؟ اّ ثپـمن، کَ آیؼ هی فثبًن ؿّی تب

 

 :گْین هی ؿّم، هی آىپقعبًَ موت ثَ کَ ْٓؿ ُوبى ّ ىْم هی ثلٌؼ
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 هي ٍجْؿی ثَ هضوؼم ًینت، هي هضکوی ثَ كـًبف.. ًيْ اّى هخل تْ -

 .ثيکٌَ ػعتـىْ ػلِ  کَ ؿّ ُـکی ىکٌَ هی ًینت،

 

 .اینتن هی ظـكيْیی میٌک رلْی ّ اًؼافم هی آىپقعبًَ ػؿ ؿا عْػم

 

 .کٌن هی ؿبكلگیـ مـػ آة هيت یک ثب ؿا ٍْؿتن ّ کٌن هی ثبف ؿا آة ىیـ

 

 هی مـم پيت اف ؿا ٍؼایو ثٌؼم هی کَ ؿا ىیـ. ىْػ هی تبفٍ ًلنن

 .ىٌْم

 

 !ًکـػی كـاهْىو -

 

 :گْین هی هَـاًَ

 

 !کـػم كـاهْىو -

 

 .گـػم هی ثـ ُبل ثَ تْرَ ثی ّ گـػم هی ثـ

 

 ُبل ی گْىَ کَ گـػی هیقِ  موت ثَ ؿا ػمتو ّ ىْػ هی ظبُـ رلْین

 .گیـػ هی امت اّ ّ هي پؼؿم، ُبی ػکل اف پـ ؿّیو ّ ام گؾاىتَ
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 چـا فًؼگیت؟ ّمٔ کٌی هی چیکبؿ ػکنو کـػی، كـاهْىو کَ کنی -

 کٌی؟ هطغ ؿّ اتَبلتْى ی ًوطَ تب ًکـػی کبؿی ُیچ

 

 لـفه ایي اهب ىْم، هی هْكن ُن صؼّػی تب ثغْؿم، ؿا ثـْن عْاُن هی

 کٌن؟ چَ ؿا اّ ّ هي اتَبل ی ًوطَ ثگؾاؿم؟ کزب ؿا ٍؼا

 

 ؿّ ثْػم ػبىوو کَ کنی ًتًْنتن ُیچْهت ّلی کـػم، كـاهْىو هي -

 ًَ کـػم كـاهْه ؿّ آّؿػ مـم ؿّ ثال ثؼتـیي کَ کنی هي! کٌن كـاهْه

 !ثْػم ػبىوو کَ کنی

 

 

 

*** 

 

 :گْین هی ؿّثـّین ی ػًؼٍ یک ّ ؿؼ هـػِ  ثَ ؿّ کالكَ

 

 !ًینت هٌبمت هـػًَّ کت ی یوَ ثـای پبؿچَ ایي -

 

! ػاًن هی ٓـصن، ثَ ثقًؼ گٌؼ عْاُؼ هی. امت هي اف هنـتـ اهب هنتْكیبى

 ػًیب ثَ اف کَ هیکـػ کبؿی ػاىت تْلؼم ؿّف ّمٔ ّ اؿػیجِيت ًْفػُن ػؿمت

 !ثيْم پيیوبى آهؼًن
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 ثبًْاى ٓـاصی ثغو ثـیؼ ثِتـٍ ىوب. هٌبمجَ عیلین َهـػ، هيِ  ًظـ اف -

 !کٌیؼ كؼبلیت

 

 .کٌن هی هيت ؿا ُبین ػمت ّ ىْم هی صـٍی

 

 ّ عْاثیؼم ػّمبػت فّؿ ثَ گـیَ ّ عبٓـٍ تزؼیؼ کلی اف ثؼؼ کَ ػیيت اف آى

 ثؼتـیي ثَ ػاؿػ کَ هنتْكیبى اف ُن ایي ًگؾاىتن، ُن ؿّی چين ًوبف اف ثؼؼ

 .گیـػ هی ؿا صبلن هوکي ىکل

 

 ثَ ؿا صـكن ّ اینتبػم هی رلْیو ثْػ، صبال اف ؿیـ ػیگـی فهبى ُـ اگـ

 ثَ کَ ثـْی ثب ُب، ایي ی ُوَ ربی ثَ اهـّف ّلی ًيبًؼم، هی کـمی

 :گْین هی ّ کٌن هی ًگبُو ثْػ، اكتبػٍ ربًن

 

 .هیؼم امتؼلب اهـّف ُویي -

 

 .کٌؼ هی ًگبُن ثِت ثب

 

 هْی؟ ػعتـ آى کزبمت گْیؼ هی عْػه پیو الثؼ

 

 .ام ًجْػٍ هْی ّهت ُیچ هي امت ایي صویوت اهب
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 ی پْمتَ اف تب ام ثْػٍ تلٌگـ یک هٌتظـ اًگبؿ ُب مبل ایي ی ُوَ هي

 ثؼُن، ًيبى ؿا ّؼیلن ّ ّاهؼی عْػ ّ ثیبین ثیـّى ام مبعتگی

 

 .ػاػ هی ربى اّ ثؼّى ُهـػ، هی پؼؿه ثؼّى کَ ّاهؼی عْػِ 

 

 گیي؟ ًوی کَ رؼی موبّات؟ عبًن -

 

 ثؼًّیؼ ّلی هیـم. ًؼاؿم کبؿ هضیٔ تْ ؿّ تيٌذ تضول ػیگَ. رؼین اتلبهب چـا -

 !هـػ عْػتْى هْل ثَ هنتْكیبىِ  آهبی ىؼیي تٌِب ػعتـ یَ ىؼى ثیکبؿ ثبػج

 

 هی مجقّاؿی عبًن هیق موت ثَ صبلی ثی ثب ّ فًن هی ثیـّى کبؿه اتبم اف

 .ؿّم

 

 آهبی کَ كِون هی ُبیو ٍضجت اف ّ امت فػى صـف هيـْل تللي ثب

 .ًیبهؼٍ اهـّف ؿئیل

 

 ىؼٍ عـاة آى اف ّ ػاؿم هی ثـ ؿا کیلن ّ ؿّم هی عْػم کبؿ اتبم موت ثَ

 .فًن هی ثیـّى

 

! ای ػوؼٍ هنتْكیبىِ  مـ كـم ّمٔ ثغْؿػ هـػاًَ لجبك ٓـاصی ثغو هؼیـ

 .عْاُن هی آؿاهو
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 ّ هیـمن کَ پبؿکیٌگ ثَ. ؿّم هی پبییي ثبمـػت ىـکت ُبی پلَ اف

 ثـف فیـ ػهیوَ هـهقی، ؿف گل ىبعَ ػیؼى ىْم، هبىیي مْاؿ عْاُن هی

 کي پبک ثـف فیـ اف ؿا گل تؼزت ثب. کٌؼ هی رلت ؿا تْرِن هبىیي کي پبک

 رلت ؿا تْرِن ُن هلت ىکل ثَ کْچکی پنتبل کبؿت کَ ػاؿم ثـهی

 !کٌؼ هی

 

 کبؿت ایي اف. کٌن هی ثبفه ّ ػاؿم ثـهی ؿا کبؿت تؼزت ّ ثِت ًِبیت ثب ایٌجبؿ

 ؿا ًْىتَ تؼزت ثب اًؼ، کـػٍ چبپ ؿا ای ًْىتَ ػاعلو کَ امت آهبػٍ ُبی

 "ػقیقم هجبؿک تْلؼت: " هیغْاًن

 

 ُبی گْیی عقػجل صبٍل کَ ػَجبًیتن اف کوی اه تبفگی کٌن، هی ثْ ؿا گل

 .کٌؼ هی کن ؿا ثْػ هنتْكیبى

 

 صیي ُوبى ػؿ ىْم، هی عبؿد پبؿکیٌگ اف ّ ًيیٌن هی هبىیي كـهبى پيت

 هْل ثَ ّ ؿـیت ّ ػزیت کبؿُبی ایي! امت ثْػٍ كبٓوَ کبؿ الثؼ کٌن هی كکـ

 .ثْػ كبٓوَ کبؿ كؤ آّؿ ىگلتی عْػه

 

 هی فًگ ام گْىی ُوقهبى کَ کين هی ػویوی ًلل ّ هیقًن لجغٌؼی

 کَ فًن هی ؿا آیلْى ی ػکوَ ّ کٌن هی لول ؿا ؿًگ مجق ی ػکوَ. عْؿػ

 :پیچؼ هی هبىیي کْچک كْبی ػاعل ىبػه ٍؼای

 

 ...هجبؿک تْلؼت هجبؿک، هجبؿک، هجبؿک، تْلؼت تْلؼ، تْلؼ، -
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 :گْین هی ّ کٌن هی تَ اف ی عٌؼٍ ایٌؼكؼَ

 

ِِ  اصْال ثَ ثَ -  !آیٌؼٍ هبػِؿ

 

 :گْیؼ هی ّ هیغٌؼػ ُن اّ

 

 !عبًوب عبًن مالم -

 

 .ثْػٍ صنبك کـػى مالم ؿّی ُویيَ فًن، هی لجغٌؼی

 

 ىوب؟ چطْؿی! عبًن كبٓوَ مالم -

 

 :ؿمؼ هی گْىن ثَ ثبىؼ ثضج صبل ػؿ اًگبؿ کَ ٍؼایو عٔ موت آى اف

 

 !اًّْؿ ثـّ اهیـصنیي، ػیگَ ًکي... اٍَ -

 

 :گْین هی ىیطٌت ثب

 

 !ؿّ گـام ُونـ ثـمْى مالم -

 

 :ػُؼ هی ؿا رْاثن کالكَ
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 ...ثچنت اًگبؿ فًَ، هی ًبعٌک ُی کٌن هی ػؿمت مبالػ ػاؿم -

 

 :کٌؼ هی ؿُب ًَلَ ؿا صـكو مـیغ ثبىؼ، آهؼٍ یبػه چیقی اًگبؿ ثؼؼ

 

 ًبمالهتی! مـت ؿّ عـاثن اهيت ثجیٌن، ثؼٍ ؿّ عًْت آػؿك ؿامتی -

 !ُب تْلؼتَ

 

 .ػاؿم هی ًگَ عیبثبى کٌبؿ ؿا هبىیي

 

 ىیلتي؟ اهيت ُونـهضتـم -

 

 :هیگْیؼ ربًنْف ّ کيؼ هی آُی

 

 !ىیلتَ چٌبؿ ایي فایوبًون ّهت ػًّن هی کَ هي! آؿٍ -

 

 هؼ ّ هـػاًَ ُیجت آى ثب اهیـصنیي ی چِـٍ ّ گیـػ هی ام عٌؼٍ چٌبؿ للع اف

 ّ ىْم هی ؿػ عیبثبى اف. گیـػ هی ىکل چيون رلْی مبًتی ًْػ ّ ٍؼ

 :پـمن هی كبٓوَ اف صبل ُوبى ػؿ ؿّم؛ هی كـّىی ىیـیٌی ػاعل

 

 عيک؟ یب ای عبهَ -
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 کَ فًن هی لجغٌؼی. ىٌْم هی ُن عٔ پيت اف ؿا هلْچو ّ هلچ ٍؼای

 :گْیؼ هی

 

 !ای عبهَ ػؿمت، ػمتت -

 

 .کٌن هی هطغ ؿا گْىی ّ عؼاصبكظی عٌؼٍ ثب

 

 اف ّ کٌن هی صنبة ؿا پْلو ّ گیـم هی ای عبهَ ىیـیٌی رؼجَ یک

 .ؿّم هی ثیـّى مـا ىیـیٌی

 

 ایي ثب پجبهکی كـًبف ثـای کٌن، صـکت کَ ایي اف هجل ّ ىْم هی هبىیي مْاؿ

 :كـمتن هی هْوْى

 

! فًکی عبلَ ػّؿُوی رؼیؼم ی عًَْ اهـّف! اّهؼیي عْه اّهؼیي، ُـّهت" 

 !"یْ می! ًـٍ یبػتْى تْلؼ کبػّ

 

*** 

 

 هبًٌؼه تْپ ىکن ی عیـٍ هي ّ ًيیٌؼ هی هجل ؿّی ُي ّ ُي ثب كبٓوَ

 .ىْم هی
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 :گْیؼ هی ّ هیغٌؼػ كِیوَ

 

 !رْى كبٓوَ ىکوت ىؼٍ ثقؿگ چَ -

 

 :پـمؼ هی ُیزبى ثب ّ فًؼ هی ثَ لجغٌؼی كـًبف

 

 ثـاه؟ کـػیي اًتغبة امن -

 

 ّهتی ؿا ػبػت ایي. ثٌؼػ هی ػّثبؿٍ ّ هیکٌؼ ثبف ؿا ثلًْؼه هُْبی كبٓوَ

 هخل. کٌن هی ؿّىٌو ّ ثـهیؼاؿم ؿا کْلـ کٌتـل. ػُؼ هی اًزبم ثبىؼ گـهو

 :هیگْیؼ ّ کيؼ هی پْكی ثبىٌؼ، ىؼٍ ؿُب ثٌؼ اف کَ کنبًی

 

 .ىؼم هی علَ ػاىتن هـمی، ّای -

 

 :ػُؼ هی ؿا رْاثو كـًبف ثَ ؿّ ثؼؼ

 

 !اهیـػجبك کـػین، اًتغبة آؿٍ -

 

 ؽٌُن ػؿ ٍؼایی اهب چـا ػاًن ًوی ًبگِبى ّ کٌن هی فهقهَ ؿا اموو لت فیـ

 :ىْػ هی اکْ
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 اف ّهتی کَ هؼ ًین ّ هؼ ُوچیي! ثبًْ ثبىن ػاىتَ ثچَ تب پٌذ هیغْاػ ػلن -" 

 یکی اّى ثگیـٍ، ؿّ کیلن یکیيْى ىَ، آّیقّى پبم اف یکیيْى هیبم مـکبؿ

 !"هیغْام ثچَ ریي یَ هي! ثبًْ ّای! ثگـػٍ آثٌجبت ػًجبل ؿّ کتن ریت

 

 :گْین هی ّ آین هی عْػم ثَ كبٓوَ ػمت ُبی تکبى ثب

 

 ُب؟ -

 

 :هیگْیؼ كِیوَ

 

 گلی؟ کٌی هی گـیَ تْ؟ کزبیی -

 

 هـاػبت ُوَ کَ ایي اف صبلن. کٌؼ هی اىبؿٍ كِیوَ ثَ ّ هیگقػ ؿا لجو كبٓوَ

. ؿّم هی آىپقعبًَ موت ثَ ّ هیيْم ثلٌؼ. عْؿػ هی ُن ثَ هیکٌٌؼ ؿا صبلن

 .هیلـمتن ثغتن ثَ لؼٌتی ّ هیکٌن پبک ػمت پيت ثب ؿا ُبین اىک

 

 ثْػ آّؿػٍ عْػه ثب كِیوَ کَ ؿا ىکلی هلجی کیک ّ کٌن هی ثبف ؿا یغچبل ػؿ

 .کين هی ثیـّى ػّهو ی ٓجوَ اف

 

 ثَ ؿا ىبػی ًوبة ّ فًن هی" هجبؿک تْلؼت گلی گل"  ی رولَ ثَ لجغٌؼی

 .ؿّم هی ػقیقاًن موت ثَ ثؼؼ چِـٍ،
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*** 

 

. کين هی ػؿاف ام اًؼاعتَ عْػم ثـای كبٓوَ تيک کٌبؿ کَ تيکی ؿّی

 :گْیؼ هی ّ هیکٌؼ اىبؿٍ عْاثن تغت ثَ کٌؼ هی ثبف ؿا هُْبیو کَ ُوبًطْؿ

 

 کوـت ٍجش تب تْ هیين، اؽیت كنولی ایي ثب تْ ی ًلـٍ یَ تغت ؿّی هي -

 !ُب هیيَ ػاؿْى

 

 آؿهیي ّ هضوؼ کَ تْلؼی تجـیک ُبی اك ام اك ّ گْین هی" ثبثبیی ًَ" 

 .گؾاؿم هی مـم ثبالی ؿا گْىی ّ ػُن هی رْاة ؿا اًؼ كـمتبػٍ

 

 :پـمن هی ّ هیچـعن موتو ثَ

 

 ًَ؟ یب مـکبؿ هیبی اّهؼ ػًیب ثَ كنول ایي -

 

 ّ فًؼ هی گـٍ ًگبُن ثَ ؿا ؿًگو هیيی ُبی چين. کٌؼ هی ًگبُن

 :گْیؼ هی

 

 ٓـس عًَْ تْ ىبیؼ. کٌن کبؿ ىیـعْاؿٍ کَ ّهتی صؼاهل تب ًویغْاػ ػلن ًَ -

 چـعت الی چْة عجـ؟ چَ هنتْكیبى اف ؿامتی. ثلـمتن ثـاتْى ّ ثقًن

 ًؾاىتَ؟
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 ػؿ ام ٍویوی ػّمت كبٓوَ! ؿّ پـ هـػکِ  یبػآّؿی اف کين هی ای کالكَ پْف

 .ثْػم ىؼٍ آىٌب اّ ثب ىـکت ػؿ کَ ثْػ چِبؿمبل ایي

 

 كِویؼ کَ ّهتی ػؿمت پیو هبٍ پٌذ اف کَ ثْػ هب ثغو ٓـاصبى اف یکی

 .گؾاىت کٌبؿ ّ ثْمیؼ ؿا کبؿ امت ثبؿػاؿ

 

 هؾُجی هـػُبی آى اف ثْػ، اًتظبهی ًیـّی مـّاى ُن اهیـصنیي ىُْـه

 .هیغْؿًؼ هنن مـه ؿّی هضل یک کَ ّاهؼی

 

 .کٌن هی تؼـیق ثـایو ؿا هنتْكیبى هبرـای کالكَ

 

 :هیگْین ثبىؼ آهؼٍ یبػم چیقی اًگبؿ ثؼؼ

 

 !ثْػ ثبصبلی مْپـایق گل، ّامَ هـمی! ؿامتی -

 

 :کٌؼ هی ًگبُن تؼزت ثب

 

 ىؼی؟ ًوب عْاة مْپـایق؟ گل؟ -

 

 :کٌن هی ًگبُو ىگلتی ثب
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 ًجْػ؟ تْ کبؿ پنتبل کبؿت ّ ؿف گل اّى -

 

 :کيؼ هی عْػه ؿّی ؿا پتْ

 

- ًَ! 

 

 پيت ػقیقمِ  ّ تجـیک آى ثْػٍ کنی چَ کبؿ پل! ىْػ هی مْال اف پـ ؽٌُن

 ثٌؼه؟

 

 

 

 .آؿهیي ی عبًَ امت، عْػه. کٌن هی ًگبٍ ؿا ّاصؼ پالک

 

 اه عبًَ ثَ کَ امت ثبؿی اّلیي کٌن، هی رب ثَ رب ػمتن ػاعل ؿا گل ػمتَ

 مبػت ایي الجتَ ّ ام ًؼاػٍ عجـ چْى ًؼاؿػ، ؿا ػیؼًن اًتظبؿ ػاًن هی. آین هی

 كبٓوَ ػًجبل اهیـصنیي ایٌکَ اف ثؼؼ ٍجش. ثبىن ىـکت ثبینت هی ؿّف اف

 هـاؿ چْى ُن ثؼؼ. چیؼم ؿا هبًؼٍ ثبهی ی احبحیَ ّ عبًَ ربى ثَ اكتبػم آهؼ،

 هنتْكیبى، ُبی ػعبلت ثَ اػتـاُ ی ًيبًَ ثَ ُن آى ثـّم مـکبؿ ًجْػ

 .ثیبین آؿهیي ػیؼى ثَ گـكتن تَوین

 

 ؿّثـّین، هـػ ی چِـٍ ػیؼى ثب ّ ىْػ هی ثبف ػؿ ًبؿبكل کَ ثقًن ػؿ عْاُن هی

 .فًٌؼ هی یظ ثؼًن ُبی ملْل توبم
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 .ىًْؼ هی گن ُبین ًلل ّ ؿّػ هی یبػم اف ثبفػم ّ ػم

 

 .اینتبػٍ ؿّثـّین ػؿمت ایٌزب اّ،

 

 .میوب عْه ّ رؾاة هجل مبل چِبؿ هخل ْٓؿ ُوبى

 

 .ثبال ثَ ؿّ ُبی هژٍ ّ کيیؼٍ اثـُّبی ّ عبکنتـی ُبی چين ُوبى ثب

 

! اًؼافًؼ هی اه مـثبفی فهبى یب هـا ّ اًؼ ىؼٍ کْتبٍ مبًتی یک هُْبیو

 پیو ؿّف چٌؼ ُن هي آیؼ هی یبػم ّ فًؼ هی ملیؼی ثَ ُبیو ىویوَ کٌبؿ

 ػّمت اّیِ  ّ هي این ًيؼٍ پیـ فیبػی! ػیؼم ملیؼ هْی تب چٌؼ هُْبین ثیي

 تْاًن هی ثنتَ چين. ىؼٍ کذ کوی اه کيیؼٍِِ  ثیٌی ام؟ ػاىتٌی

ِٔ  ثگْین  .آّؿػٍ مـعْػه ؿا ثال ایي ثْکل ؿیٌگ ّم

 

 ًکٌَ" کَ ىْػ هی اکْ ٍؼایی هـقم ػؿ ّ فًٌؼ هی عيکی ثَ ُبیو لت

 "ًغْؿػٍ؟ ؿؾا

 

 .تـ ػلتٌگ صؼ اف ثیو کوی تٌِب هي ّ اه چِـٍ تـىؼٍ هـػاًَ کوی تٌِب

 

 ؿیوِ  تَ ّ ىؼٍ ثلٌؼتـ مبًتی ُيت یب ُلت هؼه ىؼٍ، تـ چِبؿىبًَ

 .عْؿػ هی چين ثَ ٍْؿتو ؿّی ای هـػاًَ
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 .ام کـػٍ گن ؿا فهبى! آین ًوی عْػم ثَ

 

 توبم ثْػًو صبال ّ ام کـػٍ هـقم ی ػیکتَ ؿا ًجْػًو ُبمت مبل هي،

 !امت ػاػٍ ُؼؿ ؿا ُبین فصوت

 

 !تلبّتی ثی اهتضبى ػؿ ام ىؼٍ َهـػّػ

 

 ّ هیـّم ػوت ػوت ثبىن، ػاىتَ عْػم ؿّی تنلطی آًکَ ثی اؿاػٍ، ثی

 مَ مبعتوبى ُبی پلَ اف اكتؼ، هی ػمتن اف کَ گلی ػمتَ ثَ تْرَ ثی

 ّ ىْم هی هبىیٌن مْاؿ آّؿی مـمبم مـػت ثب. هیيْم مـافیـ ٓجوَ

 ّ هیيًْؼ ثلٌؼی ىبمی هبىیي مْاؿ ىتبثبى اّ مپل ّ آؿهیي کَ هیجیٌن

 .آیٌؼ هی ػًجبلن

 

 !ثبیؼ ثـّم، ثبیؼ هي ىًْؼ، هی تٌؼ ُبین ًلل

 

 ؿا کلیؼ ّ کٌن هی پبتٌؼ هبى ٓجوَ موت ثَ مـػت ثب هیـمن، کَ عبًَ ثَ

. ىْػ هی هبًغ ػمتی کَ کٌن هلل ؿا ػؿ هیغْاُن. اًؼافم هی هلل ػاعل

 .هیقًؼ ؿا چيون آىٌبیو ی صلوَ ثـم

 

 .ىًْؼ هی ػاعل آؿهیي ّ اّ ؿّم، هی کٌبؿ اؿاػٍ ثی
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 :ًبلن هی ًبؿاصتی ثب آؿهیي ثَ ؿّ

 

 ثْػ؟ ًويَ ُوو -

 

 :گْیؼ هی ػلزْیبًَ آؿهیي

 

 !ثْػم هزجْؿ ّامت عًَْ کـػى رْؿ ثغبٓـ هي عت -

 

 !ػّم پتک ُن ایي ؿّػ، هی ّ آیؼ هی ًلنن

 

 :گْین هی ًبثبّؿ

 

 ...هبلَ... هبلَ ایٌزب -

 

 :گْیؼ هی ّ کٌؼ هی ًگبُن رؼی چيوبًی ثب. ًویچـًؼ فثبًن ؿّی اموو

 

 !هٌَ هبلَ ایٌزب -

 

 .گیـامت ّ ثن ُوبًوؼؿ ٍؼایو
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 امت، عیلی مبل چِبؿ! ىٌْم هی ؿا ٍؼایو کَ امت مبل چِبؿ اف ثؼؼ

 ًَ؟ هگـ

 

 .ًيْم آّاؿ تب هیگیـم کٌبؿم ػیْاؿ ثَ ؿا ػمتن

 

 ؿا ام ًبتْاًی ػون ّ اًؼ ىؼٍ مـافیـ ُبین اىک کَ صبلی ػؿ آؿهیي، ثَ ؿّ

 :گْین هی ىًْؼ هی یبػآّؿ

 

 ثگیـی؟ افم ؿّ آؿاهين اّهؼی -

 

 یک ّ گیـم هی رلْیو ٍبف ؿا ػمتن کَ آیؼ هی رلْ ػلزْیی هَؼ ثَ آؿهیي

 .ؿّم هی ػوت هؼم

 

 :ًبلن هی ثـِ ثب

 

 .ًیب رلْ -

 

 رلْی ُب آثـّیی ثی ی ُوَ ُب، تِوت توبم کْتبٍ كیلن یک هخل لضظَ، یک

 .آیٌؼ هی چيون

 

 ّ کين هی هبًؼٍ ام پیيبًی ؿّی کَ فعوی ربی ثَ ًبعْامتَ ؿا ػمتن

 :فًن هی لت
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 .ثیـّى ثکو هي فًؼگی اف پبتْ. هتٌلـم عنـّی، آثبىِ  هتٌلـم افت -

 

 ثَ ُبیو چين. عْؿػ هی ُمـ فعون ؿّی ًگبُو کٌؼ، هی ًگبُن هبت

 !ىًْؼ هی گؾىتَ هؼَْهیت

 

 .ًؼاؿم ثبّؿ ػیگـ ؿا اّ هؼَْهیت اهب هي

 

 .ؿّم هی عْاة اتبم موت ثَ آًِب، ثَ تْرَ ثی

 

 چٌگ تْالت هیق کيْی اف ؿا ام ىٌبمبیی هؼاؿک کیق ّ اػتجبؿی کبؿت

 .گـػم هی ثـ ُبل ثَ ّ فًن هی

 

 صن ػؿ ػّمت یک لطق عبًَ، ایي ًلِویؼم کَ ثْػم عـ فیبػی ُن اّل اف

 .ًینت آؿهیي

 

 .ىْػ هی مجق رلْین هنتبٍل آؿهیي

 

 گلی؟ هیـی کزب -

 

 :ؿـم هی ّ کٌن هی ًگبُو صـً اف پـ
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 هیبی؟! هجـمتْى -

 

 :گْین هی ػیْاؿىؼٍ ؿّی عْػم ّ عْػه ُبی ػکل هبة هضْ صبال کَ اّ ثَ

 

 هخجت اهتیبف یک. کٌی ام آّاؿٍ ػیگَ ثبؿ یَ ىؼی هْكن! گن هی تجـیک ثِت -

 !ىوب ثـای

 

 ؿلیظی اعن. گیـػ هی عْػه ثَ ای رؼی ی چِـٍ ّ گـػػ هی ثـ موتن ثَ

 :گْیؼ هی ّ کٌؼ هی

 

 کـػی؟ کالٍ ّ ىبل کزب -

 

 .گیـػ هی صـٍن عًْنـػی ُوَ ایي اف

 

 هـا کَ امت ؿّف چٌؼ اف ثؼؼ اًگبؿ ایٌکَ اف ًیلتبػٍ، اتلبهی ُیچ اًگبؿ ایٌکَ اف

 !ثیٌؼ هی

 

 :گْین هی ّ فًن هی پْفعٌؼی
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 تْ ثَ اٍال کؼّهو؟ ُبى؟ ثبثبهی؟ یب هلتيی ثؼم؟ پل رْاة ثِت ثبیؼ -

 ُب؟ چَ؟

 

 .ىْػ هی هـهق ػَجبًیت اف اه چِـٍ

 

 روغ ٍْؿتن ػؿػ اف فًؼ، هی چٌگ ؿا ثبفّین عيًْت ثب ّ آیؼ هی موتن ثَ

 ػاػ کٌن رؼا چٌگو اف ؿا ػمتن کٌن هی تاله کَ ُوبًطْؿ. ىْػ هی

 :فًن هی

 

 .ثـػاؿ مـم اف ػمت آىـبل، کي ّلن -

 

 ؿا اىکن اف عیل ُبی گًَْ ػاؿو ُبی ًلل ىْػ، هی عن ٍْؿتن ؿّی

 .مْفاًؼ هی

 

 :فًؼ هی ػاػ ػَجبًیت ثب

 

 ُبى؟ کین؟ هي ًـكتَ کَ یبػت -

 

 ػؿًّو هـهق ُبی ؿگَ کَ اه عبکنتـی چيوبى ثَ ّ هبًن هی هبت

 .فًن هی فل فًٌؼ، هی كـیبػ ؿا ػَجبًیت

 

 .ثـػ هی ثبالتـ ؿا ٍؼایو ّ ػُؼ هی كيبؿ ؿا ػمتن
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 ؿكتَ؟ یبػت! ًلِن ىُْـتن هي -

 

 .کٌؼ هی مـط ؿا گْىن میلی هخل کالهو صویوتِ 

 

 ثَ صبال ّ ػاىتن اه كـاهْىی ػؿ مؼی توبم مبل چِبؿ کَ صویوتی

. ثْػ کـػٍ هؼػلن رلْین صویوت عْػِ  ثْػ، اینتبػٍ رلْین هوکي ىکل ثؼتـیي

 .ثْػ آثبى هي، فًؼگی تلظ صویوتِ 

 

 .کٌؼ هی رؼا ثبفّین اف ؿا پنـػوْیو ػمت ّ کٌؼ هی هؼاعلَ آؿهیي،

 

 .ثقًیؼ صـف ثؼؼا كؼال، ثـّ ثیب ىوب، ُنتی ػَجبًی االى ػاػاه -

 

 !ًوبًؼ ثؼؼًی تب چیق ُوَ اف َکٌَؼم هي هبًؼٍ؟ ُن ثؼؼًی هگـ ثؼؼا؟

 

ِِ  ثَ فًن هی ّ ىْم هی یبؿی  :کٌن هی ریؾ ریؾ ّ ثبفی کْلی ػِؿ

 

 ثؼؼی تب ؿم هی ىؼٍ عـاة ایي اف االى ُویي هي چیَ؟ ثؼؼا! تْام ثـّثبثب -

 .ًَوًَْ
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 ٍؼایو. ىْػ هی کيیؼٍ پيت اف ىؼت ثب ػمتن ػاؿم، هی ثـ کَ هؼم یک

 صل ؿا ًلنو کَ ًقػیک آًوؼؿ ىٌْم، هی گْىن هتـی هیلی ػؿ ػؿمت ؿا

 .کٌن هی

 

 .ًـیغتن ؿّ عًْت تب مـربت ثتوـگ آػم ثچَ هخلِ  -

 

 هی هـػ ایي اف هي! ثْػى هضن ُوَ ایي اف کالهو، رؼیت اف! تـمن هی

 !تـمن

 

 هی امت، هضن پيیوبًی ربی ثَ مبل چِبؿ گؾىتِ  اف ثؼؼ کَ َهـػی اف

 ّ کٌؼ هی هبمت ػؿگیـی ىبُؼ هنتأٍل ّ کالكَ کَ آؿهیي ثَ ؿّ! تـمن

 :گْیؼ هی

 

 .ثـّ تْ آؿهیي -

 

 ..ػا ّلی -

 

 !ثیـّى -

 

 !ثؼثغت آؿهیي ثَ ثـمؼ چَ گـعن هی ُن هي ػاػه ٍؼای ثب
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 عْػم ثَ تبفٍ. ثٌؼػ هی مـه پيت ؿا ػؿ ّ کٌؼ هی تـک ؿا عبًَ مـػت ثب

 .آین هی

 

 ثب ثبؿ ایي کَ ؿّم هی ػؿ موت ثَ ػّثبؿٍ ّ کٌن هی صـکبتن عـد رـات کوی

 .کٌؼ هی ػمتبًو امیـ ؿا ُبین ىبًَ ىؼت

 

 .ىْػ هی ثلٌؼ آعن کَ کْثؼ هی ػیْاؿ ثَ ؿا کوـم هضکن

 

 ...آط -

 

 .چنجبًؼ هی هي ثَ ؿا عْػه توـیجب هي، کوـ ػؿػ ثَ تْرَ ثی اهب، اّ

 

 ثب ػمتن تب ػّ ّ گؾاؿػ ًوی کَ کٌن كـاؿ ػمتو فیـ اف عْاُن هی تـمن اف

 .کٌؼ هی هلل مـم ثبالی ػمتو یک

 

 .اًؼافػ هی چٌگ گلْین ثَ ؿصوبًَ ثی ثـِ

 

 عْاُؼ؟ هی چَ هي ربى اف هـػ ایي

 

 .کي ّلن -
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 ػّؿگَ ػَجبًیت ىؼت اف کَ ٍؼایی ثب اّ ّ لـفػ هی ًبتْاًی اف هي ٍؼای

 :گْیؼ هی امت ىؼٍ

 

 ُبى؟ کیتن؟ هي گلتی -

 

 هی ثـ ػؿ ؿا اًؼاهن علیلی لـف ّ ىْػ هی تقؿین ثؼًن ملْل ثَ ملْل تـك

 .گیـػ

 

 :ؿـػ هی ّ ىْػ هی عن ٍْؿتن ؿّی

 

 ُْم؟ کین؟ هي ثیبؿم یبػت عْای هی -

 

 .ىْػ هی چٌؼىن ُبین لت ثَ ًگبُو اف لضٌو، اف

 

 !ًینت هي آثبىِ  آثبى، ایي

 

 کینت؟ هـػ ایي. ثْػ پبک ًگبُو ًجْػ، ُـف هي آثبىِ 

 

 .آهؼٍ ثٌؼ فثبًن تـك اف
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 صل ی ُوَ ثَ ثقًؼ گٌؼ ًکٌؼ هبًؼٍ، ثبهی آثبى پبکِِ  ػين كؤ هي اف

 ُبین؟

 

 .عْؿًؼ هی لجن پْمت ثَ ُبیو ًلل کَ آًوؼؿ آیؼ، هی ًقػیکتـ ٍْؿتو

 

 عبٓـات پَنتْیِ  ػؿ ؿا ٍؼاین کَ ىْػ هی ّاؿػ هي ثَ ىْک اًگبؿ لضظَ یک

 :فًن هی لت ثـِ اف پـ ّ آؿام ّ کٌن هی پیؼا

 

 آثبى؟ -

 

 مبػٍ، ىْػ، هی هجل مبل چِبؿ هخل ػؿمت ًگبُو ؿًگ. کٌؼ هی ًگبُن

 :کٌؼ هی فهقهَ ثـِ ثب! آثبًی ّ پبک

 

 ربًن؟ -

 

 .امت ُوبى کَ عؼا ثَ امت، هؼین گلتيِ  ربًن ُوبى ربًن، ایي

 

 ٍؼایو ثِبًَ ثب ّ ثِبًَ ثی ّهت، ثی ّ ّهت ُی ىٌیؼًو ثـایِ  کَ ُوبًی

 !فػم هی

 

 ثَ ؿا ًگبُن. ىًْؼ هی ربؿی ّ کٌٌؼ هی پیؼا ؿا عْػىبى ؿاٍ ُبین اىک

 :گْین هی ّ هیؼّفم ػاؿه ًن ًگبٍ
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 !ًکي اؽیتن عؼا ؿّ تْ -

 

 ُویيَ عْػه. كِون هی ُبیو چين لـفه اف ؿا ایي ىْػ، هی هـاؿ ثی

 .ًؼاؿػ ؿا ُبین اىک ٓبهت گلت هی

 

 ثَ ؿا اه پیيبًی ّ کٌؼ هی پبک ؿا ُبین اىک ُبیو اًگيت مـ ثب

 .چنجبًؼ هی ام پیيبًی

 

 آثبى؟ فًؼگیِ  ثْػی کزب -

 

 ام مبلَ مَ ّ ثینت ی چِـٍ پلِ  ػؿ عبٓـات ّ لـفػ هی! لـفػ هی ػلن،

 .گیـًؼ هی ربى

 

 .مبلَ چِبؿ ّ ثینت ػاًيزْیِ  پنـ ّ مبلَ ًْفػٍ ػعتـ عبٓـات

 

 هيِ  یِ  ؿیيَ ثَ فًٌؼ هی تیيَ ّ گیـًؼ هی ربى ّ گیـًؼ هی ربى عبٓـات

 ػُؼ هی ربى آثبًو ثؼّى کَ هٌی ُوبى ّاهؼی، هيِ  صبال ّ مبعتگی

 .ػُؼ هی ًيبى ؿا عْػه

 

 هی آفاػ موْٓ کَ ىْػ هی چطْؿ كِون ًوی ّ ىًْؼ هی منت فاًُْبین

 .کٌن
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 ػؿ ؿا هي ّ ًيیٌؼ هی كـه یب هْک اف ػبؿی فهیيِ  ؿّی گیـػ، هی ؿا ثـلن فیـ

 .کيؼ هی آؿْه

 

 ثیيتـ ّمؼتو کَ آؿْىی ػؿ هبًن هی ای ىؼٍ هتْلؼ تبفٍ ًْفاػِ  مبىِ  ثَ

 گؾاؿًؼ هی هنبثوَ ُبین اىک. ػُؼ هی تکیَ اه میٌَ ثَ ؿا مـم. ىؼٍ

 .کٌٌؼ هی عیل ؿا ؿًگو آثی پیـاُي ّ

 

 ثَ لت ّ اًؼافم هی چٌگ پیـاُي ثَ ىکلن هـثؼی ّ ثلٌؼ ًنجتب ُبی ًبعي ثب

 .کٌن هی ثبف ىکبیت

 

 ثبىؼ ػلگیـ اه ػالهَ هْؿػ ػـّمک ًغـیؼى ثـای پؼؿه اف کَ ای ثچَ هخل

 :گْین هی

 

 اّهؼ؟ مـم چی ػًّی هی کيیؼم؟ چی ػًّی هی -

 

ِِ  فیـ ا صبال ّ ام کـػٍ ؿًگيبى کبؿاهلی کَ ؿا کْتبُن ُبی چتـی  فیتًْی ىبِل

 :گْیؼ هی ّ کٌؼ هی ًْافه ؿا اًؼ فػٍ ثیـّى ؿًگن

 

 گل اف ؿامتی!ىؼٍ هيٌگ چَ ؿًگيْى. هیْهؼ ثِت ُویيَ چتـی -

 ...ُب هضلْظَ کبػّتن اّهؼ؟ عْىت
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 :فًن هی لت ثـِ اف پـ. ثْػٍ عْػه کبؿ گل پل

 

 !ػًّی ًوی_ 

 

 ثیـّى آؿْىو اف ؿا عْػم عْاُن هی هـػ، ایي هوبثل ػؿ ام ًبتْاًی اف کالكَ

 .آّؿػ هی ػؿ امبؿت ثَ هـا تـ هضکن ّ گؾاؿػ ًوی کَ ثکين

 

 ّ ًؼاؿم ٍلش هَؼ هي. ّیـاى ؿا ُبین مبعتَ ّ کٌؼ هی ام ػیْاًَ تٌو، ػطـ

 .ػاػ عْاُؼ ىکنتن رٌگ ایي

 

 .ثـم عْام هی کي، ّلن -

 

 :گْیؼ هی آؿام

 

 ثـی؟ کزب -

 

 ُیچ ثَ ؿا ػؿی ثَ ػؿ مبل چِبؿ ایي توبم ثقًن اگـ کَ فًن، ًوی ؿا ػلن صـف

 .ام اًگبىتَ

 

 .ًجبىَ تْ هبلَ کَ ای عًَْ ًجبىی، تْ کَ ربیی -
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 .ىْػ هی هبًغ هْثبیلن فًگ کَ ثگْیؼ چیقی عْاُؼ هی

 

 .ثؼُن ًزبت اه لؼٌتی ػطـِ  ػمتِ  اف ؿا عْػم تب ىْػ هی رْؿ هْهؼیتی

 

 هی ثیـّى ؿا هْثبیلن ّ ؿّم هی اكتبػٍ تـ ٓـف آى کوی کَ کیلن موت ثَ

 .آّؿم

 

 ؿا رْاثو عْاُن هی ّ اكتن هی ثضخوبى یبػ"  هنتْكیبى"  امنِ  ػیؼى اف

. کٌن هی لول ؿا ؿًگ مجق ی ػکوَ آثبى اف هبًؼى ػّؿ کوی ثـای اهب ًؼُن،

 :گْین هی ّ کين هی ػویوی ًلل

 

 ثلَ؟ -

 

 .عْؿػ هی گْىن ثَ آؿاَهو ٍؼایِ 

 

 پبییي؟ ثیبیؼ ىَ هی -

 

 :ػُن هی ؿا رْاثو ثِت ثب پبییي؟. ىْم هی هتؼزت

 

 هنتْكیبى؟ آهبی عْثَ صبلتْى -
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 :گْیؼ هی هبًٌؼ التوبك ّ کالكَ

 

 پبییي؟ ثیبیي ىَ هی آپبؿتوبًتًْن، پبییي هي -

 

 اف آثبى، کٌزکبّ ُبی چين ثَ تْرَ ثی ّ کٌن هی هطغ ؿا توبك تؼزت ثب

 .فًن هی ثیـّى عبًَ اف ّ کٌن هی ثبف ؿا ػؿ ىْم هی ؿػ کٌبؿه

 

 :پـمؼ هی ّ آیؼ هی مـم پيت

 

 هیـی؟ ػاؿی کزب -

 

 ػُؼ هی مْم ُب پلَ موت ثَ هـا کَ هیلن ثـعالف ؿا آمبًنْؿ ی ػکوَ

 :گْین هی صبل ُوبى ػؿ ّ فًن هی

 

 .ًؼاؿٍ ؿثطی تْ ثَ -

 

 ثی ثبیؼ ّلی ىْػ هی تکَ تکَ هلجن. ىًْؼ هی ػاؿ ؿن ُبیو چين

 .کٌن توـیي صبال ُویي اف ؿا ثْػى مـػ ّ تلبّتی

 

 ّ ىبط ثْػى اصون. ثبعتن"  ربًن"  یک ثَ پیو ػهیوَ چٌؼ کَ ثْػم اصون

 !کَ ًؼاؿػ ػم
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 اف ؿػی ؿًگو آثی ی هـػاًَ پیـاُي. آیؼ هی ُن اّ. ىْم هی آمبًنْؿ ّاؿػ

 .ػاؿػ ُوـاٍ ثَ ؿا هي ُبی اىک عینی

 

 هی ًْافه ؿا چيون آىٌبیی ؿًگِ ی ًوـٍ ثـمِ  ّ ىؼٍ ثبف اّلو ی ػکوَ

 .ػُؼ

 

 .اًؼاعتن گـػًو ػوؼ ؿّف عْػم کَ امت ای"  اللَّ"  پالکِ  گـػًجٌؼِ  ُوبى

 

 ػؿ کَ پیبًْیی ٍؼای اف تـ هيٌگ صتی ػاؿًؼ، هيٌگی ؿیتن ُبیو ًلل

 ! تکـاؿ ؿیـهبثل هْمیوی یک امت؛ پغو صبل

 

 .ىْم هی پیبػٍ گْیٌؼٍ، فى ًبفک ٍؼای تْمٔ پبؿکیٌگ اػالم ثب

 

 ثؼًَ ثَ فػٍ تکیَ ّ ؿّثـّین ػهیوب ؿا هنتْكیبى فًن؛ هی ثیـّى کَ اٍلی ػؿ اف

 .ثیٌن هی پـاػّاه ی

 

 هي ثب ؿا عْػه ّ گیـػ هی ؿا ػمتن آثبى کَ ػاؿم هی ثـ هؼم موتو ثَ

 .کٌؼ هی ُوـاٍ

 

 ًيبى یؼٌی گـكتي هـا ػمت ایي ّ ٌُْف امت ؿیـتی. فًن هی ًیيغٌؼی

 !هنتْكیبى ثَ عْػه ػاػىِ 
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 کٌن؟ ًوی رؼا ؿا ػمتن چـا اصون هيِ  ّ گْػ اف آـاكیبًن کـػى عبؿد یؼٌی

 

 چلت کْتبٍ ی چٌؼحبًیَ كؤ ًگبُو ىْین، هی هنتْكیبى ًقػیک

 .ىْػ هی ػمتبًوبى

 

 !مالم -

 

 ػّیِ  هي اػَبة ؿّی کَ ثْػ ػیـّف ُویي! کبؿم هی ام پیيبًی ؿّی اعوی

 رْاثو اعن ُوبى صلع ثب. امت ّارت اهب مالم رْاة. ثْػ گؾاىتَ هبؿاتي

 :ػُن هی ؿا

 

 ...چٔ ربؿّ ایي ىوب.مالم -

 

 :گْیؼ هی تٌؼ تٌؼ ّ کٌؼ هی هطغ ؿا صـكن

 

 ثؼثغتی ّ فّؿ ثَ ّ رًْن ثَ اكتبػ ّرؼاى ػؾاة ىـکت، ًیْهؼیي اهـّف ّهتی -

 .گـكتن هوؼم عبًن اف ؿّ اػؿمتْى

 

 ػَجی آثبى کَ ٌُْف ام ًکـػٍ ثبف ػُبى! لن ػُي ی كبٓوَ ّ ػاًن هی هي

 :گْیؼ هی
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 هیبؿی؟ گیـ ؿّ هي فى ی عًَْ آػؿك -

 

 !ًنجتو احجبت ػّهو، تیـ ُن ایي

 

 ّ هي ثیي ثِت ثب ؿا ًگبُو ّ ىًْؼ هی گـػ هنتْكیبى مجقؿًگ ُبی چين

 صتی ُوکبؿین کَ ػّمبل ایي ی ُوَ ػاؿػ، ُن صن عت! چـعبًؼ هی آثبى

 !هتبُلن کٌؼ كکـ کنی صؼاهل تب ًجْػٍ ػمتن ُن ای صلوَ

 

 .عْؿػ هی علیلی تکبى. گؾاؿم هی ثبفّیو ؿّی ؿا ػمتن آثـّ، صلع ثـای

 

 !لطلب! ربى آثبى -

 

 هی ُْیؼامت آى ػؿ ػلغْؿی کَ لضٌی ثب ّ کٌن هی هنتْكیبى ثَ ؿّ مـیغ

 :گْین

 

 !ؿیینَ هیقٍ ؿّ امتؼلبم كـػا هي -

 

 چٌؼمبل ىـلی ُوچیي ثَ ؿمیؼى ثـای هي! صـف ایي اف مْفػ هی ػلن

 .ام عْؿػٍ ػل عْىِ 

 

 :هیگْیؼ ّ کيؼ هی ؿّىٌو ای هٍِْ هُْبی ثیي ػمتی کالكَ
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 !ًینت کبؿا ایي ثَ ًیبف ثـگـػیي، ثگن اّهؼم هي موبّات، عبًن -

 

 :گْین هی ّ کٌن هی تـ ؿلیع ؿا اعون

 

 ؿّ هي ِموت ٌُْف ىوب! رٌگَ هیؼّى کبؿهْى هضل کَ ّهتی تب ُنت -

 توَیـ ثغو مـپـمت ػٌْاى ثَ هي اًتَبة ًکـػیي هجْل ٌُْف ًکـػیي، هجْل

 !ثگیـم ؿّ ىوب ربی ًغْامتن ّ ًجْػٍ هي

 

 :گْین هی ّ هیقًن پْفعٌؼی

 

 ...ؿّ ىوب عیبلی ربی الجتَ -

 

 ّ ثـّػ ػؿ کْؿٍ اف ػاىتن اًتظبؿ کٌن، هی تؼزت فًؼ، هی هِـثبًی لجغٌؼ

 !ػُؼ هی كيبؿ ؿا ػمتن آثبى! کٌؼ هخل ثَ هوبثلَ

 

 مـپـمت کَ هبٍ چٌؼ ایي توْم ثبثت عْام هی هؼؾؿت هي ىوب، ثـگـػیي -

 ! هـآى ثَ کٌن هی رجـاى. کـػم اؽیتتْى ّ ثْػیي

 

 فًؼ هی هنتْكیبى ی ىبًَ ؿّی صویـاًَ ؿا ػمتو ىْػ؛ هی ػَجبًی آثبى

 :گْیؼ هی ّ
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 !ًؼاؿٍ کبؿکـػى ثَ ًیبفی ثؼؼ ثَ ایي اف هي فى! کبِؿت ؿػ ثـّ! ػوْرْى ثـّ -

 

 

 

 امت ثؼتـ هي اف هنتْكیبى کٌن، هی ًگبُو گٌگ آثبى، ّاکٌو اف هتؼزت

 .كِون هی اه ىؼٍ گـػ ُبی چين اف ؿا ایي! اًگبؿ

 

 کَ ًؼاىتَ ؿا اه ؿیـتی ًْع اف ُن آى هي، ىُْـِ  ًوبییِ  ؿط اًتظبؿ ثیچبؿٍ

 .چـعؼ ًوی صـكی گلتي ثـای فثبًو ّ هبًؼٍ ثبف ػُبًو صبال

 

 ّاؿ اؿػک. ىْػ هی کيیؼٍ آثبى تْمٔ ػمتن کَ ثگْین کالهی عْاُن هی

 رب هجِْت ُوبًطْؿ ُبیوبى، هؼم پيت ػؿ ؿا هنتْكیبى ّ ؿّم هی ػًجبلو

 !گؾاؿین هی

 

 پـت آمبًنْؿ ػاعل توـیجب هـا پیو مبل چِبؿ عيًْت هخل عيًْتی ثب

 .فًؼ هی ؿا ٓجوَ ی ػکوَ ّ کٌؼ هی

 

 صویوتب ّ امت کـػٍ اصبَٓ هـهقی اف ای ُبلَ ؿا ُبیو چين عبکنتـیِ 

 !امت ىؼٍ صولَ ی آهبػٍ گـگِ  یک ثَ ىجیَ

 

 رلق؟ ی هـتیکَ ایي ثْػ کی -
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 !گیـػ هی ام عٌؼٍ آثبى، رؼیتِ  ُوَ ایي ّمٔ

 

 ّمٔ ّ فػٍ ؿا ػّؿه کَ هْ هؼل آى ثب هنتْكیبى ثغْاُی، ؿا ؿامتو عت

 گؾاىتَ، ثلٌؼ ؿا اه کلَ

 

ِِ  تی ًجْػ، پبؿگی ثؼّى ُن ربیو یک کَ یغی ىلْاؿلیِ  آى ثب  هيکی ىـتِ

 ثْػ، ىؼٍ ٓـاصی امکلت ؿّیو کَ

 

 ّ ثقؿگ ٍلضَ مبػت ّ چـم ػمتجٌؼ تـ هِن ُوَ اف ّ ملیؼ ُبیِ  کتبًی آى

 هـػاًَ عؼا، ی ُویيَ کَ آثبًی ًظـ اف ُن ثبیؼ گـػًو ػّؿِ  ای ًوـٍ فًزیـ

 !ثبىؼ رلق فًؼ هی تیپ

 

 هی عْػه ػًجبل هـا ّ اینتؼ هی آمبًنْؿ. کٌؼ هی اه صـٍی ام عٌؼٍ

 .اًؼافػ هی عبًَ ػاعل ّ کيبًؼ

 

 آؿٍ؟ عٌؼی؟ هی هي ثَ -

 

 :گْین هی ػَجی کٌن هی اعن. ىْػ هی روغ ام عٌؼٍ مـػت ثَ

 

 کَ اًگبؿ ًَ اًگبؿ کٌی هی ّاًوْػ ْٓؿی کَ هتٌلـم! هتٌلـ آثبى، هتٌلـم افت -

 هیگی ػاؿی ّ ثـگيتی ُلتَ آعـ تؼطیالت اف اًگبؿ! ًؼیؼی ؿّ هي مبلَ چِبؿ

 !اّهؼم هي مالم
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 :ًبلؼ هی ػبرقاًَ ّ گیـػ هی ػمتو ػّ ثب ؿا ثبفُّبین ىْػ، هی ًقػیکن

 

 ...لؼٌتی ًجْػٍ مبل چِبؿ چْى -

 

 :گْیؼ هی تـ ػبرقاًَ کَ کٌن هی ًگبُو گیذ كِون، ًوی ؿا صـكو هؼٌی

 

 !ػبىووی ٌُْفم کَ ثگْ -

 

 ػّؿ ثبیؼ کٌن ًگبٍ اگـ! ًجبفم کَ کٌن ًوی ًگبٍ کٌن، ًوی ًگبٍ ؿا ُبیو چين

 .ثکين عٔ ؿا چیق ُوَ

 

 .ػاىتَ ّؿت عیبالت -

 

 گْىن ی اللَ ُن ىبل ؿّی اف اه کالكَ ُبی ًلل ّ کٌؼ هی ظـیلی اعن

 .ػٌُؼ هی هلولک ؿا

 

 .کـػ هی اؽیتن ّ گـكت هی ُثل ثْػًن هلولکی مـِ  چوؼؿ ُب، ّهت آى

 

 ّامَ تالىی مبلَ چِبؿ کَ ای ىٌبمٌبهَ اّى ػیْاؿ، ؿّ هبثبی ایي پل -

 هیگي؟ چی ًکـػی تْه اف هي امن کـػى پبک



 کتاب باز

www.ketabbazz.ir Page 81 
 

 

 ؿاهی رْاثن عْػم ًکـػم؟ ؿلطی ُیچ چـا مبل چِبؿ ایي. ىْم هی هبت

 :ػُن

 

 ثب کَ ای فًؼگی اف کبهل ىؼى هضْ ىؼ هی ؿلطی، ُـ ػاػى اًزبم چْى" 

 ػل هیغْامتی کَ... ًجْػی کـػًو توْم ثَ صبّـ ثْػًو، ؿلٔ ی ُوَ

 !"ػیبؿ توبم اصون یَ ثبًْ، گل اصووی یَ تْ! آثبًی فىِ  ٌُْفم کَ کٌی عْه

 

 .هتٌلـم افت ػاىتٌن، ػّمت ی ُوَ ّمٔ -

 

 ُکيؼ هی ّ فًؼ هی لجغٌؼ کَ آیؼ هی عْه فیبػی هؾاهو ثَ ام رولَ اًگبؿ

 !ُکيؼ هی! اه گًَْ چبلَ هـا

 

! عْؿػٍ عیل ُبین اىک ًنِ  اف هي، ثبؿّتِ  اًجبؿِ  ّ ػاؿػ مالس آهؼٍ، رٌگ ثَ

 اػالم ّ ثجـم ثبال ملیؼ ػمتوبلِ  ثبیؼ ىؼٍ رٌگ اػالم کَ کبؿ اّل ُویي هي

 .کٌن ىؼى تنلین

 

 تبة ثبًْ گل ّ آهؼٍ هجبؿفٍ ثَ هي ػل ثب رٌگی ُبی تبکتیک اف پـ ّ هْی اهب، اّ

 !آّؿػ ًوی تبة آّؿػ، ًوی

 

ِٔ  کٌن هی کبؿی یَ -  .ثبىی ػاىتَ ػّمتن ػّثبؿٍ تٌلـت، یِ  ُوَ ّم
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 لؾت ىیـیٌی رولَ ایي ثب کَ ًگْین اگـ امت ػؿّؽ! امت هطوئي لضٌو

 گیـػ، هی ؿا ّرْػم توبم ثغيی

 

 !ىْػ ًوی ام مبلَ چِبؿ آتوِ  ؿّی آة رولَ ایي ّلی

 

 ؿا پبؿکت ؿّی اكتبػٍ مْییچ ّ کیلن کٌن، هی رؼا ثبفّاًن اف ؿا ُبیو ػمت

 :گْین هی ّ ؿّم هی ػؿ موت ثَ ػاؿم، هی ثـ

 

 .ىَ ًوی رجـاى کَ چیقیَ تٌِب آػم، ػوـ -

 

 کٌن، هی پـت توـیجب ُب پلَ اف ؿا عْػم

 

 ػّؿ ٍبصجو اف تـ لؼٌتی مبعتوبىِ  آى اف مـیغ ّ ىْم هی هبىیٌن مْاؿ

 .ىْم هی

 

 هبىیٌو ثب هوَؼ عْػ تب عْامت هی ػلن اصووبًَ هي ّ آیؼ ًوی ػًجبلن

 .کٌؼ تؼویجن لزْربًَ

 

 !کٌؼ تضویل ؿا عْػه ّ گْىن تْی ثقًؼ اٍال

 

 صوبهت؟ ًؼاؿػ کَ ُػم ّ ىبط اصوون،
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 مْم كَل

 

 

 

 ػؿاف ىْػ؛ هی پؾیـا هبؿا ُـػّیوبى، الؿـیِ  مجت ثَ کَ تغتو ؿّی كـًبف کٌبؿ

 .كِون هی ثبليتو عینیِ  اف ؿا ایي ّ ًغْاثیؼٍ. ام کيیؼٍ

 

 !ػاؿم ػؿافی ّ ػّؿ عبٓـات ثبليت عینی ثب هي

 

 گلی؟ عبلَ -

 

 ًنجتِ  ایي ثـای. ثْػى اه عبلَ ثـای ؿّػ هی ػؿ ربًن. فًن هی لجغٌؼی

 .امت ػلی ّ عْاُؼ ًوی ؿیيَ ّ ؿگ کَ ًقػیکی

 

ـِ  هُْبی. کٌن هی ًگبٍ امت ؿكتَ كِیوَ ثَ کَ ؿًگو آثی ُبی چين ثَ  ك

 :گْین هی ّ کٌن هی ًْافه ؿا ؿًگو تیـٍ ای هٍِْ

 

 عبلَ؟ ربىِ  -
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 ًَ؟ ثؼٍ، عیلی َىک -

 

 !عیلی امت ثؼ عیلی ىک کين، هی ُبین ػؿػ ّمؼت ثَ آُی

 

 عبلٌ اػتوبػِ  كؤ ّ كؤ اّ اف اًتظبؿت ّ ػاؿی ػّمتو کَ کنی ىکِ 

 .ثؼتـ عیلی امت، ثؼتـ امت

 

 تـیي ػبىوبًَ تْاًنت هی کَ ػوـم ؿّفُبی اف مبل چِبؿ کَ هٌی ؿا ایي

 ػاػم، ػمت اف آثبًن ىک عبٓـ ثَ ،" َهـػم" ىکِ  عبٓـ ثَ ؿا ثبىؼ ؿّفُبین

 !عْة! كِون هی عْة

 

 ّ هضوؼ ثب كـًبف ثْػ، ػاػٍ كیَلَ ؿا هنئلَ ّ آهؼٍ آؿهیي کَ ؿّفی ُوبى اف

 .ثْػ ًقػٍ صـف کبم تب الم كِیوَ

 

 .آهؼم رب ایي ثَ ؿامت یک آثبى ثب ػػْای اف ثؼؼ ُن هي

 

 ػعتـ ؿن ػؿ هي، ّ کـػٍ ُثؾ كـًبف ثْػ ىت ُلت مبػت کَ صبال تب هْهغ آى اف

 .ثْػم مْعتَ ػاىت، ؿا ام عْاُـفاػٍ ثلکن ّ ثـاػؿفاػٍ صکن کَ ام پنـػوَ

 

 !ػاًيگبٍ ػؿ تؼؿیل هيـْل ًیق كِیوَ ّ ثْػ ىـکت ٌُْف هضوؼ
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 ثیي ؿا ػين فثبىِ  کَ ىْػ هی مبلی پٌذ چِبؿ ّ ػاؿػ اػثیبت لینبًل كْم

 .کٌؼ هی تؼؿیل ػاًيزُْب

 

 ػاًؼ، هی ؿا ثبًْ گل فًؼگیِ  پْک ّ ریک کَ هضوؼی! ثجیٌويبى اگـ کَ آط

 کيق ثبیؼ ّ ًگلتَ هي ثَ ّ ثْػٍ ثبعجـ ُن تِـاى ػؿ آثبى صْْؿِ  اف ٍؼػؿٍؼ

 كـًبف هي هِنِ  كؼال ىْم، هی اكکبؿم ثیغیبل. ؿا مکْت ثـای ػلیلو کٌن

 !امت

 

 ىْم هی عیـٍ مـم ثبالی ؿًگ ملیؼ موق ثَ. گؾاؿم هی مـم فیـ ؿا ػمتن

 :گْین هی ّ

 

 ىْک ىؼت اف ثْػم، ثنتـی ثیوبؿمتبى ُلتَ یَ ُهـػ، ثبثبم کَ ّهتی -

 هبػؿم ثگن ثِتـ یب ًؼیؼم، هبػؿ ؿِّفگی یَ اف کَ هٌی ّامَ ػًّی، هی. ػَجی

... ثـاػؿم عْاُـم، پؼؿم، هبػؿم، ؿكتي یؼٌی ثبثبم ؿكتي ثجیٌَ؛ هٌْ ًغْامت

 !گن هی ؿّ آؿهیي ثبثبی ػایین، ثبثبم، كْت اف ثؼؼ! َکَنن ُوَ ؿكتي

 

 :پـمن هی اه فػٍ ثِت ی چِـٍ ثَ ؿّ

 

 هٌَ؟ پنـػایی آؿهیي ػًّنتی هی ؿامتی -

 

 :گْیؼ هی ّ ػُؼ هی تکبى ًلی ی ًيبًَ ثَ ؿا مـه فػٍ ثِت
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 فػی؟ ٍؼاه ػاػاه چـا پل هي؟ ربىِ  -

 

 .فًن هی کوـًگی لجغٌؼ

 

 رْؿایی یَ. عْؿػم ؿّ فًؼایین ىیـ ثقؿگتـٍ، مبلی یَ هي اف تبفٍ. تْ ربىِ  ثَ -

 .ثـاػؿین عْاُـِ   ىـػب ًَ، کَ رْؿایین یَ. ثـاػؿین عْاُـ

 

 :گْیؼ هی ُیزبى ثب ّ کٌؼ هی مـه گبٍ تکیَ ؿا ػمتو هچ

 

 پنـمت؟ ُویي پنـػوْی ىُْـت، یؼٌی -

 

 هی اّ ثَ كـًبف ّ ثنتَ ػل آؿهیي! ثـاػؿم ثیچبؿٍ ّ آیؼ ًوی عْىو آؿهیي اف

 !ثـاػؿم ثیچبؿٍ! پنـٍ ایي گْیؼ

 

 کـػى اٍـاؿ فًؼایین ّ ػایی! گلتن هی ػاىتن عت،... ُنتي پنـػوْ آؿٍ -

 ی عبٓـٍ اف پـ کَ ای عًَْ تًْنتن ًوی هي ّلی کٌن، فًؼگی ثبُبىْى ثـم

 ثب کـػم هی فًؼگی. پؼؿین ی عًَْ تْی هًْؼم ّ ثـم ّ کٌن ّل ؿّ ثْػ ثبثبم

 چِبؿ... كـًبف ًجْمیؼم ػمتيْ ّهت ُیچ... عبٓـاتوْى ثب ثبثبم، ػکنبی

 ًجْمیؼم چـا ثـمـ عبک هيِ  کَ هًْؼٍ ػلن ثَ صنـت ّ ؿكتَ کَ مبلَ

 .هي ّامَ کـػ هی ػؿّ فهیي ّ چیؼ هی گٌؼم کَ ؿّ ػمتی

 

 .چکؼ هی چيون ی گْىَ اف اىکی
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 هضوؼ. ثْػى هبػؿ ثـای ثِتـیٌَ هي ًظـ اف کَ ای كِیوَ ػاؿی، ؿّ كِیوَ تْ -

 ىک یَ مـِ  ًؾاؿ. ثْػٍ پؼؿ ربی چٌؼمبل ایي هٌن ّامَ صتی کَ ػاؿی ؿّ

 !:پيیوًْی ثیٌی هی ّ هیبی عْػت ثَ ؿّفی یَ! ًؾاؿ! ىَ عـاة ؿاثطتْى

 

 

 

 :گْیؼ هی ّ کٌؼ هی پبک مـاًگيتو ثب ؿا اىکن

 

 ثـیؼی؟ َکِنت ُوَ اف ىک مـِ  عْػت چـا پل -

 

 ایي ثـای ؿا ام فًؼگی ی هََ ی ُوَ چـا هي. کٌن هی ؿوگیٌی ی عٌؼٍ

 :گْین هی ؿوؼاؿ ی عٌؼٍ ُوبى ثب ًغْاًؼ؟ ؿا صـكن صبال کَ ام گلتَ ثچَ

 

 !ًویجـٍ عْاثن ّلی ثلؼم،! كـًبف الالییِ  ُوْى ی هََ -

 

 :گْیؼ هی ّ ًيیٌؼ هی تغت ؿّی. هیکيؼ ػویوی ًلل

 

 !گلت هی هبهبى ثَ چیقایی یَ ثبثب -
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 ثَ ؿا كکـم ًجْػًؼ؟ هِـ هگـ ُب ایي اٍال چیقُبیی؟ چَ ىْم، هی کٌزکبّ

 :آّؿم هی فثبى

 

 هخال؟ چی -

 

 کَ ًبفی ثب. فًؼ هی گْىو پيت ؿا هُْبیو ّ کٌؼ هی ًبفک چيوی پيت

 :گْیؼ هی هيِْػ؛ ٍؼایو ػؿ ّ امت عؼاػاػی

 

 آىپقعًَْ ػؿ پيت اف ثیـّى، اّهؼم مبلي اف ّهتی. ثبُبىْى هِـم کَ هي -

 .ٍضجتيْى ثْػ تْ ی ػؿثبؿٍ. ىٌیؼم ؿّ ٍؼاىْى

 

 !اًؼ ىؼٍ كؼبل فیبػی ُبین ىبعک ّ ام ًينتَ ُن هي صبال

 

 ػؿ صبال کَ ام آّؿػٍ ػؿ ىبعک ػّتب مـ ؿّی کٌن هی صل کَ كؼبل آًوؼؿ

 :گْین هی ُیزبى ثب! عْؿػًٌؼ تکبى صبلِ 

 

 !عت عت، -

 

 .اًؼافػ هی ثبال ؿا اثـُّبیو ّ فًؼ هی ی ًیيغٌؼ

 

ـِ  ؿىٍْ ىٌبمن، هی عْة ؿا ًگبُو ایي  .هضوؼ ػعتـ هِبؿینت گی
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 .صـكبم ػاؿٍ عـد -

 

 ّ چـعبًن هی صؼهَ ػؿ ؿا ُبین چين ًگلتن؟. کين هی ای کالكَ پْف

 :گْین هی کالكَ

 

 عْای؟ هی چی -

 

 :گْیؼ هی ىْؿ ّ ُیزبى ثب

 

 مْپـامتبؿٍ، کَ ُوْى اّهؼ، عْىگلَتْى هؼلیٌگ اّى کَ ؿّف یَ... اّم -

 !عْػت ثب ثجـی هٌن ػاؿٍ؛ مگ چيوبه تیپَ، عْه

 

 چِبؿ هيِ  اف تـ ثچَ امت، ثچَ فیبػی ػعتـ ای! ثـاػؿم ثیچبؿٍ! آؿهیي ثیچبؿٍ

 .پیو مبل

 

 ُوکبؿم ثب ػاىتن کٌتبکت ُـچٌؼ. هیجـهت! اتلبهب هیبػ كـػا ُویي کٌن كکـ -

 !ًـم ػیگَ ثْػٍ هـاؿ ّ

 

 .کْثؼ هی ُن ثَ ؿا ُبیو ػمت ّ کيؼ هی ریـی ىْم مـ اف
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 !رْى آط -

 

 اف ای ػمتَ. ثبؿػ هی ؿّین ّ مـ اف کالكگی ّ ػمتو اف عْؿم هی صـً

 :گْین هی ّ کين هی ؿا كـه هُْبی

 

 !ثٌبل عبلَ كـًبف -

 

 :گْیؼ هی ّ ىًْؼ عبؿد ػمتن اف هُْبیو تب کيؼ هی ػوت ؿا مـه

 

 گل گلت هی فػ، هی صـف ػّثبؿٍ كـٍت یَ ی ػؿثبؿٍ هبهبى ثب ػاىت ثبثب -

 ایي ی ُوَ گلت. ًگـكتَ ؿیبثی ٓالم ٌُْفٍ کَ ٌُْفم کَ ػبىويَ ثبًْ

 ػُْ آثبى گلت هی. ثيي رجـاى کَ هیيَ ثغْاػ، ثبًْ گل اگَ ُب مبل

 !ىؼٍ

 

 :گْین هی ّ کين هی آُی

 

 ثب چیقای گـػًَّ؟ هی ثـ ؿّ هي ی ؿكتَ ػوـ مبل چِبؿ آثبى، ىؼىِ  ػُْ -

 ثـهیگـػًَّ؟ ؿّ ػاػم ػمت اف کَ اؿفىی

 

 فهقهَ. پیچؼ هی صیبٓ ػؿ هبىیٌی ٍؼای ثؼُؼ، ؿا رْاثن عْاُؼ هی تب

 :کٌن هی
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 !اّهؼى ایٌب ثبثبت -

 

 :گْین هی ّ اًؼافم هی ثبال اثـّ اتبهو، ػؿِ  ثَ ای اىبؿٍ ثب

 

 ...ّ ثـٍ ًوی کَ عْاثی ّ هي الالییِ  ّ کٌْى آىتی رـیبىِ  -

 

 :گْیؼ هی صیي ُوبى ػؿ ّ کٌؼ هی پبتٌؼ ػؿ موت ثَ عٌؼػ، هی

 

 !عبلَ ػبىوتن -

 

 .ًيیٌؼ هی ام پْمتَ پْمتَ ُبی لت ؿّی ػل تَ اف ّ ّاهؼی لجغٌؼی

 

 پبتغتی ؿّی کَ عبهْىن هْثبیل موت ثَ ؿّػ، هی ثیـّى اتبم اف کَ كـًبف

 .ؿّم هی ام اًؼاعتَ

 

 هضوؼِ  اف تب ػٍ كِیوَ، اف توبك پٌذ آؿهیي، اف توبك ػٍ کٌن، هی ؿّىٌو

ِٔ  یک اف توبك پٌذ ّ می ّ كـّه، آػم  .ًبىٌبك ع

 

ِِ  ػمت  .ػاؿػ آىٌبیی ثْی ًبىٌبك، ی ىوبؿٍ ایي لـفػ؛ هی ػلنِِ

 

 .گـكتَ ثؼرْؿ آؿهیي اف ػلن هبرـاُب ایي ی ُوَ ّمٔ
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 ی عبًَ گـمِ  ؿا مـم ّ فػ گْل هـا ؿّف چِبؿ مَ، ایي ّ ػاًنت هی اّ یؼٌی

 کـػ؟ اّ اُؼایی

 

 كـًبف رـیبى ثـای کَ ؿّفی چـا پل ثْػ، آهؼٍ رلْ ًیت ّ هَؼ ثب اّل اف اگـ اهب،

 ؿكتن، مـاؿو ثَ

 

 کـػ؟ ُثِت ُْیتن كِویؼى اف ّ ًيٌبعت هـا اّل اف

 

 !ًؼاؿػ توَیـی ُیچ ّمٔ ایي ّاهؼب یؼٌی ػاًنتَ ًوی اگـ

 

 !ثگیـم ًبػیؼٍ تْاًن ًوی ؿا گلتٌو ػؿّؽ ایي اهب

 

 .ًيیٌن هی كـًبف تغت ؿّی عیبل، ثی

 

 .کٌن هی ثبف ؿا ایٌنتبگـاهن ّ کٌن هی ثـل ؿا کْمي

 

 هی ؿا كبهیلو ّ ًبم ؿیـاؿاػی ؿّػ؛ هی مـچ موت ثَ ػمتن ًبعْػآگبٍ،

 گـكتي ُب، مبل ایي ی ُوَ هبًن، هی ًتیزَ هتتظـ تبثبًَ ثی ّ ًْینن

 ّ آىٌب ّ كبهیل اف چَ ثْػم، کـػٍ هوٌْع عْػم ثـای ؿا اّ اف عجـی ُـگًَْ

 ...صبال اهب! ُب ٍلضَ ی ثویَ ّ ثْک كیل ػؿ صتی
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 امت، ی،عْػه ٍلضَ ػهیوب اّلی آیٌؼ، هی ثبال اموو ُن ی ٍلضَ چٌؼ

 .كِون هی پـّكبیلو ػکل اف ؿا ایي

 

 ...گیـ ًلل گیـ، ًلل

 

 هی ثبف تک ثَ تک ؿا ُب ػکل ّ ىْم هی ّاؿػه ًینت، هلل اه ٍلضَ

 .کٌن

 

 ؿًگو، عبکنتـی پیـاُي ّ پْىیؼٍ هيکی ىلْاؿِ  ّ کت ػکل، اّلیي ػؿ

 .ػاؿػ ُبیو چين ثب ػزیجی ُبؿهًْی

 

 ؿّی آفهبیيگبٍ هغًَْ ػیٌک ّ ػاؿػ ثـتي ملیؼ ؿّپْه ػکل ػّهیي

 هي ػلِ  ؿهَؼ، هی هي ػلِ  ّ فػٍ کزی لجغٌؼ کٌؼ، هی عْػًوبیی چيوبًو

 ...ؿهَؼ هی

 

 کبهٌت ىْم، صل اه عٌؼٍ ػؿ ایٌکَ اف هجل ؿمن، هی کَ ػکل مْهیي ثَ

 هغن ؿّی امت، ىؼٍ ثلًْؼ هُْبی ثب عْػه ػکل پـّكبیلو کَ ػعتـی

 :ًْىتَ ؿّػ؛ هی

 

 .گؾاىتَ ُن هلت ایوْریِ  یک کٌبؿه"!  ػًیب ُوکبؿ ثِتـیي" 

 



 کتاب باز

www.ketabbazz.ir Page 94 
 

. آّؿػ هی ػؿػ ثَ ؿا ػلن آى ًیيتـ ّ کيؼ هی تیـ هلجن عْػِ  تب هـقم

 عبلی هي ربی ُن چٌؼاى ُب مبل ایي کٌن هی كکـ ّ فًن هی ًیيغٌؼی

 !ًجْػٍ

 

 ثب هي اگـ کٌن هی كکـ ّ آین هی ثیـّى اه ٍلضَ اف فًن، هی تلغی پْفعٌؼ

 چینت؟ الؼولو ػکل ثجیٌؼ، اّ ّ ثگؾاؿم ػکل یک هنتْكیبى

 

 فهقهَ تلظ ّ کين هی ام پیيبًی ؿامتِ  موت ىکنتگی ؿّی ػمتی

 :کٌن هی

 

 ؿكتَ؟ یبػت ؿّ پیو مبل چِبؿ_ 

 

 هقعـف ایي! ػاؿم ػّمتو ٌُْف اهب هتٌلـم، اّ اف هي. گیـػ هی ػؿػ هلجن

 !امت هي پی ّ ؿگ ػؿ ؿیغتَ صل تـیي کيٌؼٍ ّ تـیي ػؿػًبک ّ تـیي

 

 هی مـم ؿّی ّ ػاؿم هی ثـ ام اًؼاعتَ هیقتضـیـ ٌٍؼلی ؿّی کَ ؿا ىبلن

 .اًؼافم

 

 .ؿّم هی ثیـّى اتبم اف ّ ثٌؼم هی ؿا هبًتْام ُبی ػکوَ

 

 ثبال هَؼ کَ ثیٌن هی اّل ی پلَ ؿّی ؿا كِیوَ ؿّم، هی پبییي کَ ُب پلَ اف

 :گْیؼ هی ّ فًؼ هی لجغٌؼی. ػاؿػ آهؼى
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 .کٌن ٍؼات یْهؼم هی ػاىتن -

 

 :گْین هی کٌبیَ ثَ ّ عٌؼم هی تلظ

 

 !ػاؿم کبؿتْى هٌن اتلبهب -

 

 .ؿّػ هی مبلي موت ثَ هي اف رلْتـ ّ کٌؼ هی رْؿ ّ روغ ؿا عْػه

 

 ّ اًؼ ًينتَ ػًّلـٍ هجل ؿّی ُن کٌبؿ كـًبف ّ هضوؼ ؿّم، هی ػًجبلو

 ؿّی آىتیيبى اف کْتبُی لجغٌؼ. ىؼٍ صلوَ هضوؼ گـػى ػّؿِ  كـًبف ػمت

 ًيیٌؼ، هی لجن

 

 ام پیيبًی ؿّی ؿلیع اعوی كِیوَ، ّ هضوؼ ُبی کبؿی پٌِبى یبػآّؿی ثب اهب

 .کبؿم هی

 

 :اینتن هی رلْیو ٓلجکبؿاًَ ّ فًن هی کوـم ثَ ؿا ػمتن

 

 کبؿی پٌِْى عْامتی هی ػیگَ ّهت چٌؼ تب ػاػ، ًوی ًيْى ؿّ عْػه اگَ -

 کٌی؟
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 :گْیؼ هی كـًبف ثَ هجلو اهب ثقًؼ، صـكی عْاُؼ هی

 

 .اتبهت ثـّ پبىْ ىوب ثبثبربى -

 

 :گْین هی تـ صـٍی ّ فًن هی پْفعٌؼی

 

 !ػیگَ ًینت ثچَ! ىؼٍ ػعتـت ػبىن ًبتٌین ثـاػؿ -

 

 .ؿّػ هی ؿاٍ هؼم چٌؼ کالكَ ّ ىْػ هی ثلٌؼ کٌؼ، هی کوـًگی اعن

 

 !پيیوًَْ آثبى -

 

 .آیؼ هی ثؼم پيیوبًی ایي اف. هتٌلـم رولَ ایي اف

 

 .ثـم هی ثبال ؿا ٍؼاین ّ کين هی ریؾ

 

 ُبى؟ ػًّی؟ هی اّى اف چی تْ -

 

 :گْیؼ هی هي اف تـ ثلٌؼ

 

 .عْػه ّ عْػت تؼـیلبی ؿّ، چی ُوَ -
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 ػل ىؼ ثبػج ثالیی چَ ػاًؼ ًوی هگـ ىْػ؟ ًوی مـه هٌطن هـػ ایي

 !ىُْـم اف ىِـم؟ اف ثکٌن

 

 :گْین هی هلتونبًَ ّ كِیوَ موت ثَ کٌن هی ؿّ

 

 ًَ؟ هگَ كِوی، هی هٌْ صـف تْ كِیوَ -

 

 .ػُؼ هی تکبى مـی هي، هـاؿیِ  ثی اف هـاؿ ثی

 

 کٌبؿم ُن عْػه. ًيبًؼم هی هجل ؿّی ّ گیـػ هی ؿا ػمتن آیؼ، هی رلْ

 .ًيیٌؼ هی

 

 :گْیؼ هی ػلزْیبًَ ّ گیـػ هی آؿْىو ػؿ ؿا مـم

 

 .كِون هی ثـم، هـثًْت آؿٍ -

 

 ػين ثْی ػُؼ، هی هِـ ثْی آؿْه، ایي. ىًْؼ هی ربؿی ُبین اىک

 :گْین هی ّ کٌن هی ًگبُو. ػُؼ هی

 

 ًَ؟ هگَ ػیؼی کيیؼم، ػؿػ چوؼؿ هي ػیؼی کَ تْ كِیوَ -
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 :فًؼ هی لت ثـِ اف پـ

 

 !ػیؼم -

 

 هی ّ فًؼ هی فاًْ فهیي ؿّی ؿّثـّیوبى آیؼ، هی موتوبى ثَ کالكَ هضوؼ

 :گْیؼ

 

 .ثبًْ گل کٌَ رجـاى عْاػ هی آثبى -

 

 .ىْم هی رؼا كِیوَ آؿْه اف

 

 :گْین هی ّ کٌن هی هضوؼ ثَ ؿّ گالیَ اف پـ

 

 کٌَ؟ هی رجـاى ؿّ چی -

 

 .گیـًؼ هی اكنْك ؿًگ ُبیو چين

 

 ؿّی ػمتی! ىْػ ًوی رجـاى هي ػوـ مبل چِبؿ کَ ػاًؼ هی عْة ُن اّ

 .کين هی ام پیيبًی فعن ربی
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 :گْین هی ػؿػ اف پـ

 

 کٌَ؟ رجـاى تًَْ هی ایٌبؿّ -

 

 فیبػی ٍجـه ّ کٌؼ هی ًَیضت ؿا كـفًؼه کَ پؼؿی هخل ىوـػٍ، ّ آؿام

 .کٌؼ هی ٍضجت ثَ ىـّع امت، فیبػ

 

 ًینت؟ ثل. ػٍ هی اىتجبُبتيْ تبّاى ػاؿٍ مبلَ چِبؿ اّى -

 

 :گْین هی ّ کٌن هی هطغ ؿا صـكو تْرَ ثی

 

 تْ؟ مـاؽ اّهؼ کِی اف -

 

 .ًيیٌؼ هی اه پیيبًی ؿّی کوـًگی اعن

 

 پـ ی لضظَ ایي ػؿ چیقُب، ایي هي ّ کٌؼ هطغ ؿا صـكو کنی آیؼ هی ثؼه

 !ًینت ام صبلی تيْیو اف

 

 !پیو مبل ػّ -

 

 .گیـػ هی ؿا صـكو ی اػاهَ ّ عْاًؼ هی ؿا اًتظبؿم کٌن، هی ًگبُو هٌتظـ
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 ...ىؼم آىٌب ىـکتو ثب پیو، مبل ػّ -

 

 آثبى؟ ىـکتِ  عْؿم، هی رب

 

 یؼٌی؟ ُوکبؿتَ ػاؿّمبفی؟ ىـکت ػاؿٍ؟ ىـکت هگَ -

 

 :ػُؼ هی اػاهَ ّ ػُؼ هی تکبى تبییؼ ثَ مـی

 

 .کین هي هیؼًّنت هجل اف اّى اهب. کیَ كِویؼم کبؿی، ی رلنَ اّلیي تْی_

 

 :گْین هی صـً پـ ّ کٌن هی ؿلیظی اعن کٌؼ، هی کَ مکْت

 

 هیؼًّنت؟ چطْؿی. ػیگَ ثگْ عت هیغْای؟ للظی فیـ -

 

 :گْیؼ هی ّ فًؼ هی لجغٌؼی

 

 !هیگیـٍ ؿّ مـاؿت ّ ػوَ پیو آثبػ عـم هیـٍ ؿكتٌت، اف ثؼؼ -

 

 :هیگْین ّ کين هی ام پیيبًی ثَ ػمتی کالكَ
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 ...ًقًَ صـكی مـاؿو ؿكت آثبى اگَ ثْػ ًؼاػٍ هْل ػوَ هگَ! ّای -

 

 :هیگْیؼ ّ اًؼافػ هی ثبال ؿا ُبیو ىبًَ

 

 !کزبیی تْ گَ هی ثِو هْهغ ُوْى... هیغْاػ ؿّ عیـت! ػیگَ هبهبًَ -

 

 !ثؼیلو ثی ُبی عیـعْاُی ّ امت هؼَْهَ ػوَ. ػُن هی تکبى مـی

 

 صـف توْم مبل ػّ ّ كـّعتی ؿّ هي کَ گلت؟ ثِت چی ػیگَ... عت -

 افه عجـی ّلی ػاىت عجـ هي ربی اف چِبؿمبل چطْؿ... ثجیٌن اٍال ًقػی؟

 ًجْػ؟

 

 هی صبل ُوبى ػؿ ّ ؿّػ هی کبؿه اتبم موت ثَ ّ ىْػ هی ثلٌؼ کالكَ

 :گْیؼ

 

 !هي ًَ کٌَ، تؼـیق ثـات عْػه ثِتـٍ_ 

 

 !ػّفم هی چين ثیغیبلیو ایي ثَ ًبثبّؿ

 

 :گْیؼ هی كِیوَ ثَ ؿّ ّ ًيیٌؼ هی کٌبؿم كـًبف
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 .ىـکتيْى عبلَ ثب ثـم هـاؿٍ كـػا هبهبى -

 

 :گْین هی كِیوَ ثَ ؿّ ّ کٌن هی ًگبُو صـٍی

 

 صـکتی یَ عْػتن. ّّؼت عل ػعتـ اف ایٌن کـػ، ػیًّْن کَ ىُْـت اف اّى -

 !ؿّ عبًْاػتْى کلکنیْى کي تکویل ّ ثقى

 

 :گْیؼ هی ّ ػُؼ هی مـ ثلٌؼی ی عٌؼٍ

 

 .پيیوًَْ آثبى -

 

 .کيوت هی! كِیوَ -

 

 :گْیؼ هی ّ کٌؼ هی پبتٌؼ هضوؼ کبؿ اتبم موت ثَ ّ عٌؼػ هی ثلٌؼتـ

 

 !کٌن کبهلو گلتی عْػت -

 

 :گْین هی ثلٌؼ ّ فًن هی ًیيغٌؼی

 

 !صـکبت ایي فىتَ ثچتْى رلْ! کبؿه اتبم ؿكتَ هخال -
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 .ىْػ هی اتبم ّاؿػ ّ گْیؼ هی" کْكتی" عٌؼٍ ثب

 

 ؿا صـكو ُیزبى اف پـ ّ کيؼ هی ؿا هبًتْین آمتیي كـًبف ثٌؼػ، هی کَ ؿا ػؿ

 .فًؼ هی

 

 ثپْىن؟ چی كـػا عبلَ -

 

 .کيت عْاٌُؼ هـا ًلـ مَ ایي کٌن، هی ػَجی ی عٌؼٍ

 

 !ػًّن هی هیين، ػیًَّْ هي!  عؼا ای -

 

*** 

 

 کبؿ ثَ ؿا هغن ّ گْیؼ هی ٌُـپیيَ آهبی رؾاثیت اف گْىن کٌبؿ هؼام كـًبف

 .گـكتَ

 

 .امت کجبة آؿهیي ثـای ػلن ٓـكی اف ّ گـكتَ ام عٌؼٍ ٓـف یک اف

 

 کٌن هی هطغ چـعؼ هی ػؿآهؼه ّ ثبفیگـی هضْؿ صْلِ  کَ ؿا صـكو عٌؼٍ ثب

 ػُن هی ُلو هیقم کٌبؿ ؿًگ ىکالتی ُبی هجل موت ثَ کَ ْٓؿ ُوبى ّ

 :گْین هی
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 !ّهت یَ ًيی علَ ثگیـ، ًلل -

 

 .عٌؼػ هی ثلٌؼ ّ ًيیٌؼ هی ًلـٍ یک هجل ؿّی

 

 .کٌن عبلی ؿّ ُیزبًن چطْؿ ػًّن ًوی ّای -

 

 :گْین هی تؼزت ثب ّ کٌن هی گـػ ؿا ُبین چين پـًؼ، هی ثبال اثـُّبین

 

 ًيؼ توْم فًی، هی صـف افه ثٌؼ یَ ػاؿی ّ ؿكتَ ثؼثغت اّى مبػتَ یَ -

 !ُِی ثـم ؿّ ؿّت ثبثب ُیزبًت؟

 

 .ػُؼ هی تکیَ هجل پيتی ثَ ؿا مـه ّ کيؼ هی ػویوی ًلل

 

 .کٌؼ هی تـ ثلٌؼ ؿا ام عٌؼٍ ّ گْیؼ هی آؿاهی" آعیو" 

 

 :گْین هی ّ ىْم هی ثؼرٌل

 

 آهبی ایي ی ٍؼهَ هـثْى رْؿی ایي ُن تؼَجی هضوؼ رلْی تْ ثجیٌن، -

 هیـی؟ ثبفیگـ
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 هٌلی مْالن پبمظ هطؼب! فًن هی هِوَِ کَ ًيیٌؼ هی ٍبف ُْل ثب

 !امت

 

 !کٌَ هی ام علَ ثبثب ًَ، ّای -

 

 .ىْم هی ثلٌؼ ربین اف ّ ػُن هی تکبى مـی

 

 :گْین هی اّ ثَ ؿّ ّ ؿّم هی ػؿ موت ثَ

 

 .گـػم هی ثـ ػیگَ یکن هي -

 

 .ثجیٌن ؿا ُب عیبٓ کبؿِ  تب تْلیؼی هنوت ثـّم ثبیؼ

 

 .گؾاىت ؿا اموو ىْػ هی ًظبؿت ًْع یک

 

 ىْػ؛ هی هتَل کبؿگبٍ هنوت ثَ کَ ْٓیلی ؿاُـّی ػؿ ؿاُن، مـ

 .ثیٌن هی ؿا هنتْكیبى

 

 .فًؼ هی ٍؼاین کَ ىْم ؿػ کٌبؿه اف عْاُن هی ّ کٌن هی اعن

 

 موبّات؟ عبًن -
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 .چـعن هی موتو ثَ ًبؿّبیتی ثب

 

 :گْین هی رؼی ّ عيک

 

 اهـتْى؟ -

 

 :گْیؼ هی پيیوبى

 

 ؿّ؟ ػؾؿعْاُین ًکـػیي هجْل! عْامتن هؼؾؿت کَ هي -

 

 تضنیي هبثل گؾاىتَ پب فیـ ؿا ؿـّؿه ثغيیؼى ثـای ْٓؿ ایي ایٌکَ عت

 !امت

 

 .آّؿػ ػؿػ ثَ ثیيتـ ؿا هلجن ّ ًؼاػ اًزبم هوبثلن آثبى کَ کبؿی

 

 .کٌن هی کذ ؿا ؿاُن ّ فًن هی هضْی لجغٌؼ

 

 :گْین هی ثيْػ ؿاصت عیبلو کَ ْٓؿی ىْم، ػّؿ اّ اف ایٌکَ اف هجل

 

 !ایٌزبم االى کَ کـػم هجْل -
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*** 

 

 کَ ىْػ پیبػٍ عْاُؼ هی كـًبف. ػاؿم هی ًگَ هضوؼ ی عبًَ رلْی ؿا هبىیي

 :گْین هی

 

 .هیبم ثؼؼ ثـػاؿم، عًَْ اف لجبك ػمت چٌؼ ؿم هی هي كـًبف -

 

 ىیطٌت کَ لضٌی ثب ىْػ، هی پیبػٍ کَ ْٓؿ ُوبى ّ ػُؼ هی تکبى مـی

 .ػُؼ هی ؿا رْاثن فًؼ هی هْد آى ػؿ

 

 !ثگؾؿٍ عْه -

 

 .اكتن هی ؿاٍ اّ ی عبًَ موت ثَ ّ فًن هی تلغی پْفعٌؼ

 

 گؾىتَ ی عْؿػٍ عبک عبٓـاتِ  هـّؿ ثَ هضتبد ىؼیؼا   کٌن هی كکـ ؿّفُب ایي

 .ُنتن ام

 

َِ  ػؿ ربیی کَ عبٓـاتی  .ام کـػٍ چبليبى هلجن ّ هـق ت
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 ُبی اًگيت تؼؼاػ ثَ کَ ػكؼبتی رق ُب، مبل ایي ی ُوَ کَ عبٓـاتی

 ام فًؼگی ًنجی آؿاهوِ  ّ ثؼٌُؼ ًيبى عْػ ًگؾاىتن ؿمٌؼ ًوی ُن ػمت

 .ثقًٌؼ ُن ثـ ؿا

 

 ایي ثب ثیٌن، هی کَ ػؿهیبًی یکی ُبی کبثْك ّ ُب عْاة ایي ثب صبال اهب

 مطـ ی ػّؿٍ ّ هـّؿ ثَ ًیبفهٌؼم آّؿػٍ، ثـ ربًن عبکِ  اف مـ کَ هؼیوی صلِ 

 .ام فًؼگی عْؿػگی عٔ اف پـ کتبة مطـ ثَ

 

 .کٌن هـّؿ ثبیؼ ُب متبؿٍ عبهْىی اف هجل اهيت،

 

 ؿلٔ ؿا کزبیو ًْىتن؟ ؿلٔ ؿا کتبة ایي کزبی ثجیٌن ػیگـ ثبؿ یک ثبیؼ

 اف مـ چگًَْ عبکنتـی ُبی چين آى ّ ًلِویؼم؟ ؿا آى کزبی عْاًؼم؟

 ػؿآّؿػًؼ؟ هي تالٓن اف پـ هلت

 

 اف ّ ػاؿم هی ثـ ؿا کیلن کٌن، هی پبؿک هزتوغ مبعتوبى کٌبؿ ؿا هبىیي

 .ىْم هی عبؿد هبىیي

 

 .ػاؿم هی ثـ هؼم مبعتوبى موت ثَ ػفػگیـ، فػى اف ثؼؼ

 

 کَ ثيْم ؿػ ًگِجبًی اتبهک کٌبؿ اف عْاُن هی ّ ؿّم هی کَ هؼم چٌؼ

 .کٌؼ هی رلت ؿا تْرِن ٍؼایی
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 ػکتـ؟ عبًن -

 

 !مبعتوبى ایي ػؿ ػاؿین ُن ػکتـ پل

 

 ثَ هتؼلن گوبًن ثَ کَ ٍؼا ُوبى ػّثبؿٍ کَ ػاؿم هی ثـ ؿا ام ثؼؼی هؼم

 .کٌؼ هی رلت ؿا تْرِن امت مبعتوبى ًگِجبى

 

 عنـّی؟ عبًن ػکتـ؟ عبًن -

 

 ثـ ؿّىي آثی پیـاُي آى ثب ًگِجبى موت ثَ ىؼت ثب صیـت ّ ُثِت ىؼت اف

 .گـػم هی

 

 .ىًْؼ هی هِـثبى ؿًگو، ای هٍِْ ُبی چين

 

 .اًؼ ثغيیؼٍ اّ ثَ ؿّصبًی ای چِـٍ ؿًگو ملیؼ ُبی ؿیو

 

 رلْی ؿا آىٌبیی کلیؼ ػمتَ کَ ام هبًؼٍ رؼیؼم لوت ثِت ػؿ ْٓؿ ُوبى

 :گْیؼ هی ّ گیـػ هی چيوبًن

 

 .ثِتْى ثؼم اّهؼیي ىوب ّهت ُـ گلتي ػاػى ؿّ ایي عنـّی ػکتـ آهبی -
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 .گؾاىتن رب ؿا آى ػیـّف کَ آیؼ هی یبػم! امت عْػم کلیؼ ػمتَ

 

 .کٌن هی تيکـی ّ گیـم هی ؿا کلیؼ ػمتَ

 

 .پـمن هی اّ اف ؿا ؽٌُن ػؿ اكتبػٍ مْالِ  کَ ثـّم عْاُن هی

 

 ػکتـ؟ عبًن گلتیي هي ثَ چـا ثجغيیؼ، -

 

 .کٌؼ هی کْتبُی ی عٌؼٍ

 

 :گْیؼ هی ّ کيؼ هی هضبمٌو ثَ ػمتی

 

 ىوب عت! کـػیي افػّاد تبفٍ ّ ُنتیؼ ُونـىْى گلتي ػکتـ آهبی ّاللَّ -

 !ػیگَ ػکتـ عبًن ىیؼ هی

 

 ؿاٍ اهتؼاػِ  ػؿ ّ ػُؼ هی تکبى کٌن هی ًگبُو گیذ کَ هي ثـای مـی

 .ىْػ هی گن اتبهکو

 

 :کٌن هی ًزْا لت فیـ

 

 !عنـّی عبًن ػکتـ، آهبی -



 کتاب باز

www.ketabbazz.ir Page 111 
 

 

 هی پنو ؿلیظی اعن ثب ؿا ىْػ هی ربؿی ُبین ؿگ ثَ کَ ىیـیٌی صل

 .ؿّم هی ثبال ُب پلَ ؿاٍ اف ّ فًن

 

 .عْؿػ هی فًگ هْثبیلن گؾاؿم، هی کَ ػّم ی پلَ ؿّی پب

 

 ؿّی اموو کَ ثَ ّ کين هی ثیـًّو ؿًگن ای مْؿهَ هبًتْی ریت اف

 یکؼكؼَ ًقػیکیِ  ُوَ ایي ثَ ًنجت ػزیت هي ّ کٌن هی ًگبٍ اكتبػٍ ٍلضَ

 .ًؼاؿم عْثی صل ای،

 

 هنتْكیبى؟ آهبی ثلَ -

 

 :گْیؼ هی امت رؼیؼ ثـاین کَ لضٌو ػؿ ًِلتَ آؿاهوِ  اف پـ

 

 .موبّات عبًن مالم -

 

 .کٌن هی مالم ّ فًن هی ام پیيبًی ثَ آؿاهی ی ّـثَ

 

 ...ثلـهبییؼ! مالم -

 



 کتاب باز

www.ketabbazz.ir Page 112 
 

 ػّمت ؿا عٍَْیتو ایي فًؼ؛ هی ؿا صـكو اٍل مـیغ ؿّػ، ًوی ٓلـٍ

 .ػاؿم

 

 هیبؿیي؟ تيـیق ثکٌن ػػْت یَ افتْى هي اگَ ثجیٌن عْامتن هی -

 

 !ػػْت یک رق ػاىتن ؿا صـكی ُـ اًتظبؿ

 

 .ػاػٍ ؿا ای اربفٍ ُوچیي عْػه ثَ کَ ام ىؼٍ ًـم فیبػی کٌن كکـ

 

 .فًؼ هی ُب صـف ایي اف ّ ػیؼٍ ؿا آثبى امت عْة

 

 هی ؿّم هی ّؿ هلل ّ کلیؼ ثب کَ ْٓؿ ُوبى ام، ؿمیؼٍ عْػهبى ی ٓجوَ ثَ

 :گْین

 

 ...ّهتتـ... ثیبم تًْن ًوی! هنتْكیبى آهبی عیـ -

 

 .گیـػ هی ربًن ثی ّ کيیؼٍ ُبی ػمت اف ؿا کلیؼ هـػاًَ ػمتی

 

 ػمتِ  ثَ ًبعْػآگبٍ کَ ىْػ هی ثبػج ّ فى هی ؿا چيون اه صلوَ ثـم

 .کٌن ًگبٍ ام صلوَ اف ػبؿی
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 .ىْػ هی ّاؿػ اّل عْػه ّ کٌؼ هی ثبف ؿا ػؿ

 

 .کٌن هی کبهل ؿا صـكن هٌتظـ هنتْكیبىِ  ثَ عطبة

 

 !ثغیـ ّهتتْى -

 

 .ىْم هی عبًَ ّاؿػ ّ کٌن هی هطغ ؿا گْىی

 

 .ؿّم هی عبًَ پؾیـایی موت ثَ ّ ثٌؼم هی مـم پيت ؿا ػؿ

 

 .امت هي ثَ پيتو ّ اینتبػٍ پؾیـایی مـتبمـی ی پٌزـٍ ثَ ؿّ

 

 عْة ؿًگو ای پنتَ تیيـت ّ پْىیؼٍ ؿًگی مجقلزٌی ّؿفىی ىلْاؿ

 .گؾاىتَ ًوبیو ثَ ؿا اه ّؿفیؼٍ ثبفُّبی

 

ٍِ  ّ گـػػ هی ثـ یکؼكؼَ کَ کٌن هی ًگبُو عیـٍ ْٓؿ ُوبى  ؿا هيتبهن ًگب

 .اًؼافػ هی گیـ

 

 :پـمؼ هی ّ اًؼافػ هی ثبال ؿا ؿامتو, مپٌؼاؿ

 

 مت؟ رللَ پنـ ُوْى هنتْكیبى_ 
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 .ظٌی مْء ًَ ّ ػاؿػ ّرْػ ىکی ًَ لضٌو ػؿ

 

 االى ػاىت ىک اگـ کَ پـمیؼٍ اه کٌزکبّی ثـای كؤ ّ كؤ هطوئٌن

 !ثْػ ُْا ؿّی ٍؼایو

 

 !عْة ُوکبؿ یَ... آؿٍ -

 

 .گیـػ هی هِـثبًی ؿًگ ًگبُو

 

 کبهٌت ّ ایٌنتبگـاهو پنت آى ثَ عطبة ام کٌبیَ کَ امت آى اف تـ ثبُْه

 .ًلِوؼ ؿا ػعتـ آى

 

 :گْیؼ هی ىیطٌت ثب ّ اینتؼ هی ؿّین ثَ ؿّ میٌَ ثَ ػمت آیؼ، هی رلْتـ

 

 صنْػی؟ ّ ثبًْ ؟

 

 ّ ًکٌؼ مبػٍ عْاُی هؼؾؿت یک صتی ّهتی تب اٍال امت، ؿیـاؿاػی اعون

 .ًینت ثيْ ثبف هي اعن ثبىؼ ٓلجکبؿ ُی
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 کَ عبهْىن اصنبمبتِ  ی ؿیيَ ثَ تیيَ ّ ىْم هی فهبًی ُـ اف تـ تلظ

 .فًن هی ػاؿًؼ ّؿی ىؼلَ هَؼ تبفٍ

 

 ثَ ثـمَ چَ کٌن، كکـ صتی ثِت ؿارغ ثغْام کَ ًؼاؿی اؿفىی ثـام -

 !صنبػت

 

 عْى ؿا عْػم رگـ ُوَ، اف اّل ػؿّؿن کَ ًیبهؼٍ هي ثَ ُن ىؼى ػؿّؿگْ

 .فًؼ هی ربًن ثَ آتو ّ کٌؼ هی

 

 .ىْػ هی تیـٍ ًگبُو،

 

 ثب ّ کٌؼ هی كـّ ىلْاؿه ریت ػؿ ؿا ػمتو یک اًؼافػ، هی ؿا ُبیو ػمت

 هُْبیو هیبى ػاؿػ، آىٌبیی ی صلوَ ثـم کَ ػمتی ُوبى ػیگـه، ػمت

 .کيؼ هی

 

 :فًؼ هی لت کالكَ

 

 ًؼاؿم؟ ؿاُی ُیچ ّاهؼب یؼٌی -

 

 :گْیؼ هی ػلن
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 ُوَ ایي كؤ ػاؿی، ثـگيت ؿاٍ! چيوبًت كؼایِ  ثَ ثبًْ ػاؿی! ػاؿی" 

 ؿا ػاًنتي هضن ؿا عْػت ُوَ ایي! هي هــّؿ هـػِ  کٌبؿ ثگؾاؿ ؿا ٓلجکبؿی

 .کٌبؿ ثگؾاؿ

 

 ىؼٍ تٌگت ػلن ثبًْ گل ثگْ کلوَ یک! ًغْامتن ُن عْاُی هؼؾؿت اٍال

 تب رولَ ایي ثب ثبفم هی ؿا عْػم گلتٌت"  ربًن"  یک ثب کَ هٌی کي ثبّؿ. ثْػ

 " هي؟ هـػ هضوی ایٌوؼؿ چـا. ؿّم هی عؼا ػـه

 

 .آیٌؼ هی ػؿ ؿهـــٌ ثَ ُبین لت ؿّی ًبعْامتَ هؼکْك،ِِ  کلوبت اهب

 

 !ًؼاؿی ؿاُی ُیچ ًَ، -

 

 اّ ی کـػٍ گـٍ هيت اف ثیيتـ عْػم هلت! ثیٌن هی ؿا ػمتو ىؼى هيت

 .گیـػ هی ػؿػ

 

"  ػاؿم ػّمتت"  اف امت پـ کَ مکْت حبًیَ چٌؼ اف ثؼؼ. کٌؼ هی ًگبُن عیـٍ

 .کٌؼ هی ثبف لت ًگبٍ، ػؿ علتَ ُبی صنـت اف امت پـ ًبگلتَ، ُبی

 

 ...كـمتن هی ثـات ؿّ ٓالم ػؿعْامت -

 

 .ىْم هی آّاؿ ػؿ عْؿػى ُن ثَ ٍؼای ثب هي، ّ ىْػ هی ؿػ کٌبؿم اف مـیغ
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 ی کبمَ. اًؼافًؼ هی چٌگ مٌگی ّ مـػ ُبی مـاهیک ؿّی ُبین ًبعي

 .ىًْؼ هی اىک اف پـ ثْػًؼ،"  هي ػنلِ "  اّ هْل ثَ کَ ُبیی چين

 

 !ثبؿم هی هي، ّ عْؿػ هی فًگ گْىن ػؿ ٍؼایو

 

 هی ام گًَْ هِوبى کَ اىک عینیِ  ّ ثبؿم هی ؿا مبل چِبؿ ایي ی ُوَ

 .ىْػ هی ثبٍؼا ًیق ُون ُن ىْػ،

 

 .ىٌْػ هی ّ امت ؿّثـّیی ّاصؼ ػؿ کَ ػؿک ثَ

 

 !ثؼُؼ ٓالهن عْاُؼ هی کَ رٌِن ثَ

 

 !ػاؿم ػّمتو ُن ٌُْف هي کَ... هي کَ ػؿک ثَ

 

 ربین اف مـیغ کٌن، هی صل ػُبًن موت ثَ ؿا ام هؼؼٍ هضتْیبت ُزْم

 .ػّم هی ػمتيْیی موت ثَ ّ ىْم هی ثلٌؼ

 

 ُوَ ؿا، ُبین تـك ی ُوَ ؿا، عبٓـاتن ی ُوَ ؿّىْیی، ملیؼِ  مٌگ هیبى

 .آّؿم هی ثبال ّ فًن هی ُػن ؿا ػيون ی

 

 ػؿ اموو ربی ثْػى عبلی تَْؿ اف اكتٌؼ هی ؿػيَ ثَ ُبین ػمت

 .ام ىٌبمٌبهَ
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 .گـػم هی ثـ پؾیـایی ثَ ّ فًن هی آثی ؿا ؿّین ّ ػمت ثؼثغتی ثب

 

 .كيبؿم هی ثِن ؿا ػؿػًبکن ُبی چين ّ کٌن هی پـت کبًبپَ ؿّی ؿا عْػم

 

 !کٌؼ هی ػؿػ ُن ٌُْف فعوو ربی کَ ای گؾىتَ هـّؿ ثؼؼ ّ هطلن تبؿیکی

 

 "ػفكْل_  هجل مبل چِبؿ" 

 

 عبًَ ػؿ عْامتن هی کَ لجبمی کبّؿِ  کَ ْٓؿ ُوبى ّ فػم ثیـّى هقّى اف

 .گـكتن پیو ػؿ ؿا ؿّ پیبػٍ ؿاٍ کـػم، هی صول مغتی ثَ ؿا کٌن کبهل

 

 اف هجل ّ ىْم هٌِؼك هي عْامت هی ػلو کَ پؼؿم ثیچبؿٍ فػم، لجغٌؼی

 عْثن ُبی ًوـٍ ّرْػ ثب هي اهب ثچنجبًٌؼ، هي ثَ هٌِؼك عبًن یک امون

 ؿا ػّعت ٓـاصی ؿىتَ اًتغبة ثـای ػثیـمتبى، اّل كیقیک ّ ؿیبّی ػؿ

 پبؿچَ تکَ ّ مْفى ّ ًظ ثب ؿكتي ّؿ ػبىن ثچگی ُوبى اف چْى کـػم، اًتغبة

 .ثْػم ؿًگی ُبی

 

 صبل عیلی ًيْی؛ هْكن اگـ صتی ثـّی، ػاؿی کَ ای ػالهَ ػًجبل اگـ ثٌظـم

 اگـ صتی ًؼاؿی ػّمت کَ چیقی یب کبؿ ؿىتَ، ػًجبل ثـّی تب ػاؿی ثِتـی

 !کٌی کنت هْكویت
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 ُبی ُقیٌَ ثغبٓـ چْى کَ ثقًن هقّى ام التضَیلی كبؿؽ اف ثؼؼ عْامتن هی

 هقّى یک ػؿ كؼال ػاػم تـریش ثْػ، کن ُن ام تزـثَ الجتَ ّ ًتْاًنتن گقاكو

 .کٌن کبؿ

 

 .ىؼ ؿُب ػمتن اف لجبك کبّؿ ًبگِبى کَ کـػم هی كکـ عْػم ثب ْٓؿ ُویي

 

 هي اف فّػتـ ای هـػاًَ ػمت کَ ػاؿم ثـه فهیي ؿّی اف تب ىؼم عن مـیغ

 .ثـػاىت ؿا آى

 

 ؿّی عزلی لجغٌؼ ػیؼًو ثب ّ کـػم ثلٌؼ ؿا مـم ثْػ، آىٌب ثـاین مبػتو

 .ثنت ًوو ُبین لت

 

 :گلتن ُوقهبى ّ ثگیـم ؿا کبّؿ تب کـػم ػؿاف ؿا ػمتن

 

 !هوًٌْن هي، ثَ ثؼیٌو... مالم -

 

 .اكتبػ ؿاٍ هي اف رلْتـ ّ کيیؼ ػوت ؿا ػمتو

 

 پْىیؼٍ کتبًی هيکی ىلْاؿ ّ کـم امپـت پیـاُي کـػم، ًگبُو تؼزت ثب

 .ثْػ

 

 .ثْػ اه ىبًَ ؿّی ػاًيزْیی کیق ّ هيکی ی مبػٍ ُبی کلو
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 .ثـگيت موتن ثَ اینتبػ کَ کـػم هی ًگبُو ْٓؿ ُویي

 

 ثیبی؟ عْای ًوی -

 

 .اكتبػ ؿاٍ ُن اّ ؿمیؼم، کَ کٌبؿه. کـػم تٌؼ هؼم عزبلت ثب ّ آهؼم عْػم ثَ

 

 .کـػم ًوی تَْؿ ُن عْاة ػؿ کَ چیقی! ىبًَ ثَ ىبًَ ػهیوب

 

 .ػاىت كبٍلَ چِبؿؿاٍ یک صؼّػا   ّ ًجْػ فیبػ هب ی عبًَ تب هقّى هنیـ

 

 !ًجْػ آـاف ایي کَ ػاًيگبُو کـػ؟ هی چَ ایٌزب اّ اهب

 

 .ىؼم پيیوبى ثؼؼ اهب ثپـمن، ؿا مْالن عْامتن

 

 !امت هِن ثـاین کـػ هی كکـ عْػه پیو ّهت یک صبال

 

 " ًینت؟ هِن: " فػ ًِیت ػلن ّ فػم ًیيغٌؼی

 

 عْثی؟ -
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 .کيیؼم ؿًگن مجق ىبل ی گْىَ ثَ ػمتی ٍؼایو، ىٌیؼى ثب

 

 :گلتن ّ ػاػم هْؿت ؿا ػُبًن آة

 

 چطْؿیي؟ ىوب. هوٌْى_ 

 

 ُنتی؟ ؿاّی عْثَ؟ کبِؿت هقّى تْی! ىکـ -

 

 !ثْػ اكتبػٍ تْلْپ تبالپ ثَ عْىضبلی اف ػلن

 

 .ثْػ عْىجغتی تَ تَ ثـاین ًگـاًی ایي ّ ثْػ کبؿم ًگـاىِ 

 

 !ىکـ ؿاّین هي -

 

 .ىؼ عیـٍ ؿّثـّ ثَ ػّثبؿٍ ّ اًؼاعت ُبین چين ثَ کْتبُی ًگبٍ

 

 چیَ؟ آیٌؼٍ ّامَ ثـًبهت -

 

ـِ  کَ ٍؼاین ػؿ ًبىؼًی ٍّق ؽّم ثب  :گلتن ثْػ ام ثـًبهَ ثَ کـػى كکـ اح

 

 !ثقًن ػـّك لجبك هقّى عْام هی -
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 ّ ؿكت كـّ اه چبًَ. ًينت لجو ؿّی فیجبیی لجغٌؼ ُیزبًن اف پـ ٍؼای اف

 :گلت ػلٌيیٌی لضي ثب

 

 !تًْی هی هطوئٌن -

 

 .ىؼ آّاؿ مـم ؿّی ػًیب صـكو ثب کَ ثْػ ًکـػٍ ربعْه لجن ؿّی لجغٌؼ ٌُْف

 

 .ثغـم تْ هقّى اف ؿّ فًن ػـّك لجبك ثبىَ یبػم -

 

 .ىؼ عيک ُبین لت ؿّی لجغٌؼ

 

 .کـػم مکْت ّ گـكتن ؿعو ًین اف ؿا ًگبُن

 

 ىؼی؟ چی -

 

 :گلتن ّ کـػم آؿيتَ ؿبف یک هي ٍؼ ُبی ػؿّؽ ثَ لت

 

 !یِْ عْامت ؿّ هبػؿم ػلن -

 

 .ىؼ تـ ؿوگیي هي اف اّ ٍؼای
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 .ػاػ ؿا رْاثن هي اف تـ مْف ربى ّ کيیؼ آُی

 

 ...ىَ تٌگ ػلن ثبیؼ ؿّف ُـ هي پل -

 

 :کـػم فهقهَ ؿوگیي

 

 ىَ؟ ًوی -

 

 ثینت عْػِ  اف ثقؿگتـ مبل چٌؼ ؿا اّ کَ لضٌی ّ آؿاهو ثب کـػ، ًگبُن هِـثبى

 :گلت ػاػ هی ًيبى اه مبلَ مَ ّ

 

 تـ کن... اكتَ هی گؾىتَ یبػ تـ کن ثؼؼ ثَ ربیی یَ اف آػم ثبًْ، ػًّی هی -

 ُب، کٌَ كـاهْه کَ ایي ًَ! ثغْؿٍ ؿّ ُبه ًؼاىتَ اكنْك عْاػ هی ػلو

ًَ! 

 

 ...ثپبىَ ػلو ُبی فعن ؿّی ًوک عْػه یبػآّؿی، ثب عْاػ ًوی ػلو كؤ

 

 .ػاػ اػاهَ ّ کـػ هيٌگو ُبی صـف چبىٌی لجغٌؼی
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 ثَ. ػاؿى ؿّ عبًْاػم صکن کَ ػاؿم ؿّ آؿهیي ّ كـفاًَ ػوْ فى صویؼ، ػوْ هي -

 کٌن، تلظ کبهن ثَ ؿّ فًؼگی عبکن، فیـ هبػؿ ّ پؼؿ ّ گؾىتَ هـّؿ ثب اگَ ًظـت

 ؿاّیي؟ هبػؿم ّ پؼؿ

 

 .ػاػم تکبى ًلی ثَ ؿا مـم

 

 .ىؼم کبؿ ثَ ػمت اّ اف فّػتـ کَ ثگْیؼ چیقی عْامت

 

 کٌَ، كـم عبٓـاتتْى ًْع ىوب ثبیؼم... ىؼى كْت ػایی فى ّ ػایی ّلی -

 کَ هيٌگیبیی ّ عْثی رق ؽٌُتًَْ تْ چی ػایی فى ّ ػایی اف ىوب

 ّلن ؿّفِ  چٌؼ کَ هبػؿی اف یبػهَ چی چی؟ هي اهب ػلغْىکٌکَ؟ یبػآّؿیيًْن

 ثَ ػاػ تـریضو هبػؿم ّ کـػى افرؼاهْى کَ ثـاػؿی اف یبػهَ چی ؿكت؟ ّ کـػ

 هي؟

 

 !کـػٍ پؼؿی ػوْیی، ربی ثَ صوتْى ػؿ کَ ػاؿی ؿّ صویؼ ػایی ىوب

 

 آؿهیي اف ثیيتـ االى تب مبلگیتْى پًْقػٍ اف عْػه هْل ثَ کَ كـفاًَ ػایی فى

 ...کـػٍ هبػؿی ثـاتْى

 

 :گْیؼ هی ػلزْیبًَ ّ کٌؼ هی هطغ ؿا صـكن
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 تْ ؿكتَ یبػت! ػاؿی ؿّ فًؼایی تْام! ثبًْ کٌن ًبؿاصتت عْامتن ًوی -

 ػاػٍ؟ ىیـ ثِت ػل ّ رْى ثب کَ ػعتـی ػعتـىی؟

 

 .ػُن ًوی ؿا رْاثو

 

 ! "ػاؿػ كـم آػم هبػؿِ : " گْیؼ هی هي هٌطن

 

 هؼم اه ىبًَ ثَ ىبًَ ىْم ػؿ ىؼم ؿـم ّ کـػم مکْت کـػ، مکْت

 .فػى

 

 .ىؼ ػؿ کـػى ثبف هٌتظـ ّ اینتبػ هي اف تـ ػوت هؼم یک ؿمیؼین، عبًَ ػؿ ثَ

 

 .هبًؼم هٌتظـ ّ كيـػم ؿا عبًَ کْچک فًگ

 

 ًؼاؿی؟ کلیؼ -

 

 :گلتن ّ ػاػم تکبى مـی لجغٌؼ ثب

 

 هی ػلن ًجـ، کلیؼ هیگَ... عًْنت ّ اّهؼٍ ؿّمتب اف هْهغ ایي ثبثب... ًَ -

 !کٌن ثبف ثـات ؿّ ػؿ عْػم عْاػ
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 :گلت ّ اًؼاعت ثبال ؿا ؿامتو اثـّی فػ، هِـثبًی لجغٌؼ

 

 کوَ؟! ػاؿی ؿّ پؼؿت تْ -

 

 .ىؼم ؿـم ًگبُو عبکنتـی ػؿ ّ فػم ثقؿگی لجغٌؼ

 

 ثب پؼؿ ًؼاىت مبثوَ کَ کـػم كکـ عْػم ثب ّ ػاػم كيبؿ ؿا فًگ ػیگـ ثبؿ یک

 !ًکٌؼ ثبف ؿا ػؿ اّل فًگ

 

 !ًيؼ ثبف کَ ػؿی ّ چِبؿم فًگ مْم، فًگ

 

 !ًیْهؼٍ ٌُْف صتوب -

 

 ػؿ کٌبؿ ُن ؿا کیلو ّ ػاػ هي ػمت ثَ ؿا لجبك کبّؿ گلت، آثبى ؿا ایي

 .گؾاىت

 

 .فػ ثبال ؿا پیـاٌُو ُبی آمتیي

 

 :گلت ای ثبهقٍ لضي ثب کَ کـػم ًگبُو تؼزت ثب

 

 !ًکـػ کبؿی ّ هًْؼ ػؿ پيت ػوو ػعتـ ًگي ثیبؿم ػؿ ثبفی هیَـ یکن -
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 ثب ّ کـػ صیبٓ کْتبٍ ػیْاؿ آرـُبی ثٌؼِ  ؿا ُبیو ػمتو. کـػم ًگبُو گیذ

 !کيیؼ ثبال ؿا عْػه صـکت، یک

 

 ثَ صیبٓ ُبی هْفاییک ؿّی پـیؼًو ٍؼای ّ پـیؼ ٓـف آى ػیْاؿ ی لجَ ؿّی اف

 .ؿمیؼ گْىن

 

 :کـػم فهقهَ ّ کـػ ربعْه لجن ؿّی لجغٌؼی

 

 ! "هي ّؿفىکبؿ" 

 

 .ػاىت ای هْی ثؼى ّ هیکـػ کبؿ ثْکل مبلگی ىبًقػٍ ُوبى اف

 

 !ًيؼ عجـی اهب کٌؼ ثبف ثـاین ؿا ػؿ تب ثْػم هٌتظـ

 

 :گلتن ثـمؼ گْىو ثَ کَ ثلٌؼی ٍؼای ثب

 

 کٌیي؟ ًوی ثبف ػؿّ چـا ػایی؟ پنـ ىؼ چی -

 

 .فػم ٍؼایو ػّثبؿٍ فػٍ ثِت ّ هتؼزت! ًیبهؼ ٍؼایو
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 آثبى؟ پنـػایی -

 

 .ؿمیؼ گْىن ثَ هـتؼيو ٍؼای

 

 ..ى..اال..ا -

 

 ىؼٍ؟ چَ! ىؼًؼ ًوی گـػتـ ایي اف ُبین چين

 

 گْاٍ ػلن فػ، ػلن ثَ آتو ًوٌبکو ُبی چين ّ پـیؼٍ ؿًگ کـػ، ثبف کَ ؿا ػؿ

 .ػاػ هی ثؼی

 

 .ىؼم صیبٓ ػاعل ّ فػم کٌبؿه ثْػ ػمتن کَ کبّؿی ثب

 

 .ثْػ گـكتَ عْاثو ُب پيتی ثَ فػٍ تکیَ پؼؿ صیبٓ، ی گْىَ تغت ؿّی

 

 :فػم ٍؼا ّ اینتبػم تغت کٌبؿ ؿكتن، رلْ

 

 ثبثب؟ -
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 آًوؼؿ! ػقیقم. عْؿػ اه ًغْؿػٍ ػمت چبی امتکبى ثَ چيون. ًؼاػ رْاة

 عنتگی کيبّؿفی فهیي ؿّی کبؿ عت گـكتَ، عْاثو ایٌزب کَ ثْػٍ عنتَ

 !ػاؿػ ُن

 

 .اكتبػ چپو ی ىبًَ ؿّی گـػًو! ىؼ عن فػم، اه ىبًَ ثَ

 

 .ُهـػم ُقاؿثبؿ هي، ّ کـػ یظ تٌو مـهبی اف ػمتن

 

 .ثـگيتن آثبى موت ثَ ًبثبّؿ

 

 یکؼكؼَ تـك اف صبٍل کَ لکٌتی ثب. فػ آتو ؿا ػلن اه اىکی ُبی چين

 :فػم لت ثْػ این

 

 عْاثیؼٍ؟ ایٌزب.. ای.. ثبثبم چـا.. چ -

 

 هی تَـ گًَْ آثبى چـا پل کٌؼ، ًوی گـیَ کَ هـػ. چکیؼ اىکو ی هطـٍ

 کٌؼ؟

 

 .ػاػم تکبى ػمتن ػّ ثب ؿا پؼؿ ّ فػم فاًْ تغت ؿّی ثـگيتن، پؼؿم موت ثَ

 

 .اكتبػ آؿْىن ػؿ کَ صل ثی آًوؼؿ ثْػ، صل ثی
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 مکْت، ّ ثْػم تْلْپو تبالپ ٍؼای هٌتظـ گؾاىتن، هلجو ؿّی ؿا مـم

 .ىؼ هـاؿم ثی ػل ًَیت

 

 .آهجْالًل ثقًین فًگ ثبیؼ... پبىْ ثبًْ، کـػٍ توْم -

 

 :ؿـیؼم ّ ؿكتٌؼ ؿژٍ هغن ؿّی اّل ی کلوَ ػّ

 

 !ثگیـ گبف ؿّ فثًْت -

 

 !ثبًْ -

 

 ثی رننِ  ثنت، یظ رنوو مـهبی اف تٌن گـكتن، آؿْه ػؿ هضکن ؿا پؼؿ

 !ربًو

 

 :ًبلیؼم ّ ثْمیؼم ؿا ملیؼه ًیوَ هُْبی ؿّی

 

 !ثـم هـثًْت پبىْ -

 

 :فػم ُن ّ ػاػم كيبؿ ؿا ربًو ثی ُبی ػمت
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 ...ىن كؼات ىْ ثلٌؼ ثبثبیی؟ -

 

 .کيیؼم ػمت اه ثنتَ ُبی پلک ؿّی

 

 کٌی؟ ًوی ثبف ؿّ چيوبت ثبًْ؟ ػينِ  -

 

 ىؼ عیل ىؼ، ربؿی اىک ّ گـكت ػؿػم فػ، ٍْؿتن ثَ میلی تلظ، صویوتِ 

 :فػم فرَ ّ هلتِجن ُبی گًَْ

 

 ثبثب! ىؼًن یتین ّامَ فّػٍ هـآى ثَ ثبثب. ؿّ چيوبت کي ثبف ثبثبیی! ثبثبیی -

 ...ثبثب... ىْ ثیؼاؿ عؼا ثَ ؿّ تْ

 

 .ثبؿیؼم گـیؼ، هی هبػؿ كـام ػؿ کَ کْػکی چْى ّ گـكتَ آؿْه ػؿ ؿا پؼؿم

 

 .گؾاىت هی ػلن ؿّی ػاؽ پؼؿ، مـػ رنن ّ عْؿػم هی تکبى تکبى

 

 کَ پـمتبؿی ؿمیؼ، کَ آهجْالًنی کـػ، عجـ ؿا ُب ُونبیَ کَ آثبى ٍؼای

 آهؼ، موتن ثَ پْه هيکی لجبك کَ كـفاًَ ػایی فى کـػ؛ رؼا هي اف ؿا پؼؿم

 :فػ ػاػ کَ آثبًی كـیبػ ّ آفاػ موْٓ چـعیؼ، مـم ػّؿ کَ ػًیبیی

 

 !ثبًْ_ 



 کتاب باز

www.ketabbazz.ir Page 132 
 

 

ِِ  ّ ثْػ كؤ،میبُی آى اف ثؼؼ ّ ىٌیؼم کَ ثْػ چیقُبیی آعـیي  میبُِی

 .هطلن

 

** 

 

 .کـػم ثبف ػؿػ ثب ؿا ُبین چين

 

 ىؼى ثنتَ ثبػج ؿمیؼ، ُبین چين هـػهک ثَ کَ ؿًگی ملیؼ ًْؿ

 .ىؼ چيوبًن ًبعْػآگبٍ

 

ـَم ثَ اًگبؿ  .ثْػًؼ کـػٍ ٍّل کیلْیی ػٍ ی ّفًَ یک َم

 

 .ثْػ ىؼٍ عيک تيٌگی اف گلْین ّ ثْػ چنجیؼٍ ػُبًن موق ثَ فثبًن

 

 آـاكن اف ػؿکی تب چـعبًؼم ؿا ًگبُن گيْػم، ؿا چيوبًن اصتیبٓ ثب ّ کن کن

 .آّؿم ػمت ثَ

 

 ثیٌی فیـ کَ الکی ّ ثتبػیي ثْی ّ ؿًگ آثی ػیْاؿُبی ىکل، هـثؼی اتبم یک

 .کـػ هی ثؼ ؿا صبلن ّ پیچیؼ هی ام
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ـُم مْفى مْفه هتْرَ تبفٍ  .ىؼم ِم

 

ِِ  ثَ ثیوبؿمتبى کوـًگِ  ٍْؿتی ُبی لجبك اًؼاعتن، عْػم ثَ ًگبُی  تِي

 .فػ هی فاؿ الؿـم ّ ًضیق

 

 کـػم؟ هی چَ ایٌزب هي

 

 .کٌن پیؼا صبلن ثـای ػلیلی تب آّؿػم كيبؿ هـقم ثَ کوی

 

 ًوبیبى چِبؿچْة ػؿ آثبى، هبهت ّ ىؼ ثبف اتبم ػؿ کَ ىْم عیق ًین عْامتن

 .ىؼ

 

 ّ ؿًگ هيکی ُبی لجبك ثیبین؛ عْػم ثَ عْامتن تب کـػم، ًگبُو تؼزت ثب

 .کـػ آّاؿ مـم ؿّی ؿا ػًیب ثْػ ثنتَ ًوو ٍْؿتو ؿّی کَ کوی ؿیو تَ

 

: ىؼ اکْ ؽٌُن ػؿ کلوَ یک كؤ ّ ىؼ کْثیؼٍ مـم ؿّی پتکی هخل صویوت

 ".ثبثب"

 

 .اینتبػ تغتن کٌبؿ ّ آهؼ رلْتـ کـػ، ًگبُن ؿن ثب

 

ـُم ثَ ًگبُی  :گلت ػاؿی عو ٍؼای ثب ّ آؿام ّ اًؼاعت ِم
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 .ثیبػ ثگن ؿّ پـمتبؿ ثـم! کَ ىؼٍ توْم ایٌن -

 

 .ىؼم هبًغ ّ گـكتن ؿا پیـاٌُو آمتیي کَ ثْػ ًچـعیؼٍ کبهل

 

 ُبی ؿگ کَ ػمتی اًؼاعت، ؿّصن ثی ّ ظـیق ػمت ثَ ًگبُی ثـگيت،

 :فػ هی ػاػ ػّؿ اف ّ ثْػ فػٍ ثیـّى ؿّیو

 

 !"ًؼاؿػ ربى آػم، ایي" 

 

 :گلتن هبًٌؼ فهقهَ ّ آهؼ هی ػؿ چبُی تَ اف اًگبؿ کَ ٍؼایی ثب

 

 کْ؟ ثبثبم -

 

 .گـكت ػمتن اف ؿا ًگبُو

 

 .کـػ اهتٌبع هنتوین ًگبٍ اف ّ کيیؼ ػمت هُْبیو ثیي کالكَ

 

 هٌطن كؤ كِویؼم؛ هی ُن ؿا پؼؿ ًجْػى ػلت كِویؼم، هی ؿا مکْتو

 !ًؼاىتن
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 .ًؼاىتن ؿا ام پيتْاًَ تٌِب ًجْػى هٌطنِ  هي،

 

 ُب ّاهؼیت ؿّی ؿا چيوو کَ ؿمؼ هی ربیی یک ثَ ُب ّهت گبُی آػم

 .عیبل ّ اُّبم ثَ کٌؼ هی عْه ػل ّ ثٌؼػ هی ثٌؼػ، هی

 

 امت، کبؿ هيـْل کيبّؿفیوبى فهیي ؿّی پؼؿ گلت هی هي عیبل ّ اُّبم

 .ًيیٌؼ هی تغت ؿّی صیبٓ، تْی ّ گـػػ هی ثـ ثؼؼافظِـ

 

 :فًؼ هی ٍؼا ّ ػُؼ هی ُب پيتی ثَ ؿا اه تکیَ

 

 "هیبؿی؟ ثـام چبیی یَ ثبثبربى! ثبًْ گل" 

 

 کوـ امتکبى کٌبؿ ؿیقم، هی ػاؿ ػاؿچیي چبیِ  ثـایو هي گلت هی هي عیبلِ 

 ُبی صجَ ثب ؿا ػاعلو کَ هٌؼاًی گؾاؿم، هی هـهق گل هٌؼاىِ  یک ثبؿیکو

 .ام کـػٍ ُپـ ؿژیوی ُبی کيوو ّ هٌؼ ملیؼ

 

 گیـ پبین فیـ تب گیـم هی ثبالتـ کوی ؿا ػاهٌن گیـم، هی ػمتن ؿا میٌی ثؼؼ

 ىکلوبى هنتطیلی ّ کْچک ُبل اف ّ اًؼافم هی ػوت ؿا هُْبین ثبكت ًکٌؼ،

 .کٌن هی ػجْؿ
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 ػهپبیی ؿّم، هی پبییي کٌٌؼ هی ٍّل ُن ثَ ؿا عبًَ ّ صیبٓ کَ ای پلَ ػّ اف

 ؿّم، هی پؼؿ موت ثَ پْىن، هی ؿا ؿًگ ًبؿًزی ّ پالمتنکی ُبی

 :گْین هی ّ گیـم هی رلْیو ؿا میٌی

 

 !"ػًیب ثبثبی ثِتـیي ّامَ ػطـ، عْه ّ ؿًگ عْه ػاؿچیٌی چبیی یَ ایٌن" 

 

 .ؿّػ هی ام ٍؼهَ هـثبى ّ ػاؿػ هی ثـ ؿا امتکبى ُن اّ ّ

 

 ّ ىؼ آّاؿ ّ چـعیؼ ػًیب ّ ىؼ چیـٍ هي عیبل ّ اُّبم ثـ صویوت آثبى، صـف ثب

 .کيیؼ تٌِب هيِ  ؿطِ  ثَ ؿا اه ؿصوی ثی

 

 !ثبًْ صنِ  هـگ -

 

 .ىؼ ؿیغتَ هطـٍ اّلیي ّ لـفیؼ ٍؼاین ىؼ، ُبین چين ی کبمَ

 

 هي؟ ثبثبی صنِ  -

 

 :گلت ّ فػ تلغی لجغٌؼ. کـػ ًگبُن هِـثبى

 

 .گـكتٌؼ مجوت ُن اف ُب اىک ّ لـفیؼ ام چبًَ!هبُب ی ُوَ صنِ  -
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 .کـػ اعن اهب چـا ػاًن ًوی ػفػیؼ، ؿا ًگبُو

 

ِِ  چٌؼ -  ایٌزبم؟ هي ؿِّف

 

 :گلت ْٓالًی هکخی اف ثؼؼ! کـػ گن ؿا کلوبت اًگبؿ

 

 ...ىؼٍ ّاؿػ ثِت ػَجی ىْک گلتي ػکتـا... ُلتَ یَ -

 

 .کـػم ًگبُو ًبثبّؿ

 

 ىؼ؟ چَ پؼؿ ام؟ ىؼٍ عـاة ایي ػؿ هي کَ امت ُلتَ یک ُلتَ؟ یک

 هي؟ ثؼّىِ  ثنت؟ چين پؼؿ ؿكت؟ پؼؿ کـػًؼ؟ عبکو

 

 :ًبلیؼم ّ چیؼم ُن کٌبؿ ؿا کلوبت ػؿػ ثب

 

 کـػیي؟ عبکو -

 

 !تـ ؿلیع اعوو ىؼ، هيت ػمتو

 

 .گؾاىتن مـم ؿّی ؿا آفاػم ػمت
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 .ُنتٌؼ ثبًْ ربىِ  ًینتٌؼ، اىک ُب، اىک ایي

 

 ؿكت؟ پؼؿ! ًینت تي ػؿ کَ ربًی ؿمیؼٍ، ًیوَ ثَ کَ ربًی

 

 تيییغ؟ هْهغ ًجْػم هي -

 

 ًؼیؼًن ثب ثغْاُؼ ّ ثکيؼ فرـ ػیؼًن اف کَ اًگبؿ هي ثَ پيت ىؼ، ػّؿ کالكَ

 .اینتبػ کٌؼ کن ؿا ػؾاثو اف کوی

 

 .ثْػًؼ ىؼٍ هبًٌؼ فهقهَ ُبین صـف

 

 .ػاػم هی ربى ّ کيیؼم هی فرـ کـػم، هی گلَ فػم، هی صـف عْػ ثب هي

 

 ؿكتٌت؟ هْهغ ًجْػم هي چـا ؿكتی؟ چـا ثبثب -

 

 .ام کـػٍ ػؿک ؿا هَیجت ّ كبرؼَ ػون تبفٍ

 

 .ثْػ پؼؿ ثؼّى ثبًْیِ  گل كبرؼَ، ػون

 

ـُم ُـامبى، ّ ػَجی  .ثـیؼ ؿا اهبًن ػؿػه کيیؼم، ػمتن اف ؿا ِم
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 امتغْاًن هـق تب ػؿػ ّ ؿا ػمتبًن مپیؼی کـػ ؿًگیي عْى گلتن، ّؼیلی آط

 .ؿمیؼ

 

 اه عبکنتـی ًگبٍ ثب ؿا ػمتبًن مـعی ثـگيت، موتن ثَ ىؼت ثب آثبى

 .آهؼ موتن ثَ ُـامبى ّ کـػ ىکبؿ

 

 ؿا ثْػًؼ تغت کٌبؿ کْچک هیق ؿّی کَ ُبیی کبؿؾی ػمتوبل ىؼت ثب

 .ثـػاىت

 

 :گلت ػَجی ّ کالكَ. کيیؼ فعن ؿّی ؿا ُب ػمتوبل ّ گـكت ؿا ػمتن

 

 ؿّاًی؟ کٌی هی چیکبؿ -

 

 :گلتن کـػٍ ؿا اه ؿكتَ هبهْؿیت پؼؿ ُْایِ  کَ ای ثچَ هخل ثـِ اف پـ

 

 ...ثبثبم پیو ثـم عْام هی -

 

 .ىؼ هِـثبى ّ کـػ ًگبُن کيیؼ، کبؿ اف ػمت

 

 .ُبیو چين ثـایِ  ؿكت هی ّؼق ػلن کَ ىؼ آثبًی ُوبى
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 ایٌزْؿی؟ ّلی! عْػم ثـهت هی -

 

 .کـػ ُبین لجبك ثَ ای اىبؿٍ

 

 اكتبػًؼ هی پبین رلْی ّ ىؼ هی پؼؿ ثَ ؿمیؼى هبًغ کَ ُبیی مٌگ ایي اف

 .آهؼ هی ثؼم

 

 ثیبؿی؟ لجبك ثـام ؿی هی -

 

 .ىؼٍ ثـاًگیق تـصن ّ آؿام فیبػی لضٌن ػاًنتن هی ُن عْػم

 

 .ؿن ّ ثْػ ؿن كؤ اهب، اّ چيوبى ػؿ

 

 .کـػ اتبم ی گْىَ کوؼِ  ثَ ای اىبؿٍ

 

 .ثپْىيْى پؾیـه ؿم هی هي تب. کوؼٍ تْی آّؿػم، ثـات ػاػ كـفاًَ فًؼایی -

 

 .ػاػم تکبى تبییؼ ی ًيبًَ ثَ ؿا مـم

 

 .ؿكت ثیـّى هضکوی ُبی هؼم ثب ّ فػ کْتبُی لجغٌؼ
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 ّ کـػم ثبف ؿا ػؿه ؿكتن، ؿًگ ای هٍِْ کوؼ موت ثَ منتی ّ کـعتی ثب

 .اًؼاعت عٔ اػَبثن ؿّی ریـه ریـ ٍؼای

 

 صویوت ؿًگ هيکی ىلْاؿ ّ ىبل ّ فػ ؽّهن تْی ثلٌؼ، ؿًگِ هيکی هبًتْی

 .ىؼ یبػآّؿ ؿا ُبین ؿّف ایي تلظ

 

ٍِ  ؿا ُب لجبك  ؿهت ّ گيبػ ُبی لجبك آى ثب ؿیغتن، کَ ُبیی اىک ُوـا

 .کـػم تؼْیِ اًگیق

 

 ػاعل کَ ؿا ؿًگن هيکی تغت ُبی کلو ّ کـػم تٌظین مـم ؿّی ؿا ىبلن

 .پْىیؼم ؿا ثْػًؼ کوؼ

 

 .فػم ثیـّى اتبم اف ّ کـػم ثٌؼ ػیْاؿ ثَ ؿا ػمتن

 

 .ًؼاىتن ػّمت ؿا ثیوبؿمتبى تـػػ اف پـ ؿاُـّی

 

 ؿا کنی ثی صل آهؼٍ، هی ثؼم الکلو ثْی ّ ثیوبؿمتبى اف ُویيَ هي

 .َکَنن ثی صویوتب االى، هي ّ کٌؼ هی الوب
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 موت ثَ ربًن ثی ُبی هؼم ثب کـػم مؼی ّ گـكتن ػیْاؿ ثَ ؿا ػمتن

 .ثـّم ثْػ هؼلْم رب ُویي اف کَ پـمتبؿ، ؿّثـّی اینتبػٍ آثبىِ  ّ پؾیـه

 

 فهیي ؿّی ُبین کلو ثـػاىتي، هؼم ثبؿ ُـ ثب ّ ثْػًؼ کْتبٍ ُبی هؼم

 .ىؼًؼ هی کيیؼٍ

 

 .ًؼاىتن ػّمت ؿا ّؼق ایي

 

 ام، هبًؼٍ پؼؿ ثؼّى کَ صبالیی کَ هْی آًوؼؿ ثبىن، هْی عْامت هی ػلن

 عْػم ثـای کَ هْی آًوؼؿ ىْػ، کبؿُبین پیگیـ تب ثبىن ًؼاىتَ ًیبف ؿا کنی

 .ثبىن کٍْ

 

 .ثْػ ًوبًؼٍ ثـاین ربًی کَ اكنْك! اكنْك اهب

 

 .ػیؼ هـا کَ ثـمن کٌبؿه تب ثْػ هبًؼٍ هؼهی چٌؼ

 

 ؿّثـّیو کَ ای ثـگَ ؿّی مـمـی اهْبی ّ گلت پـمتبؿ ثَ چیقی تٌؼ تٌؼ

 .فػ ثْػًؼ، گؾاىتَ

 

 .ؿمبًؼ هي ثَ ؿا عْػه ثلٌؼ هؼم چٌؼ ثب

 

 :گلت آهیق مـفًو ّ کـػ ؿیقی اعن
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 کوکت؟ ثیبػ ثگن پـمتبؿ ثَ ًؾاىتی چـا -

 

 هخل. آهؼ ػًجبلن ُن اّ ّ گؾىتن کٌبؿه اف. ػاػم تکبى ٓـكیي ثَ ؿا مـم

 !گـػى ّ مـ یک ػهیوب ثْػ، تـ ثلٌؼ هؼه! کـػ هی ام ُوـاُی ثبػیگبؿػُب

 

 ّ ػاػ ًيبى ؿا عیبثبى ٓـف آى ػمتو ثب ىؼین، عبؿد کَ ثیوبؿمتبى اف

 :گلت

 

! ثیبؿم هبىیٌْ هي تب ثوْى مغتتَ اگَ. کـػم پبؿک اًّزب ؿّ هبىیي ًجْػ رب -

 ُْم؟

 

 ثَ کْتبُی، ًگبٍ اف ثؼؼ. هبًؼم هٌتظـ صـف ثی ّ کيیؼم عیبثبى کٌبؿ ؿا عْػم

 گیذ مـم یکؼكؼَ،. ثْػ هبى كبٍلَ هتـی می صؼّػا  . ؿكت عیبثبى ٓـف آى

 .ًينتن فهیي ؿّی صبل ثی ّ منت ّ ؿكت

 

 .ًکٌن موْٓ عْامتن هی كؤ عیبثبًن، کٌبؿ ًجْػ هِن ثـاین

 

 عْىگلَ؟ ىؼٍ چی -

 

 مبلَ ػّ یکی ّ ثینت پنـ. ثـگيتن ػوت ثَ هْضکی ٍؼای ىٌیؼى ثب

 ربی. ثْػ اینتبػٍ مـم پيت ثْػ پیؼا ّرٌبتو اف آىْة کَ ُب آى اف ای،
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 ًيبى صـكو الجتَ ّ اه هیبكَ. فػ هی ؽّم تْی اه گًَْ ؿّی ی ثغیَ

 تَوین ّ ىؼم ثلٌؼ ربین اف ًؼاػم، اُویتی! ثْػ عـاثو رٌل ی ػٌُؼٍ

 .ثـّم آثبى موت ثَ گـكتن

 

 ربًی ی ُوَ ثب ّ ىؼ چٌؼىن گـكت، ؿا ثبفّین کَ ثْػم ثـًؼاىتَ هؼم ٌُْف

 .کٌن آفاػ ؿا ػمتن کـػم مؼی ػاىتن ثؼى ػؿ کَ

 

 ...ػّْی کي ّلن -

 

 ایي ثب چکبؿ ثگْیؼ ّ ثیبیؼ ىؼ ًوی پیؼا ًلـ یک ىلْؿی آى ثَ عیبثبى ػؿ

 ثْػًؼ؟ ىؼٍ تلبّت ثی ایٌوؼؿ هـػم هـػک؟ ػاؿی ػعتـ

 

 .ؿمیؼ گْىن ثَ آثبى ٍؼای هتؼبهجو ّ هبىیٌی تـهق ّصيتٌبک ٍؼای

 

 ىـف؟ ثی کٌی هی ؿلطی چَ -

 

 هي ثبفّی اف ىؼت ثب ؿا پنـ ػمت. ىؼ گيبػ ُبین چين ػاػه ىؼت اف

 .عْاثبًؼ ٍْؿتو ػؿ هيتی ّ کـػ رؼا

 

 ثْػ ًينتَ پنـ ی میٌَ ؿّی آثبى! ثْػم ىؼٍ ىْکَ

 

 .آهؼًؼ هی كـّ هؼؿت ثب ُبیو هيت ّ
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 !كؤ ثْػ هي ثـای فّؿه ًؼاىت، ؿا آثبى ثب هوبثلَ تْاى ؿیوْ پنـکِ 

 

 :گلتن تيْیو ّ امتـك ثب ّ ؿكتن آثبى موت ثَ آهؼم، عْػم ثَ

 

 !کي ّلو کيتیو، -

 

 ىؼًؼ، هی ؿػ تلبّت ثی ّ کـػًؼ ًوی کبؿی ُیچ هـػم کَ ثْػ ربلت ثـاین

 اًگبؿ کنی ُنتٌؼ، تَبّیـ ػمت ایي ىبُؼ مبػت ُـ ّ ؿّف ُـ کَ اًگبؿ

 !ًؼاىت ػؿػمـ ی صٍْلَ

 

 موت ثَ ّ ىؼ ثلٌؼ پنـک ؿّی اف ثْػ، ىؼٍ عٌک ػلو اًگبؿ کَ آثبى

 .ؿكت هبىیي

 

 ػاػ ثلٌؼی ٍؼای ثب ّ ثـگيت ثْػم اینتبػٍ ٌُْف کَ هي موت ثَ یکؼكؼَ

 :فػ

 

 !ىْ مْاؿ ثـػٍ؟ هبتت چـا تْ -

 

 ثبًْ مـ کَ آثبًی اف کـػم؛ ثـِ ثْػ، ىؼٍ آّاؿ مـم ثـ کَ ثلٌؼه ٍؼای اف

 .آهؼ ًوی عْىن ثکيؼ ُْاؿ
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 تٌِب مکْت فُـا ثِيت ثَ ؿمیؼى تب ّ ًينتن هبىیي ػؿ کـػٍ ثؾ ّ ػلغْؿ

 .ثْػ ثیٌوبى صـف

 

 هلجن لـفاًؼ، ؿا تٌن هجـُب مـػی ّ ىؼم کَ پیبػٍ ؿمیؼین، کَ هجـمتبى ثَ

 .ىؼ هچبلَ

 

 .ثْػین پؼؿ عبک مـ ثؼؼ ػهیوَ چٌؼ اكتبػم، ؿاٍ ثَ آثبى مـ پيت

 

 .ىؼ آّاؿ عبک کٌبؿ تٌن ّ ػاػًؼ ػمت اف تْاى فاًُْبین

 

 هٌتول تٌن ُبی ملْل تک تک ثَ اه مـػی کيیؼم، عبک ؿّی ؿا ػمتن

 .ىؼ

 

 .آّؿػ ػؿػ ثَ ؿا هلجن هٌضْك ؿثبى آى ثب ؿًگ، هيکی هبة آى ػؿ پؼؿ ػکل

 

 ؿا پلکت کٌبؿ ُبی چیي هي ّ ثقًی لجغٌؼ کَ کزبیی ثـاین؟ ثغٌؼی کَ کزبیی

 ُن ّ ثبىی هبػؿ ُن ثـاین کَ كؼایت؟کزبیی ثَ ثبًْ گل کزبیی ثيوبؿم؟

 ثٌيیٌن؟ ًظبؿٍ ثَ ؿا ُبیت چين ػنلیِ  کَ کزبیی پؼؿ؟

 

 .ثـیقػ کَ ًؼاىت اىکی هي چين ثْػًؼ، عيکیؼٍ ُبین اىک
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 هجل تب کْػکی عبٓـات ؽٌُن ػؿ ّ ثْػم فػٍ فل ػکل ثَ هنکْت ْٓؿ ُوبى

 .ىؼًؼ هی هـّؿ پؼؿ پـّاف

 

 ثْػ، ىکٌزَ مبىِ  ثَ یبػآّؿیيبى کَ ىیـیٌی عبٓـات

 

 !ُهـػى گلِ  صل اف پـ ػؿػًبک، ای ىکٌزَ

 

 ؿا ىلْاؿه عبک ّ ىؼ ثلٌؼ ؿّثـّین اف آثبى، کَ گؾىت مبػت چٌؼ ًلِویؼم

 .تکبًؼ

 

 پؼؿم عبک ثَ آىکبؿ ؿوی ثب ًينتَ، ؿّثـّین این آهؼٍ ّهتی اف آهؼ یبػم تبفٍ

 .گْیؼ هی لت فیـ ؽکـُبی ّ ػّعتَ چين

 

 :گلت فػ هی هْد آى ػؿ هِـثبًی کَ ٍؼایی ثب ّ آؿام

 

 پب اف ػّثبؿٍ ّگـًَ کٌی امتـاصت ثبیؼ. ثـین ىْ ثلٌؼ ًینت؟ ثل ثبًْ -

 .هیلتی

 

 :فػم لت ًبؿاصتی ثب
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 ثوًْین؟ ُن ػیگَ کن یَ ىَ ًوی -

 

 :گلتن عْػم ثب. کـػ ًگبُن ػاؿ ؿن

 

 کَ ُویي اٍال. ػاؿػ ؿا عْػه فًؼگی ّ کبؿ! ًینت هي پـمتبؿ کَ اّ عت" 

 تْهؼی پـ! ّالؿیـ ثْػٍ اه هِـثبًی ّ لطق مـ اف ثْػٍ ُوـاُن ُن ایٌزب تب

 .ًینت عْثی چیق

 

 ثـای کنی ُـ ػمت ثَ چين ّ ىْم ًلل ػقت ثی ًجبیؼ ؿكتَ پؼؿ کَ صبال

 ثگؾاؿم ًجبیؼ! حبًیَ ُویي صبال، ُویي اف ىْم، ثلٌؼ ثبیؼ. ثؼّفم یبؿی ّ کوک

 .ىْػ ام فًؼگی ّاؿػ تـصن

 

 ػؿ کَ عؼایی! ػاؿم عؼایی اهب ػؿمت؛ َکَنن، ثی ػؿمت؛ ام، ىکنتَ هي

 .امت ًقػیکی ُویي

 

 ! "ثیبّؿػ ٓبهت پؼؿ ثؼّى کَ هٌی ػیگـ؛ هيِ  یک ثيْم ثبیؼ ىْم، ثلٌؼ ثبیؼ

 

 

 

 ٌُگبم پؼؿ ُویيگی ًزْاُبی یبػ ثَ ّ فػم ؿهون ثی فاًْی ثَ ؿا ػمتن

 .ثـعبمتن ّ کـػم فهقهَ"  ػلی یب"  لت فیـ ثـعبمتي،
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 .ثـػ هی اّرو ثَ ّ گیـػ هی ؿا ًبتْاى ػمت هْال گلت هی ُویيَ پؼؿم

 

 ىبًَ ثـ کَ ؿن اف کُْی ثب ّ اًؼاعتن پؼؿ مـػِ  ّ اثؼی آؿاهگبٍ لَ ؿا آعـم ًگبٍ

 .اكتبػم ؿاٍ ثَ هجـمتبى عـّری موت ثَ کـػ، هی مٌگیٌی ًضیلن ُبی

 

 ثَ کـػ، صـکت آثبى ّ گـكتن رب هبىیي ػؿ ّهتی تب کَ ثْػ هيـْل آًوؼؿ كکـم

 .ًیبهؼم عْػم

 

 :فػ ٍؼاین ای گـكتَ ٍؼای ثب کَ ثْػین ؿكتَ ؿا هنیـ اف کوی

 

 ثبًْ؟ -

 

 .فػم فل ؿعو ًین ثَ ّ گـكتن ػؿگؾؿه ُبی آػم ّ عیبثبى اف چين

 

 .ثْػ ىت میبُی ثَ هُْبیو،

 

 لضظَ یَ گـكت، ؿّ ػمتت پنـٍ اّى ػیؼم فػم، ػاػ مـت کَ ثجغيیؼ -

 !ىؼم ػیًَّْ

 

 ثْػ آتو ؿّی آةِ  اًگبؿ اٍال. صـكو ایي اف ؿكت ؿٌذ ػلن ثغْاُیؼ، ؿا ؿامتو

 .ثْػ گـكتَ آثبى اف ػلن اًگبؿ ًَ اًگبؿ ّ کـػم كـاهْه ؿا ػلغْؿین آًی ثَ کَ



 کتاب باز

www.ketabbazz.ir Page 151 
 

 

 .ىؼم ػؾاثت ثبػج هي... ای عنتَ تْام ًینت، هِن -

 

 تيـ پیچیؼ، هی ؿامتوبى موت عیبثبى ػؿ کَ ُوبًطْؿ ّ کـػ ؿلیظی اعن

 :فػ

 

 !مـی تبد تْ چیَ؟ ػؿػمـ ّ ػؾاة! ُب ؿّ صـف ایي ًيٌْم ػیگَ -

 

 آهؼ، ػؿ ؿهـــٌ ثَ ػلن ّ آثبى ثْػىِ  مـ تبدِ  اف ًينت لجن ؿّی هضْی لجغٌؼ

 .ػاىتن ػّمت ؿا آػم ایي هي

 

 ُبی پـػٍ اف چين کـػم مؼی ّ ىؼم پیبػٍ کـػ، تْهق کَ عبًَ رلْی

 .ثگیـم عبًَ ػؿ ػم تنلیت

 

 :گلت کَ ثْػم ًجنتَ ؿا هبىیٌو ػؿ ٌُْف

 

 ُـ ػاىتی، هيکلی ُـ... ثبه عْػت هـاهت ػاعلَ، ات هؼَْهَ ػوَ -

 ثبىَ؟. كؤ فًگَ یَ عـرو! ُنتن هي ثْػ؛ کَ مبػتی

 

 ُبین ىبًَ میبٍ ُبی پـػٍ ایي ثقًن، پل ؿا ثـْن تب کيیؼم ػویوی ًلل

 .ثْػًؼ کـػٍ تـ عن ؿا
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 .هيکالتن کـػى صل تٌِبیی ثَ کٌن ػبػت ثبیؼ ًینت، الفم_ 

 

 عبًَ موت ثَ فیـلجی عؼاصبكظیِ  ثب ّ ػاػ تکبى مـی. ىؼ ؿوگیي ًگبُو

 .کـػ ام ثؼؿهَ

 

 .ىؼم عبًَ ّاؿػ ّ اًؼاعتن هلل ػؿ ؿا کلیؼ لـفاى، ُبیی ػمت ثب

 

 .ثبؿیؼ هی ؿن کٌزو، تْتِ  ُبی ػؿعت ّ صیبٓ اف

 

 .ثْػ ؿّس ثی چٌیي کَ ثْػًؼ پبىیؼٍ ؿن گـػ رب ُوَ ثَ اًگبؿ

 

 چيون رلْی پؼؿ ربى ثی تَْیـ ّ اكتبػ صیبٓ ی گْىَ تغت ثَ چيون

 .ىؼ فًؼٍ

 

 ُوی ُن ّ ثؼؼی ُبی هطـٍ ثـای ؿاُی چکیؼ، کَ اىکن ی هطـٍ اّلیي

 ّ ىْؿ ثبؿاًی ثبؿیؼم، ؿا پؼؿ ًجْػى ّ تٌِبیی ؿنِ  ی ُوَ ّ ىؼ ثبف ْٓالًی

 ...کي عـاة عبًَ

 

 

 

 چِبؿم كَل
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 ؿنِ  ثب آهؼى کٌبؿ اهب امت، كـمب ٓبهت ّ مغت عیلی ػقیق، ػاػى ػمت اف

 .امت اًؼٍّ عْػِ  اف تـ مغت هـاتت ثَ آى،

 

 ّ ىْػ هی تبؿیک عبًَ ًجبىؼ، کَ پؼؿ. امت عبًْاػٍ متْى ّ گبٍ تکَ پؼؿ،

 .گیـػ هی هـگ ؿًگ فًؼگی

 

 اف ثْػ، عْاُـم ّ ثـاػؿ هبػؿ، ػاػى ػمت اف پؼؿم، ػاػىِ  ػمت اف هي، ثـای

 !چیقم ُوَ ػاػى

 

 .کـػ ؿا ػاىتي هبػؿ ُْای ػلن ُویيَ اف ثیيتـ پؼؿ، هـگ ثؼؼ اف

 

 ّ ُن ثب ؿا، ػظین هَیجت ایي ؿا، ؿن ایي تب ػاىتن هبػؿی عْامت هی ػلن

 .ثیبّؿین تبة ُن کٌبؿ

 

 هي اهب ثیبیؼ؛ کٌبؿ ًجْػًو ثب تْاًؼ هی تـ ؿاصت ُهـػٍ، هبػؿه ثؼاًؼ آػم ّهتی

 ػاىت کيْؿ ُویي آموبى فیـ کَ هبػؿی ػاؿم، هبػؿی کَ ػاًنتن هی

 ثؼّى ػیْاؿی چِبؿ یک ػؿ ػعتـه کَ ًجْػ ُن عیبلو ػیي ّ کـػ هی فًؼگی

 !هبًؼٍ َکل
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 ثب ؿا ثـاػؿم ّ گـكت ًوی ٓالم هبػؿ اگـ کـػم هی كکـ کَ ثْػ ّهتی آى اف ثؼتـ

 ػاىتن؛ ثـاػؿاًَ آؿْىی ّمؼت ثَ گبُی تکیَ االى هي ثـػ، ًوی عْػه

 اللجبی ّ ثبىؼ ُن هخل عبًْاػگیوبى ًبم کَ ًلـ یک عْػم، ُوغْى کنی

 .ثْػ ثِؼاػ ًبهو کَ ثـاػؿی ثبىین، کـػٍ ُزی ُن ثب ؿا عبًْاػٍ

 

 کبؿ ربی یک اًگبؿ ُویيَ اهب ثْػ ثـاػؿ ُن عیلی ثْػ؛ ثـاػؿ هي ثـای آؿهیي،

 .لٌگیؼ هی

 

 اّد ثبىی، َکل ثی صبل ػیي ػؿ ّ ثبىی ػاىتَ عبًْاػٍ عْػت کَ ایي

 .امت كبرؼَ

 

 ّ ثبىن ّ عْػم هْاظت کَ ملبؿه کلی ثب ؿّف چٌؼ اف ثؼؼ هؼَْهَ ػوَ

 .ىؼ اه عبًَ ّ آثبػ عـم ؿاُی ؿیـٍ

 

 تٌِب ػوَ ّ پؼؿم. ػاىت مي مبلی ىَت ّ ثْػ پؼؿم ثقؿگ عْاُـ ػوَ،

 ػاػٍ ػمت اف ای فلقلَ ػؿ ؿا هبػؿىبى ّ پؼؿ کْػکی ػؿ. ثْػًؼ ُن کبؿ ّ کل

 ىؼٍ ثقؿگ ثْػ، ىؼٍ كْت مبل چٌؼ اف ثؼؼ ُن اّ کَ ػوْیيبى پیو ّ ثْػًؼ

 کَ ىـلو ثغبٓـ ػفكْل ػؿ ّ ثْػ آثبػ عـم اُل کَ لـ هـػ یک ثب ػوَ. ثْػًؼ

 تول ىُْـه ىِـ ثَ ّ کٌؼ هی افػّاد ػاىتَ، آهؼ ّ ؿكت ثْػ كـه تبرـ

 ثَ فیبػی چیق ُب آى اف. ثْػ پنـ ػّتب ّ ػعتـ ػّتب ُن افػّاريبى صبٍل. هکبى

 ػوَ ثیيتـ. ثْػم ؿاٌُوبیی ثْػهيبى ػیؼٍ کَ ثبؿی آعـیي ًؼاىتن، عبٓـ

 .هیقػ مـ هب ثَ کَ ثْػ
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 اف کوی تْاًنتن ثبالعـٍ صویؼ ػایی ّ فًؼایی آثبى، ّ آؿهیي ُبی کوک ثب

 .ثیبین ثیـّى ُبین ؿََ ّ تٌِبیی الک

 

 ىـّع ػّثبؿٍ هقّى ػؿ ؿا کبؿم ثیوبؿمتبى، اف ىؼًن هـعٌ اف ُلتَ ػّ اف ثؼؼ

 کَ هٌی ثـای ثْػ، صبلن ىؼىِ  عْة ثـای ػطلی ی ًوطَ ُویي ّ کـػم

 ّ هقّى ػؿ کبؿ ػاىتن، ػّمت ؿا کبؿم ػویوب ّ ثْػم لجبك ٓـاصی ػبىن

 .ثْػ ػؿهبى هخل ُهؼ ػًیبی ػؿ ىؼى ؿـم

 

 .ىْم مـپب تْاًنتن هبٍ، چِبؿ گؾىتي اف ثؼؼ ثبالعـٍ

 

 ای عبًَ ػؿ تٌِب، ّ تـمیؼ ًوی تٌِبیی اف کَ ثْػم مبلَ ًْفػٍ ػعتـی صبال،

 .کـػ هی فًؼگی پؼؿه عبٓـات اف پـ

 

 هْل عْػم ثَ هي ّلی کٌن فًؼگی ُوـاُيبى کَ کـػ اٍـاؿ عیلی فًؼایی

 ُـ ثب ّ ثبىؼ هْی ثبیؼ گلت هی پؼؿم کَ ثبًْیی ثيْى ّ ًيکٌن ثْػم ػاػٍ

 .ًلـفػ ثبػی

 

 کٌبؿ ؿون ثب هي تب کـػ ًوی ٍجـ ّ ثْػ گیـ مغت هؼلوی فًؼگی ُـصبل، ثَ

ِِ  فًؼگی،! کٌؼ پِلِی ثـاین ؿا ؿّفُبیو ػّثبؿٍ ثؼؼ ّ ثیبین  هی هْی آػِم

 !عْامت

 

*** 
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 .اكتبػ ػاعل ثَ ػؿ الی اف ملیؼی پبکت کـػم، ثبف کَ ؿا صیبٓ ػؿ

 

 .ثـػاىتن ؿا پبکت ّ ىؼم عن ّ ثنتن مـم پيت ؿا ػؿ

 

 .کـػم ًگبٍ توجـ ثؼّى یِ  ًبهَ پبکت ثَ تؼزت ثب

 

 ثْػ؛ ىؼٍ ًْىتَ فیجبیی عٔ ثب کَ ای رولَ ػیؼى ّ پبکت پيت ػیؼى ثب

 :ىؼًؼ گـػ ُبین چين

 

 " ػًیب ثبًْیِ  تـیي، ُگل ثـای" 

 

 .ؿكتن عبًَ ػاعل ثَ ّ ػؿآّؿػم پب اف ؿا ُبین کلو تؼزت ثب

 

 .ػاػم تکیَ ؿًگ هـهق ُبی پيتی ثَ ّ ًينتن ثغبؿی کٌبؿ

 

 ثیٌی فیـ آىٌبیی ّ هالین ػطـ کـػم، ثبف کَ ؿا عْؿػٍ تب آچبؿ کبؿؾ ّ پبکت ػؿ

 .پیچیؼ ام

 

 ...آثبى ػطـ ثْػ؛ اّ ػطـِ  ػطـ،
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 اًؼاعت هلجن هیبى ؿا تْ ػين کَ عؼایی ًبم ثَ" 

 

 

 

 !مالم ثبًْربًن،

 

 ُویيَ صبلت کي تاله گْین هی ثبىؼ، عْة صبلت اهیؼّاؿم گْین ًوی

 هی ثََؼم عْػم اف ثیٌن، هی ؿا ؿوگیٌت ُبی چين ّهتی چْى ثبىؼ، عْة

 .ثگیـًؼ ؿن ؿًگ ُبیت چين ام گؾاىتَ ّ ام فًؼٍ کَ آیؼ

 

 آثبًی ؿّفُب، ایي ّلی آیؼ، ًوی هي ثَ فیبػ فػى، صـف رْؿی ایي کَ ػاًن هی

 ایي اًگبؿ ًینت، مبل چٌؼ ّ ثینت ایي آثبىِ  ىجیَ کَ ىؼٍ هتْلؼ هي ػؿ

 !تبفٍ ّ ثکـ امت، ًْ ّ رؼیؼ آثبى،

 

 ؿا ػًیبین کَ ػنلت ؿًگِ ثَ ُبی چين ثگْین؛ ُبیت چين اف ثـایت ثبیؼ ثبًْ

 .اًؼ ثـػٍ تبؿاد ثَ

 

 ػاؿّمبفی ػاًيزْی یک ثَ ًْىتي امتؼبؿٍ ّ فػى صـف ًْع ایي ػاًن هی

 !ای کـػٍ ىبػـم کَ کٌن چَ اهب آیؼ، ًوی
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 ىؼٍ، ُهؼ ّ االًی ُبی ػالهَ اثـاف ی ُوَ عالف ثـ عْامت هی ػلن کَ

 .ثگْین ػين اف ؿّػؿثبینتی ثی ّ ثٌْینن ًبهَ ثـایت

 

 االى ًجبىؼ ػؿمت ىبیؼ ّ ای ػاػٍ ػمت اف ؿا پؼؿت تبفٍ ػاًن هی ثبًْربى؛

 .ثگْین ؿا ُب صـف ایي

 

 .کْثؼ هی اهبى ثی ؿّفُب ایي هلجن ّلی،

 

 ثـای کَ ػاؿم ؿـیجی صبلِ  یک ًؼاؿم؛ ؿا ات ػّؿی ٓبهت ثغْاُی ؿا ؿامتو

 ...ًبآىٌبمت ُن عْػم

 

 ػؿمت اگـ ام، کـػٍ تؼجیـه ػين ثَ کَ ام ػیؼٍ چيوبًت ػؿ چیقی هي

 مبػت صْالی اهـّف، ػاؿی؛ ػّمت ؿا ػیْاًَ هيِ  ایي ُن تْ ّ ام كِویؼٍ

 .ثیب ام ًْىتَ کَ آػؿمی ثَ ُلت؛

 

 ثـایت ؿّ ػؿ ؿّ ؿا ُب ػبىوبًَ ایي آهؼی اگـ کَ کٌن هی توـیي ػاؿم ٍجش اف

 ...ثیب ػلن؛ پیو کي ملیؼم ؿّ ثگْین،

 

 

 

 " آثبى ػاىت، عْاُؼ ُویيَ ّ ػاؿػ ػّمتت کَ کنی
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 .ام اینتبػٍ کزب ػاًنتن ًوی عْاًؼم، کَ ؿا ًبهَ

 

 آموبىِ  ػؿ کَ یب ُنتن ُب پيتی ثَ فػٍ تکیَ ّ عبًَ ػؿ االى ػاًنتن ًوی

 !عْىجغتی کـاىِ  ثی

 

 !ثْػم آثبى ػبىن ثْػم، ىٌبعتَ ؿا عْػم ّهتی اف هي کَ ثْػ ایي صویوتو

 

 کِی؟ اف ّ کزب اف ػهیوب ػاًن ًوی

 

 ُبی مبل ُب آػم اف ثؼْی ثیٌی هی ّ آیی هی عْػت ثَ ُبیی ّهت یک

 !ثبىؼ صْامت کَ ایي ثؼّى اًؼ کـػٍ عْه رب ػلت ػؿ کَ امت مبل

 

 کوکيبى ّ اؿتجبٓ هبػؿی ی عبًْاػٍ هبػؿم، ّ پؼؿ ٓالم ّرْػ ثب کَ ایي ىبیؼ

 .ىؼ ًقػیکی ایٌِوَ ثبػج ًکـػًؼ هطغ پؼؿ ّ هي ثب ؿا

 

 ّ ثجیٌن آهبربى ی عبًَ ّ صویؼ ػایی ی عبًَ ػؿ ؿا آثبى ؿّف ُـ هي کَ ایي

 .ىْم ػهین ؿكتبؿُبیو ّ صـکبت ثَ ًبعْامتَ

 

 رؼی صتی ّ ؿكتبؿُب ُبیو، ػبػت ػاىت، هي ثـای رؾاثی ىغَیت آثبى

 .ػاىتن ػّمت ؿا ُویيیگیو ثْػىِ 
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 ّهتی ػاًن هی هخال کَ ام ىؼٍ ػهین ؿكتبؿُبیو ثَ آًوؼؿ مبل، چٌؼ ایي

 .ثغْؿػ ؿا ثـْو تب رْػ هی ؿا لجو ی گْىَ امت، ًبؿاصت عیلی

 

 !کيؼ هی ػوین ًلل ُن مـ پيت امت، کالكَ ّهتی هخال یب

 

 ػاىتَ ػّمت هـا آثبى کـػم ًوی ؿا كکـه ّهت ُیچ ُب، ایي ی ُوَ ثب

 .ثبىؼ

 

 کٌؼ هی ثبفی ًبهَ کَ آثبًی ایي ثب فیبػی آهبهٌيبًَ ّ رؼی اعالم آى ثب آثبى،

 ثْػم عْاًؼٍ ربیی ّ امت ثیگبًَ فًؼ هی كبًتقی ی ػبىوبًَ ُبی صـف ّ

 !ًینتی آًچَ ىؼىِ  امت، ُویي ػين ؿمبلت ىبیؼ کَ

 

 .ثقًن كـیبػ عْىی اف عْامت هی ػلن کَ ػاىتن عْثی صل آًوؼؿ

 

 ػاؿػ؛ ػّمتت اكتبػٍ، ػاهو ػؿ ػلت ُبمت هؼت کَ کنی ثلِوی ّهتی

 !کٌی هی ػؿک ؿا ػين هؼٌی تبفٍ

 

 ػیْاى ّمٔ ُن ثؼؼ ّ پبکتو ػاعل ّ کـػم تب ثِب، گـاى ای ىی هخل ؿا ًبهَ

 .گؾاىتن پؼؿم صبكع

 

 !ثلِوؼ ُن صبكع ؿا آثبى ُبی ػبىوبًَ ثگؾاؿ
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 کنی ّهتی هي ًظـ ثَ ثـّم، ثْػ ًْىتَ ثـاین کَ آػؿمی ثَ عْامتن هی

 ثبیؼ هي ثـّػ، تبؿاد ثَ ثیٌتبى ػين تب کٌی ػمت ػمت ًجبیؼ ػاؿی ػّمت ؿا

 رب ًبهَ ؿّی ػطـه کَ ثْػ، ػبىن کَ آثبًی ػیؼم، هی ؿا آثبى ّ ؿكتن هی

 .ثْػ هبًؼٍ

 

 فاًْین ؿّی تب ّ ثْػم ػّعتَ عْػم کَ ًلتی آثی کتبى هبًتْی. ؿكتن اتبهن ثَ

 .پْىیؼم ؿا ثْػ

 

 ؿا ثْػ ْٓمی ّ ملیؼ ّ ای مـهَ ُبی ؿًگ هغلْٓ کَ ؿا ام پبییقٍ ىبل

 اتبم اف ام، ػمتی کیق ّ ؿًگ ْٓمی مْییيـت ثـػاىتي اف ثؼؼ ّ پْىیؼم

 .فػم ثیـّى

 

 صیبٓ ػؿ اف گلتي اللَّ ثنن ثب ّ پْىیؼم ؿا ؿًگن هيکی امپـت ُبی کلو

 .فػم ثیـّى

 

 کَ ػیْاؿهبى ثَ ػیْاؿ ی ُونبیَ پنـ. ػیؼم ؿا اؿػالى ؿمیؼم، کَ کْچَ مـ

 !عْػه ثـای ثْػ ىبؿالتبًی کٌن، ػـُ چَ کَ پنـ. ثْػ پیـ فًی

 

 مَ ػّ صبال، ّ ثْػ ىؼٍ ثبفػاىت ىتن ّ ّـة ثغبٓـ پیو هبٍ ىو پٌذ،

 !ثْػ ىؼٍ آفاػ فًؼاى اف یؼٌی ایي ّ ػیؼهو هی ىؼ هی ؿّفی
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 ىؼم ؿػ کَ کٌبؿه اف کـػم، تـ تٌؼ ؿا ُبین هؼم ّ گـكتن ُیقه ًگبٍ اف چين

 :ىٌیؼم ؿا ٍؼایو

 

 !پـًنل ثغیـ ػَـ -

 

 کْچَ اف ثیيتـی مـػت ثب ّ کـػم ًخبؿه" ثیيؼْؿی" لت فیـ کـػم، اعن

 .ؿكتن ثیـّى

 

 ثب ؿا ؿّفم ثِتـیي تب ىؼی هی آفاػ ثبیؼ االى کَ ًضنت ی هیبكَ آى ثَ لؼٌت

 !کـػی هی عـاة ات ًضنی

 

ِِ  هبهي ثـّم، تب ثْػ گلتَ آثبى کَ ربیی  ػؿ ػویوب کَ ربیی ثْػ، عْػم آؿاهوِ

 .کـػم هی عْىجغتی اصنبك آًزب

 

 .ثْػ ػاػٍ پٌبُن ُویيَ هِـه، ثب کَ ای اهبهقاػٍ

 

 اهبم ثـاػؿ کَ ای اهبهقاػٍ ىِـ، ثبفاؿ اثتؼایی عیبثبى ّمٔ ػؿ ای اهبهقاػٍ

 اهبهقاػٍ گیـ؛ ػمت ّ ؿئْف ُوبًوؼؿ ُن عْػه ّ ثْػ النالم ػلیَ ؿّب

َهجب ِِ  .النالم ػلیَ َمجِق
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 ػاعل اف ّ ىؼم ّاؿػ ثْػ ُب عبًن هغًَْ کَ ػؿی اف ؿمیؼم، کَ اهبهقاػٍ ثَ

 ای كیـّفٍ ُبی گل کَ ملیؼی چبػؿ ثْػ، چبػؿُب گؾاىتي ثـای کَ ربیی

 .ثـػاىتن ؿا ػاىت ؿًگی

 

 .ىؼم اهبهقاػٍ ثبٍلبی ّ ثقؿگ توـیجب صیبٓ ّاؿػ ّ کـػم مـ ؿا چبػؿ

 

 .ؿكتن رلْتـ ّ ػاػم مالم لت فیـ ُب گلؼمتَ ثَ ؿّ

 

 .آهؼ صیبٓ ػاعل ثَ آهبیبى ػؿة اف کَ ػیؼم ؿا آثبى تـ، ٓـف آى کوی

 

 !کـػ ًگبُن کـػم، ًگبُو

 

 .اكتبػین ؿاٍ ثَ صـم موت ثَ ُـکؼام ّ فػ لجغٌؼ فػم، لجغٌؼ

 

 کـػم، صل کَ ؿا فهیي کق ُبی مٌگ مـػیِ  گؾاىتن، صـم ػاعل کَ پب

 .ىؼ ربؿی اىکن

 

ِِ  ػطـ ّ ثْمیؼهو ّ ؿكتن ّـیش موت ثَ  ػل ّ ربى ثب ؿا گالثو عْهِ ِِ

 .عـیؼم

 

 .ثْػ پؼؿ ثـای کَ اىکی کـػم، پبک ؿا اىکن
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 .عْاًؼ هی اهي ی اهبهقاػٍ ایي ػؿ ُویيَ ؿا هــثو ًوبف کَ پؼؿی

 

 :کـػم ًزْا لت، فیـ

 

 هی هنوت پٌبُوَ کَ اهبهقاػٍ ُویي ثَ ثیبؿ، ثـام عیـٍ کَ ُـچی عؼایب" 

 ..."کٌن لول ؿّ عْىجغتی ثبثب ثؼؼ کي کبؿی یَ ػم،

 

 .آهؼم ثیـّى ّ کيیؼم صـم گالةِ  ثؼیلِ  ثی ػطـ اف ًلنی

 

 .ثْػ ًينتَ مـػی ػـم ُبین ػمت کق ّ کْثیؼ هی اهبى ثی هلجن،

 

 ؿا عْػ هؼيْم ُب مبل اف پل عْامت هی کَ ػاىتن ؿا ػبىوی اصنبكِ 

 !ثجیٌؼ

 

 کَ ؿا ثْػًو هي ػبىنِ  کـػم، هی كکـ کَ آثبى ثَ اهب چـا، ػاًنتن ًوی

 .گـكتن هی ُگـ کـػم، هی تَْؿ

 

 کتبى ىلْاؿ ّ ؿًگ ای مـهَ ی هـػاًَ پیـُي آى ثب... ػیؼهو ٍضي، ػاعل

 ُن متی چَ اًؼاعتن؛ عْػم ُبی لجبك ثَ ًگبُی. ثْػ ىؼٍ آهبتـ هيکی

 !ثْػین کـػٍ
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 .ؿمبًؼ ام هؼهی یک ثَ فّػتـ ؿا عْػه ؿكتن، موتو ثَ هؼم چٌؼ

 

 :گلتن ّ کـػم پیؼا ؿا ٍؼاین ؿّیبُبین، ّ كکـُب ثیي

 

 !مالم_ 

 

 .آهؼ هی ُبیو چين ثَ ػزیت ثْػ، هِـثبى لجغٌؼه

 

 عْثی؟! مالم_ 

 

 فػ کَ صـف ثغْاُیؼ، ؿا ؿامتو! عْثن یؼٌی کَ ػاػم تکبى ؿا مـم آؿام

 .کـػم گن ؿا ٍؼاین ثبف ّ ؿكت ػؿ ػمتن اف کالم ی ؿىتَ

 

 :گلت ّ چـعبًؼ آـاف ثَ ؿا ًگبُو

 

 هْاكوی؟ ثقًین؟ُْم؟ صـف ّ ثيیٌین ربیی یَ ثـین ثٌظـت_ 

 

 ؿا صـكن ثبف هجبػا کَ گـكتن ُبیو چين اف ؿا ًگبُن ّ کـػم ٍبف ؿا ٍؼاین

 .ثـّػ یبػم

 

 .ثـین هْاكون،! اُّْم_ 
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 !ثیٌوت هی ثیـّى پل_ 

 

 ثیـّى کبهل ایٌکَ اف هجل اكتبػ، ؿاٍ آهبیبى عـّری موت ثَ ّ گلت ؿا ایي

 ثَ کوی ػاػ، مالهی اهبهقاػٍ ُبی گلؼمتَ موت ثَ ّ ثـگيت ثـّػ،

 .ؿكت ثیـّى ثؼؼ ّ ىؼ عن اصتـام ی ًيبًَ

 

 اف هجل ّ ؿكتن ُب عبًن هنوت موت ثَ ُن هي ًينت، لجن ؿّی لجغٌؼی

 .ػاػم مالم ّ ثـگيتن ؿكتٌن ثیـّى

 

 .فػم ثیـّى ّ کـػم هـتت ؿا ىبلن ّ گؾاىتن ربیو مـ ؿا چبػؿ

 

 .ؿكتن ثْػ اینتبػٍ ُب هـبفٍ اف یکی کٌبؿ کَ آثبى موت ثَ

 

 :گلت ّ فػ لجغٌؼی

 

 ثـین؟ کزب_ 

 

 .اًؼاعتن ثبال ًؼاًنتي ی ًيبًَ ثَ ؿا ُبین ىبًَ

 

 !كؤ ًجبىَ ایٌب ّ ىبپ کبكی! ػًّن ًوی_ 
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 ًجبىَ؟_ 

 

 :کـػم ًگبُو ُب عٌگ هخل. ثْػ ىؼٍ هتؼزت ٍؼایو

 

 چیَ؟_ 

 

 .ىؼ کذ ثبال موت ثَ لجو

 

 ًجبىَ؟ کبكَ_ 

 

 .کـػم روغ ىٌْم هی آّؿی چٌؼه صـف کَ اًگبؿ ؿا ٍْؿتن

 

 یَ تْی ثيیٌی چیَ! هتٌلـم ىبپِ  کبكی چی ُـ اف هي! عؼا ؿّ تْ ًَ! ّای_ 

 ...ًینت ػبىوبًَ ُن اٍال ثٌظـم تبؿیک؟ ّ کٌٌؼٍ علَ كْبی

 

 ّ ام گلتَ چَ كِویؼم تبفٍ پـیؼًؼ، ثبال اثـُّبیو ؿمیؼم، کَ صـكن ایٌزبی ثَ

 .گؾاىتن ػُبًن ؿّی ؿا ػمتن ّ کيیؼم" ُیغ"

 

 آة عزبلت اف تب ػفػیؼم ؿا ًگبُن هي ّ ًگیـػ اه عٌؼٍ تب گـكت گبف ؿا لجو

 .ًيْم
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 !هظلْم ُبین چين ّ اًؼ ىؼٍ گلی ُبین لپ االى ػاًنتن هی

 

 تـ آًطـف کوی کَ هبىیٌو ثَ فػ؛ هی هْد آى ػؿ عٌؼٍ کَ ٍؼایی ثب آثبى،

 :گلت ّ کـػ اىبؿٍ ثْػ پبؿک

 

 !ػبىوبًَ ربی یَ ثـین تب ىْ، مْاؿ ثلـهب پل_ 

 

 موت ثَ صـكی ُیچ ثی ّ عزبلت اف ىؼم آة کلوَ ّاهؼی هؼٌبی ثَ

 .کـػم تٌؼ پب هبىیي

 

 ثْػم مبکت آًوؼؿ کزبمت، ػاًنتن ًوی کَ ربیی موت ثَ هنیـهبى ػؿ

 :گلت هؼتـُ آثبى کَ

 

 !ثبثب ثقى صـكی یَ_ 

 

 :ػاػ اػاهَ ثيٌْم هي کَ ْٓؿی اهب لت فیـ ثؼؼ ّ

 

 ثگَ؟ عْاػ هی ػاؿم ػّمتت یَ چطْؿی! گلتَ چی اًگبؿ صبال_ 
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 مـكَ کَ ىؼ چَ ػاًن ًوی ّ ىؼًؼ گيبػ ُبین چين پـّایو ثی صـفِ  اف

 .گـكت ام

 

 .ىؼ ًوی ُن توبم ّ کـػم هی مـكَ ُن مـ پيت

 

 :گلت مـُن پيت ّ تٌؼ تٌؼ ثْػ، ىؼٍ ُْل کَ آثبى

 

 ...ػعتـ ثکو ػوین ًلل عْثی؟ ثبًْ؟ ىؼی چی ىؼ؟ چی_ 

 

 .ػاػم ثیـّى ىتبة پـ ؿا ثبفػهن ّ گـكتن ػوین ػم چٌؼ

 

 :گلتن آُنتَ ّ کـػم ٍبف ؿا ٍؼاین گـكتن، آؿام کَ کوی

 

 !عْثن عْثن،_ 

 

 .ػاىت ّا تالٓن ثَ ؿا هلجن ثْػ، عیبل آمْػگی مـ اف کَ ػویوو ًلل

 

 ...عؼاؿّىکـ! ُْف_

 

 :ػاػ اػاهَ کَ فػم هضْی لجغٌؼ
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 ُنتی؟ عزبلتی آًوؼؿ چـا تْ ػعتـ آعَ_ 

 

 :کـػم ػُْ ؿا صـف هوکي ىکل تـیي ًبىیبًَ ثَ

 

 هیـین؟ ػاؿین کزب_ 

 

 :گلت کـػ هی ػُْ ؿا ػًؼٍ کَ ُوبًطْؿ ّ فػ گيبػی ّ گل لجغٌؼ

 

 ...کَ آعـه_ 

 

 :ػاػ اػاهَ ّ عْؿػ ؿا صـكو

 

 ثِو چی... ثـام تلغَ ُن ثِن ػٍ هی آؿاهو ُن کَ ربیی هیـین_ 

 اػثیبت؟ تْی هیگلتي

 

 :گلتن مـیغ ثْػ، هنلٔ اػثیبت ثَ

 

 !پبؿاػّکل_ 

 

 کن کن کَ ای ربػٍ ثَ ؿا ًگبُو ػّثبؿع ّ اًؼاعت موتن ثَ ًگبُی ًین

 :ػّعت کـػ هی عبؿروبى ىِـ اف ػاىت
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 آتو ؿّی آةِ  عْػ، ّ کيؼ هی آتو ثَ کَ تْ، ُبی چين یؼٌی پبؿاػّکل_ 

 ...امت

 

 ٍْؿتن پْمت ثَ عْى ىؼ هی ثبػج آثبى، فثبى اف ىٌیؼًيبى ّ ُب صـف ایي

 .ثؼّفم ثیـّى ثَ ؿا ًگبُن ّ ثؼّػ

 

 ی ربػٍ ربػٍ،. ىؼ ؿّىي ثـاین ؿّ پیوِ  هنیـ ّ ىؼیي عبؿد ىِـ اف کن کن

 .ثْػ َىِیْى

 

 عيکِ  ّ گـم ُْای ّ آة اف ثْیی اًگبؿ کَ ػفكْل ىِـ اف عبؿد هٌطوَ یک

 تبفگی ّ ٓـاّت ثْی ّ ثْػ مـمجق ُویيَ هٌطوَ ایي. ثْػ ًجـػٍ عْفمتبى

 .کـػ هی هؼُْه ؿا آػم اه

 

 آى ّ ثْػًؼ کـػٍ اصبَٓ ؿا ػّؿه تب ػّؿ کَ ػؿعتی ّ ػاؿ ُوَ آى ثب اه ربػٍ

 .ًجْػ چبلْك ی ربػٍ ثَ ىجبُت ثی پیبپی، ُبی پیذ

 

 ّرْػ هٌطوَ ایي آـاف کَ ؿّمتبُبیی اف یکی ػؿ ُن پؼؿم کيبّؿفی فهیي

 ًلنی ّ ػل ّ آهؼین هی ایٌزب ثَ پؼؿم ُوـاٍ ُب ّهت عیلی. ثْػ ّاهغ ػاىت

 .کـػین هی تبفٍ
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 ِٔ  ثگْیؼ ثـاین ّ ثقًؼ صـف عْامت هی ػلن. كِویؼم ًوی ؿا ایٌزب ثَ آثبى ؿث

 مـچيوَ آًزب اف ؿوو کَ هضلی ُن ّ امت آؿاهيو هضل ُن ایٌزب چـا

 .ثْػ هوَؼهبى ثَ ؿمیؼى تب آثبى اًتِبی ثی صـفِ  مکْت، اهب. گیـػ هی

 

 ربیی. کـػ تْهق ّ کيبًؼ ربػٍ کٌبؿ ثَ ؿا هبىیي ثؼؼ، ػهیوَ ثینت صؼّػ

 کـػ هی کبؿ چين تب ًگبُوبى، اهتؼاػ ػؿ. ثْػ ثلٌؼ ی تپَ یک پبییي ثْػین، کَ

 .ػؿعت ّ ػؿعت ّ ثْػ ربػٍ

 

 ثَ ّ ػاػ تکیَ کبپْت ثَ. آهؼم ثیـّى هبىیي اف مـه پيت ىؼ، کَ پیبػٍ

 .ىؼ عیـٍ ربػٍ

 

 چْى ًجْػ ىلْؽ چٌؼاى. کـػًؼ هی ػجْؿ کٌبؿهبى اف تْک ّ تک ُب، هبىیي

 .ػاىت ؿًّن ػیؼُب ّ ُب ُلتَ آعـ هؼوْال ایٌزب ّ ثْػین ُلتَ ّمٔ

 

 امبؿت ثَ ُبین ریت صَبؿِ  ػؿ ؿا ُبین ػمت ّ اینتبػم كبٍلَ ثب کٌبؿه

 .ػؿآّؿػم

 

 :کـػ ٍضجت ثَ ىـّع ّ گـكت ُْا اف ػویوی ػمِ  ثؼؼ، لضظَ چٌؼ

 

 پٌذ ی ُوَ هخل ػاىت ّ ثْػ ىؼٍ ثیؼاؿ عْى عـّك ٍجشِ  اف هبهبى ؿّف اّى -

ِٓ  گؾىتَ، ُبی ىٌجَ  رْؿ ّ رلت ؿّ عبًْاػگی ًیکِ  پیک ّ ًبُبؿ یَ ثنب

 .کـػ هی
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 تبیی مَ کَ ثْػین ُبیی آعـُلتَ ػبىن. ثْػ مبلن پًْقػٍ فهبى اّى

 ی ُوَ اف چیق ُوَ پٌزيٌجَ، اّى! کـػین هی صبل ّ ٓجیؼت ػلِ  ثَ فػین هی

 کَ ىؼ هی عْة اًّوؼؿ ثبیؼ ؿّف اّى اًگبؿ اٍال. ثْػ ثِتـ هجلی ُبی پٌزيٌجَ

 .ًيَ ثیغیبلن اثؼ تب ّ هي ؽُي تْی ثيَ عبٓـٍ

 

 ًیوَ ُبی رْرَ ُوْى ّ مْفًّؼ ؿّ ُبه رْرَ ثبثب کَ ًبُبؿی اّى هخال

 هبهبًن عًْگی ُبی ىیـیٌی ّ ؽؿبلی چبیی اّى عْؿػین، عٌؼٍ ثب ؿّ مْعتَ

 !ؿیقٍ هی ٌُـ یَ اًگيتو ُـ اف فًن گلت ّ کـػ تؼـیق افىْى کلی ثبثب کَ

 

 هي ؿّ ػمتب ی ُوَ ّ کـػ ثبفی ثبُبم ثبثبم کَ ّالیجبلی ػمت چٌؼ اّى یب

 هی ُبم، ثـػى ی ُوَ تَ هي ّ ػؿافتَ هؼِ  ثغبٓـ گلت هی اًّن ّ ثـػم

 هْی اصنبكِ  هي تب ثبفًَّ هی ؿّ عْػه ّ هٌَ اف تـ ای صـكَ ثبثبم ػًّنتن

 .کٌن ثْػى

 

 ىؼ، چی ًلِویؼین اهب ثـگيتي هْهغ ثْػ، عْة ًِبیت ثی ؿّف اّى چیق ُوَ

 ىؼ چطْؿی ّ ثـیؼ تـهق ربػٍ پیچِ  اف هجل الهَجوْى هبىیي اّى چزْؿی اٍال

 هًْؼٍ، یبػم کَ چیقی آعـیي. ىؼ مْاؿ هبىیٌوْى ؿّی ثبؿ ّاًت اّى کَ

 ُبی گـیَ ُنت ُـچی ثؼؼه ّ آثبى گلت هی ریؾ ثب کَ هبػؿهَ ٍؼای

 ّ ػاػى هی ًيًْو ػمت ثب ُوَ کَ پنـی ّ عبک مـِ  ّ ثیوبؿمتبى تْی

 .الِیَ ی هؼزقٍ یَ هًْؼًو فًؼٍ گلتي هی
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 ّاؿ کالكَ ؿا ػمتو ّ کيیؼ ػویوی ًلل ؿمیؼ، کَ ُبیو صـف ایٌزبی ثَ

 .ٍْؿتو ؿّی

 

 .ىؼ هچبلَ ثْػ، کـػٍ ؿعٌَ ٍؼایو تَ کَ ؿوی اف ُبیو، صـف اف هلجن

 

 هی آثبى کَ ػؾاثی ثغبٓـ ّ ثْػٍ ربػٍ ایي تَبػىبى هضل ػاًنتن ًوی هي

 .آهؼ ثؼم عْػم اف ثْػم، ؿبكل آى اف ّ کيیؼ

 

 

 

 :گلت هلتونبًَ ّ کـػ" ًچی" یکِْ کَ ىؼ چَ ػاًن ًوی کـػ، ًگبُن

 

 !ثبًْ ًکي گـیَ عؼا ؿّ تْ -

 

 ؿا مـػم ُبی ػمت اىک کَ فهبًی ّ کيیؼم ٍْؿتن ثَ ػمتی هتؼزت

 .امت ثبؿیؼٍ چيوبًن اف آثبى ؿنِ  كِویؼم تبفٍ کـػ، عیل

 

 :گلتن ّ کـػم پبک ؿا ُبین اىک ػمت پيت ثب

 

 ...کـػٍ ربعْه ػلت تْی ؿن ایٌِوَ ػًّنت ًوی هي -

 



 کتاب باز

www.ketabbazz.ir Page 174 
 

 .ػاػ ًيبى تـ ثـام ؿا اه عبکنتـی چيوبى فػ، کَ لجغٌؼی

 

 ػاؿى، افه ىیـیي عبٓـات کلی کَ ربییَ ایٌزب چْى ایٌزب، آّؿػهت -

 ّ پؼؿ کَ ربییَ ایٌزب. هیبؿٍ لجبم ؿّی لجغٌؼ ثِيْى کـػى كکـ کَ عبٓـاتی

 ػیًَّْ ثگی ىبیؼ اؿفىَ، ثب ثـام کيیؼى، ؿّ ُبىْى ًلل آعـیي هبػؿم

 .هیؼٍ ؿّ هبػؿم ّ پؼؿ ثْی ایٌزب کٌن هی صل اهب ىؼم

 

 هبى عبًَ ُن ٌُْف ثٌظـم کَ هٌی ثـای. ثْػًؼ لول هبثل ثـاین ُبیو صـف

 ًَ؛ کَ ػیْاًگی ی ًيبًَ ُب صـف ایي ثْػ، پؼؿم ّرْػ گـهبی اف مـىبؿ

 .ثْػًؼ ثؼیل ثی ػيوی ی ًيبًَ

 

 :گلتن ّ ػاػم تکبى ًلی ثَ ؿا مـم

 

 کَ هیؼٍ ػوین ػبٓلی ی ػالهَ یَ اف عجـ ًینت، ػیًّْگی ایٌب... اثؼا   -

 .ًکـػٍ کوـًگو ُن هـگ صتی

 

 هقٍ هقٍ ؿا صـكو ػاىت اًگبؿ کيیؼ، لجو ی گْىَ ىنتو اًگيت ثب

 .کـػ هی

 

 ؿیقٍ مٌگ کليو ًْک ثب. اینتبػ ؿّثـّین ثـػاىت، کبپْت اف ؿا اه تکیَ

 :گلت صبلت ُوبى ػؿ ّ گـكت ثبفی ثَ ؿا ای
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 عؼا اف ؿّ تْ ُبه؛ ًؼاىتَ ی ُوَ ربیِ  کَ ثيی آػهی یَ فىِ  تًْی هی -

 عْامتَ؟

 

 ثْػ ًوبًؼٍ چیقی ّ ثْػ کـػٍ ؿـم ُبین ػمت کق. ىٌیؼم هی ؿا هلجن ٍؼای

 .ثیلتن پل ُوبًزب

 

 هي. ثْػ هي ربًت اف صـكی هٌتظـ ّ کـػ هی ًگبُن هٌتظـ چيوبًی ثب آثبى،

 عْامت هی ػلن ػویوب   ّ عْػم اف ثیيتـ صتی ػاىتن، ػّمت ؿا آثبى

 مپـی اّ کٌبؿ ثؼُؼ، كـٍت هـگ کَ ُـکزب تب ؿا ام فًؼگی ؿّفُبیِِ  ثبهی

 .کٌن

 

 :گلتن ّ کـػم تـ فثبى ثب ؿا ُبین لت

 

 ...ًویگَ ًَ ُبه، ثٌؼٍ ػلِ  تَ اف ُبی عْامتَ ثَ عؼا -

 

 ثب عْىضبلی اف کَ ىؼ چَ ًلِویؼم. کيیؼ ٍْؿتو ؿّی ػمت ثب ّ عٌؼیؼ

 :کيیؼ كـیبػ توـیجب ّ فػ هبىیي کبپْت ؿّی ػمت کق

 

 !هغلَتن عؼایب -

 

 :کـػم فهقهَ پیچیؼ، گْىن ػؿ کَ ٍؼایو اًؼکبك ّ
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 !ىکـت عؼایب -

 

 

 

*** 

 

 

 

 ثَ ػاىتن مؼی ّ کـػم هی ٓی ؿا آىپقعبًَ ّ اتبم ثیي هنیـ تٌؼ، ّ تٌؼ

 .ثـمن کبؿُبین ی ُوَ ثَ هوکي، ىکل تـیي مـیغ

 

 ّ عبؿد آىپقعبًَ اف. گؾاىتن میٌی ػاعل ؿا كـاًنْی ػاؿِ  پبیَ ُبی امتکبى

 :ىؼ ثلٌؼ آؿهیي اػتـاُِ  ٍؼای کَ کـػم تٌؼ پب اتبهن موت ثَ

 

 آػم هِوًْبت کي ثبّؿ هي؟ عْاُـ چغجـتَ ثبثب! تـ یْاه رؼت مـِ  گلی -

 !عْػهْى ِػیالمِ  آثبىِ  ّ هٌي ثبثبی ًٌَ! ًینتي كْبیی

 

 هی ؿا ربًن ػاىت امتـك ٓـف یک اف ّ ثْػ گـكتَ ام عٌؼٍ ٓـف یک اف

 ػّؿه ُبیو رقٍّ ّ فػٍ تکیَ پؾیـایی ُبی پيتی ثَ کَ اّ موت ثَ. عْؿػ

 :گلتن ّ ثـگيتن ثْػ ؿیغتَ
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 ّمٔ اف کي روغ ؿّ ػمتکت ّ ػكتـ اّى ػّهب  ! ثبًْ گل ّ ًَ گلی اّال   -

 !هؼثلٌؼ ّ ًَ ػیالم ثؼؼىن! پؾیـایی

 

. اًؼاعت عٌؼٍ ثَ ُن ؿا هي ؿيو ّ ؿل ثی عٌؼیؼىِ  ٓـف آى ّ عٌؼٍ ىلیک

 :گلتن ّ کـػم روغ ؿا ام عٌؼٍ

 

 کبؿی پالمی؟ ایٌزب عْى عـّك ٍجشِ  اف چـا تْ ثجیٌن، اٍال چتَ؟! فُـهبؿ -

 !فًی هی ثِن ُن ؿّ هي توـکق ُیچ، کٌی ًوی کَ

 

 ػیْاؿ ثَ ّ ػاػم ربعبلی کَ کـػ پـت موتن ثَ ؿا ثْػ ػمتو کَ عْػکبؿی

 :گلت ثْػ مبعتگی توبهو کَ ػلغْؿی هخال لضي ثب. عْؿػ مـم پيت

 

 ّ ػؿك اف کَ ثبه هٌْ فًن؟ هی ثِن ؿّ توـکقت هي! ػیگَ ًکٌَ ػؿػ ػمتت -

 یِْ ّ ًجبىي تٌِب عْامتگبؿیيْى ؿّف هبػهبفل تب ایٌزب اّهؼم فػم ػاًيگبُن

 !ُی ًوک، ثی ػمتِ  ُِی! ًگیـى چیقی امتـمی ًبکـػٍ عؼایی

 

 :گلتن ّ فػم کوـم ثَ ؿا ػمتن. عْؿػم ؿا ام عٌؼٍ

 

 !ًقى صـف کٌي هی ؿـؿـ ًبعلليْى ی ثچَ ػمت اف کَ فًبیی هخل -

 

 عًْی ثـاػؿ کَ کنی ثَ. ثْػًو ثَ ثْػ هـً ػلن اهب آّؿػم ًوی فثبى ثَ

 ثیٌوبى هِـ ثْػ، ىؼٍ مِین هي ثب کَ هبػؿی ىیـ آى هؼامت ثَ اهب ًجْػ
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 هـق تب ػؿػ ُن ػیگـی ؿكت، هی ُـکؼاهوبى پبی ثَ عبؿ اگـ کَ ثْػ فیبػ چٌبى

 .کـػ هی ؿمْط امتغْاًو

 

 مبفِ  ثؼؼه ّ آّؿػ هی ػًیب ثَ هـا هبػؿم کَ فهبًی کـػ هی تؼـیق پؼؿم

 ثَ فًی ّ ام ثْػٍ ؿّفٍ چٌؼ ًْفاػی ّهتی ػؿمت کٌؼ، هی کْک ؿا ًوبًؼًو

 ّ گیـػ هی ؿا ثِؼاػ ثـاػؿم ػمت ّ ًيؼٍ عيک ٓالهو ُهِـ هبػؿ، امن

 اف ای كـىتَ ُوچْى كـفاًَ، فًؼایی ىًْؼ، هی ًبهؼلْم هوَؼی ؿاُی

 ثْػٍ مبلَ یک ّ ىیـعْاؿ آؿهیي فهبى آى. ؿمؼ هی هي ػاػِ  ثَ اكتبػٍ؛ آموبى

 .ػاػٍ هی ىیـ هي ثَ فًؼایی هي، ایِ  ًیوَ ّ مبل یک تب ّ

 

 کَ ُبیی ّهت ی ُوَ هخل ّ ثْػم اكتبػٍ ام ًؼیؼٍ هبػؿِ  یبػ کيیؼم، آُی

 تٌِب ًَ کَ كـفاًَ هخل فًی اگـ اًؼاعتي، چـتکَ ثَ ًينتن آهؼ، هی اموو

 ًبهٌؼ، هی هبػؿ ؿا ثْػ کـػٍ عـد هبػؿی ُن آثبى ّ هي ثـای کَ عْػ كـفًؼ ثـای

 اموی اًتغبة ثؼّى صتی ؿا اه ؿّفٍ چٌؼ كـفًؼه کَ صویـا هخل فًی

 فى چٌیي ثـای هبػؿم ی ّاژٍ ًبهٌؼ؟ هی چَ ؿا ؿّػ هی ّ کٌؼ هی ؿُب ثـایو

 !امت فیبػ فیبػی ای ػبٓلَ ثی

 

 .ػاػ هی تکبًن ّ ثْػ گـكتَ ػمت ػؿ ؿا ثبفّین آؿهیي آهؼم، کَ عْػم ثَ

 

 چی؟ ثـای گـیَ عْاُـهي... ربى ثبًْ گل یِْ؟ ىؼ چی عْثی؟ گلی؟ -

 

 اف کَ ؿًگو ىت چيوبىِ  ثَ اىکی ُبی چين ثب. کيیؼم ثبال ؿا ام ثیٌی

 :گلتن ّاؿ ًبلَ ّ فػم فل ثْػ ثـػٍ اؿث ثَ فًؼایی
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 کٌبؿم ثبىَ؟ کٌبؿم هبػؿم االى ػعتـُب ی ثویَ هخل ًینت هي صن چـا -

 پؼؿی چـا! ًـیقی ًؼلجکی تْی ؿّ ُب چبیی ثبىَ صْامت کٌَ گْىقػ ّ ثبىَ

 پبیَ ثبىَ صْامت! تْػَ ی آیٌؼٍ ایي ثگَ ّ کٌَ ًَیضتن تب ًینت کٌبؿم

 کوجْػ چـا ػاؿم؟ کوجْػ ایٌِوَ هي چـا آؿهیي؟ چـا! ًکٌی ثٌب کذ ؿّ ُبه

 آثبى ّامَ تب ثبىَ االى ًجبیؼ ثِؼاػ چـا ػاؿم؟ ؿّ فًؼگین ُبی آػم تـیي هِن

 ؿیـتی ؿّم کَ ًکٌی، اؽیت ؿّ آثزین ثبىَ صْامت کَ ثکيَ ًيْى ّ عٔ

 ...ثيَ

 

 ّ کيیؼ آؿْىن ػؿ آؿهیي. کٌن هطغ ؿا صـكن ىؼ ثبػج ام گـیَ ُن ُن

 :گلت ثْػ ىؼٍ ػاؿ عو کَ ٍؼایی ثب. گؾاىت اه میٌَ ؿّی ؿا مـم

 

 ُبت ػاىتَ ّرْػِ  عْىضبلیِ  صنـتيْى، ًؾاؿ ًکي، كکـ ُبت ًؼاىتَ ثَ -

 .ثگیـٍ افت ؿّ

 

 آؿام کوی ؿا هي تب امت مبعتگی اه ىبػی ػاًنتن هی کَ لضٌی ثب ثؼؼ

 :ػاػ اػاهَ کٌؼ،

 

 ًیوچَ کٌن هی عطیو عٔ کَ کٌَ، اؽیت ؿّ تْ کٌَ هی ؿلٔ آثبى -

 ...ؿّ ػاؿّمبفهْى

 

 ّ کـػ رؼاین آؿْىو اف آؿام. آهیغت ُن ػؿ ُبین اىک ىْؿی ثب لجغٌؼم

 :فػ ام ؿاصتی ُبی لجبك ثَ ای اىبؿٍ
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 ثـمی؟ ػاؿًْت ّّغ ّ مـ ثَ عْای ًوی -

 

 .کْثیؼم ثبفّیو ثَ آؿاهی هيت

 

 ػاؿًَْ؟ کزبم -

 

 .ػاػ ُلن اتبهن موت ثَ ّ عٌؼیؼ

 

 ًْػ ػهیوَ ثپْه لجبك ثـّ ثیب! ىًَْؼم الیقاثت ىوب! پـًنل ىوب ثبثب -

 !ملیؼاة مـعبة ّ کـػى اتْ ػًجبل ًیلتی

 

 

 

*** 

 

 اینتبػٍ اتبهن ی آیٌَ رلْی آهبػٍ، ّ پْىیؼٍ لجبك کَ ثْػ ُلت مبػت

. ثْػم ؿًگن ىیـی ؿّمـی ی لجَ کـػىِ  ٍبف هيـْل گًَْ ّمْاك. ثْػم

. عْؿػ هی لیق لَغتن هُْبی ؿّی اف هؼام ػاىت کَ مبتٌی رٌل ثغبٓـ

 ثب ّ اًؼاعت اتبم ػاعل ؿا عْػه ّال ّ ُل ثب آؿهیي کَ کيیؼم ریـی کالكَ

 :پـمیؼ تـك
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 ىؼی؟ چی -

 

 :گلتن ّ کـػم اىبؿٍ ام ؿّمـی ثَ اعن ثب

 

 ...اٍَ! کـػٍ ام کالكَ ىَ، ًوی ػؿمت لؼٌتی ایي -

 

 ًوبیيی مـ آعـ. چـعبًؼ ؿّمـی ّ هي ٍْؿت ثیي ؿا چيوبًو لضظَ چٌؼ

 :گلت ًبلَ ثب ّ ّاؿ فرَ ُب فى هخل ّ کْثیؼ عْػه ٍْؿت ؿّی

 

 !ثؼٍ ًزبتن ىُْـًؼیؼٍ ی کْتْلَ ی ػعتـٍ ایي ػمت اف ثُکو ؿّ هي عؼایب -

 

 :کيیؼم ریؾ ّ کـػم هِبؿ مغتی ثَ ؿا ام عٌؼٍ

 

 کْتْلنت؟ کزبم هي کْتْلَ؟ -

 

 .کـػ اىبؿٍ پبین تب مـ ثَ ػمت ثب

 

 ثلٌؼٍ؟ ًَلی ّ ّرت چِبؿ -

 

 :گلتن ؿلیظی" ایو" ثب
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 .عْثن عیلین! ىو ّ پٌزبٍ ّ ٍؼ -

 

 .کـػم ًخبؿه ای ؿـٍ چين ّ آهؼ یبػم ؿا صـكو ی اػاهَ ػكؼَ یک

 

 .ػوتَ ُن ىُْـًؼیؼٍ -

 

 .کـػ هـتجو مـم ؿّی ػّثبؿٍ ّ کـػ ثبف ؿا ام ؿّمـی ّ آهؼ موتن ثَ

 

 :گلت صیي ُوبى ػؿ ّ کـػ ػؿمت ؿا اه لجَ هبُـاًَ عیلی

 

 !ػعتـ عْػتَ ی ًٌَ کَ ػون آعَ -

 

 .کـػ امیـ ؿا ُبین ػمت ربیو ثَ ّ ثـػاىت ؿّمـی ؿّی اف ؿا ػمتو

 

 !ًـیقی هبیی چبیی ثبثبم ًٌَ ؿّی ػؿم، ثَ آثبى هیـى؟ ّیجـٍ ػمتبت چـا تْ -

 

 :گلتن ّ ؿكتن تـ ػوت کوی. کـػم ًبفک ثـایو چيوی پيت

 

 چطْؿى؟ لجبمبم -

 

 .گؾؿاًؼ ًظـ اف ؿا عْػم ػّعت ىکالتیِ  کت ؿًگ، کـم کتبى ىلْاؿ
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 !عْىتیپی ّ ؿكتی رًْت ػاػاه ثَ... ُْم -

 

 .کـػم ًخبؿه ای" عْػىیلتَ"  ّ فػم ًیيغٌؼی

 

 .آهؼ ػؿ ٍؼا ثَ عبًَ فًگ کَ ثْػین کل کل هيـْل

 

 :گلتن ّ کـػم ًگبٍ آؿهیي ثَ امتـك ثب

 

 ...اّهؼى! آؿهیي ّایی -

 

 .ىؼ ؿػ کٌبؿم اف ؿیلکل ّ کـػ هغلی ریٌو ىلْاؿ ریت ػؿ ؿا ُبیو ػمت

 

 :گلت فػ هی هْد آى ػؿ عٌؼٍ کَ ٍؼایی ثب

 

 ...ثبه آؿّم ثبثب! ثکيٌو ثجـى رْى، اف ػّؿ اّهؼى اًگبؿ -

 

 ثْػ اكتبػٍ ربًن ثَ امتـك اهب هي. ىؼ صیبٓ ّاؿػ ّ ؿكت ػؿ موت ثَ ثؼؼ ّ

 ی ػليْؿٍ یک. ػاىتن ؿا آیٌؼٍ ُـاكِ  هي،. ثْػ چنجیؼٍ ؿا گلْین ثیظ ّ

 ًکٌؼ ىْػ؟ عـاة چیق ُوَ ًکٌؼ کَ اًؼاعت هی چٌگ ػلن ثَ ؿـیت ّ ػزیت

 ثٌْافػ؟ ثـاین ؿا ًبکْکو مبفِ  فًؼگی
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 ثبػج ثْػ، کَ ُـچَ! ػاًن ًوی ثْػم، ىؼٍ صنبك فیبػی هي ُن ىبیؼ

 ػؿ کٌبؿ. کٌؼ ػـم ُبین ػمت کق ّ ثکْثؼ هؼوْل صؼ اف تٌؼتـ هلجن ىؼ هی

 رقّ کَ هِـثبى لجغٌؼی ثب فًؼایی ثؼؼ، لضظَ چٌؼ. اینتبػم عبًَ ّؿّػی

 .ىؼ ّاؿػ ثْػ، اه مجقٍ ّ گـػ ٍْؿتِ  الیٌلکِ 

 

 امیـ یبمو ػطـِ  اف پـ ّ هِـثبى آؿْه ػؿ ثیبین، عْػم ثَ تب ّ کـػم مالم

 .ثْػم ىؼٍ

 

 :گلت فًبًَ ؿیقِ  ٍؼای آى ثب گْىن ػؿِ 

 

 آثبى ّ تْ عْىجغتی ػاؿم هي کَ عؼاؿّىکـ. ػعتـکن هبُت ؿّی ثَ مالم -

 !ثیٌن هی ؿّ

 

. کـػم ػػْتو پؾیـایی موت ثَ ّ پبىیؼم ؿّیو ثَ امتـمی اف پـ لجغٌؼ

َِ  آویٌبىِ  ثَ کَ ػلن ػیؼم، کَ ؿا صویؼ ػایی ُبی چين  ىؼ، گـم ًگبُو ت

 .گـكت آؿام هلجن

 

 .کـػ هـً ثْػًو ثَ ؿا پيتن ّ ثْمیؼ ؿا ام پیيبًی پؼؿاًَ
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 چيوبًو ثب کَ ؿًگ عبکنتـی ىلْاؿ ّ کت آى ثب. آهؼ ػایی اف ثؼؼ آثبى،

 ثْػ ّهت عیلی کَ هٌی اف ُثـػ هی ػل ؿصوبًَ ثی ػاىت، هيٌگی ُبؿهًْی

 !کـػم هی فًؼگی ؿا ػلؼاػگی

 

 ػّؿه ؿًگ آثی ؿثبى گـكت، موتن ثَ ؿا ثْػ ػمتو کَ ًـگنی گل ػمت

 ػػْت یکؼیگـ آؿْه ثَ ؿا مجقؿًگ ُبی مبهَ ّ ثْػ ىؼٍ پبپیْى هبُـاًَ

 .ثْػ کـػٍ

 

 ّ آهؼ رلْتـ. ثْػ كِویؼٍ کزب اف آثبى ػاًن ًوی ّ ثْػم ًـگل ػبىن ُویيَ

 .کـػ هقیي لجغٌؼی ثَ ؿا ُبیو لت

 

 .ػطـىَ ّ ًـگل ػبىن ثبًْ گل گلت پـمیؼم، آؿهیي اف -

 

 .عْاًؼ هی ًگبُن اف ًگلتَ ؿا ُبین صـف ایٌکَ ثبثت ثْػم عْىضبل چوؼؿ

 

 آؿهیي ؿكت، کَ عبًَ ػاعل ثَ. گـكتن ػمتو اف آؿاهی تيکـ ثب ؿا ُب گل

 ثب. ػاػ ػمتن ثَ ؿا ىیـیٌی ی رؼجَ ّ ثنت ؿا ػؿ. ىؼ ّاؿػ مـه پيت

 :گلت ای ثبهقٍ لضي

 

 ثؾاؿ ثـّ فّػ! هي ُن ػاؿی ػّمت تْ ُن کَ ثیبؿٍ ای عبهَ گلتن آثبى ثَ -

 .ؿكت ّؼق ػلن کَ ظـف تْی
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 آىپقعبًَ ثَ ّ کـػم ًخبؿه" ىکوْیی" ػاػم، تکبى ثـایو مـی عٌؼٍ ثب

 .ػمتبًن لـف هِبؿکـػىِ  ّ ثْػ چبی ؿیغتي کبؿ، مغت ربی. ؿكتن

 

. ؿیغتن ُب امتکبى ػؿّى ؿا فػلـاًی ُبی چبی ثْػ، کَ هيوتی ُـ ثَ

 کَ ثقًن ٍؼا ؿا آؿهیي عْامتن ّ چیؼم ػاؿی پبیَ ظـف ػاعل ؿا ُب ىیـیٌی

 .آهؼ اموو اف فّػتـ عْػه

 

 لؼبة ّ ؿًگ عْه آى اف یکی ّ فػ ثـم چيوبًو ُب، ىیـیٌی ظـف ػیؼى ثب

 .هبپیؼ ُْا ؿّی اف ؿا ُبیيبى

 

 :گلتن ّ ثـػاىتن ؿا چبی میٌی

 

 .ثیبؿ ؿّ ظـف اّى ػمتت، هـثْى -

 

 !چيون ؿّ -

 

 ؿكتن آىٌبیی مَ موت ثَ آؿام، ُبیی گبم ثب ّ گلتن لت فیـ ای" اللَّ ثنن"

 .ثْػًؼ آهؼٍ ام عبًَ ثَ عْامتگبؿ ًوو ػؿ صبال کَ

 

 ّ آّؿػ گْه کٌبؿ ؿا مـه. ًينتن آؿهیي کٌبؿ کـػم، تؼبؿف کَ ؿا ُب چبی

 :کـػ فهقهَ
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 ُن آثبى رًّْیِ  ثَ کَ ًنْفًّؼی، ؿّ ثبثبم ًٌَ تٌِب ًَ! ًکٌَ ػؿػ ػمتت -

 .کـػی ؿصن

 

 فًؼایی. کيیؼ ػوت ؿا مـه ّ گلت آعی کَ کْثیؼم ىکوو ثَ آؿًذ ثب

 :گلت ّ آهؼ اثـّیی ّ چين ثـایو

 

 !پنـ ًکي اؽیت ؿّ ػـّمن -

 

 :گلت ّ ػاػ رلْ میٌَ ربًت، ثَ صن آؿهیي

 

 ٍـكب هب ػِؿگْىی هنبئل تْی! ػـّمن ی عبًْاػٍ رقّ االى هي عبًن -

 ...ثؼؼىن! ثْػًَ ػِؿگْىی رِتِ 

 

 :فػ آؿهیي ثَ ًیيغٌؼی ّ اًؼاعت ثبال اثـّیی

 

 ىوب؟ ػیالم پنـِ  ثَ هیؼم ؿّ گلن ػمتَ عْاُـ هي گلتَ کی ثؼؼىن -

 

 تنجیش ثْػ، آّؿػ ُبیو لجو ؿّی ؿا عٌؼٍ آؿهیي ُبی پـاًی هقٍ کَ ػایی

 :گلت ّ کـػ رب ثَ رب ػمتو هیبى ؿا تـثتو

 

 ٍضجت ثٌؼٍ كـهبییي هی اربفٍ! عبًْم ػـّك هضتـمِ  كبهیلِ ! عبى آؿهیي -

 کٌن؟
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 :ىؼ عن کوی ّ گؾاىت اه میٌَ ؿّی ؿا ػمتو چبپلْمبًَ آؿهیي

 

 !تـ ثبؿیک هْ اف هي گـػى! صویؼعبى اعتیبؿیؼ ٍبصت ىوب -

 

 :گلت هي ثَ ؿّ ّ ػاػ تکبى مـی عٌؼٍ ثب ػایی

 

 ثلَ ًیوچَ یَ اًگبؿ ّ فػٍ صـف ثبُبت کَ گلت ثِن آثبى! ػایی ربى، ثبًْ گل -

 !گـكتَ افت ُن ای

 

 .ثْػ ػل تَ اف کَ ای ثلَ ًیوچَ آى ثـای ؿكت ػلن

 

 ؿّی ؿا ُبین اًگيت ًْک ّ اًؼاعتن پبییي ؿا مـم کيیؼم، عزبلت ػایی اف

 .کيیؼم ىلْاؿم کتبى ی پبؿچَ

 

 :ػاػ هی اػاهَ ػاىت ػایی

 

 اف آثبى. گن هی هي اهب ثبىَ، ػاىتَ تؼـیق ثَ ًیبفی آثبى کَ ًکٌن كکـ -

 اى کَ ؿكتي، عؼا ؿصوت ثَ فًؼاػاه ّ ػاػاه کَ ػّؿاًی ُوْى اف ثچگیو،

 .ّاینبػٍ عْػه پبی ؿّی ثبىَ؛ ىبػ پؼؿت ؿّس هخل ؿّصيْى ىبءاللَّ
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 پنـ یَ اهب کـػ هی فًؼگی کٌبؿه رْى، عبًن كْت تب فهبى اّى ػؿمتَ

 .ُنت ّ ثْػ هنتول

 

 عـد کلبف کَ ًینت اًّوؼؿی گیـٍ هی کَ ای ثیوَ پْل ػًّنتن هی

 فیـثبؿ اهب ػاػم، پْل ثِو چٌؼثبؿ. ثؼٍ ؿّ ثبىگبُو ّ لجبك ّ هؼؿمَ

 کن ّهت ُیچ آثبى گلت هی ُن رْى عبًن کَ ثْػ ایي تـ ػزیت ّ ًویـكت

 ...ؿّف یَ کَ ایي تب. ًویگیـٍ پْل اًّن اف صتی ّ ًویبؿٍ

 

 اًگبؿ اهب ػاػین، هی گْه ػایی ُبی صـف ثَ کٌزکبّی ثب ػاىتین آؿهیي ّ هي

 ػایی. ػاىت عجـ هبرـا اف ثْػ ػّعتَ آثبى ثَ لجغٌؼ ثب ؿا ًگبُو کَ فًؼایی

 :گلت ّ پـیؼ صـكو ّمٔ آثبى کَ اًؼاعت ای ّهلَ ٍضجتو ثیي

 

 .ًینت گلتي ثَ الفم. لطلب   ربى، ػایی -

 

 :گلت ّ فػ اه ىبًَ ثَ ػمتی ػایی اهب

 

 .پنـم ثؼًَّ آیٌؼت فى ثؾاؿ -

 

 اف ًبؿاّی آثبى! آهؼ عْىن ثْػ ػاػٍ ًنجت هي ثَ ػایی کَ هبلکیتی اف

. ًقػ ػایی صـف ؿّی صـكی اهب اًؼاعت پبییي ؿا مـه آهؼٍ، ّرْػ ثَ ىـایٔ

 ىـایطو اهتْبی ثَ آثبى.ثْػ عبًْاػٍ فثبًقػ ُویيَ ثقؿگتـه ثَ اصتـام ایي
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 کَ مٌی اف فّػتـ ثْػ، چيیؼٍ ؿا ثقؿگی هَیجت ّ ؿن ًْرْاًی ُوبى اف کَ

 .ثْػ ىؼٍ َهـػ ثبیؼ؛

 

 :گلت ّ کـػ ُبیو صـف چبىٌی لجغٌؼی ػایی

 

 صؼك ًویبؿٍ؟ کن هغبؿرو ّ عـد تْی آثبى چطْؿ ثْػ ػزیت ثـام ُویيَ -

 ػول ثب ػیؼم هی کـػم هی كکـ ّهتی ّلی کبؿیَ، هيـْل ىبیؼ کَ ثْػم فػٍ

 ًقػیک تب ُن ثؼؼافظِـُب ّ ثْػ هؼؿمَ ظِـ تب ٍجش اف آثبى عت! ًویبػ ػؿ رْؿ

 كـّیَ ایي ػاىتن کن کن ػیگَ. کـػ هی کبؿ ثْکل ّ ثبىگبٍ ؿكت هی ؿـّة

 تْی کَ هؼیون ؿكوبی اف یکی ؿّف یَ کَ هیؾاىتن کٌبؿ ؿّ کـػى کبؿ ی

 یِْ صـكبه ّمٔ. هبىیي ی هؼبهلَ ثـای ثٌگبٍ اّهؼ کـػ هی کبؿ ىِـػاؿی

 آثبى، گلتن چیَ؟ ثـاػؿفاػم امي پـمیؼ افم ثبىَ اّهؼٍ یبػه چیقی اًگبؿ

 ىِـػاؿی هیبػ چٌؼهبَُ کَ ُنت ًْرّْى پنـ یَ گلت هگَ؟ چطْؿ

 کَ االى ثبىَ، هـصْهت ثـاػؿ پنـ ىبیؼ فػم صؼك كبهیلو ؿّی اف مـکبؿ،

 .ثـٍ یبػ اف کَ ًینت چیقی اموو ىؼم؛ هطوئي گلتی امويْ

 

 ّ کبؿی چَ ًگلت کـػم اٍـاؿ ُـچوؼؿ! کـػم تؼزت ُن عیلی کـػم، تؼزت

 آثبًی ؿكتن، کَ ىت. ثجیٌو ّ كـػّمی مـعیبثْى ثیب ىت گلت ػُْ ػؿ

 تْی ُبؿّ مطل ُبی آىـبل ػاىت ّ ثْػ تٌو ىِـػاؿی لجبك کَ ػیؼم ؿّ

 کَ كيبؿی. ثجیٌتن تب ًـكتن رلْ ىت اّى. کـػ هی عبلی ىِـػاؿی هبىیي

 ُبی عیبثْى تْی ىت ُبی ًیوَ تب کَ ثْػ فیبػ اًّوؼؿ ثْػ، ىؼت ّاؿػ ثِن

 ی ًبفپـّؿػٍ پنـ ثْػ مغت ثـام. کٌن كکـ ثـاػؿم یبػگبؿ ثَ ّ ثقًن پـمَ ىِـ

! ًَ ثبىَ، ثؼ ىـل ایي کَ ایي ًَ. کٌَ روغ آىـبل ىت ُبی ًیوَ تب مؼیؼ

 یَ كؤ آثبى ّلی! هْینت اٍل ػؿآّؿػى صالل ًْىِ  ّ هضتـهَ ىـلی ُـ
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 ثْػ فّػ ثـاه ّ ثْػ ىؼٍ مجق لجو پيت تبفٍ کَ ثْػ مبلغ ىًْقػٍ پنـ

 .ثغـٍ رْى ثَ ؿّ کبؿکـػى مغتیِ  ثغْاػ

 

 ػؿ ّ ثْػ اًؼاعتَ پبییي ؿا مـه. ىؼ آثبى ی عیـٍ ًگبُن کـػ، مکْت ػایی

 ىٌیؼى ثب ّ ثْػ ػقیق ثـاین. ثنتَ ًوو لجو ؿّی لجغٌؼی ػیؼم تؼزت کوبل

 .ثْػ هـػ هي، آثبىِ . ىؼ تـ ػقیق هبرـا ایي

 

 :کـػ ًگبٍ ػایی ثَ لجغٌؼ ُوبى ثب

 

 !ُب عْامتگبؿی اّهؼین ربى، ػایی -

 

 :گلت ای عٌؼٍ تَ ثب ّ کـػ ثْػ ًينتَ هبت کَ آؿهیي ثَ ای اىبؿٍ

 

 !ػؿهیبػ ٍؼاه عبًْم ػـّك ی عبًْاػٍ االى -

 

 :کـػ هي ثَ ؿّ ػایی. ثـگيت کْچکوبى روغ ثَ عٌؼٍ

 

 فثْى ثَ آثبى پیو تْ اف ؿّ، کـػم تْ پیو آثبى اف کَ ُبیی تؼـیق ُویي -

 کَ هیـیقٍ، ٌُـ یَ اًگيتت ُـ اف كـفاًَ هْل ثَ کَ عبًْهی، چوؼؿ کَ. آّؿػم

 .آّؿػٍ ثبؿ عبًْم ؿّ تْ پؼؿت اهب هبػؿت، ثی ّ کـػ هِـی ثی عْاُـم

 



 کتاب باز

www.ketabbazz.ir Page 192 
 

 ًویيی عْىجغت اًّوؼؿی فًؼگیت، تْ ثیبػ ثبًْ گل اف ؿیـ گلتن ثِو صتی

 .ثیبػ ثبًْ گل کَ

 

 :گلتن ػایی تؼـیق اف فػٍ عزبلت ّ کيیؼم ام ؿّمـی ی لجَ ثَ ػمتی

 

 !ًینتن تؼـیلی اًّوؼؿام هي ػاؿیي، لطق -

 

 ثبثبربى؟ ًَ یب هیؼی ؿّ ثلَ هب ثَ صبال ػعتـم، صویوتَ -

 

 :گلت عْىضبل فًؼایی کَ اًؼاعتٌؼ گل ُبین گًَْ اصتوبال

 

 ُپـصیب؟ ی ثلَ یَ رق ثبىَ تًَْ هی چی ىؼى مـط ّ مکْت ایي -

 

 ػون تب ؿًگو عبکنتـی چيوبى ثب کَ ػیؼم ؿا آثبى آّؿػم، ثبال ؿا ًگبُن

 :فػ لت آؿام ّ کـػ اىبؿٍ هلجو ثَ. ثْػ کـػٍ ًلْؽ هلجن

 

 !:ایٌزبمت ربت -

 

 

 

 پٌزن كَل
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 هبثلوَ ػؿّى هضتْیبت هالهَ ثب ّ ػاىتن ًگَ ام ىبًَ ّ گْه ثیي ؿا هْثبیلن

 .فػم ُن ؿا گبف ؿّی کْچک ی

 

 .فػ هی ؿا عْػه صـف ُن ٌُْف عٔ، موت آى اف آثبى

 

 فًؼگی تٌِب عًَْ اّى تْی تْ کَ ثوجْلًْن عْػم ثَ تًْن ًوی هي ثبًْ، ثجیي -

 .کٌی

 

 ػؿ. گؾاىتن ثْػ گبف کٌبؿ کبثیٌت ؿّی کَ مـعی گل ثيوبة ؿّی ؿا هالهَ

 :گلتن آثبى ثَ ای کالكَ لضي ثب ّ ثنتن ؿا هبثلوَ

 

 ایي ّ کـػم فًؼگی تٌِب عًَْ ایي تْی ثبثبم كْت اف ثؼؼ هي کٌی، هجْل ثِتـٍ -

 .ًینت رؼیؼی چیق

 

 پب یک هـؿو ّ ؿكت ًوی هـقه ػؿ صـف. ىٌیؼم ّّْس ثَ ؿا اه کالكَ پْف

 .ًؼاىت ثیيتـ

 

 تٌِب تْ کَ ثکٌن ؿلطی ُیچ ًویتًْنتن هْهغ اّى ًجْػم، هي هْهغ اّى -

 ػؿک ثبًْ. هیْهؼ ّ ؿكت هی ؿاٍ ُقاؿ ٍجش عْػ تب ػلن ُن ّهتب ُوْى ًجبىی،
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 تْی ثؾاؿهت تًْن ًوی کَ ػبىوتن اًوؼؿ هتْرِی ؿّ؟ هي ًگـاًی کٌی ًوی

 ثوًْی؟ تٌِب عًَْ اّى

 

 ثب ّ ًينتن آىپقعبًَ ی گْىَ. ؿكت ّؼق ٍؼایو عنتگی ثـای ػلن

 .ىؼم ثبفی هيـْل ّؿ هُْبین ی ػًجبلَ

 

 تب اّى اف رؼا ًؼاؿم، ؿّ هيتـک فًؼگی یَ ىـّع آهبػگی االى هي! آثبى -

 فًگ هؼَْهَ ػوَ ثَ کَ ُویي... ثگیـین ػـّمی ًؼاؿم ػّمت ثبثب مبل

 ىؼ عْة صبال کيیؼم، عزبلت کلی هیکٌین ػوؼ ػاؿین گلتن ّ فػم

 ّگـًَ ثیبػ، هـامووْى ّامَ ًتًْنت ّ هـیِ عْػه ّ ثْػ ملـ ىُْـه

 هیيَ؟! کي ػؿک ؿّ هي یکن تْام. عزبلت فا هیویـػم

 

 :گلت تٌؼ ّ پـیؼ صـكن ثیي

 

 پؼؿ صـهت ًگِؼاىتنِ  ثبًْ، هیلِون صـهت هي فػم؟ ػـّمی اف صـف هي -

 تٌِبیی ّ عًَْ اّى ّ تْ اف ًگـاًی گن هی ػاؿم هي ثبًْ. ّارجَ هي ثـای تْ

 ...کٌین کبؿی یَ اٍال،... ثـیؼٍ ؿّ اهًْن

 

 :اًؼاعتن ّهلَ صـكو ثیي کٌزکبّ

 

 !ًؼیب ّرن ػزن پیيٌِبػ -
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 !رب ایي ثیب -

 

 :گلتن هتؼزت

 

 کزب؟ -

 

 :گـكت اه عٌؼٍ ام عٌگی اف

 

 .ػیگَ هي ی عًَْ -

 

 ثینت توـثجبِ  اف ربى، عبًن هـگ اف ثؼؼ کَ گلت  هی ؿا اه پؼؿی ی عبًَ

 .کـػ هکبى ًول آًزب ثَ اه مبلگی

 

 ّ کٌن هجْل تـمیؼم ،هی ػاىتن ُـاك ثویَ ّاکٌو اف. کـػم هي ّ هي کوی

 .عْْؿػ هی ُن ثَ تٌِبیی ُوَ ایي اف صبلن عْػم ّگـًَ! ػعتـ ثْػ ُْل ثگْیٌؼ

 

 ّهت؟ یَ ًجبىَ فىت... کَ هیگن -

 

 :ىؼ رؼی ٍؼایو
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 فػ هلت صـف ُن ُـکی! هبًًْی ّ ىـػی هٌی، فىِ  تْ ثبىَ؟ فىت چـا -

 یَ کٌَ؟ ػعبلت ثغْاػ کَ ُنت هب فًؼگی تْ کی هگَ اٍال! ًکي تْرَ ثِو

 تْ یب گلت هي ثَ ػوؼ ؿّف اف ػوْ عْػ کَ ُنتي كـفاًَ ػوْ فى ّ مؼیؼ ػوْ

 .عْػت پیو ثیبؿ ؿّ اّى یب ثبًْ، پیو ثـّ

 

 :گلتن ّ کـػم عبهْه ؿا گبف فیـ ثـعبمتن، ربین اف. ىؼ ثلٌؼ ام عٌؼٍ

 

 !اًؼاعتیي ؿاٍ هظلْهتْى ػـّك ػلیَ تْٓئَ عبًْاػگی پل -

 

 .ثـم هظلْم ػـّك ایي هـثْى هي الِی -

 

 ػؿ کَ ًؼاىت؛ کـػًيبى پٌِبى ػؿ مؼی کَ اصنبمبتی ثَ ىؼ گـم ػلن

ِِ  آى ػين  .ًجْػ مـػ ّ هــّؿ آثبِى

 

 رب؟ ایي هیبی کـػم، ػؿمت كنٌزْى ًِبؿ... کَ عؼاًکٌَ -

 

 :ػاؽ ؿا رْاثن ىبػی لضي ثب

 

 پـمو؟ ّ ًیکی -
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*** 

 

 

 

 چوؼاى ػؿّى ّ ثـػاىتن عبًَ اف کَ چیقی آعـیي ىؼ پؼؿم، ػکل هبةِ 

 .ػاػم ربی ؿًگن فؿىکی

 

 .ىؼم ثلٌؼ فهیي ؿّی اف ّ کيیؼم ؿا چوؼاى فیپ

 

 ِِ  علیلی" ُیي"  ىؼ ثبػج مـم، پيت اف آثبى ٍؼای یکِْییِ  ىٌیؼِى

 .ثـگـػم ػوت ثَ ّ ثکين

 

 .تـمًْؼین -

 

 .اًؼاعت ثبال اثـّیو

 

 هگَ؟ تـمٌبکن -

 

 .کـػم ًبفک چيوی پيت ثـایو ّ عٌؼیؼم
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ِِ  اّى یبػ ؿّ هي آؿٍ، -  ؿّ ملیؼثـكی ػعلِ  عْامت هی کَ هیٌؼافی ىغَیِت

 !ثیبؿٍ

 

 اػتـاف ثبؿ ُقاؿهیي ثـای ػل ػؿ. ثگیـػ ؿا ثلٌؼه ی عٌؼٍ رلْی ًتْاًنت

ِِ  کَ کـػم  ٌُگبم کَ امت، ثغو فًؼگی ثـاین چوؼؿ اه عٌؼٍ ٌٓیِي

 .ىْػ هی ؿّ ّ فیـ ػلن کٌن هی اصنبك عٌؼیؼًو

 

 گؾاىت، ام چبًَ کٌبؿِ  ربیی ؿا اه اىبؿٍ اًگيت. اه عٌؼٍ ثَ فػم لجغٌؼی

 .اكتبػ هی ؿیقی چبل هیغٌؼیؼم یب هیقػم لجغٌؼ ّهتی کَ ربیی ُوبى

 

 .ثیٌن هی ؿّ کْچْلْ چبل ایي ّ هیغٌؼی ّهتی هیـٍ ّؼق ػلن -

 

 :گلتن هیقًٌؼ ثـم ػاًنتن هی کَ چيوبًی ثب ّ گـكتن ؿا ػمتو

 

 !آهب ػاؿٍ ؿاٍ ػل ثَ ػل -

 

 :گلت ّ کـػ ثلٌؼ ؿا چوؼاًن ّ ىؼ عن. فػ لجغٌؼی

 

 ثـین؟ -

 

 ػؿاّؿ موت ثَ آعـ ی لضظَ ػؿمت ّ چـعبًؼم اتبم ػّؿ تب ػّؿ ؿا ًگبُن

 .کـػم ثبف ؿا اّلو کيْی ّ ؿكتن ؿًگ کـم چْثی
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. ثـػاىتن ؿا هؼیوی ُبی ػکل آلجْم ىؼٍ تب ّ تبثنتبًی ُبی لجبك فیـ

 کَ مجق ُبیی چين ثب فًی آلجْم اّل ی ٍلضَ ػؿ ػؿمت کـػم، کَ ثبفه

 ثلْؿ هخل ملیؼه پْمت. فػ هی لجغٌؼ هي ثَ ػاىتٌؼ، ػنلی ُبی ؿگَ

 هُْبیی ّ ؿًگ ُوبى ثَ چيوبًی ثب عـػمبلی پنـک آؿْىو ػؿ. ثْػ

 چين رلْی ّ ثـػاىتن ؿا ػکل. کـػ هی ًگبٍ ػّؿثیي ثَ کـػٍ اعن ای هٍِْ

 .گؾاىتن چوؼاًن ثیـًّی فیپ ػاعل آثبى هتؼزت ُبی

 

 ثیبؿیو؟ هیغْای -

 

 :گلتن ّ کيیؼم ػویوی ًلل

 

. ثبىن ًؼاىتَ ػّمتو ًویيَ ػلیل ؿكت، ّ کـػ ّل ؿّ هي اّى کَ ایي -

 کَ ایي ثب ػاؿم، افه کَ ػویوی ػلغْؿی ّرْػ ثب اهب آثبى، ًيَ ثبّؿت ىبیؼ

 تَ اّى ّلی کٌن؛ ٍؼاه" هبػؿ" عْػم علْت تْی صتی ًویچـعَ فثًْن ؿّی

 َِ  .ػاؿم ثِو ًنجت ػویوی کيو یَ هلجن ت

 

 :فػ لجغٌؼی هِـ اف پـ ّ گؾاىت هلجن ؿّی ؿا ػمتو

 

 عبًْم؟ ثـین! صـكبمت ایي اف تـ ثقؿگ هِـثْى هلت ایي -

 



 کتاب باز

www.ketabbazz.ir Page 211 
 

 ّ گـكتن هضکن ؿا ػمتو. فػم کٌبؿ ؿا ثْػ کـػٍ ربعْه گلْین کٌذ کَ ثـْی

 :فػم لت

 

 .ثـین -

 

*** 

 

 ًينتَ ثغبؿی رلْی کَ آثبى ثَ هًْگبُی ّ ىؼم عن آىپقعبًَ اپي ؿّی

 .کـػم ثْػ پغو آـاكو ّ ػّؿ ُبیو رقٍّ ّ ثْػ

 

 کـػٍ ُالک ؿموب   ؿا عْػه کَ ثْػ ؿّف چٌؼ ّ ػاىت تـم هیبى اهتضبى كـػا

 .ثْػ

 

 :گلتن ّ ثـػم ثبال ؿا ٍؼاین

 

 .صبّـٍ ىبم! آثبى -

 

 رْاثن هیکـػ یبػػاىت ػمتو رلْی کبؿؾ ؿّی ؿا چیقی تٌؼ تٌؼ کَ ُوبًطْؿ

 :ػاػ ؿا

 

 .هیبم االى -
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 کٌبؿ ٌٍؼلی ؿّی ّ ثـگيتن آىپقعبًَ ّمٔ کْچک هـثؼی هیق موت ثَ ثَ

 :گلت ّ عٌؼیؼ ؿیق ؿیق. گـكتن رب آؿهیي

 

 ثیبم فًَ هی ٍؼام ثبؿ ٍؼ هبهبى ّ ػاؿم اهتضبى کَ ّهتبیی اكتبػم عْػم یبػ -

 .ثغْؿم ؿؾا

 

 .ىؼ ثلٌؼ آعو کَ کْثیؼم ىکوو ثَ آؿًذ ثب

 

 :گلتن آؿهیي ثَ ؿّ ثْػم کـػٍ کْلَ ّ کذ کَ ػُبًی ثب

 

 !ًغْؿی چين! پنـ تْ ثبًوکی چوؼؿ -

 

 :گلت ثْػ کـػٍ ًبفک کَ ٍؼایی ثب. گـكت چپو ػمت ثب ؿا ىکوو

 

 ثینت اف ثؼؼ هي هقػ ایٌَ... ًگؾؿٍ افت عؼا! َهـػ مٌگیٌَ ػمتت چوؼؿ -

 مبعتي؟ ًؼاؿیت ثب مبل

 

 هي ؿّی ؿّثَ ٌٍؼلی ؿّی ّ آهؼ ُن آثبى ؿكت، ُْا کَ هبى عٌؼٍ ىلیک

 .ًينت
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 ًؼاىتن، ػّمت ؿا ًگبُو ًْع. کـػ ًگبُوبى ىؼٍ ؿیق ُبیی چين ثب

َِ . ىؼم پـت پبییي ثَ ثلٌؼی یک اف کـػم اصنبك یکِْ اهب چـا ػاًن ًوی  ت

 .ًویؼیؼم عْثی چیق آثبى ًگبٍ

 

 ُـچوؼؿ ّ گـكت فُـ ی هقٍ ثـاین ىت آى ىبم. هبمیؼ لجن ؿّی عٌؼٍ

 اىتجبٍ ؿا ًگبُو کَ ثوبلن ىیـٍ عْػم مـِ  ّ کٌن عْه ؿا ػلن عْامتن هی

 !ىؼ ًوی کَ ىؼ ًوی کَ ىؼ ًوی ام، کـػٍ ثـػاىت

 

 ىؼ هي ًَیت اه عبکنتـی ُبی تیلَ اف کَ ثْػ چیقی مْءظي، ّ َىک

 

*** 

 

 رؼجَ ّ رب ثَ رب ػمتن ػؿ ؿا عـیؼ ُبی پالمتیک ّ کـػم تـ تٌؼ ؿا ُبین هؼم

 .گـكتن تـ ٍبف ؿا کیک ی

 

 .کـػم توبم ؿا کبؿم فّػتـ ّ ثْػم گـكتَ هـعَی هقّى اف اهـّف،

 

 مبػت کَ االى تب عـیؼکـػًن ّ ؿكتن ثبفاؿ ثَ کٌن، ؿبكلگیـ ؿا آثبى کَ ایي ثـای

 .کيیؼ ْٓل ثْػ، ػّ ًقػیک

 

 مْؿپـایق ثَ ػؿػ ایي تضول ّلی ثْػ؛ ثـیؼٍ ؿا اهبًن ػؿػ، هؼؼٍ ّ ثْػم عنتَ

 .اؿفیؼ هی آثبى، تْلؼ
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 پبؿکیٌگ ی گْىَ هبىیي ىؼم، ػاعل ّ کـػم ثبف ؿا کلیؼ ثب ؿا عبًَ ػؿ

 .ثْػ عبًَ آثبى پل ثْػ، ىؼٍ پبؿک آپبؿتوبى

 

 عبًَ ؿاُـّی ػاعل ؿا عْػم ّ کـػم ٓی ػزلَ ثب ؿا ّؿّػی ثَ هبًؼٍ هؼم چٌؼ

 .اًؼاعتن

 

 .ىؼم ثیـّى مـهبی هتْرَ تبفٍ عْؿػ، ُبین گًَْ ثَ کَ گـم ُْای

 

 موت ثَ ٍؼا ّ مـ ایزبػ ثؼّى آُنتَ، ّ آؿام ػمتن، ػؿ ُبی عـیؼ ُوبى ثب

 .کـػ ؿبكلگیـم مـ پيت اف آثبى، ٍؼای کَ ؿكتن آىپقعبًَ

 

 ثْػی؟ کزب -

 

 .ثـگيتن موتو ثَ هتؼزت. ثْػ ػَجی اهب چـا ػاًن ًوی ٍؼایو، تُي

 

 :گلتن ّ فػم اعوبلْیو ی چِـٍ ثَ لجغٌؼی

 

 !ثؼاعالم آهبی مالم -

 

 .ؿمبًؼ هي ثَ ؿا عْػه ثلٌؼ، هؼم یک ثب ّ گـكت صـٍو ثْػًن آؿام اف
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 ُویي کَ کيبًؼ، عْػه موت ثَ هـا ّ گـكت هضکن ؿا ؿامتن ثبفّی

 .ثیلتٌؼ فهیي ؿّی عـیؼُبین ىؼ ثبػج صـکتو

 

 :ؿـیؼ ّ ػاػ ثبفّین ثَ كيبؿی ام، ؿكتَ ُن ػؿ ی چِـٍ ثَ تْرَ ثی

 

 ُبى؟ ثْػی؟ هجـمتًْی کؼّم گن هی -

 

 .ىؼ ثنتَ ُبین چين ػاػه ٍؼای اف

 

 .ىؼ عبؿد ػُبًن اف ّؼیلی"  آط" 

 

 !ىکًْؼی ؿّ ػمتن... آثبى آط، -

 

 کؼّم ثب گْؿی، کؼّم ؿكتَ؟ ًَُ مبػت اف گلتي ػًجبلت اّهؼم کَ ثْػی کزب_ 

 ثبًْ؟ گل ثْػی آىـبل

 

 اىکن ّ ىؼ ىکنتَ ثـْن. ىؼم ىکو اف پـ چيوبىِ  ی عیـٍ فػٍ ثِت

 :ًبلیؼم ػؿػ اف پـ! ًؼاىت اػتوبػ گـكت، تِوت ایي اف هلجن. مـافیـ

 

 .کي ّلن -
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 .عْؿػ آىپقعبًَ ػؿ ثَ پِلْین کَ ػاػ ُلن ّ کـػ ّل ؿا ثبفّین هضکن

 

 .ىؼم آّاؿ فهیي ؿّی رب ُوبى

 

 گـیَ ثب ّ کـػم پـت موتو ثَ ؿا ثْػ اكتبػٍ پبین رلْی کَ کیکی ی رؼجَ

 :گلتن

 

 .کٌن هی هتـ ثبفاؿّ ػاؿم ٍجش اف تْ عبٓـ ّامَ ثؼم صبل ایي ثب عـ هيِ  -

 

 .کيیؼ گٌؼ ثَ ؿا آىپقعبًَ ؿًگ کـم كـه ّ ؿیغت ثیـّى رؼجَ اف کیک

 

 .ثْػ فػٍ فل هیٍْ ُبی پالمتیک ّ ىؼٍ ؿیغتَ کیک ثَ ًبثبّؿ آثبى،

 

 .ػیؼ هی ؿا آـاكو ػاىت تبفٍ اًگبؿ

 

 :گلت آهؼ هی چبٍ تَ اف اًگبؿ کَ ٍؼایی ثب ّ ثـػاىت موتن ثَ هؼم یک

 

 ...هي ثبًْ، -

 

 :گلتن گـیَ ثب ّ کيیؼم ریؾ کَ ثْػ ًـمیؼٍ ثبفّین ثَ ػمتو
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 .ًقى ػمت هي ثَ -

 

 .کـػ ًگبُن پيیوبى

 

 .ثـػم پٌبٍ اتبم ثَ ّ گؾىتن کٌبؿه اف ثبؿیؼًؼ هی کَ ُبیی چين ثب

 

 هـثبى ؿاٍ ثَ ؿاٍ کَ عْامتن هی ؿا عْػم آثبىِ  عْامتن، ًوی ؿا آثبى ایي هي

 .کٌؼ عـرن ٍؼهَ

 

 .کْثیؼم ُن ثَ مـم پيت ؿا اتبم ػؿ

 

 .کيیؼم آؿْه ػؿ ؿا فاًُْبین ّ ىؼم آّاؿ ػؿ پيت

 

 ُبین گًَْ امیـ ُن مـ پيت ثبىٌؼ، گؾاىتَ هنبثوَ کَ اًگبؿ ُبین اىک

 ثَ آثبى ىؼ ًوی ثبّؿم. اكتبػًؼ هی ػلن آتو ؿّی ًلت هخل ّ ىؼًؼ هی

 کٌؼ ىک عْػه ثَ ًنجت هي ػين ثَ ُوَ اف تـ هِن ّ ًزبثتن ثَ پبکین،

 .ثقًؼ ػیگـ کنی اف صـف ؿاصت ایٌوؼؿ ّ

 

 .امت فًؼگیوبى ػؿ ْٓكبى آؿبف ُب، کـػى ىک ایي ػاًنتن ًوی ؿّفُب آى
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 .فػ هی ػؿ ثَ آُنتَ کَ ثْػ آثبى. آّؿػ عْػم ثَ هـا ػؿ هتؼاّم ٍؼای

 

 ...ثـم هـثًْت کي ثبف ؿّ ػؿ، ثبًْ؟ -

 

 .کـػ ثؼتـ ؿا صبلن ثـْو اف پـ ّ آؿام ٍؼای

 

 هؼؿک ّ مٌؼ ػًجبل ثـّ ثْػم؟ کزب ّ کی ثب ًگلتی هگَ! کي ّلن. عْام ًوی -

 .کٌی هضکْهن ؿاصتتـ تب ثگـػ

 

 هخل اّهؼم هقّى اف کَ ّهتی اف هنن هـآى ثَ. گلتن چیقی یَ کـػم ؿلٔ هي -

 !ػؿّ کي ثبف... ػقیقػلن کـػم اىتجبٍ. ًؼاىتن هـاؿ ّ آؿّم آتیو ؿّی املٌؼ

 

 .کيیؼم ثبال ثبٍؼا ؿا ام ثیٌی

 

 .کيیؼم پبییي آؿام ؿا ػمتگیـٍ ّ ىؼم ثلٌؼ ػؿ پيت اف

 

 .ىؼ ًوبیبى اه گـكتَ ی چِـٍ ىؼ، ثبف کَ ػؿ

 

 .ىؼ اتبم ّاؿػ ّ آهؼ رلْتـ هؼهی
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 ثْػًؼ، صیبت اکنیـ هخل ثـاین کَ ؿًگو عبکنتـی ُبی چين اف ؿا ًگبُن

 .گـكتن

 

 .اینتبػ ؿّثـّین کْتبُی ی كبٍلَ ثَ

 

 .کـػ پبک ؿا ام گًَْ ؿّی ُبی اىک مـاًگيتبًو ثب

 

 :گلت ًزْا اف تـ آؿام

 

 .ًجبىَ ػًیب عْام هی گیـی، هی افم کَ ؿّ ًگبُت -

 

 .کيیؼم ػوت ؿا مـم لزْربًَ

 

 ثجغيین؟ کَ کٌن کبؿ چی -

 

 !اػتوبػ -

 

 :فػم لت ای گـكتَ ٍؼای ثب ػاػم، پیـاٌُو اّل ی ػکوَ ثَ ؿا ًگبُن

 

 .کي اػتوبػ ثِن -
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 کَ ىْم رؼا آؿْىو اف عْامتن. آهؼم ػؿ ثبفّاًو صَبؿ ثَ یکؼكؼَ،

 .کـػ ثـلن تـ هضکن ّ ًگؾاىت

 

 :کـػ فهقهَ گْىن ػؿ ای ىؼٍ ثن ٍؼایِ  ثب آؿام ّ کـػ ًْافه ؿا هُْبین

 

 ...كـىتَ ىـهٌؼتن_ 

 

 آثبى ی گـیَ كکـِ  اف کـػم، صل گْىن ی اللَ ؿّی ؿا اىکی هطـٍ مـػی

 .ىؼ هچبلَ هلجن

 

 کَ ثْػ ثبؿی اّلیي ایي کٌن، ُْن ًویتْاًنتن ؿا تِوتو ثْػ، ىؼٍ ثؼتـ صبلن

 .ًکـػ ًـم ؿا ػلن ُبیو ٍؼهَ هـثبى

 

 ُبی لجبك ُوبى ثب ّ ىؼم ثلٌؼ فهیي ؿّی اف. کـػم رؼا آؿْىو اف ؿا عْػم

 ٍؼایی ثب ّ کيیؼم مـم ؿّی ؿا پتْ. کـػم پـت تغت ؿّی ؿا عْػم ثیـًّی

 :گلتن گـیَ اف ػّؿگَ

 

 .کٌَ هی ػؿػ مـم کي، عبهْه ؿّ چـاؽ -

 

 ...ثبًْ -

 

 :ًبلیؼم ّ کـػم اّ ثَ ؿا پيتن
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 .کي عبهْىو -

 

 

 

 فیـ کَ مـم ًقػیکی تب ؿا ػمتو کَ كِویؼم صتی ىؼ، ًقػیکن کـػم صل

 ٍؼای. کـػ عبهْه ؿا چـاؽ ّ کيیؼ ػوت آعـ لضظَ ػؿ اهب آّؿػ، ثْػ پتْ

 .کـػم علَ گلْ ػؿ ؿا ُون ُن ىٌیؼم، کَ ؿا اتبم ػؿ ىؼى ثنتَ

 

 .ؿیغت هی ُن ثَ ؿا ؿّاًن ّ عْؿػ هی چـط مـم تْی ُی آثبى صـف

 

 .مْفاًؼًؼ ؿا ُبین گًَْ ُبین اىک

 

 هیقػ، ػبىوی ّ ػين اف ػم کَ آثبًی! کٌؼ ىک هي ثَ آثبى ًؼاىتن اًتظبؿ

 آى ؿاصتی ُویي ثَ ًجبیؼ لجغٌؼُبین؛ ثـای ؿّػ هی ػؿ ربًو گلت هی کَ

 .چـعیؼ هی فثبًو ؿّی صـف

 

 هگـ. ثـّػ ثیـّى ُون ُن ٍؼای هجبػا تب گـكتن ػُبًن رلْی ؿا ػمتن

 ـٌبٍ گـ ؿكتي ثبفاؿ عجـ ثی هگـ ىؼ؟ هی هضنْة ـیبًـت عــ تبعیـ چٌؼمبػت

 هي ػل ثب مبفه فًؼگی کـػم كکـ کَ کـػم اىتجبٍ هي اٍال... آٍ... هگـ ثْػ؟

 .ثْػ گؾىتَ گٌؼیِ  ثَ چیق ُوَ ٌُْف ىؼٍ، کْک
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*** 

 

 ىبًَ هُْبی. كـمتبػم پبییي گلْین اف ىیـیي چبی فّؿِ  ثب ؿا پٌیـ ی لووَ

 ی ٍجضبًَ اّل اف کَ آثبى ثَ تْرَ ثی ّ كـمتبػم گْىن پيت ؿا ام ًيؼٍ

 .ىؼم ثلٌؼ ًِبؿعْؿی هیق ٌٍؼلی ؿّی اف ثْػ، ام عیـٍ چيوو کْتبُن

 

 ؿا عْػم ّ ؿكتن عبًَ هتـی چِبؿ ّ ثینت پؾیـایی موت ثَ مالًَ مالًَ

 .کـػم پـت تلْفیْى رلْی ؿًگ ملیؼ ی کبًبپَ ؿّی

 

 .ثْػ کـػٍ ٍجش ایٌزب ؿا ىجو آثبى. کـػ هی کزی ػُي کبًبپَ ی گْىَ پتْی

 

 ُبین چين. ثْػم فػٍ فل تلْیقیْى عبهْه ّ میبٍ ی ٍلضَ ثَ ُوبًطْؿ

 .ثْػم کـػٍ گـیَ ٍجش عْػ تب فػ، هی مْف

 

 .ىؼم کٌبؿم ًينتٌو هتْرَ ؿكت، پبییي کَ کبًبپَ

 

 ثبفّین ؿّی ًگبُن. ىؼٍ عیـٍ ؿامتن ثبفّی ثَ کَ ػیؼم چين ی گْىَ اف

 عْثی ثَ ثْػم پْىیؼٍ کَ ؿًگی هيکی کْتبٍ آمتیي ىـت تی لـقیؼ،

 هبًؼٍ پْمتن ؿّی آثبى ػمت ربی. ػاػ هی ًيبى ؿا ملیؼم ثبفّی کجْػی

 .ثْػ
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 ثلٌؼ ربیو اف ّ کيیؼ هُْبیو ثیي ػمتی کالكَ گقیؼ، ؿا لجو کَ ػیؼم

 آى ّ اینتبػ پؾیـایی ىکل هنتطیل ی پٌزـٍ ؿّثـّی هي، چپ موت. ىؼ

 موتو ثَ ؿا ًگبُن ىؼ ثبػج کَ،ىٌیؼم، ای" تن" ٍؼای. کـػ ثبف ؿا

. کـػ گيبػ ؿا ُبین چين ثْػ، ىؼٍ ؿّىي کَ كیلتـه ّ میگبؿ. ثچـعبًن

 مـكَ آى اف ثؼؼ ّ هي عيک ی مـكَ ثب ىؼ هنبّی فػ، کَ یُپک اّلیي

 هبثیي ٌُْف میگبؿ. ًينت کٌبؿم ّ آهؼ موتن ثَ تٌؼ. پی ػؿ پی ُبی

 موت ثَ ّ فػم پنو ػمت ثب. کـػ ثؼتـ ؿا صبلن ػّػه. ثْػ اًگيتبًو

 ثَ آة چٌؼهيت. ػاىتن آلـژی ػّػ ثَ هي ػّیؼم، ُبل ی گْىَ ػمتيْییِ 

. کٌن ثِتـ ؿا صبلن پی ػؿ پی ُبی ًلل ثب کـػم مؼی ّ پبىیؼم ٍْؿتن

 ام چِـٍ ثَ ًگبُی ؿّىْیی، ثبالی گـػ ی آیٌَ اف آهؼ، ثٌؼ کَ ام مـكَ

 ُبی لت ّ پیچیؼٍ ُن ثَ هُْبی ًوٌبک، چيوبى ثب ػعتـ ایي. اًؼاعتن

 تْلؼه ثـای ؿا ُونـه عْامت هی ػیـّف کَ ػعتـی ثَ ىجبُتی آّیقاى،

 .ًؼاىت کٌؼ ؿبكلگیـ

 

 :ؿمیؼ گْىن ثَ آثبى ٍؼای هتؼبهجو ّ عْؿث ػؿ ثَ ّـثَ چٌؼ

 

 ىؼ؟ چی ثبًْ ثبًْ؟ -

 

 .فػم فل ًگـاًو چيوبى ثَ ّ کـػم ثبف ؿا ػؿ

 

 ّهتَ؟ چٌؼ -

 

 :فػ لت چيوبًن ی عیـٍ
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 ّهتَ؟ چٌؼ چی، -

 

 :ًبلیؼم ًقاؿ صبلی ثب

 

 کـػی؟ پٌِْى افم ؿّ چی ػیگَ میگبؿ رق ثَ -

 

 ُوبى ؿّی ّ ؿكت پؾیـایی موت ثَ ّ کيیؼ ػمت ٍْؿتو ؿّی کالكَ

 :ثـػم ثبال ؿا ٍؼاین ّ ىؼم ؿّاًَ ػًجبلو موذ. ًينت کبًبپَ

 

 !ثؼٍ ؿّ هي رْاة -

 

 :اینتبػم ٓلجکبؿُب هخل ّ کوـ ثَ ػمت رلْیو

 

 !عنـّی رٌبة ثْػم ىوب ثب... فًن ًوی صـف کَ ػیْاؿ ثب -

 

 :کـػ فػى صـف ثَ ىـّع آؿام ٍؼایی ثب ّ اًؼاعت پبییي ؿا مـه

 

 ی ثچَ پنـ یَ. ثْػم ػثیـمتبى اّل گـكتن، ػمتن میگبؿ کَ ثبؿی اّلیي -

 عبک هجـ یَ تْی ؿّ هبػؿه ّ پؼؿ کَ ثْػ، تٌِب تٌِبی کَ ػؿاف ّ ُهـػًی الؿـ

ِِ  کَ ثْػ ػّافػٍ مبػت صْه ّ صْل ىت یَ یبػهَ. ثْػى کـػٍ  عبلی کبِؿ
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 ثَ یبػم ىت اّى. ثْػ ىؼٍ توْم ىِـػاؿی هبىیي تْی ُب فثبلَ کـػى

 چبػؿ یبكِ  ػطـ ّ هبهبًن ثـلِ  ُْای ػلن. ثْػ اكتبػٍ هبػؿم ّ پؼؿ ّ گؾىتَ

 ّ ثؼٍ تبة ؿّ میجیاله تب ثْػ فًؼٍ ثبثبم عْامت هی ػلن. ثْػ کـػٍ ؿّ ًوبفه

 آػم ّ ػبلن اف. ًویبؿم ػؿ اّى هخل مجیلی ػوـا کَ ثؾاؿٍ مـم ثَ مـم

 تَبػف اّى تْی چـا کَ ثْػم ىبکی عْػم اف صتی. ىت اّى ثْػم ىبکی

 ُونبیَ پنـ ثبثک ؿمیؼم، کَ رْى عبًن عًَْ ًقػیکیبی. هًْؼم فًؼٍ لؼٌتی

 هخل تبؿیکی تْی میگبؿه كیــلتـــ مـعی. ػیؼم ػیْاؿ کٌبؿ ؿّ رْى عبًن

 ػػْا تب چِبؿ مَ ای ُلتَ کَ ایٌب اف ثْػ، ىـی پنـ ثبثک. ثْػ هـهق چـاؽ

 کٌبؿه ّاؿكتَ ّ ىل. ثْػ عًْی ػهبؿيْى ُویيَ ّ کـػى هی ػؿمت

 .ؿمیؼم

 

 " هیکيی؟ چـا: " گلتن ثِو

 

 ! "کٌَ هی آؿّهن: " گلت ّ کـػ ًگبُن

 

 ػمت ثَ هقعـكبت ایي کـػى ػّػ ثب ػائوی آؿاهوِ  هیؼًّنتن فػم، پْؿعٌؼ

َِ  ّ میگبؿ آؿاهوِ  هیؼًّنتن ّلی! ػؿمت ثْػ؛ کن مٌن ًویبػ،  اّى، ىجی

 .ایَي لضظَ

 

 " ثـٍ؟ یبػت ؿوبت کَ هیکٌَ آؿّم اًّوؼؿی: " پـمیؼم افه ّ فػم پْفعٌؼ

 

 :گلت ّ موتن گـكت میگبؿىْ ی ثنتَ. فػ پْفعٌؼ
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 ! "ثـٍ یبػه ؿوبه کَ کٌي ًوی آؿّم ؿّ آػم اًّوؼؿ چیقُب ایي! ؿكین ًَ" 

 

 ّ ثْػ آؿاهو ػًجبل هي هخل اًّن. کـػم ًگبٍ كؤ ه ىؼٍ ػؿاف ػمت ثَ

 .کـػ ًوی پیؼاه

 

 " هیکيی؟ چـا پل: " گلتن ثِو

 

: " گلت صبلت ُوْى تْی ّ کـػ ؿّىٌو كٌؼکو ثب ّ آّؿػ ػؿ میگبؿ ًظ یَ

 ! "کٌَ هی آؿّهن کَ ثقًن گْل ؿّ عْػم! ثقًن گْل ؿّ عْػم هیغْام چْى

 

 :گـكتن افه ؿّ میگبؿ

 

 !"ػاؿٍ ػؿػ عیلی عْػت فػى گْل... ػًّی هی" 

 

 ىؼم؛ آؿّم ثؼؼه اهب ثْػ، ام ؿیَ ّ صلن ثَ آتیو ؿیغتي هخل اّلو پْک

 .کٌبؿ ثؾاؿهو ًتًْنتن ػیگَ اّى اف ثؼؼ! ىؼم آؿّم کَ کـػم عیبل

 

 ػلن. لـفیؼ هی ًگبُو عبکنتـی. کـػ ًگبُن ُبیو، صـف ىؼى توبم ثب

 :فػم لت ًبعْامتَ. ىؼ آىْة

 

 !ػاؿم صنبمیت ػّػ ثَ هي -
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 :کـػ فهقهَ هجل اف آؿاهتـ ّ ػفػیؼ ؿا ًگبُو

 

 !ًینت چیقی کَ میگبؿ کٌبؿ، هیؾاؿم عْػهن تْ عبٓـ ثَ -

 

 اهب کٌن، كـاهْه ؿا کبؿه ّ ثؼُن ّا فّػی ایي ثَ ًویغْامتن کَ ثْػ ػؿمت

. گـكتن ؿا ُبیو ػمت ّ ًينتن پبیو رلْی. ثـیؼ ؿا اهبًن ٍبصجن، ثی ػلِ 

 :گيْػم مغي ثَ لت کـػ، كـاؿ چيوبًن صَبؿ اف کَ اىکن هطـٍ اّلیي

 

 !کٌبؿ ثؾاؿ ؿّ اػتوبػیت ثی ًَ، ؿّ عْػت -

 

 !ثِت ًینتن اػتوبػ ثی هي -

 

 :گلتن ّ کـػم ًگبُو ؿن ثب. کـػم ؿُب ؿا ُبیو ػمت

 

َِ ! ُنتی -  ...ًینت آویٌبى ًگبُت ت

 

 .ػاػ ثبال ػمت ثب ؿا ؿًگو هيکی هُْبی کالكَ
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 ُوو تـػیؼ یَ ىؼٍ، چن ػًّن ًوی... ًینت عْػم ػمتِ ! ثبًْ گل -

 کَ ایي ثغبٓـ عْػم اف صبلن... هیين ػاؿْى ػاؿم عْػم! هـقم ػّؿ پیچَ هی

 .عْؿٍ هی ثِن فػم ثِت ؿّ صـكب اّى

 

 ثْػ؟ آهؼٍ آثبًن مـِ  ثالیی چَ گقیؼم، ؿا لجن

 

*** 

 

 ّ ػين ػؿ ؿا عْىجغتی ی ُوَ کَ ثْػم عبهی ّ رْاى ػعتـ هي ؿّفُب آى

 ػين، ثؼّىِ  اهب آؿاهو ثب فًؼگیِ  ایٌکَ اف ؿبكل. ػیؼ هی ػاىتي ػّمت

 .امت تالٓن پـ اهب ػبىوبًَ فًؼگی اف تـ هْكن

 

 پبپیچ کَ ػاىتي، ػّمت پبیِ  گؾاىتن ؿا آثبى ؿكتبؿ کَ ىؼ چطْؿ ػاًن ًوی

 !ػاًن هی کـػم، هضِ صوبهت. هيکلوبى صل ثـای ًيؼم

 

 ُبی کـػى چک ثَ آهؼًو، ػًجبلن ثَ هقّى، تب آثبى ُوـاُی ثَ ػیگـ

 کن ُبیو ىک اف ایٌطْؿ کـػم هی كکـ ّ ثْػم اصون. ثْػم ػاػٍ تي هؼاّهو

 ًیبف هيبّؿ یک ثَ هبئؼتب ّ مْم ًلـ یک ّرْػ ثَ ؿّفُب آى هب اهب! هیيْػ

 .ػاىتین
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 اهب ىؼم هی اؽیت. ثْػم ًکـػٍ کَ ػبػت اه ُویيگی ُبی کـػى چک ثَ

 کـػم هی صل. کٌن اػتـاّی تب ىؼ هی هبًغ ػاىتن آثبى ثَ کَ ػيوی

 .امت هضِ ـیبًـتِ  عــ ثیبّؿم کي ؿاٍ ی ًیوَ کَ ایي

 

 .ىْػ هی ثِتـ فهبى گؾؿ ثب آثبى کـػم هی كکـ کَ ثْػ هضِ ػیْاًگیِ 

 

 ...ؿّف آى کَ ایي تب ثْػ گـكتَ عْػه ثَ تکـاؿی ؿّتیيِ  ؿیتنِ  یک چیق ُوَ

 

 هٌتظـ ّ ثْػم پغتَ ؿا ًبُبؿم. آهؼ ًوی مَ مبػت تب ّ ثْػ ػاًيگبٍ آثبى

 .ثغْؿین ؿؾا ُن ثب تب ثیبیؼ ثْػم

 

 ثبف ؿا ػؿ ىؼٍ توبم فّػتـ کالمو صتوب کَ ایي عیبل ثَ ىؼ، فػٍ کَ عبًَ ػؿ

 .ىؼم هْارَ آؿهیي ثب کَ کـػم

 

 .ثْػ ىؼٍ تٌگ ثـایو صنبثی ػلن ّ ثْػهو ًؼیؼٍ کَ ثْػ ؿّف چٌؼ

 

 .ثغْؿین ؿؾا تبیی مَ ّ ثیبیؼ آثبى تب کـػین ٍجـ

 

 الجتَ ػاىتن، تِْع صبلت هؼام. ىؼ ثؼ صبلن چٌؼثبؿ ثْػ آًزب آؿهیي تب

 ىْم آهبػٍ گلت آؿهیي. ثْػم ىؼٍ ثؼتـ ؿّف آى اهب ثْػ ایي صبلن ثْػ چٌؼؿّفی

 اف اهبى ّ آهؼ آثبى کَ ثپْىن لجبك ّ ثـّم اتبم ثَ عْامتن ثـّین، ػکتـ ثَ تب

 ػاؿم ػوـ تب کَ ػاػ اًزبم ؿا ؿكتبؿی ػیؼ، ُن کٌبؿ ؿا هب ّهتی. آهؼ کَ ّهتی
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 ثبىؼ ػیؼٍ ـیبًـت عــ ٌُگبم ؿا فًو کَ کنی هخل. کٌن ًوی كـاهْه

 :ؿـیؼ آؿهیي ثَ ؿّ پـعبه ثب ّ ثْػ ىؼٍ ػَجی

 

 هیکٌی؟ ؿلطی چَ ایٌزب -

 

 .ثگْین چَ ػاًنتن ًوی ثْػ، هبًؼٍ ثبف آثبى هٌطوی ثی ایي اف ػُبًن کَ هي

 

 ...ثـاػؿم ّ هي ثَ! کٌؼ ىک آؿهیي ّ هي ثَ ثغْاُؼ کَ ثْػ هضِ ًبهـػیِ 

 

 .ثْػم کـػٍ تؼـیق ثـایو عْػم ثْػ، آثبى ُبی ؿكتبؿ رـیبى ػؿ کن عیلی آؿهیي

 

 :ثیبّؿػ ُن ؿا هبرـا تَ ّ مـ ىْعی ثب کـػ مؼی ّ فّػ آثبى ی ىبًَ ؿّی

 

 !مـت ثَ فػٍ ثْػی، مـکالك فیبػ ػاػاه -

 

 هيت ػؿ ؿا آؿهیي ی یوَ کَ ثْػ هٌطوی ثی ّ یبؿی هـػِ ! ًجْػ آثبى اهب، آثبى

 :فػ ػاػ ّ گـكت

 

 هیکٌی؟ ؿلطی چَ هي فى کٌبؿ ًینتن، هي ّهتی هي ی عًَْ تْ -

 

 :فػ لت ًبثبّؿ آؿهیي
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 !ػاػاىتن... ػاػاىين هي اصون -

 

 کَ ثؼُن هنوو ای آیَ چَ ثَ ػاًنتن ًوی. ثْػ ىؼٍ مـافیـ ُبین اىک

 .کٌؼ توبهو

 

 :فػ كـیبػ هي، ثَ ؿّ

 

 ایٌْ؟ ًویلِوی! َهـػا ؿّی کٌی ثبف ؿّ ػؿ ًؼاؿی صن ًینتن هي ّهتی -

 

ـِ  توبم تضولن، ی ُوَ  توبم عين. ؿكت ثبػ ثَ آًی ثَ ام هبَُ چٌؼ ٍج

 هیگؾؿػ هـیْو ؽُي ػؿ ُـچَ تب کٌن ٍجـ ًویتْاًنتن ثْػ، گـكتَ ؿا ّرْػم

 ؿامتن ػمت کَ ىؼ چطْؿ ػاًن ًوی ّ ؿكتن موتو ثَ. ثیبّؿػ فثبى ؿّی ؿا

 .ًينت ٍْؿتو ؿّی

 

 :فػم ُن گـیَ ثب

 

 .ًویوًْن عًَْ ایي تْ ُن لضظَ یَ ػیگَ! ؿّاًی هـیِِ  یَ! هـیْی تْ -

 

 ػمتن کٌن، روغ ؿا چوؼاًن تب ثـّم اتبم ثَ عْامتن ّ کـػم گـػ ػوت ّهتی

 اف ؿا ػمتن عْامتن ّ ثـگيتن موتو ثَ. کيیؼ ّ گـكت ىؼت ثب ؿا

 :ؿـیؼ ّ ػاػ ُلن کَ کٌن رؼا ػمتو
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 !مـربت ثتوـگ -

 

 کَ ای پلَ ػّتب تق ّ لـقیؼ پبین کَ ىؼ چَ ػاًن ًوی ّ ؿكتن ػوت ػوت

 هیق ی گْىَ ثَ کوـم. اكتبػم کـػ هی ٍّل ُن ثَ ؿا پؾیـایی ّ ًيیوي

 ىکون ّ كوـات متْى تْی ثؼی ػؿػ ّ عْؿػ پؾیـایی ُبی هجل ػنلی

 .پیچیؼ

 

 ىؼٍ ىْکَ آثبى ّ آؿهیي کَ اكتبػ اتلبم لضظَ ػؿ چٌبى ُب اتلبم ایي ی ُوَ

 ثَ کَ ًگبُن. کـػم صل پبُبین ثیي ؿا هبیؼی گـهی. کـػًؼ هی ًگبُن

 ؿـم ؿا ملیؼم ىلْاؿک کَ عًْی ػیؼىِ  اف ىؼ، کيیؼٍ پبُبین موت

 .کـػم ّصيت ثْػ، کـػٍ مـعی

 

ِِ  ػوت پبفل، یک ُبی تکَ هخل ًبگِبى  ّ ُب تِْع صبلت ّ هبُبًَ اكتبػِى

 .لـفیؼ تٌن كکـه اف ّ ىؼًؼ ٍّل ُن ثَ ام چٌؼؿّفٍ ی مـگیزَ

 

 اف کَ ٍؼایی ثب ّ گؾاىتن کـػ هی گقگق ػؿػ ىؼت اف کَ پِلْین ؿّی ؿا ػمتن

 .فػم ٍؼا ؿا آثبى هیآهؼ ػؿ چبٍ تَ

 

 کَ ثْػ ًـمیؼٍ هي ثَ ٌُْف کـػ، تٌؼ پب موتن ثَ ثیبیؼ عْػه ثَ کَ اًگبؿ

 .ؿكت میبُی چيوبًن ّ چـعیؼ مـم ػّؿ فهبى ّ فهیي
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*** 

 

 ػولی ثیٌی ؿّی ؿا ػیٌکو. ػّعتن ػکتـ ثَ ؿا ًگبُن ػؿػ ثب ّ گقیؼم ؿا لجن

 :گلت ّ کـػ رب ربثَ اه

 

 مًْْگـاكی ّ هؼبیٌبت ّ ُب آفهبیو اهب فًن، هی ؿّ صـف ایي کَ هتبملن -

 .ثيیؼ ػاؿ ثچَ ًویتًْیؼ ػیگَ ىوب هیؼٍ ًيْى

 

 اف اىکی ی هطـٍ. ػیؼم چين ی گْىَ اف ؿا آثبى ػمت ىؼى هيت

 :ػاػ اػاهَ ػکتـ ىؼ، مـافیـ چيون ی گْىَ

 

 ىؼٍ فػٍ کَ ای ّـثَ الجتَ ّ ًؼاؿٍ ؿّ رٌیي ػاىتي ًگَ تْاًبیی ىوب ؿصن -

 .ىؼٍ رٌیي مؤ ثبػج

 

 فهیي ؿّی کَ پبُبیی ثب ّ فػم ثیـّى اتبهو اف کَ ثْػ ػکتـ صـف ّمٔ

 .ؿكتن ّؿّػی ػؿة موت ثَ ّ ىؼم ؿػ ثیوبؿمتبى ؿاُـّی اف هیکيیؼهيبى

 

 ػکتـ ُبی صـف صبال ّ عًْـیقی ػلت ثَ ثیوبؿمتبى ػؿ ثْػى ثنتـی ؿّف ػّ

 .ثقًن آعـ مین ثَ کَ ثْػ کـػٍ هتيٌذ ؿا اػَبثن آًوؼؿ

 

 چيوبى ثیي ًگبُن. ؿكتن ثْػ ػاػٍ تکیَ آثبى هبىیي ثَ کَ آؿهیي موت ثَ

 :فػ لت پيیوبى ّ آؿام. ثْػ گؾؿ ػؿ ًوٌبکو
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 !ثجغو... هٌَ توَیـ -

 

 هوَـ ثْػ، آثبى ثؼثیٌی ّ ىک هوَـ! اثؼا ثْػ؟ آؿهیي توَیـ. ًگلتن ُیچ

 .ثْػ کـػٍ ًبثْػ ؿا فًؼگیوبى عْػه ػمت ثب کَ ثْػ آثبًی

 

 ػوت ٌٍؼلی ثؼُي اُویتی ًگـاًو ُبی ًگبٍ ثَ ایٌکَ ثؼّى آهؼ، ّهتی

 .گـینتن ؿا عبًَ عْػ تب ّ ًينتن

 

 ّ آثبى ی فػٍ ثِت چيوبى رلْی ؿمیؼین عبًَ ثَ ّهتی کَ ثْػ ؿّف ُوبى

 ػاىتٌن، ًگَ ثـای آؿهیي اٍـاؿ ی ُوَ هوبثل ّ کـػم روغ ؿا چوؼاًن آؿهیي

 ثؼ ام رنوی صبل اگـ تب آهؼ ُوـاُن آؿهیي. ثـگيتن ام پؼؿی ی عبًَ ثَ

 .ثبىؼ کٌبؿم ىؼ

 

 .ػاؿم ًیبف ؿا ػّؿىؼى ّ تٌِبیی ایي هیؼاًنت اًگبؿ ثْػ، کـػٍ مکْت آثبى

 

 کـػم هی كکـ ثبیؼ. کـػم كکـ ّ کـػم كکـ ّ کـػم كکـ توبم ی ُلتَ یک ػهیوب

 ای ُثـًؼٍ تیؾ هخل آثبى ُبی تِوت. ثـیقم ثـمـم عبکی چَ امت هـاؿ ثجیٌن

 ػاؽ هخل ؿّفٍ چٌؼ رٌیٌی ػاؽ ٓـف آى اف کـػًؼ، هی تکَ تکَ ؿا هلجن کَ ثْػًؼ

 آؿفّیی ثْػ، ىؼى هبػؿ صنـت ػیگـی ٓـف ّ هیکـػ مٌگیٌی ػلن ؿّی پؼؿم

 !هیؼیؼهو عْاة ػؿ ثبیؼ ػیگـ کَ هضبل
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 .گـكتن ؿا تَویون کَ ثْػ هيتـکوبى عبًَ تـک اف ُلتن ؿّف

 

 ؿّ ؿّثَ ثغبٓـ ػاًن ًوی ُن اّ ّ ثـّػ ثْػم كـمتبػٍ ثْػ ػّؿّفی ؿا آؿهیي

 ثَ چٌؼؿّف ثـای گلت کَ اه هنغـٍ ّرؼاى ػؾاة یب ثْػ آثبى ثب ًيؼى

 .ؿّػ هی اه عبلَ ی عبًَ ّ ىْه

 

 !ثْػم کـػٍ ؿا كکـُبین

 

 ثْػ، فػٍ ثـاػؿم ّ هي ثَ ـیبًـت عــ اًگ ثْػ، فػٍ تِوت آثبى

 

 هبػؿ صنـت ثْػ ىؼٍ ثبػج ثْػ، کـػٍ ًبثْػ ؿا عْػم ّ عْػه عْى اف رٌیٌی

 ّ ثْػم ػبىوو اصووبًَ ُب ایي ی ُوَ ثب هب ثوبًؼ ػلن ثَ ػوـ یک ىؼى

 !کـػم هی کبؿی ثبیؼ

 

 ثَ تِؼیؼ ثب کـػ هی هغبللت آثبى ُن اگـ هیـكتین، ؿّاًيٌبك یک پیو ایؼ

 ىبُؼ ّ ثٌيیٌن ىؼ ًوی. ثْػ ُویي ػؿمت کبؿ کـػم؛ هی اه ؿاّی ٓالم

 .کـػم هی کبؿی ثبیؼ ثبىن، ُـػّیوبى ىؼى ًبثْػ ثیيتـ

 

 

 

 تبؿیک ُْا. ىؼم ثلٌؼ ربین اف ّ کيیؼم گـػًن ثَ ػمتی هنتبٍل، ّ کالكَ

 .ثـهیگيتن آثبى ی عبًَ ثَ كـػا ّ هیغْاثیؼم ؿا اهيت. ثْػ ىؼٍ
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 ُوَ ّ ثْػم کنل ّ صبل ثی ىؼت ثَ. ىؼم ّلْ تغت ؿّی ّ ؿكتن اتبهن ثَ

 .ثْػم ػاػٍ ػمت اف کَ ثْػ عًْی ثغبٓـ ُب ایي ی

 

 عیبلِ  ثَ ّ کـػم ًچی. آیؼ هی صیبٓ ػؿ پبیی ٍؼای کـػم اصنبك یکِْ

 .گؾاىتن ُن ؿّی ؿا ُبین چين امت گـثَ کَ ایي

 

 آثبى ثْػم هطوئي. اًؼاعت اًؼاهن ثَ لـف ُبل، ػؿ چلتِ  ٍؼای ثؼؼ، لضظَ چٌؼ

 .کيیؼ مْت هـقم ػفػ، آهؼى كکـِ  ثب... پل. ًؼاؿًؼ ؿا عبًَ کلیؼ آؿهیي یب

 

 .ؿكتن ُبل موت ثَ آُنتَ آُنتَ ّ ىؼم ثلٌؼ ربین اف لـف ّ تـك ثب

 

 ّصيت اف. ػیؼم ؿا هـػی ی مبیَ عبهْه، ُبی چـاؽ ّ ُبل تبؿیکی هیبى

 .گـكت ػُبًن ؿّی ؿا مـػه ُبی ػمت ّ آهؼ موتن ثَ کَ کيیؼم ریـی

 

 ػمت ثب کَ کٌن آفاػ ؿا عْػم تب فػم پب ّ ػمت ػاػ، هی ػـم تٌؼ ثْی تٌو

 .کـػ هلل مـم پيت ؿا ػمتن ػّ هچ ػیگـه،

 

 .ثْػ ًينتَ کوـم ی تیـٍ ؿّی مـػی ػـم

 

 !ثـػاؿم ؿّ ػمتن تب ىْ علَ -
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 .کـػم پبییي ثبال ؿا مـم ثبىَ هؼٌی ثَ آؿام

 

 .کـػ ؿّىي ؿا الهپ ثـػاىت، کَ ؿا ػمتو

 

ِِ  اف  :فهیي ؿّی ىؼم آّاؿ ؿیغت؛ هلجن اه، چِـٍ ػیؼِى

 

 ...تْ... تْ -

 

 پیؼا اه کلَ ّ مـ ػوؼهبى فهبى اف ػؿمت کَ لؼٌتی هقاصن ایي ثْػ، اؿػالى

 .ثْػ ًيؼٍ

 

 ی مبلغْؿػٍ اُبلی ی ُوَ ثْػى عْاة یؼٌی ایي ّ ثْػ یبفػٍ صْالی مبػت

 .هضل ایي

 

 هضکن ؿا فهغتو ّ ثقؿگ ػمت کَ ثْػ ىؼٍ ثبف کيیؼى ریؾ ثـای ػُبًن

 ػمت ثب ّ ىؼًؼ گيبػ تـك اف ُبین چين ػاػ، كيبؿ ّ گؾاىت ػُبًن ؿّی

 .یبثن ؿُبیی ثلکَ اًؼاعتن چٌگ ثْػ، ػُبًن ؿّی کَ ػمتو ثَ ُبین

 

 ثَ ّ کـػ ثلٌؼ هـا ّ گـكت ؿا کوـم ػیگـه ػمت ثب ّ فػ آّؿی چٌؼه لجغٌؼ

 .چنجبًؼ عْػه

 

 .ثْػم گـكتَ تِْع صبلت عْؿػ، هی ٍْؿتن ثَ کَ ُبیی ًلل ّ ًقػیکی ایي اف
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 کيیؼٍ فًزیـ ثَ ؿا ٍؼاین کَ ػمتی پيت ػم، ػؿ ُوَ ّ کيیؼم هی ریؾ

 .ىؼًؼ هی علَ ثْػ،

 

 .مْفاًؼ ؿا ٍْؿتن اىک ّ ىؼًؼ ثـػٍ تبؿاد ثَ ُبین ًلل کن، کن

 

 :کـػ فهقهَ گْىن فیـ ثبؿیؼ هی آى اف ـِـْت ىـ کَ لضٌی ثب

 

 ...عْىگلَ آّؿػم گیـت ثبالعـٍ -

 

 ًوی هیلو کنی کَ ثْػم فىت آًوؼؿ کبه کـػم آؿفّ ثبؿ، اّلیي ثـای

 .کٌؼ ًگبُن صتی کيیؼ

 

 هؼٌبیی چَ کيیؼى ًلل كِویؼم تبفٍ ّ ثـػاىت ػُبًن ؿّی اف ؿا ػمتو

 .ػاؿػ

 

 .اًؼاعتن چٌگ گلْین ثَ ّ کيیؼم هی مـُن پيت ّ ػوین ُبی ًلل

 

 هی ؿّیو ّ مـ اف ؿؽالت ّ کخبكت کَ اؿػالًی ثَ ًقػیکی ُوَ ایي اف تٌن

 .فػ هی ػاهي ثؼم صبل ثَ ػاىتن تي ثَ کَ ىلْاؿکی ّ تبة. لـفیؼ ثبؿیؼ،
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 .کيبًؼ اتبم ثَ عْػه ػًجبل ّ گـكت ؿا ػمتن

 

 .ًؼاىتن كـاؿ ثـای تْاًی کَ ثْػم صبل ثی آًوؼؿ

 

 مـ ثـ ّ ىؼ ریؾ ٍؼاین کَ کـػًؼ ٍّل ُبین ػَت ثَ ؿا ثـم رـیبى کَ اًگبؿ

 .آهؼ كـّػ عبًَ مکْت

 

 تب گويْ. هي ی عًَْ اف ثیـّى گويْ کٌی؟ هی ؿلطی چَ آىـبل کخبكتِ  -

 ...ًٌؼاعتن ؿاٍ ػاػ ّ ریؾ

 

 ی گْىَ ثَ فاًْین. کـػ پـت اتبم ی گْىَ هـا ّ کيیؼ تـ هضکن ؿا ػمتن

 .ؿكت پیو ربًن هـق تب ػؿػ ّ عْؿػ کوؼ

 

 .ثـگيتن موتو ثَ ّ عْؿػم ىؼیؼی تکبى اؿػالى، تْمٔ ثبفُّبین گـكتي ثب

 

 .کي ّلن -

 

 :گلت ّاؿ فهقهَ ّ آّؿػ تـ ًقػیک ؿا مـه

 

 .آّؿػم گیـت تبفٍ -
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 :کـػم ًبلَ هلتونی لضي ثب

 

 اف چی ػاؿی؟ ًوی ثـ مـم اف ػمت چـا ػاؿم، ىُْـ هي. ثـّ عؼا ؿّ تْ -

 عْای؟ هی رًْن

 

 .عْؿػ هی ثِن چيوبًو اف صبلن. ثْػ ُبین لت ثَ ًگبُو

 

 کٌبؿ چطْؿ هْیَ ایي ثب ىؼٍ، ػمتوبلی فًو ثلِوَ ىُْـت اگَ ًظـت ثَ -

 هیبػ؟ کٌبؿ اٍال هیبػ؟

 

 عبًَ ػؿ کٌبؿم، ثْػًو ثْػم كِویؼٍ تبفٍ اًگبؿ. کـػم ًگبُو ًبثبّؿی ّ ثِت ثب

 .امت عطـًبک چوؼؿ ىت ّهت ایي ُن آى صـیون، ػؿ ام،

 

 ًلنن. ثْػ ػیْاؿ ثَ کوـم ىؼى کْثیؼٍ ثبفعْؿػه، کَ ؿكتن ػوت هؼم یک

 .کـػ ؿمْط پبین اًگيت ًْک تب ػؿػ ىؼ، صجل

 

 .ػّؿتـ هؼم ػّ ثْػ؛ تغت ؿّی گيتن، ام گْىی ػًجبل چين ثب

 

 کَ اّ اهب کـػم ػؿاف ؿا ػمتن ؿمبًؼم، تغت ًقػیک ؿا عْػم مـیغ هؼم یک ثب

 ُْا ؿّی ؿا ام ىؼٍ ػؿاف ػمت هچ ثْػم، كِویؼٍ گْىی ػیؼى ثب ؿا هَؼم

 .پیچبًؼ ّ ثـػ مـم پيت ثَ ّ گـكت
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 .آهؼ صـف ثَ اّ ّ کيیؼم ثلٌؼی ریؾ

 

 ىُْـ اّى ػم هی هْل اٍال ًيْ، ّصيی! ثْػی آؿّهی ػعتـ کَ تْ! ًچ -

 ثیب ؿاٍ هي ٍبصبة ثی ػل ثب كؤ تْ ُْم؟ ًلِوَ، چیقی کيیؼت اتْ

 .عْىگلن

 

 متْى ّ ُبین ػمت کق مـػی ػـم. ىؼ میظ ُبیو صـف ثب تٌن هُْبی

 الل ػَجی ىْک ایي اف اًگبؿ چـعیؼ، ًوی ػُبى ػؿ فثبًن. ًينت كوـاتن

 .ثْػم ىؼٍ

 

 ُبین چين ػؿػ ثب. ػؿآّؿػ ؿا پیـاٌُو صـکت یک ثب ّ کـػ پـت تغت ؿّی هـا

 ؿّین ؿا عْػه ًبؿبكل کَ گيتن هی كـاؿ ؿاٍ ػًجبل ؽُي ػؿ ّ ثنتن ؿا

 .ثنت ثـاین ؿا كـاؿی ُـ ؿاٍ ّ اًؼاعت

 

 ریؾ فػم، هی پب ّ ػمت. ػؿیؼ تٌن اف ؿا کْتبُن آمتیي ىـت تی ّصيیبًَ

 ىؼم هی ًبثْػ ثبیؼ اًگبؿ اهب ثْػم ًزبتی ؿاٍ ػًجبل ّ فػم هی

 

: 
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 هی ثـػٍ صـاد ثَ ػاىت ُبین چين رلْی ؿّیبُبین ی عبًَ ّ آؿفُّب آثـّ،

 .ثْػم آى ًبثْػی ىبُؼ پب، ّ ػمت ثی ّ ًبتْاى هي ّ ىؼ

 

 ؿّفُبی تٌِبی ّ گـیبى ػعتـک عْػ چين ثَ کَ ّهتی ػؿمت آعـ، ی لضظَ

 :کـػم فهقهَ ثْػ هبًؼٍ ثؼًن ػؿ کَ تْاًی ی ُوَ ثب لت فیـ ػیؼم هی ؿا آیٌؼٍ

 

 ...ثين ًبثْػ ًؾاؿ عؼایب -

 

 چِـٍ ػیؼى ّ آثبى تْمٔ امون فػى ٍؼا ُبل، ّ صیبٓ ػؿ ىؼى ثبف ٍؼای ثب

 ّ ُنت، کنی کَ ىؼ حبثت هي ثَ ثبؿ اؿػالى، کـیش ی چِـٍ پل ػؿ اه

 .تـ ًقػیک گـػى ؿگ اف ثْػًو

 

 :اًؼاعت لـفٍ ثَ ؿا تٌن چِبؿمتْى آثبى كـیبػ ٍؼای

 

 ًبهْك؟ ثی کٌی هی چیکبؿ -

 

. کْثیؼ هوبثل ػیْاؿ ثَ هضکن ّ کـػ ثلٌؼ تغت ؿّی اف ؿا اؿػالى صـکت یک ثب

 کٌؼ کبؿی ّ ثـرنتَ ؿا گـػًو ؿگ کَ ثْػ اكتْبس آًوؼؿی ام ظبُـی ّّؼیت

 .ثقًؼ میبُی ثَ عين، اف ٍْؿتو کَ

 

 کق تغت ی گْىَ ّ پیچیؼم عْػم ثَ ّ فػم چٌگ ؿا تغت ؿّی ی هلضلَ

 .کـػم



 کتاب باز

www.ketabbazz.ir Page 232 
 

 

 ىؼ هی اؿػالى ًَیت کَ ثْػ لگؼ ّ هيت ّ گـكت هي اف ؿا عيوگیٌو ًگبٍ

 .فػم هی ُن ام فًؼگی گٌؼکيیؼى ثَ ثـای ػّؿتـ هؼم چٌؼ هي ّ

 

 :کيیؼ ػـثؼٍ ّ آهؼ ٍؼا ثَ کَ ثْػ اؿػالى ایي ُب، كـیبػ ّ ػاػ ُویي هیبى

 

 .عْامت عْػه فًت،! ىـف ثی عْامت، عْػه -

 

 تٌِبی ػعتـک. لـفیؼ آثـّین ثـػى تبؿاد ثَ ًبرْاًوـػاًَ ُوَ ایي اف هي تي ّ

 ثَ اػتوبػه کَ آثبًی هي، ىکبک آثبىِ  ّ گـكت ربى چيوبًن پیو آیٌؼٍ،

 .کٌؼ ثبّؿم ثْػ هضبل ثْػ، ثٌؼ ًبفک تبؿهْیی

 

 :ىؼ عبؿد گلْین اف ّؼیلی ٍؼای

 

 ...ؿَ...ؿّ...ػ -

 

 !کـػ ّا ثـام ؿّ ػؿ عْػه -

 

 عْى اف ٍْؿتو کَ اؿػالًی ّ هي ثیي ًگبُو. کيیؼ هی ًلل تٌؼ تٌؼ آثبى

 .چـعیؼ هی ثْػ، هـهق
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 .کْثیؼ اؿػالى ىکن ثَ هضکوی لگؼ آثبى ّ ؿكت تِوت ُوَ ایي اف ًلنن

 

 .کخبكت ؿّ ػٌُت ثجٌؼ -

 

 :گـكت ؿا اؿاریلو ی اػاهَ ّ کـػ علیلی ی ًبلَ اؿػالى،

 

 ؿیـتت؟ ثَ ثـعْؿػٍ چیَ. ّهتَ عیلی ػعتـهَ، ػّمت فًت -

 

ٍِ  ی اًؼافٍ ثَ ّلی ثْػ یؼٌی ًجْػ، هِن ثـاین ُبیو صـف ػیگـ  تـػیؼ اف پـ ًگب

 .ػاػ ًوی آفاؿم آثبى

 

 

 

ـِ  ثْػ، ىؼٍ ػّعتَ هي ثَ اػتوبػی ثی ثب صبال کَ ًگبُی ایي  صـف ٍؼثـاث

َِ  ّ مـ ثی ّ هلت ُبی  .اًؼاعت هی چٌگ ربًن ثَ اؿػالى ت

 

 :فػ ٍؼاین ّاؿ فهقهَ

 

 ثبًْ؟ گل -
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 ام فًؼگی ی ُوَ هي ًجْػم،" ثبًْ" ثـایو ػیگـ ّهتی ،"ثبًْ گل"گلت ّهتی

 .ثبعتن ُن ُهلت ثبعتن، ؿا

 

 گی؟ ًوی چیقی -

 

 :اًؼاعت عٔ آثبى ثـِِ  اف پـ ٍؼای ؿّی اؿػالى ٍؼای

 

 !عْػه ثْػ ؿاّی. کَ گلتن -

 

 .کـػ هی عْى اف پـ ؿا اؿػالى ػُبى کَ ثْػ هيت ّ

 

 پیـاٌُو کـػ، كـاؿ آثبى ػمت فیـ اف اؿػالى چطْؿ ًلِویؼم ثؼؼ، ی ػهیوَ چٌؼ

 .گؾاىت كـاؿ ثَ پب ّ فػ چٌگ فهیي ؿّی اف ؿا

 

 .اینتبػ مـم ثبالی ًينتَ عْى ثَ ُبی چين ثب آثبى،

 

 .ًیبّؿػم عْػت ّ عْػم مـ ثالیی یَ تب ثقى صـف. ثبًْ گل ثقى صـف -

 

 " ػقیقم؟ پنـػاییِ  ًینت ثال ات اػتوبػی ثی ایي ثال؟" ثگْین عْامتن
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 چپ موت ثَ ؿا مـم کَ هضکوی میلیِ  اف ؿا ایي کـػ، تـه رـی مکْت

 عْىِ  ّ عْػ تغت كلقی تبد ثَ هضکن ام پیيبًی ی گْىَ. كِویؼم کـػ کذ

 :کـػ کـ ُن ؿا عْػم گْه كـیبػم ّ فػم تلغی پْفعٌؼ. مْفاًؼ ؿا پلکن گـم،

 

 .ًؼاؿی اػتوبػ ثِن مـمْفى هؼِ  کَ عْؿٍ هی ثِن عْػم اف صبلن -

 

 :کـػ ًبلَ ّ فػ فاًْ پبین رلْی ػؿهبًؼگی ثب

 

 ثْػ؟ ؿامت صـكبه -

 

 .اػتوبػی ثی ُوَ ایي اف گـكت ُػون

 

 پب، ّ مـ ثی التِ  یک صـف چِبؿتب ثب کَ ػيوی ُوَ ایي اف عْؿػ ثِن صبلن

 .ثْػ گـكتَ عْػ ثَ اػتوبػی ثی ؿًگِ

 

 .چکیؼ چيون ی گْىَ اف اىکی

 

 ؿّ؟ صـكبه کـػی ثبّؿ -

 

 .ًؼاػم عْػهْى ػمت کبؿ تب کي هبًؼن ثؼٍ، تّْیش ثـام -
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 ىک تـػیؼ، ثْػ، ُـچَ! ػیؼم ًوی ػيوی ػیگـ کـػم، ًگبٍ ُبیو چين ثَ

 .ثْػ اػتوبػی ثی ّ

 

 .کـػی ثبّؿ ؿّ صـكبه پل! عْامتی ًوی تّْیش افم ػاىتی ثبّؿم اگَ -

 

 ثِن ٍؼای ثؼؼ ػهیوَ چٌؼ ّ ىؼ ثلٌؼ رلْین اف ىؼ، هيت ُبیو ػمت

 .ؿمیؼ گْىن ثَ صیبٓ آٌُی ػؿ عْؿػى

 

 ػؿ مَ کْچکِ  اتبم ُوبى ػؿ ثِوي، مـػِ  ىتِ  ُوبى لضظَ، ُوبى آثبى،

 ّل عـاة صبل آى ثب هـا ّهتی اػتوبػی، ثی اف ىؼ پـ ًگبُو ّهتی چِبؿ،

 .ُهـػ ثـاین ؿكت، ّ کـػ

 

*** 

 

 .گـكت هی هي اف ؿا آثبى مـاؽ ّ فػ هی فًگ ػایی فى

 

 آثبى کَ کـػم هی تْریضو اصووبًَ هي ّ امت عبهْه هْثبیلو گلت هی

 !ىکنتَ ُن اه گْىی ّ ؿكتَ اُْاف ػؿ ػّمتو ػـّمی ثَ

 

 ًَ آثبى. هـػم هی حبًیَ ُـ عٔ ّؿ ایي عْػم ّ آّؿػم هی آثبى ًجْػ ثـای ثِبًَ

 .:ثْػ کيیؼٍ ًْپبیوبى فًؼگی ؿّی عٔ ؿكتي ایي ثب ثلکَ ثْػ، ًکـػٍ ثبّؿم تٌِب
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 عْاُؼ ًوی ؿا ثْػًت ُونـت ّ ػين ّهتی هبًؼى،. ثْػم گـكتَ ؿا تَویون

 .امت هضِ صوبهت ًؼاؿػ؛ ثبّؿت ّ

 

 ّاؿث هي کـػ هی حبثت کَ مٌؼی ّ ثـگَ ثب پؼؿم، کيبّؿفی کْچک فهیي

 .ؿمیؼ كـّه ثَ ُنتن؛

 

 هي اف عْثی هیوت ثَ ؿا آى ثْػ، ّاهغ آى ػؿ فهیي کَ ؿّمتبیی اُبلی اف یکی

 ّ کـػم هللو پل ثلـّىن، کن هؼت آى ػؿ ًویتْاًنتن اهب ؿا عبًَ. عـیؼ

 .ثوبًؼ ُوبًطْؿ گؾاىتن

 

 کـػى کبؿ هَؼ ػیگـ کَ کـػم مـُن هؼیـهبى ثـای ػؿّؽ کلی ّ ؿكتن هقّى ثَ

 .ًؼاؿم

 

 کبؿ ثَ ؿاّی ُونـم ثگْین ىؼم هزجْؿ ًيؼ، هبًغ ّهتی ُن مـ آعـ

 .ًینت کـػًن

 

 هی ػمتن ؿا هبٍ آى صوْم کَ صیٌی ػاػ مـتکبى ثـاین اكنْك ثب ُن اّ

 .ًجْػٍ افػّارن هْهغ ٌُْف کَ گلت ػاػ،

 

 .ىکنتن تبییؼ ایي ثب عْػم ّ کـػم تبییؼ ؿا صـكو ػؿّى اف ُن هي
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 .ثْػین ثچَ فیبػی آثبى ّ هي اهب ًجْػ، ثبفی ثچَ فًؼگی

 

 ثبؿ ثَ ؿا هْكن فًؼگی یک ػاىتي، ػّمت ّ ػين ٍـكب   کَ ثْػم كِویؼٍ

 .آّؿػ ًوی

 

 .ُنتٌؼ فًؼگی ُبی متْى اف ػیگـ ی پبیَ ػّ گؾىت، ّ اػتوبػ

 

 .ثْػم ثبعتَ ؿا ام فًؼگی ثیٌو ّ كِویؼى ایي ثـای هي

 

 هبة چٌؼ ّ چٌؼیي ّ لجبك اف پـ چوؼاى یک ىؼ عبًَ، اف مِون ی ُوَ

 .کٌؼ ثبّؿم ًغْامت کَ اّیی اّ، ّ پؼؿم اف ػکل

 

 .کـػم هی توبم ؿا کبؿ ثبیؼ ثْػ، ًیبهؼٍ تب ثْػ، ىْه ٌُْف آؿهیي

 

*** 

 

 .گـكتن هضکن ؿا چوؼاى ی ػمتَ ّ پیچیؼم عْػ ثَ ثیيتـ ؿا مجقم پبلتْی
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 ػّتبهًَْ ُـ عبٓـ ّامَ

 

 ّایٌوینتن تْ پبی اگَ

 

 ًینت فًؼگین تْ تْ، رق کنی

 

 ًینتن ُیيکی ػبىن تْ رق

 

 

 

 .ؿكتٌؼ هی اتْثْك ػؿ موت ثَ کَ ثْػ روؼیت افػصبم ثَ ًگبُن

 

 .ؿكتن موت آى ثَ ّ ثـػاىتن ًبهطوئٌل ُبی هؼم

 

 .ىؼم مْاؿ ّ ػاػم تضْیل ؿاًٌؼٍ ىبگـػ ثَ ؿا چوؼاًن

 

 !کـػ هی ػؿػ هلجن

 

 

 

 ػّتبهًَْ ُـ عبٓـ ّامَ
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 ثنتن تْ ؿّی ؿّ چيوبم اگَ

 

 ثوًْی کَ ًویتًْی تْ

 

 عنتن ی عنتَ کَ هٌی ثب

 

 هیویـم هي

 

 

 

 ىیيَ ثَ ؿا مـم. ًينتن ثْػ پٌزـٍ کٌبؿ ّ ّمٔ ؿػیق کَ ام ٌٍؼلی ؿّی

 ربًن ػاىتن هي. کيیؼم ػویوی آٍ ّ ػاػم تکیَ مـػ ُْای اف کـػٍ ػـم ی

 .ؿا آثبًن ىِـ، ایي ػؿ گؾاىتن هی رب ؿا

 

 

 

 ػیؼم هؼت ایي تْ هي

 

 ػیؼم هی هََ اّل اف ثبیؼ کَ چی ُـ
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 ٍجش عْػ تب ىجب

 

 هیؼم گْه ؿوگیي آٌُگبی

 

 ثبىین ُن ثب ًویتًْین

 

 كِویؼم تبفٍ ؿّ ایي

 

 

 

 

 

 ىؼ ثبػج ؿّین، پیو هنیـ ّ آیٌؼٍ ثْػى ًبهؼلْم تبفٍ کـػ، صـکت کَ اتْثْك

 .ثیلتؼ ربًن ثَ تـك

 

 صبلن ّ پیچیؼ هی گْىن ػاعل ًْفاػی ی گـیَ ٍؼای ػؿػُبین، ی ُوَ ّمٔ

 .کـػ هی ػگـگْى ؿا

 

 

 

 تْ ثی هیویـم
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 فًؼًّی ی ػیًَّْ هي

 

 تًْی هی هٌن ثؼّى صتی تْ کَ ػًّن هی

 

 اعـهًَْ ّ اّل ؿاٍ ػيون رؼایی

 

 ُـػّتبهًَْ عبٓـ ّامَ

 

 ػًّی هی

 

 "اثـاُیوی هیخن -رؼایی"

 

 

 

 .ؿا عْة ؿّفُبی ُْای ثْػ، کـػٍ ؿا آثبى ُْای ػلن

 

 اگـ آهؼ یبػم ثؼؼ کٌؼ؟ هی چکبؿ ام ؿكتَ ثلِوؼ آثبى اگـ کـػم كکـ لضظَ یک

 !ًویـكت ّ کـػ ًوی ّل ىت آى عْامت هی هـا

 

 .ثْػ گـكتَ ػؿػُبین توبم ّمؼت ثَ ػلن
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 .هیغْامت ؿا پؼؿم آؿْه ػلن

 

 .ثغْؿػ تکبى ػلن تْی آة ًگؾاؿػ ّ کٌؼ ثـلن کَ

 

 ...صْْؿه ثَ ثْػًو، ثَ ثبىؼ گـم پيتن کَ

 

 کَ ُْا مـػی اف گؾاىتن، ثیـّى تـهیٌبل اف کَ ؿا پبین ؿمیؼین، کَ تِـاى ثَ

 .لـفیؼم ام ؿـیجگی اف ًَ؛

 

 ػاىتن؟ چکبؿ کنی ثی ثـُْتِ  ایي ػؿ کـػم؟ هی چَ ىِـ ایي ػؿ هي

 

 ثیيِ ! ثْػم کـػٍ اًتغبة هي! ًجْػ ثـگيت ؿاٍ اهب ىؼم، پيیوبى لضظَ یک

 ربى ًیوَ ؿا، ػاػى ربى هـػى؛ ؽؿٍ ؽؿٍ ّ کـػى كـاؿ کيیؼى، ػؾاة ّ هبًؼى

 .ثْػم ثـگقیؼٍ ؿا ىؼى

 

 ؿا هوَؼم آػؿك ؿاًٌؼٍ ّ ىؼم مْاؿ ّهتی ّ ػاػم تکبى ػمت تبکنی ثـای

 ًْىتَ ؿّیو ؿا ًظـم هْؿػ آػؿك ّ ثْػ کیلن ػاعل کَ کْچکی کبؿؾ پـمیؼ،

 .گـكتن موتو ثَ ؿا ثْػم

 

. ًؼاىتٌؼ ىِـم کْچک ُبی عیبثبى ثب ىجبُتی تِـاى ْٓیل ُبی عیبثبى

 .ىؼ ًوی ُن ػّمبػت تِو ّ مـ کَ کْچکن ىِـ ثـای کيیؼ پـ ػلن
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 .ثْػ هي آّاؿگی ثبًیِ  ّ ثبػج آثبى

 

 ّ ػؿآّؿػ ػول ٌٍؼّم اف ؿا چوؼاًن ّ ىؼ پیبػٍ ؿاًٌؼٍ اینتبػ، کَ تبکنی

 صنبة ؿا تبکنی پْل ّ کـػم تيکـی. گؾاىت عیبثبى آملبلت ؿّی کٌبؿم

 .کـػم

 

 ّیالیی ی عبًَ. ثـگيتن مـم پيت ی عبًَ موت ثَ ؿكت، کَ ّهتی

 ػًجبل ؿا چوؼاًن ی ػمتَ کـػم، پب آى ّ پب ایي کوی. ثْػ ؿّثـّین ثقؿگی

 رْاًی فىِ  ٍؼای ثؼؼ کوی ّ كيـػم ؿا فًگ. ىؼم ػؿ ًقػیک ّ کيیؼم عْػم

 :آّؿػ عْػم ثَ هـا

 

 ثلَ؟ -

 

 :گلتن ّ کـػم ٍبف ؿا ٍؼاین

 

 .ثبًْام گل مالم، -

 

 .اّهؼی عْه ػقیقم، مالم -

 

 .گؾاىتن عبًَ ثقؿگ صیبٓ ثَ پب ّ ػاػم ُل ؿا ػؿ. ىؼ ثبف تیکی ثبٍؼای ػؿ ّ
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 .کـػ مـهنتن ثْػًؼ، کـػٍ ربعْه ثبؿچَ ػاعل کَ ُبیی گل ػطـ

 

 ؿػ تـ تٌؼ ؿا عبًَ ّؿّػی ػؿ تب ىٌی هنیـ ّ کيیؼم عْػم ػًجبل ؿا چوؼاًن

 .کـػم

 

 ثبف ػؿ گؾاىتن، ىؼ هی ٍّل اٍلی ّؿّػی ثَ کَ اّلی ی پلَ ؿّی کَ ؿا پبین

 .آهؼ رلْ ثْػ؛ كِیوَ گوبًن ثَ کَ رْاًی فى ّ ىؼ

 

 اهب اّ کـػم، هی ؿـیجگی اصنبك. کـػم مالم ػّثبؿٍ ّ فػم کوـًگی لجغٌؼ

 آؿْىن ػؿ ّ آهؼ رلْ تؼزجن کوبل ػؿ ّ ػاػ ؿّیی عْه ثب ؿا مالهن رْاة

 .گـكت

 

 :گلت لجغٌؼ ثب ّ گؾاىت کوـم پيت ؿا ػمتو

 

 .عْػت ی عًَْ ُن ایٌزب ػقیقم، ًکي ؿـیجگی -

 

 هخل ؿًگو آثی ُبی چين فػم، فیجبیو الؼبػٍ كْم ی چِـٍ ثَ لجغٌؼی

 .کـػ هی تقؿین آػم ػل ثَ ؿا آؿاهو ّ ثْػ آؿام ػؿیبیی

 

 كِیوَ. چـعبًؼم عبًَ مبلي ػّؿ ػّؿتب ؿا ًگبُن. ؿكتین عبًَ ػاعل ُن ثب

 :گلت کَ کـػم ًگبُو. گؾاىت ای گْىَ ّ گـكت ؿا چوؼاًن ی ػمتَ
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 اًّزب ثـّ ثـات، کـػم آهبػٍ اتبم یَ ثؼؼ کي ػؿ عنتگی یکن ثيیي، ثیب كؼال -

 .ثغْاة تغت

 

 .ؿكتن ىبى عبًَ پؾیـایی ثَ ػًجبلو لجغٌؼ ثب

 

 آىپقعبًَ ثَ گوبًن ثَ كِیوَ ّ ًينتن ؿًگ ای كیـّفٍ ی ػًّلـٍ هجل ؿّی

 تؼبؿف اف ثؼؼ ّ ثـگيت ىکالت ّ چبی میٌی ثب ػهیوَ چٌؼ اف ثؼؼ. ؿكت

 .ًينت کٌبؿم

 

 :پـمیؼم ّ چـعبًؼم مبکت ی عبًَ ػّؿ ػّؿتب ؿا ًگبُن

 

 تٌِبییي؟ -

 

 :گلت ّ اًؼاعت ثْػ پؾیـایی ی گْىَ کَ ػاؿی پبیَ مبػت ثَ ًگبُی

 

 پیؼا ىْى کلَ ّ مـ کَ االًَ. ثیبؿتو فثبى کالك اف كـًبف، ػًجبل ؿكتَ هضوؼ -

 .ثيَ

 

 :گلتن ّ ًْىیؼم ػطـ عْه فػلـاًی چبی اف کوی

 

 مبليَ؟ چٌؼ ػعتـتْى -
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 :ػاػ ؿا رْاثن ّ اًؼاعت ثبال ؿا اثـُّبیو

 

 .كـًبف مبليَ میقػٍ -

 

 :کـػم ًگبُو تؼزت ثب ّ کـػم کْتبُی ی مـكَ. پـیؼ گلْین ثَ چبی

 

 !هیگی ػؿّؽ -

 

 .کـػم مـفًو ؿا عْػم اّل ثـعْؿػ ػؿ ُن آى فػى صـف لضي ایي ثغبٓـ ثؼؼ

 

 :گلت ّ کـػ مـعْىی ی عٌؼٍ

 

 ثبىن؟ مبلَ میقػٍ ػعتـ یَ هبػؿ ًویبػ ثِن چیَ؟ عؼا، ثَ ًَ -

 

 :ػاػم تکبى تبییؼ ثَ ؿا مـم

 

 !اثؼا ّ اٍال -

 

 :گلت ّ ًْىیؼ ؿا چبیو اف کوی. فػ گبف ؿا آى اف کوی ّ کـػ ثبف ىکالتی
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 ؿّ كـًبف مبلن یک اف ثؼؼ ثْػ، مبلن پًْقػٍ كؤ ىؼم هضوؼ فىِ  ّهتی هي -

 .آّؿػم ػًیب ثَ

 

 :پـمیؼم ّ ػاػم تکیَ هجل پيتی ثَ

 

 کـػیي؟ افػّاد فّػ اًوؼؿ چـا -

 

 .فػ گْىو پيت ؿا ؿًگو ای هٍِْ هُْبی

 

 ػوْم هیبم، ػًیب ثَ هي کَ ّهتی عت هضوؼم، ػوْی ػعتـ هي کَ هیؼًّی -

 ؿمن یَ ایي. کٌَ هی ًيْى پنـه ثـای ؿّ هي ثبىَ هضوؼ ثبثبی کَ

 ّ گؾىت. ًؼاؿم کبؿی ؿلطو ّ ػؿمت ثب صبال کَ هبمت ىِـ تْی هؼیوی

 ّاهؼب هضوؼ ّ هي ُب، ٍضجت ایي ّ ًيْى ثضج اف عبؿد اهب ىؼم، ثقؿگ هي

 .ىؼین ُن ػبىن

 

 گلتي ثبثبم ّ ػوْ ثْػ، مبلن پًْقػٍ هي ّ کـػ توْم ؿّ مـثبفیو هضوؼ ّهتی

 ًقػیک ػاىت، عْثی هبلی ّّغ ػوْ. فًؼگیتْى مـ ثـیؼ ّهتيَ ػیگَ

 ُوْى اف هضوؼ. کـػین ىـّع ؿّ فًؼگیوْى هب ّ ػاػ عًَْ یَ ثِوْى عْػه

 ّ ًکـػم ّل ؿّ ػؿمن هي پیيٌِبػه ثَ ثْػ، هؼؿميْى اّل ىبگـػ ثچگی

 ثَ صتی. ىؼ هجْل ىِـهْى ػاًيگبٍ اًّن ػاؿّمبفی. ػاػ کٌکْؿ عْػىن

 ُبهْى عبًْاػٍ ّرْػ الجتَ. ًيؼ رلتوْى پیيـكت هبًغ ُن كـًبف اّهؼى ػًیب

 پٌذ صؼّػا. ىبکـین ثغبٓـه عؼاؿّ کَ ثْػ ثقؿگی ًؼوت ُبىْى کوک ّ

 اّهؼین ّ فػٍ ػاؿّمبفی ىـکت یَ ػوْ کوکِبی ثب هضوؼ کَ ُنت مبلی
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 عًَْ ثَ ًیْهؼًتْى ثغبٓـ ًؼیؼیي االى تب ؿّ هي فیجب عبًن ىوب کَ ایي ّ تِـاى

 .مت هؼَْهَ ػوْ فى ی

 

 :ػاػم ؿا رْاثو ّ فػم تلغی لجغٌؼ

 

 هبػؿم هیؼًّنتي کَ ثْػى کنبیی ُویيَ ًویْهؼم، هبػؿم ثغبٓـ ؿامتو -

 .کـػ هی اؽیتن ًضْی ثَ صـكبىْى ّ کـػٍ چیکبؿ

 

 :فػ ای کٌٌؼٍ ػلگـم لجغٌؼ

 

 .کٌن هی ػؿکت -

 

 

 

 ػاعل كـًبف ّ هضوؼ. پیچیؼ عبًَ ػؿ ػعتـی گلتي" هبهبى" ٍؼای ُوقهبى

 ػوَ ثَ ًظیـی ثی ىجبُت هضوؼ،. اینتبػم اصتـاهيبى ثَ هي ّ ىؼًؼ

 لجغٌؼ صتی ّ کيیؼٍ ٍْؿت ؿًگو، هيکی ُبی چين ػاىت، هؼَْهَ

 ثَ اهب ثْػًو چِبؿىبًَ ّ ثلٌؼ هؼ. ثْػ ػوَ ثَ ىجیَ ُوَ ّ ُوَ هِـثبًو

 .ثْػ ؿكتَ پؼؿه

 

 اف آىٌبیی ؿػ اه چِـٍ اهب گؾىت هی ػیؼاؿهبى آعـیي کَ ثْػ ُب مبل

 :گلتن ّ فػم لجغٌؼی. ػاىت گؾىتَ
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 !ػوَ پنـ مالم -

 

 :ػاػ ؿا رْاثن ّ ىؼ ثبف ُبیو لت هٌضٌی

 

 هیبی ػاؿی گلت ّ فػ فًگ هبهبى ّهتی اف! اّهؼی عْه! ػایی ػعتـ مالم -

 .ؿاُتین ثَ چين

 

 ثب ثْػ، كِیوَ اٍلِ  ثـاثـ کپی. ػّعتن كـًبف ثَ ؿا ًگبُن ّ فػم عزْلی لجغٌؼ

 كـ هُْبی ّ اًبؿی ُبی لت ملیؼ، پْمت عْىـًگ، آثی چيوبى ُوبى

 .ای هٍِْ

 

*** 

 

 .عبًن ثگیـیؼ عًَْ ىِـ رٌْة موت ثبیؼ ػاؿیي ىوب کَ پْلی ثب -

 

 ثب هنٌی هـػِ  کَ ثٌگبٍ ٍبصت ثَ ؿّ. کـػم رب ربثَ پبین ؿّی ؿا کیلن کالكَ

 :گلتن ثْػ رْگٌؼهی هُْبی

 

 !ؿًگَ یَ رب ُوَ آموْى! ًؼاؿٍ كـم ىِـ ثْػى پبییي ّ ثبال ثـام -
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 ! "ثؼثغتن رب ُوَ هي: " کـػم اّبكَ ػل ػؿ

 

 :گلت ّ فػ پْفعٌؼی هـػ

 

ِِ ! ػعتـم ًَ - ِِ  ّلی! آموًْیَ آثی ایٌزب، ىِـِ  ىوبل آموِْى  پبییي آموِْى

 ؿّ؟ هٌظْؿم هیلِوی! میبُیَ اف ُپـ ىِـ،

 

 كکـ آًچَ اف تـ ًبُوْاؿ ؿّین، پیو هنیـ اًگبؿ. ػاػم تکبى گیذ ؿا مـم

 !ثْػ کـػم هی

 

 هـاؿ کَ ؿا ای عبًَ آػؿك ّ آهؼ مـم پيت ُن هـػ. ؿكتن ثیـّى ّ ىؼم ثلٌؼ

 گـكتن تبکنی. ػاػ ػمتن ثَ ثْػ ًْىتَ کبؿؾی ؿّی کَ ؿا ثؼُؼ ًيبًن ثْػ

 .ػاػم ؿاًٌؼٍ ػمت ثَ ؿا آػؿك ّ

 

 پبیتغت ػؿ فًؼگی چِبؿمبل ثب ثؼؼُب، اهب ًلِویؼم، ؿا ُب آموبى كـم ؿّف آى

 اف ىِـ، پبییي ػؿ یکی کغ عْاًؼم ربیی یک. ػاؿًؼ كـم ُب آموبى كِویؼم

 ػلو ىِـ ثبالی ػؿ یکی ًبلؼ، هی اه عبًَ مْؿاط موق ّ هْهغ ثی ثبؿاى

 .ثبؿاى ًنِ  فیـ هؼلو آعـیي هبىیي ثب ػّؿ ػّؿ ّ عْاُؼ هی ثبؿاى

 

 !کـػ هی ثیؼاػ ىِـ، ایي ػؿ ٓجوبتی اعتالف
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. ىؼ ثلٌؼ امن ام اك فًگ کَ ثْػ گؾىتَ هبىیي صـکت اف ای ػهیوَ چٌؼ

 تِـاى ثَ کَ ؿّفی ُوبى ثبىؼ، ًویتْاًنت کنی هضوؼ یب كِیوَ رق

 .ثْػم گـكتَ رؼیؼی کبؿت مین ػیـّف ّ ثْػم ىکنتَ ؿا عطن ؿمیؼم

 

 اف اًّوؼؿ عًَْ، ػًجبل ؿكتی گلتن هضوؼ ثَ"  ثْػ ًْىتَ. کـػم ثبف ؿا پیبم

 ػَجی ًينتَ ؿّثـّم االًن عْػتَ، پبی عًْت عًَْ ثیبی کَ کلـیَ ػمتت

 ! "کالكَ ّ

 

 ىوب مـثبؿ ػوـم آعـ تب ًویتًْن کَ هي ثگْ ثِو"  ًْىتن ثـایو تٌؼ تٌؼ

 ! "عْاثیؼم ّ عْؿػم مت ُلتَ ػّ االى. ثبىن

 

 .آهؼ ػؿ ٍؼا ثَ گْىی فًگ ثؼؼ ػهیوَ چٌؼ كـمتبػم کَ ؿا پیبم

 

 ربى؟ كِیوَ ربًن -

 

 .ثؼُن كبٍلَ گْىن اف کوی ؿا گْىی ىؼ ثبػج ٍؼایو ریؾ ریؾ

 

 !هـُ ّ مـثبؿ کْكت، ّ مـثبؿ -

 

 :گلتن ّ عٌؼیؼم
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 فىت صـف اف صزن ایي اػثیبت اًّن ػاًيگبٍ، امتبػ یَ اف! عبًن ثبه هْػة -

 !عؼا ثَ ثؼیؼٍ

 

 :ػاػ رْاة ّ کـػ ایيی

 

 !ًؾاؿى کالٍ مـت ثؼٍ، ؿّ ُنتی کَ ربیی آػؿك گَ هی هضوؼ -

 

 ػویوی ًلل کـػ، کَ هطغ. عْاًؼم ثـایو ؿا آػؿك ّ گلتن ای ثبىَ

 ...ىکـ ػاىتويبى، کَ ثْػ عْة. کيیؼم

 

 

 

 ّ ىؼ ًقػیکن. ثْػ آًزب ػؿُن ُبیی اعن ثب ُن هضوؼ ؿمیؼم هوَؼ ثَ ّهتی

 :گلت رؼی

 

 !ىَ ًوی صل ثبػج هيکل، اف کـػى كـاؿ! ثـگـػی ثبیؼ هیگن ٌُْفم هي -

 

 :ًبلیؼم ّ کـػم پْكی کالكَ

 

 صـكی کَ کـػم ؿاّی فّؿ ثَ ؿّ هؼَْهَ ػوَ! پنـػوَ کي ثل عؼا ؿّ تْ -

! عْػت كـًبف كـًبف، رْىِ  اف ػّؿ هي کي كکـ اٍال. ًگَ ؿّ ربم ّ ًقًَ کنی ثَ

 ثـگـػٍ؟ ّ کٌَ ایٌزْؿی ىُْـه ثْػی ؿاّی
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 .اًؼاعت کٌبؿهبى چِبؿٓجوَ ّ کٌَِ مبعتوبى ثَ ًگبُی ّ کيیؼ پْكی کالكَ

 

 هبلی کوک ثؾاؿ الاهل کٌی، فًؼگی کٌبؿهْى کَ ًویؼًّی هبثل ؿّ هب کَ تْ -

 !ثگیـی عًَْ ثِتـ ربی یَ ّ کٌن

 

 هي هـؽ. ىؼم ؿاُی ثٌگبٍ ٍبصت مـ پيت ّ ػاػم تکبى ًلی ثَ ؿا مـم

 !ػاىت پب یک

 

 رٌْة ی چِبؿٓجوَ مبعتوبى یک ػؿ هتـی ىَت ّاصؼِ  یک رؼیؼم، ی عبًَ

 .ثْػ ىِـ

 

 !کـػ هی ثؼ ؿا صبلن عبًَ ؿـیتِ  ُْای ّ صبل

 

 عبًَ ثَ هضوؼ ثب. گـكتن تضْیل ؿا کلیؼ ّ ثنتین ؿا عبًَ هـاؿػاػ ؿّف ُوبى

 كـّه اف ام هبًؼٍ ثبهی پْل ثب عبًَ ّمبیل عـیؼى اف ثؼؼ كـػا تب ؿكتن ىبى

 .ىْم رؼیؼم ی عبًَ مبکي فهیي،

 

 .امت ثبؿػاؿ ػّم؛ ثبؿِ  ثـای كِویؼٍ اهـّف گلت كِیوَ کَ ثْػ ىت ُوبى

 

 ػًیب ثَ رٌیي ثـای ػل ػؿ هي! تـ عْىضبل كِیوَ ّ ثْػ عْىضبل هضوؼ

 .هیگـینتن ثْػ میبٍ عْػم هخل ثغتو کَ ام ًیبهؼٍ
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 اف كِیوَ کَ گؾىت هبٍ چٌؼ ّ ًؼاىت ػّاهی هضوؼ ّ كِیوَ عْىضبلی اهب

 اه هبَُ پٌذ پنـ ػاػى ػمت اف ی كبرؼَ ایي ّ اكتبػ ىبى عبًَ ُبی پلَ

 !ثْػ

 

 ثی ایي ثـای ؿا عْػه ّ ثْػ ىؼٍ اكنـػٍ ّ ًقػ ثیـّى عبًَ اف توبم، ػّهبٍ

 .ػاًنت هی هوَـ اصتیبٓی

 

 مؼی فػ، هی ٍؼاین عبلَ صبال کَ كـًبف ثب ّ ثْػم کٌبؿه هبٍ ػّ آى ی ُوَ

 .کٌین مـپبیو کـػین هی

 

 اف ػاؿم فیبػینت هؼت ػیؼم ّ آهؼم عْػم ثَ تبفٍ ىؼ، ثِتـ کَ كِیوَ صبل

 !ًوبًؼٍ اتوبهيبى ثَ چیقی ػیگـ ّ کٌن هی عـد ُبین پْل هبًؼٍ ثبهی

 

 .ػاىتن مـؿىتَ آى ػؿ کَ کبؿی گيتن، هی کبؿ ػًجبل ثبیؼ

 

 ػّمتبًو اف ٍبصجو کَ ػـّك لجبك هقّى یک ػؿ كِیوَ، ُبی کوک ثب

 .ىؼم کبؿ ثَ هيـْل ثْػ،

 

 ؿمیؼٍ صؼی ثَ لجبك ٓـاصی ثَ ام ػالهَ ؿّفُب آى
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 هؼل ػیؼى اف ّ کـػم هی میبٍ کَ ثْػ آچبؿ ثـگَ ام ثیکبؿی ُبی ّهت کَ ثْػ

 .ىؼم هی فػٍ ؽّم ام اعتـاػی ُبی

 

 ػؿ ام تْاًنتَ ىؼ ًوی ثبّؿم ُن عْػم کَ ثْػم ؿمیؼٍ امتوالل اف صؼی ثَ

 !کٌن فًؼگی تٌِبیی ؿـیت ىِـ یک

 

 ٓـاصی ی ثـگَ کلی ّ کـػم هی ٓـاصی هـػاًَ ىلْاؿ ّ کت کَ ثْػ هؼتی

 !ثْػ ىلْاؿ ّ کت ثَ هـثْٓ كؤ کَ ػاىتن ای پْىَ ػاعل

 

 ّ ثْػم گؾاىتَ رب كِیوَ ّ هضوؼ ی عبًَ پؾیـایی ػاعل ؿا ام پْىَ ؿّف، یک

 .ثْػم كـًبف پیو ثبال ی ٓجوَ عْػم

 

 ػّمتبى اف کَ ُونـه ثب ُوـاٍ هقًّوبى، هؼیـ ٍؼؿایی، عبًن ؿّف آى هْب اف

 ثَ هـا ّ ثْػ ػیؼٍ ؿا ُب ٓـس اتلبهی عیلی. ثْػًؼ آهؼٍ آًزب ثَ ثْػ ُن هضوؼ

 ثـاین هجال كِیوَ. کـػ هؼـكی ػاىت هؼ ٓـاصی ىـکت یک کَ ُونـه

 هیغْاُؼ اّ اهب ػاؿػ هْهؼیتی چٌیي ٍؼؿایی عبًن ُونـ کَ ثْػ کـػٍ تؼـیق

 !فػٍ هقّى ّ ثبىؼ هنتول

 

. ىؼ ىـّع هؼـّكيبى ثـًؼِ  ّ ٍؼؿایی آهبی ىـکت ػؿ کبؿم ثؼؼ ثَ ؿّف آى اف

 ٓـس ثْػ ٓـاس هي هخل کَ ثبكبٓوَ. کـػم ىـّع کبؿ تبفٍ ٓـاس ػٌْاى ثَ اّل

 .کـػین هی پیيـكت ُبیوبى ایؼٍ پـّؿه ثب ّ ؿیغتین ػّمتی
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 مـی کن کن ثکـ، ّ رؼیؼ ُبی هؼل ٓـاصی ّ ام ؿّفی ىجبًَ ُبی تاله ثب

 ثغو هؼیـ کَ ثْػ مبل مَ اف ثؼؼ ّ ػؿآّؿػم ىـکت ٓـاصبى مـُبی تْی

 .ىؼم هـػاًَ ُبی لجبك ٓـاصی

 

 ّ هیقػ ؽّم تْی ُویيَ آثبى عبلی ربی ُبین هْكیوت ی ُوَ کٌبؿ

 .کـػ هی عْى ؿا ػلن ًجْػًو

 

 کبثْك،ىت ًْفاػ ی گـیَ ٍؼای آى ثْػ، گْىن تْی ٌُْف ُبیو تِوت

 !ًویگيتن ثـ هي ثْػ، ًکـػٍ ٍبف ؿا ام کیٌَ ُب، مبل گؾؿ صتی ّ ثْػ ُبین

 

 " صبل فهبى" 

 

 

 

 ثلٌؼ کبًبپَ ؿّی اف منتی ثب. کيؼ هی ثیـًّن گؾىتَ كکـ اف فػى، ػؿ ٍؼای

 .هیـّم ػؿ موت ثَ ّ ىْم هی

 

 .ثیٌن هی ؿا آؿهیي ی گـكتَ ی چِـٍ کٌن هی ثبف کَ ؿا ػؿ

 

 !ثوْى تْ ًویبػ، ایٌزب ػیگَ گلت آثبى -

 

 .عٌؼم هی تلظ
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 هیـٍ؟ کزب -

 

 !هي ی عًَْ ثْػٍ، هؼت ایي کَ ربیی -

 

 :هیيْػ ػاعل ّ فًؼ هی کٌبؿم

 

 ػکتـ؟ ثـین گچ، هخل ىؼٍ ؿًگت -

 

 رلْی ػیؼ، اه عبًَ ػؿ تٌِب ؿا آؿهیي ّ هي آثبى کَ ؿّفی ّ گؾىتَ عبٓـات

 ثـای ػلن ّ ُبیو صـف یبػآّؿی اف هیگیـػ ػْهن. ىًْؼ هی تؼاػی ؿّین

 .اًؼافػ هی ػؿؽ ثَ ؿا ُبین ىویوَ کْػکی، ی گـیَ ٍؼای! مْفػ هی عْػم

 

*** 

 

 کبؿم اتبم ػّؿ ؿا ًگبُن ّ ػُن هی ػّؿ ؿا گـػًّن ٌٍؼلی صٍْلَ ثی

 .چـعبًن هی

 

 .ثبینتن صـکت اف هیيْػ ثبػج فػى، ػؿ ٍؼای

 

 !ثلـهبییؼ -



 کتاب باز

www.ketabbazz.ir Page 259 
 

 

 .ًوبیبى ػعتـرْاًی عٌؼاى ی چِـٍ ّ ىْػ هی ثبف ػؿ

 

 .کـػٍ ثـاثـ چٌؼ ؿا اه ثبًوکی اه مجقٍ ّ گـػ ٍْؿت

 

ـِ  هُْبی  ّ ىْػ هی هیقم ًقػیک. ثْػ پیؼا مجقه ىبل فیـ اف اه ىؼٍ ؿًگ ك

 :ًيیٌؼ هی هیقم رلْی هجل ؿّی تؼبؿف ثؼّى

 

 !مالم -

 

 :گْین هی هتؼزت ّ پـًؼ هی ثبال اثـُّبین

 

 !ًیبّؿػم رب ثَ ثجغيیؼ؛... مالم -

 

 .هیگؾاؿػ اه کٌبؿی هجل ؿّی ؿا چـهو ای هٍِْ کیق

 

 رلْ ؿّ هي کَ ىؼ ایي کٌیؼ، ًوی هجْل ثگَ ثِتْى عْػه اگَ گلت ثِؼاػ -

 .اًؼاعت

 

 ثَ ثـمؼ چَ آّؿم، ًوی یبػ ثَ ؿا ًبهی ثِؼاػ ّ آّؿم هی كيبؿ ؽٌُن ثَ

ِِ  چين ػعتـ ثب ؿثطو ٍِ  !ؿّثـّین میب
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 :کٌن هی فهقهَ گیذ

 

 :ثَ -

 

 

 

 :گْیؼ هی تٌؼ ّ ػُؼ هی تکبى ُْا تْی ؿا ػمتو

 

 .گن هی ؿّ هنتْكیبى آهبی -

 

 ی ًلـٍ تک هجل ؿّی ّ ىْم هی ثلٌؼ هیقم پيت اف. هیپـًؼ ثبال اثـُّبین

 .ًيیٌن هی ؿّثـّیو

 

 :هیگْین ػؿعيؼ هی تیلَ ػّ هخل کَ چيوبًو ثَ عیـٍ

 

 ُنتیي؟ عْاُـه -

 

 .گیـػ هی اه عٌؼٍ

 

- ًَ. 
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 :هیگْین تؼزت ثب

 

 ًبهقػ؟ -

 

 :هیگْیؼ ّ ىْػ هی عن موتن ثَ کوی. ىْػ هی تـ ثلٌؼ اه عٌؼٍ

 

 تْی ؿّ ػوْ پنـ ػوْ، ػعتـ ػوؼ ّلی! ثِؼاػ ػوْی ػعتـ ُنتن، ىیـیي -

 ًَ؟ هگَ! ثنتي آموْى

 

 .فًؼ هی چيوکی صـكو ػًجبل ثَ ّ

 

 .امت مـعْه فیبػی ػعتـ ایي. عْؿم هی ؿا ام عٌؼٍ

 

 .هنتْكیبى اهبی ُوکبؿ ُنتن ثبًْ گل هٌن! عْىجغتن -

 

 :گْیؼ هی ىیطٌت ثب

 

 !ؿئینو -

 

 :فًن هی لجغٌؼ
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 ثب چیَ کبؿتْى ًلِویؼم ٌُْف هي... كؤ! ُوکبؿه ُوْى ثغو، مـپـمت -

 !هي

 

 ىبیؼ. ػُؼ هی ػاعل ؿا ؿًگو فیتًْی هُْبی ّ هیکيؼ ىبلو ثَ ػمتی

 هي مبل ّ ُوني هُْبیو ؿًگ ثب اهب ثبىؼ ًؼاىتَ ثیيتـ مبل ثینت

 .ػُؼ هی ًيبى

 

 فػى صـف ثَ ىـّع کٌؼ، هی هٌتول ىًٌْؼٍ ثَ ؿا ُیزبى کَ ٍؼایی ثب

 :کٌؼ هی

 

 ػاهجْؿی عْػه ثـای ُن هب لْك پنـ ایي. ثِؼاػٍ تْلؼِ  ُلتَ آعـ ؿامتو -

 !اًؼاعتَ ؿاٍ ػیجوجْؿ

 

 ىوب ػاىت اٍـاؿ اهب چـا ػًّن ًوی کـػیي، ؿػ ّلی کـػٍ ػػْت افتْى گلت

 .ثیبؿیؼ تيـیق ُونـتْى ثب تب کٌن ؿاّی ؿّ

 

 آثبى ثب! ػیگـ ؿّف ػّ ُویي یؼٌی ُلتغ آعـ. هیپـًؼ ثبال ُبیو صـف اف اثـُّبین

 !امت ًْثـ ػیگـ یکی ایي هنتْكیبى؟ تْلؼ ريي ثَ ثـّم؟

 

 :هیگْین کالكَ
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 !ثیبم تًْن ًوی گلتن؛ عْػىًْن ثَ هي ربى، ىیـیي -

 

 :ػُؼ هی اػاهَ تالىو ثَ ُوچٌبى اهب ىًْؼ هی آّیقاى ُبیو لت

 

 پبؿتی ًینت، ػاؿا هبیَ ثچَ ثبفیبی رلق ایي اف هب هِوًْی عؼا ثَ چـا؟ آعَ -

 هبهبًن رْى ثَ! ثِؼاػ رْى ثَ ُنتین عْثی ُبی ثچَ هب! ًینت ُن هبؿتی

 عًَْ ثِؼاػ عالف تَ ّ تزـػ ّرْػ ثب هُْبم کـػى ؿًگ هي عالف تَ تَ

 ثجیٌغ کٌَ هی چک هیـٍ ثبؿ یَ ای ُلتَ هبهبًو اًّن کَ ػاىتٌَ هزـػی

 !ثبىَ ًیبّؿػٍ هغتـ ػعتـ

 

 اف صزن ایي ػعتـ، ایي! هبًؼ هی ثبف اه پی ػؿ پی ُبی ٍضجت اف ػُبًن

 ػهیوب؟ آّؿػٍ کزب اف ؿا رب یک ًللِ 

 

 :گْین هی ّ فًن هی لجغٌؼ

 

 !هیبم هیبم، ثکو، ًلل -

 

 :ىْػ هی ّلْ هجل ؿّی ّ کيؼ هی ػویوی ًلل صـكن، ىٌیؼى ثب

 

 .ىؼ ؿاّی عؼاؿّىکـ! ُْف -
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 مـ ایٌکَ ثـای. امت ىیـیي فیبػی ػعتـ ایي کـػم اػتـاف ػل ػؿ ّ عٌؼیؼم

 :پـمیؼم کٌن ثبف ؿا صـف

 

 ػاًيزْیی؟ -

 

 هنئلَ اًگیقتـیي ُیزبى اف ثغْاُؼ کَ اًگبؿ ؽّم ثب. ًينت ٍبف ػّثبؿٍ

 :گلت ثقًؼ صـف

 

 !هیغًْن ىیوی هٌِؼمی -

 

 ثچَ اف کَ آهؼ هی اه هیبكَ ّ تیپ ثَ. کٌن ی ًگبٍ ؿا ّّؼو ّ مـ تؼزت ثب

 :گْیؼ هی کَ آّؿم هی فثبى ثَ ؿا كکـم. ثبىؼ ٌُـ ُبی

 

 ؿّی ام ؿىتَ ثغبٓـ کَ تًْن ًوی! ػیگَ کٌن چیکبؿ! ثِن هیگي ُوَ آؿٍ، -

 !ثٌْینن هٌؼلیق رؼّل لجبمبم

 

 ؿا ام عٌؼٍ. ىْػ هی فػٍ اتبهن ػؿ هتؼبهجو ىْػ، هی ثلٌؼ کَ ام عٌؼٍ ٍؼای

 :گْین هی ثلٌؼ ّ کٌن هی روغ

 

 !ثلـهبییؼ -

 

 .هیيْػ ػاعل ػؿ الی اف هنتْكیبى ی کلَ ّ ىْػ هی ثبف ػؿ



 کتاب باز

www.ketabbazz.ir Page 265 
 

 

 !ُنت اربفٍ -

 

 .الجتَ -

 

 ؿػبیت كبٍلَ ثَ لجغٌؼی. ًيیٌؼ هی کوی ی كبٍلَ ثب ىیـیي کٌبؿ ّ آیؼ هی

 ىیـیي کَ ؿّم هی اه هِوبًی ثَ ثگْین هیغْاُن ّ فًن هی کـػًو

 :گْیؼ هی ًبؿاصتی لضي ثب اّ ثَ ؿّ ّ کٌؼ هی ًخبؿم یْاىکی چيوک

 

 !ًویکٌي هجْل ثِؼاػ -

 

 :فػ لت تـ گیذ ّ اًؼاعت هي ثَ گیزی ًگبٍ هنتْكیبى

 

 آعَ؟ چـا -

 

 :ثْػ ىؼٍ هیؼاى تبف یکَ ىیـیي

 

 عتن آعـه کَ ُبمت اّى اف هِوًْیبه هيغََ هنتْكیبى هیبكَ اف هیگَ -

 ػاػى ّ ثبفػاىتگبٍ اف ػؿآّؿػى رِت پؼؿ عْامتي ّ اؿىبػ گيت ثَ ىَ هی

 !تؼِؼ
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 ام چِـٍ چبىٌی کوـًگی اعن ظبُـ ػؿ اهب عٌؼٍ اف ثْػم ؿكتَ ؿینَ ػل ػؿ

 :گلت ّ کـػ ًگبُن ىؼٍ گـػ ُبی چين ثب هنتْكیبى. ثْػم کـػٍ

 

 كـًی ثـام ٌُْف هبهبًن هي! عنـّی عبًن ًینتین اًّبه اف هب عؼا ثَ -

 !کٌَ هی ػؿمت

 

 :گلتن هیغٌؼین کَ ُوبًطْؿ. ػاؿم ًگَ ؿا ام عٌؼٍ ًتْاًنتن ػیگـ

 

 كـًی؟ -

 

 :گلت ّ عٌؼیؼ ُن ىیـیي

 

 ػؿمت كـًی ثـاه گبُی ٌُْف ػوْ فى! عؼایی هیگَ ؿامت ؿّ ایي -

 !کٌَ هی

 

 :گلت کوـًگی اعن ثب ّ ًينت ٍبف هنتْكیبى

 

 هگَ؟ چیَ كـًی، ػاؿم ػّمت -

 

 :ػاػ ؿا رْاثو ای ثچگبًَ لضي ثب ُن ىیـیي
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 !پنـم رًْت ًْه رْى، عبلَ ُیچی -

 

ِِ  ثـم ُوبى ػیؼم، هنتْكیبى ُبی چين ػؿ کَ ثـهی  ثْػ آؿهیي چيوبِى

 هی ّ امت ثـام ػبىن، یک ُبی چين گْیٌؼ هی. كـًبف ػیؼىِ  هْهغ

 !ػؿعيیؼ هی هنتْكیبى ُبی چين ػؿعيؼ؛

 

*** 

 

 .عْؿػ فًگ هْثبیلن کَ ؿكتن هی پلَ ؿاٍ موت ثَ ػاىتن ّ ثنتن ؿا عبًَ ػؿِ 

 

 آؿهیي؟ ربًن! مالم -

 

 :گلت ثبىؼ تٌگ ثـایو فهبى اًگبؿ تٌؼ، تٌؼ

 

 کزبیی؟ االى ثکٌی؟ کبؿی یَ هیتًْی ثجیٌن... گلی مالم -

 

 :ػاػم ؿا رْاثو ّ اینتبػم مـربین تؼزت ثب

 

 آپبؿتوبًن؛ تْی ٌُْف هضوؼ، ی عًَْ هیـكتن ػاىتن االى! صتوب ثتًْن اگَ -

 چيیؼٍ؟
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 :کيیؼ ؿاصتی ًلل

 

 !پل اًّزبیی عؼاؿّىکـ! ُْف -

 

 :ًویيؼًؼ گـػتـ ایي اف ُبین چين

 

 !ىؼٍ چی ثجیٌن ثقى صـف ػؿمت -

 

 :گلت کٌؼ تلِین ؿا تغنی ی ثچَ ثغْاُؼ اًگبؿ ىوـػٍ، ىوـػٍ

 

 ىـّع اف هت مبػت ًین ػؿمت االى ّ ػاؿٍ هِن ی رلنَ یَ آثبى ثجیي، -

 تْی ؿّ رؼیؼىْى ػاؿُّبی ثَ هـثْٓ ی پْىَ اكتبػٍ یبػه اه رلنَ ىؼى

 االى هٌن! هي ی عًَْ ًیبّؿػٍ عْػه ثب ّ گؾاىتَ رب عْػه ی عًَْ

! پَـ رلنَ یؼٌی ایي ّ هیکيَ ْٓل مبػتی ػّ اًّزب ثیبم تب ّ ػاًيگبُن

 !ػاهٌت ثَ ػمتن گلی

 

 :گلتن کَ ىؼ چَ ػاًن ًوی ّ کيیؼم ای کالكَ پْف

 

 !کَ ًؼاؿم کلیؼ -

 

 :گلت ثبىؼ ىؼٍ ؿاصت هي ؿّبیت ثبثت اف عیبلو اًگبؿ ىبػی، لضي ثب
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 .ثگیـ افه ثـّ ػاؿٍ، ؿّ عًَْ یؼک کلیؼ مـایؼاؿ -

 

 :گلتن صبل ُوبى ػؿ ّ ىؼم مـافیـ ُب پلَ موت ثَ

 

 .ثلـمت ثـام ؿّ ىـکتو آػؿك -

 

 .کـػ هطغ تٌؼی عؼاصبكظی ثب ّ گلت ای ثبىَ

 

 هلل ػؿ ؿا کلیؼ. ثـگيتن هبى ٓجوَ ثَ ّ گـكتن مـایؼاؿ اف ؿا عبًَ یؼک کلیؼ

 .گؾاىتن آثبى ی عبًَ ثَ پب ّ اًؼاعتن

 

 تبثیؼ هی ػاعل ثَ اه تبمـی مـ ی پٌزـٍ اف کَ ًْؿی ثب عبًَ پؾیـایی

 .ثْػ ىؼٍ ؿّىي

 

 .ىؼم ثبىؼ، آثبى اتبم ىبیؼ فػم صؼك کَ اتبهی ؿاُی

 

 گلْین ثَ ثـِ اف ّمیؼی صزن ّ فػ عيکن کـػم، ؿّىي کَ ؿا اتبم چـاؽ

 .اًؼاعت چٌگ

 

 .فػم ُن ّ گـكتن ػُبًن رلْی ؿا ػمتن ّ ىؼ مـافیـ چيون اف اىک
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 ّ هي اف ثقؿگی ػکل اه؛ ًلـٍ یک تغت ؿّثـّی ػهیوب ؿّثـّین، ػیْاؿ ؿّی

. ثْػ عطجَ عْاًؼى اف ثؼؼ ػوؼهبى ؿّف ػکلِ . ثْػ پْىبًؼٍ ؿا ػیْاؿ کل عْػه

 .کـػ هی ػمتن ػؿ ؿا صلوَ ػاىت آثبى

 

 یبػگبؿی ػکلِ  یَ

 

 ًؼاؿی عْػتن کَ

 

 ُبم ىت ؿكین ىؼٍ

 

 تٌِبم عیلی کَ ّهتی

 

 "كالصی هبفیبؿ"

 

 ّ هبًتْ ثب کَ پیـٌُی ثْػ، تٌو ؿًگی ٍؼكی پیـُي ثب هيکی ىلْاؿ ّ کت

 ِِ  .ثْػ مت هي ی ىؼٍ ػّف هـّاؿػ ىلْاِؿ

 

 هبى ػبىوبًَ ًگبٍ کلی ثؼؼُب ّ گـكتَ ىیطٌت ثب آؿهیي کَ ػکنی ُوبى

 .ثْػ کـػٍ هنغـٍ ؿا ُن ثَ
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 ثْػ اًؼاعتَ ػمت اًگبؿ یکی. هیيؼًؼ مـافیـ ػیگـی اف پل یکی ُبین اىک

 .فػ هی چٌگ ام میٌَ ػؿّى ؿا هلجن ّ

 

 :ػُن هی رْاة ّ کٌن هی ٍّل ؿا ًوبك. آّؿػ هی عْػم ثَ هـا گْىی فًگ

 

 ثلَ؟ -

 

 :گْیؼ هی تؼزت ثب عٔ ّؿ آى اف آؿهیي

 

 گلی؟ عْثی -

 

 عْثی ثَ آؿهیي ؿا ایي ّ ًینتن عْة کَ امت هؼلْم ام گـكتَ ٍؼای اف عت

 ىْػ پبپیچ هجبػا کَ کٌن هی ػُْ ؿا صـف ّ ٍبف ؿا ٍؼاین. ىْػ هی هتْرَ

 :ثؼاًؼ ؿا ثؼم صبل ػلت ثغْاُؼ ّ

 

 آؿهیي؟ کزبمت پْىَ ایي -

 

 :هیگْیؼ کَ ىْػ هی روغ صْامو اًگبؿ

 

 .پبتغتیيَ ؿّی گلت آثبى ثگن؛ ؿكت یبػم فػم، فًگ ُویي ثـای -
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 كـمتبػی؟ ؿّ آػؿك ثبىَ، -

 

 !ثـات كـمتبػم آؿٍ -

 

 !كؼال پل -

 

 ؿا ؿًگ آثی ی پْىَ. ؿّم هی پبتغتی موت ثَ ّ کٌن هی هطغ ؿا گْىی

. اكتؼ هی پبتغتی ُوبى ؿّی اػکلٌو ی ىیيَ ثَ چيون کَ ثـهیؼاؿم

 اف ػویوی ًلل ثؼؼ ّ فػٍ ػمتن هچ ؿّی آى اف کوی ّ کٌن هی ثبف ؿا ػؿه

 پیو مبل چِبؿ ػطـ ُوبى ثْػ، ًيؼٍ ػُْ. کين هی مـػه ّ تلظ ثْی

 .ثْػ

 

 ثؼؼ ّ اتبم اف مـیغ ًیبیٌؼ، ُبین گًَْ رٌگِ ثَ ػّثبؿٍ ُبین اىک کَ ایي ثـای

 .فًن هی ثیـّى اه عبًَ ُن

 

 ّلی. ًؼاىت كبٍلَ ثیيتـ ػهیوَ ثینت عبًَ تب ىـکتو آػؿك، ٓجن

 پبؿک ىـکت ػؿ ػم مبػت ؿثغ مـِ  ّ کٌن هی ؿاًٌؼگی مـػت ثب ثبفُن

 !ثـمبًن ػمتو ثَ ػیـ ؿا پْىَ عْامت ًوی ػلن اٍال. کٌن هی

 

 ایٌؼكؼَ. ثْػ ٓجوَ ثینت تزبؿی ثـد یک ػّافػُن ی ٓجوَ آثبى ىـکت

 ثَ ؿا آمبًنْؿ هقعـف كْبی ىؼم هزجْؿ ىؼٍ کَ ُن آثبى ی رلنَ ثغبٓـ

 .ثؼُن تـریش پلَ
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 ًـكتٌو فیـثبؿ ّ ثْػ اه کـػٍ ػّفک ثقک ّ میـیو هٌيیِ  ًْثت آى اف ثؼؼ

 رلنَ ػاؿًؼ، رلنَ گلت هی هؼام ّ ػاؿم آثبى ثب هِوی کبؿ کَ ایي ثبثت

 !ػاؿًؼ

 

 ؿا ام گْىی کَ ؿّف آى کَ ُوبى آثبى، ی ىوبؿٍ ىؼم هزجْؿ مـ آعـ

 رلْی هیيًْن، کَ ؿا الْ. ثگیـم ؿا ثْػ فػٍ فًگ ثبؿ چٌؼیي ثْػم کـػٍ عبهْه

 :هیگْین صـً ثب اه هٌيی ی کـػٍ آؿایو چيوبى

 

 هي یب تْ، ثیبم ثؾاؿٍ ّ ػاؿم ثبُبت هِوی کبؿ ثلِوْى هٌيیت ایي ثَ یب آثبى -

 ... !ّ ػًّن هی

 

 ی ؿاثطَ ؿیینو ّ هي ثیي كِویؼٍ کَ ػاػ هی ًيبى هٌيی، گـػ چيوبى

 اف پـ لضيِ  ایي ثب ُن آى ّ کٌن هی عطبثو کْچک امن ثب کَ ُنت ًقػیکی

 !ٓلجکبؿی

 

 ّ آىٌب ٍؼایی ّ ًيیٌؼ هی ام ىبًَ ؿّی ػمتی کٌن، هی هطغ کَ ؿا گْىی

 :ػُؼ هی ًْافه ؿا ؿّصن ػلٌْاف

 

 !ثبًْ -
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 ًگبُن تؼزت ثب. اكتؼ هی ام ىبًَ ؿّی اف ػمتو کَ ثـهیگـػم موتو ثَ

 :گْیؼ هی ّ کٌؼ هی

 

 هیکٌی؟ چکبؿ ایٌزب تْ -

 

 :هیگیـم موتو ثَ ؿا پْىَ

 

 !صیبتی ّ ثـات هِوَ گلت آؿهیي -

 

 :ػُؼ هی رْاة ّ هیگیـػ ػمتن اف ؿا پْىَ ثِت ثب

 

 رلنَ ّ فػم فًگ هٌن ثیبؿٍ ثـام ؿّ پْىَ ًویـمَ ّ ػاًيگبَُ گلت آؿهیي -

 !کـػم کٌنل ؿّ

 

 ّ هیچـعبًن ىـکتو ىیک مبلي ػّؿ تب ػّؿ ؿا ًگبُن ّ کين هی پْكی

 :گْین هی

 

 !تبفًّؼم مـػت ثینتب ّ ٍؼ ثب الکی یؼٌی ایي -
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 :ػُن هی اػاهَ ّ اًؼافم هی ثبال ؿا ام ىبًَ

 

 !ؿكتن هي پل -

 

 موت ثَ ّ گیـػ هی ؿا ػمتن کَ ثـّم ىـکت عـّری موت ثَ عْاُن هی

 :کيبًؼ هی عْػه

 

 .ثجیٌن ثیب کزب؟ -

 

 .ثـػ هی اتبهو ثَ عْػه ػًجبل هـا هٌيی ی ىؼٍ گـػ چيوبى رلْی ّ

 

 ؿًگو ثلْٓی چْثی کبؿ هیق ؿّثـّی کَ چـم، ای مـهَ ی ػًّلـٍ هجل ؿّی

 هلجن ًقػیکی ُوَ ایي اف! ًيبًؼ هی عْػه ػمت کٌبؿ هـا ّ ًيیٌؼ هی ثْػ

 :هیپـمن امت ػبػی صبلن ثؼُن ًيبى کَ ایي ثـای. اكتؼ هی تپو ثَ

 

 هیبؿم؟ ؿّ پْىَ هي ًگلت ثِت آؿهیي -

 

 هیکيؼ هُْبیو ثیي ػمتی ّ ػُؼ هی تکبى ٓـكیي ثَ ؿا مـه

 

 !ثیبی ًيی ؿاّی ىبیؼ گلتن اهب ثگن تْ ثَ ؿمیؼ ؽٌُن ثَ ؿامتو! ًَ -
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 :گْین هی آىکبؿی تؼزت ثب

 

 ًين؟ ؿاّی چـا -

 

 :ًبؿاصت ّ ثْػ ػلغْؿ فػ، صـف ّهتی ٍؼایو لضي

 

 هیؼٍ؟ اًزبم کبؿی هتٌلـٍ افه کَ کنی ثـای آػم هگَ -

 

 ثْػ کـػٍ کؼؿىبى ؿن اف ای الیَ صبال کَ اه عبکنتـی چيوبى هنظ

 :هیقًن لت کَ ىْػ هی چَ ػاًن ًوی. هیيْم

 

 هتٌلـم؟ افت هي هگَ -

 

 کالكَ. آیؼ ػؿهی ٍؼا ثَ هیقه ؿّی تللي گْىی کَ ثقًؼ صـكی عْاُؼ هی

 هی هیقه موت ثَ ّ ىؼٍ ثلٌؼ ربیو اف ّ کيؼ هی هُْبیو ثیي ػمتی

 .ؿّػ

 

 .ثوًْي هٌتظـ ثگیؼ! عبًن ًَ ثلَ؟ -
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 ؿیغتَ ام پیيبًی ؿّی ًبؿبكل کَ ؿا ُبین چتـی ّ ىْم هی ثلٌؼ ربین اف

 .کٌن هی پٌِبى ىبلن ػاعل ثْػًؼ

 

 .ػیگَ هیـم هي -

 

 :اینتؼ هی ام هؼهی یک ّ آیؼ هی موتن ثَ

 

 .صبال ثوْى کزب؟ -

 

 :هیگْین ّ هیکٌن ٍبف ام ىبًَ ؿّی ؿا کیلن

 

 .ثـك کبؿت ثَ تْام هضوؼ، عًَْ ثـم ثبیؼ ًَ -

 

 عْػم ثَ تب ّ گـكتَ ؿا ثبفّین کَ ثـگـػم عْاُن هی ّ فًن هی کوـًگی لجغٌؼ

 .هینْفػ اه ـْمَ ثـ ربی اف ام گًَْ ثیبین

 

 هتٌلـ افم کَ هـمی! اّهؼی ثینتب ّ ٍؼ ثب ثب هي ثغبٓـ کَ هـمی -

 ...ًینتی

 

 اف آهؼى ثیـّى کَ ثْػم ؿكتَ كـّ ای علنَ ػؿ. کٌن هی ًگبُو هٌگ ّ گیذ

 .فًن هی ثیـّى اتبهو اف ّ کٌن هی پبتٌؼ ػؿ موت ثَ! ثْػ كـاؿ كؤ آى
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 .ػاىت ًجِ اه، ـْمَ ثـ ربی

 

*** 

 

 ُْا ؿّی کَ کٌن هی پـت هضوؼ موت ثَ ؿا ثْػ ػمتن ػاعل کَ میجی

 .هیگیـػك

 

 :گْین هی ّ فًن هی تيـ کَ کٌؼ هی مـعْىی ی عٌؼٍ

 

 ًگلتیي؟ فّػتـ چـا -

 

 :گْیؼ هی ّ اًؼافػ هی ػقیقه ىُْـ ثبفّی ػّؿ ػمت كِیوَ

 

 .ػاػم آفهبیو ػیـّف ُویي كِویؼین، ٍجش اهـّف عْػهًْن -

 

 صبال هبًؼ هی فًؼٍ اگـ آثبى ّ هي ی ثچَ هیيْػ، مـافیـ ػلن ثَ ػبلن ؿن

 .ثْػ چِبؿمبلو

 

 :گْین هی ّ کْثن هی ُن ثَ ؿا ُبین ػمت هیقًن، عْىضبلی ًوبة ُن ثبف
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 ...كٌچْلَک هي ثـم هـثًْو الِی! هیين عبلَ ػّثبؿٍ! ّایی -

 

 :کٌؼ هی پـٍؼایی ی عٌؼٍ هضوؼ

 

 !هوٌْع ثبثب ریگـ ؿّی امن ُـگًَْ گؾاىتي! ثگن االى اف -

 

 :گْین هی ّ کٌن هی ًبفک ثـایو چيوی پيت

 

 هیؼًَّ؟ كـًبف ثجیٌن... ُنت این تضلَ چَ ثچو کـػٍ كکـ صبال! ایو -

 

 :کٌؼ هی ًگبُن آّیقاى ُبیی لت ثب كِیوَ

 

 آىپقعًَْ هیق ؿّی ؿّ آفهبیين ی ثـگَ هؼؿمَ هیـكت ػاىت کَ ٍجش -

 .ػیؼ

 

 :پـمن هی تؼزت ثب

 

 هیکٌی؟ آّیقّى ؿّ ات لْچَ ّ لت چـا عت؟ -

 

 :گْیؼ هی ًبؿاصت لضي ُوبى ثب
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 !ًيؼ عْىضبل -

 

 :کٌن هی ًگبُو ثبف ػُبى ثب

 

 چـا؟ ًيؼٍ؟ عْىضبل -

 

 :ػُؼ هی ؿا رْاثن ّ کٌؼ هی ای عٌؼٍ هضوؼ

 

 ػاؿ ثچَ اكتبػٍ یبػتْى تبفٍ ىوب ّهت اّى ػاًيگبٍ هیـم اهنبل هي هیگَ -

 !ثيیي

 

 :گْین هی ّ اًؼافم هی ثبال ثـایيبى اثـّیی ّ عٌؼم هی ؿیق

 

 !ًویگَ ػؿّؿن عت -

 

 :هیقًؼ تيـ كِیوَ

 

 !گلی -

 

 :گْین هی آىکبؿی صـً ثب ّ کٌن هی ًبفک ثـایو چيوی پيت
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 ػاؿٍ مغتی چَ هي امن ایي ًویؼًّن... ثبًْ گل ّ ًَ ُن گلی عت؟ چیَ -

 ...ثبثب ای! ًویگتو کبهل ُیچکل کَ

 

 كؤ. ػاؿم ػّمت ؿا آثبى ُبی گلتي" ثبًْ" چوؼؿ کَ کٌن هی اػتـاف ػل ػؿ

 ًگَ میٌَ ػؿ ؿا آُن. کٌؼ هغلق ؿا امون عْامت هی ػلن کَ ثْػ آثبى

 .ثؼُن هضوؼ ّ كِیوَ ػلِ  ثَ ػل کٌن هی مؼی ّ ػاؿم هی

 

 اٍال! هیيَ ىبػ اًّن هیـٍ یبػه ػیگَ ؿّف چٌؼ! ًؼاؿٍ اىکبلی کَ ایي عت -

 ثبىَ؟ ػّهیو كـًبف کَ ىَ هی ًبؿاصت ثـاػؿ عْاُـ ػاىتي اف کی

 

 :گْیؼ هی ّ فًؼ هی لجغٌؼی ثبىؼ، ىؼٍ عْه ػلو کوی اًگبؿ كِیوَ

 

 !عؼاکٌَ ثگن؟ چی -

 

*** 

 

 ؿا لجن ّ کٌن هی ًگبٍ ثْػهيبى گؾاىتَ تغت ؿّی کَ ام آهبػٍ ُبی لجبك ثَ

 .هیزْم صـً اف

 

 یبػم ؿا اهيت هِوبًی کَ ثْػ کـػٍ ملبؿه ثبؿ ُقاؿ مـکبؿ اهـّف هنتْكیبى

 کن ػاىتن صتی! کيیؼم ای کالكَ پْف. ثـّم ُونـم ثب ُن صتوب ّ ًـّػ

 عْػم ثَ هـا ام گْىی فًگ کَ ىؼم هی هٌَـف هِوبًی ثَ ؿكتي اف کن
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 ّ کٌن هی ٍبف ؿا ٍؼاین. هیکـػ عْػًوبیی ٍلضَ ؿّی آثبى امنِ . آّؿػ

 :کين هی ؿامت ٓـف ثَ هیکٌن لول ؿا ؿًگ مجق هنوت

 

 .مالم -

 

 !ًؼیؼٍ عْػ ثَ ْٓكبى ؿًگ ُبمت هؼت کَ ػؿیبیی هخل امت، آؿام ٍؼایو،

 

 عْثی؟! مالم -

 

 ؿّی تب کَ ؿًگن کبؿاهلی هُْبی ثب ّ ًيیٌن هی آؿایو هیق ی چِبؿپبیَ ؿّی

 :ػُن هی ؿا رْایو ّ ؿّم هی ّؿ ؿمٌؼ هی ىبًَ

 

 چی؟ تْ عْثن، -

 

 :هیگْیؼ ّ کيؼ هی ػویوی ًلل

 

 !عْثن االى -

 

 ٍؼاین چـا ػاًن ًوی آیؼ، هی چيون ی کبمَ پيت تب اىک چـا ػاًن ًوی

 :گْین هی ّ کٌن هی ُزی ؿا اموو صـف چِبؿ اؿاػٍ ثی! لـفػ هی

 



 کتاب باز

www.ketabbazz.ir Page 283 
 

 آثبى؟ -

 

 آثبى؟ ربىِ  -

 

 ّ ىک آى ثؼّى پیو؛ مبل چِبؿ ػبىن آػمِ  ُوبى اًگبؿ آثبى. هیگقم ؿا لجن

 .ثْػ تـػیؼ

 

 هیبی؟ ثبُبم ربیی یَ تب -

 

 هي ُوَ هِوبًی آى ػؿ ػاىتن ػّمت ػلن تَ! گلتن ؿا ایي ًبعْػآگبٍ عیلی

 !ثجیٌٌؼ ُونـم هنتْكیبى هْل ثَ ثب آثبى، ثب ؿا

 

 ُن ًقػیکِ  هبى كبٍلَ مبل چِبؿ ی ُوَ اف ػّؿ ثَ ىت، یک ػاىتن ػّمت

 .ثبىین

 

 :ػاؿػ ىبػی اف ُبیی ؿگَ کٌؼ، هی فػى صـف ثَ ىـّع ّهتی ٍؼایو

 

 .هیبم صـف ثؼّى رٌِون تب تْ ثب هي -

 

 :گْین هی ّ فًن هی ىْم مـِ  اف لجغٌؼی
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 ثلـمتن؟ ثـات ؿّ آػؿك! ًینت رٌِن -

 

 .ثلـمت آؿٍ -

 

 !كؼال پل -

 

 ّ کپی ؿا ثْػ كـمتبػٍ ثـاین ىیـیي کَ آػؿمی ّ کٌن هی هطغ ؿا گْىی

 تٌؼ ثبىؼ؛ ثـگيتَ تٌن ُبی ملْل ثَ اًـژی کَ اًگبؿ. هیکٌن ِمٌؼ آثبى ثـای

 .ىْم هی ىؼى آهبػٍ هيـْل

 

 تب هؼه ّ ىؼ هی کلْه ثؼؼ ّ ثْػ تٌگ کوـ ؿّی تب کَ ؿًگی لیوْیی پیـاُي

 پبؿچَ ثب ؿّیو ّ عْْؿػ هی چیي ُبیو هچ. پْىیؼم ؿا ؿمیؼ هی پبین مبم

 ّ پْىن هی ُن ؿًگی هيکی ىلْاؿی رْؿاة. ثْػ ىؼٍ کبؿ ؿیقی گل ی

 .کٌن هی پبین ؿا ام مْعتَ ای هٍِْ ی پبىٌَ ثؼّى ُبی کلو

 

 کلو مت کیق ّ کٌن هی مـم ُن ؿا ام مْعتَ ای هٍِْ ػّهتـیِ  ىبل

 ثـای کَ ىیکی کـّات ی اّبكَ ثَ ؿا ُبین پـت ّ عـت ّ ثـػاىتَ ؿا ُبین

 ىبیؼ تب گـكتي ؿا ایي! گؾاؿم هی ػاعلو ام کـػٍ کبػّ ّ گـكتَ هنتْكیبى

 !ثـػاىت رللو آثبى هْل ثَ ُبی تیپ آى اف ػمت ّ ىؼ گيبیيی

 

 .ؿّم هی ثیـّى عبًَ ػؿ کـػى هلل ثب ّ هیقًن ُن ؿا گـػم ػیٌک آعـ ػؿ
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 هؼطلی ثؼّى. ؿمؼ هی آثبى تب هیوبًن هٌتظـ آپبؿتوبى ػؿ رلْی ای ػهیوَ ػٍ

 .کٌن هی مالهی ّ ىْم هی مْاؿ

 

 لیوْیی امپـت پیـُي کٌن، هی ًگبُو. ثْػ کـػٍ پـ ؿا هبىیي مـػه ػطـ

 ّ ثْػ کتبى ىلْاؿه. ثْػ فػٍ تب آؿًذ تب ؿا ُبیو آمتیي کَ ثْػ پْىیؼٍ ؿًگی

 ُوقهبى ّ ُن ثب یکؼكؼَ،. کـػ هی ثـاًؼاف هـا ػاىت ُن اّ! مْعتَ ای هٍِْ

 :هیگْیین

 

 !ىؼین مت -

 

 ًبعْػآگبٍ ّ اكتؼ هی چبل اه گًَْ! هیقًؼ لجغٌؼ ام عٌؼٍ ثَ ّ هیگیـػ ام عٌؼٍ

 ثـاین كـًبف پیو ؿّف چٌؼ کَ گالة اهیـػجبك ی گًَْ آٌُگ اف هنوتی

 :اكتؼ هی یبػم ثْػ كـمتبػٍ

 

ِِ  ات گًَْ ی چبلَ میبٍ تْ"   " ىؼ صجل هي ػِل

 

. ثْػ ػاػٍ هؼل ؿامت موت ثَ ژل ثب ثْػًؼ، ىؼٍ ثلٌؼ صبال کَ ؿا هُْبیو

 :کٌن هی فهقهَ ؿیـاؿاػی

 

 !ىؼی عْىتیپ -
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 :گْیؼ هی ّ فًؼ هی لجغٌؼی

 

 !عْىگلی ُویيَ چْى ىؼی، عْىگل ًویگن -

 

 :ػاؿم ػّمت ؿا اه عبکنتـی چيوبى چوؼؿ هیکٌن، ًگبٍ

 

 ثپـمن؟ مْال یَ -

 

 :کٌؼ هی ػُْ ؿا ػًؼٍ

 

 !ثپـك مْال ٍؼتب ىوب -

 

 ػبىن؛ ُوبًوؼؿ هجل، مبل چِبؿ ثَ این ثـگيتَ ػّتبیوبى ُـ اهيت اًگبؿ

 ...ُوبًوؼؿ

 

 آّؿػی؟ کزب اف ؿّ فػى ىـکت ی مـهبیَ -

 

 :ىْػ هی ؿّثـّیو ی عیـٍ ػّثبؿٍ ّ کٌؼ هی ًگبُن
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 تْ. هٌَ هبل مِبهو ػؿٍؼ یک ّ پٌزبٍ ًینت، عْػم هبل کَ اًّزب ی ُوَ -

 ثَ یؼكؼَ! رب ُوَ ّ آُي ؿاٍ ّ تـهیٌبل! گيتن ػًجبلت ؿّ رب ُوَ ؿكتی کَ

 .اه عًَْ ؿكتي ّ ُنت ای هؼَْهَ ػوَ یَ گلتن ّ اّهؼم عْػم

 

 :هیپـم صـكو ثیي تؼزت ثب

 

 کزبم؟ هي هیؼًّنتی هْهغ ُوْى اف تْ یؼٌی -

 

 :کٌؼ هی عْى ؿا ػلن کيؼ، هی کَ ػویوی آٍ

 

 پب ّ ثـٍ کٌَ ّل فًن کَ ثیغیبلن اًّوؼؿ کـػی كکـ! هیؼًّنتن کَ هؼلْهَ -

 ثـمن؟ ػبػین فًؼگی ثَ ّ پبم ؿّ ثٌؼافم

 

 فهیي عْامت هی ػلن. کيون هی عزبلت ام اصووبًَ کبؿ اف ثبؿ اّلیي ثـای

 .ثجـػ كـّ عْػ ػؿ هـا ّ کٌؼ ثبف ػُي

 

 !ثؼؼه عت -

 

 ثـام آهبرْى کَ االؿحی مِن صویؼ ػایی كـّعتن، ؿّ هبىیي ّ عًَْ -

 ُن آؿهیي هؼت یَ ثؼؼ! تِـاى اّهؼم کـػم روغ هٌن ّ ػاػ ثِن ؿّ ثْػ گؾاىتَ

 .اّهؼ ّ گـكت ؿّ ػاًيگبُو اًتوبلی
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 ًگبُت ػّؿ اف ّ هضوؼ ی عًَْ ػؿ هیْهؼم اًّوؼؿ اّایل. گـكتین عًَْ یَ ُن ثب

 کَ ایي ىـٓ لَ ّ آیَ ّ هـآى ّ هنن کلی ثب ات ػوَ اًّزبؿّ آػؿك کـػم، هی

 ؿّ کـػی پیؼا کَ آؿاهيی کَ ثْػم عْؿػٍ هنن. ثْػ ػاػٍ ثِن ًين ًقػیکت

 صتی! ػیؼًتَ ػّؿ اف كؤ افت مِون کَ ثویـم عْامت هی ػلن! ًکٌن هغتل

 ّ ثکيی پَـ ثبفم تْ ّ مـاؿت ثیبػ هجبػا کَ ثْػم ًگلتَ چیقی ُن آؿهیي ثَ

 ثْػ آعـه ُبی تـم کَ ػؿمن ثـای ّ ثْػم فػٍ اًتوبلی ػاًيگبٍ هٌن! ثـی

 التضَیلین كبؿؽ اف ثؼؼ امبتیؼم اف یکی پیيٌِبػ ثَ. ثْػ ًیْهؼٍ پیو هيکی

 ػاؿّمبفی کْچیک ىـکت یَ ّ ثْػ ثقؿگتـ هي اف مبلی چٌؼ کَ پنـه ثب

 ىـکتوْى کن کن ّ ّمٔ گؾاىتن ػاىتن پْل ُـچی. ىؼم ىـیک ػاىت

 !ثیٌی هی االى کَ ایٌی ىؼ تاله ّ ػّییؼى کلی ثؼؼ ّ ػاػین گنتـه ؿّ

 

 :پـمن هی ّ هیکين ػویوی ًلل

 

 اتلبهیَ؟ كـًبف ّ آؿهیي آىٌبیی یؼٌی -

 

 :هیؼُؼ تکبى آؿام ؿا مـه

 

 .كِوین هی ثؼؼا ؿّ صکوتيْى کَ ُبیی اتلبم اف پـ ػزیجیَ، ػًیبی... آؿٍ -

 

 هي. ثْػم کـػٍ ثؼ آثبى ّ عْػم صن ػؿ هي. آیؼ هی ُبین پلک پيت تب اىک

 ام چٌؼؿّفٍ کْػکِ  ػاؿؼاؿ. هیگـكتن تَوین ػزْالًَ پیو چِبؿمبل ًجبیؼ

 اصووبًَ ىؼ ثبػج ُب ُویي ّ کـػ هی ػؿػ آثبى ُبی تِوت فعنِ  اف تٌن ثْػم،

 .ثگیـم تَوین
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 :هیگْین کٌن کن ثؼم صبل اف کَ ایي ثـای

 

 ػاؿی؟ ًگَ كـّىی گل یَ رلْی هیيَ -

 

 !ًگلتی ٌُْف هیـین؟ ػاؿین کزب ثجیٌن! الجتَ -

 

 :کٌن هی تؼـیق ثـایو تٌؼ تٌؼ ام پـتی صْاك اف کالكَ

 

 ثب صتوب گلت ّ کـػ ػػْت افم! ػیؼیو عًَْ ػؿ کَ ُوْى ُوکبؿهَ، تْلؼ -

 !ثـم ُونـم

 

 :گْیؼ هی ُْا ثی

 

 !ثـٍ هـثًْت ُونـت -

 

 :کٌن هی فهقهَ اّ اف ُْاتـ ثی

 

 ...عؼاًکٌَ -
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 هي ّ ثغـػ گلی ػمتَ تب ىْػ هی پیبػٍ آثبى ؿمین، هی کَ كـّىی گل ثَ

 .هیوبًن هبىیي ػؿّى عْػم عْامت ثَ

 

 ّ ػاؿهو هی ثـ کٌزکبّی ثب. عْؿػ هی ػاىجْؿت ؿّی کبؿتی ثَ چيون

 :هیغْاًن ؿا ؿّیو

 

 ؿّاًيٌبك ّ هيبّؿ هِبثبػی، ؿاهیي ػکتـ -

 

 ؿّفُبیی ُوبى پیو، مبل چِبؿ ثبیؼ کَ ُوبًی ؿّاًيٌبك؟. هیگقم ؿا لجن

 ثب ّ هیگؾاؿم کیلن ػاعل ؿا کبؿت ؿكتن؟ هی پیيو كِویؼم ؿا آثبى هيکل کَ

 هي کَ امت ایي صویوت. ثقًن پل ؿا ثـْن کٌن هی مؼی ػوین ًلل چٌؼ

 یک ثلِوی کَ ًینت ایي اف تـ مغت چیق ُیچ ّ ام کـػٍ هجْل ؿا صوبهتن

 !ای کـػٍ عـد صوبهت ػوـ

 

 هـهق ؿف ای ىبعَ ّ گؾاىتَ ػوت ؿا گلی ػمتَ هیيْػ، هبىیي مْاؿ آثبى

 :گیـػ هی موتن ثَ

 

 !ثبًْربى ثـای -

 

 هی اه کيیؼٍ اًگيتبى ثَ ػمتن ثگیـهو، عْاُن هی کَ ػمتو اف

 ػمت ثب ّ کـػٍ ُْل. کٌؼ هی مـافیـ ؿا ُبین اىک ػمتو گـهبی. عْؿػ

 :هیگیـػ ثبال ؿا ام چبًَ آفاػه
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 ...ثجیٌوت ثبًْ؟ کٌی هی گـیَ -

 

 ؿا رْاثو ًویتْاًنتن کَ ثْػ عـاة اًوؼؿ صبلن. گیـػ هی اّد ُون ُن

 کَ ُبیی مبل. فػم هی فاؿ ام ؿكتَ ػمت اف ُبی مبل ثـای ػاىتن. ثؼُن

 کـػم هی كکـ تـ ػبهالًَ کوی كؤ ّ کوی گـكتٌن تَوین اف هجل اگـ

! آثبى کٌبؿ ػوـم ُبی مبل ثِتـیي ثبىؼ، ػوـم ُبی مبل ثِتـیي هیتْاًنت

 آى ّ گؾاىت هی کٌبؿ ؿا ىکو اف ػؿٍؼ یک كؤ آثبى اگـ کَ ُبیی مبل

 .ثْػ عْىیوبى ُبی مبل ًویـكت، ّ ًویکـػ ؿُب هـا کؾایی ىت

 

 :کٌن هی صلوَ گـػًو ػّؿ ؿا ػمتن اؿاػٍ ثی ّ کٌن هی ؿُب ؿا گل

 

 ...آثبى -

 

 ؿا پیـٌُو ػاؿن ُبی اىک. ًجْػ ىؼًی توبم ُون ُن

 

 .ثْػًؼ کـػٍ عیل

 

 ػكؼَ؟ یَ تْ چیيؼی... ربًن -

 

. ىؼ ًوی ثبف فػى صـف ثَ فثبًن. کٌن هی گـٍ گـػًو ػّؿ تـ هضکن ؿا ػمتن

 .ثْػم ثلؼ ؿا آثبى امن كؤ ّ ثْػم کـػٍ گن ؿا ُب ّاژٍ
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 .ىْم هی رؼا آؿْىو اف

 

 :هیبًؼافػ فاؿم صبل ثَ ًگبُی

 

 ...ًینت عْة صبلت عًَْ؟ ثـمًْوت -

 

 .ثْػم ػاػٍ ؿكتي هْل ىیـیي ثَ هیؼُن، تکبى ًلی ثَ ؿا مـم

 

 .ثـم ػاػم هْل! ًَ ًَ، -

 

 :فًؼ هی لت ًبهطوئي

 

 هطوئٌی؟ -

 

 .آؿٍ -

 

 کٌن هی مکْت هنتْكیبى ی عبًَ ثَ ؿمیؼى تب

 

 مبل چِبؿ ثَ ىؼ هی کبه... ػقاػاؿی ام ؿكتَ ػمت اف فًؼگی ثـای ػل ػؿ ّ

 ّ کٌؼ تـک ؿا عبًَ آثبى ًویگؾاىتن ّهت آى. ثـگـػم کؾایی ىت آى ّ پیو
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 ثب ٌٍوی ُیچ هي کـػم هی حبثت ىؼٍ ْٓؿ ُـ ّ گـكتن هی ؿا رلْیو. ثـّػ

 تِوت آؿهیي ّ هي ثَ کَ ؿّف آى اٍال ثـهیگيتن اگـ. ام ًؼاىتَ ؿؽل اؿػالى آى

 یب ػعتـثچَ صبال ىبیؼ ّهت آى ػاػم، هی تّْیش ربیو ثَ ّ ًویقػم میلی فػ

 ...ثـهیگيتن اگـ. ثْػ کٌبؿهبى ای چِبؿمبلَ پنـک

 

 !ؿمیؼین -

 

 ُوبى ثبفُن گيتین هی ثبف گؾىتَ ثَ هب ی ُوَ اگـ کَ ثْػ ایي صویوت

 !هیؼاػین اًزبم ؿا اىتجبٍ کبؿُبی

 

 ػمتَ آثبى ّ ىْم هی پیبػٍ ثـػاىتَ، اگـ ّ کبه ای اف ػمت آثبى ٍؼای ثب

 .اینتؼ هی کٌبؿم ػمت ثَ گل

 

 :گْیؼ هی ّ اًؼافػ هی ؿّثـّیو ّیالیی ی عبًَ ثَ ًگبُی

 

 عْػىَ؟ ی عًَْ -

 

 :هیؼُن ؿا رْاثو ّ کٌن هی ًگبٍ هِتبة ًْؿ فیـ رؾاثو ًیوـط ثَ

 

 .عبًْاػگیَ ُن ّ ػّمتبًَ ُن هِوًْیيْى گلتي. پؼؿیيَ ی ًَ،عًَْ -

 

 :گْیؼ هی ّ گـكتَ موتن ثَ ؿا ػمتو. فًؼ هی لجغٌؼی
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 ثـین؟ -

 

 .هیيًْؼ هلل گـه صوبیت ّ هـػاًَ ػمت ثیي اًگيتبًن

 

 .ثـین -

 

 امتوجبلوبى ثَ عبًَ ّؿّػی ػؿ رلْی هنتْكیبى مـه پيت ّ ىیـیي

 ّ ػُؼ هی ػمت هنتْكیبى ثب آثبى ّ هیگیـم آؿْه ػؿ ؿا ىیـیي. آیٌؼ هی

 .گْیؼ هی تجـیک

 

 ؿاٌُوبییوبى ثْػًؼ آى ػؿ هِوبًبى کَ ثقؿگيبى ی عبًَ پؾیـایی موت ثَ

 .هیکٌٌؼ

 

 :ثـػ هی موتی ثَ ّ گـكتَ ؿا ػمتن ىیـیي

 

 .کٌن آىٌبت عبًْاػهْى ثب ثیب -

 

 موت ثَ ىیـیي ثب ّ فًن هی ثْػ اینتبػٍ هنتْكیبى کٌبؿ کَ آثبى ثَ لجغٌؼی

 .هیـّم ثْػًؼ ىبى عبًْاػٍ ظبُـا کَ روؼی
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 هيـْل ّ ثْػ ًينتَ ُب رْاى اف ػّؿتـ ُن ػّؿ هیبًنبل هـػ ّ فى چٌؼ

 :گْیؼ هی ثلٌؼ ىیـیي ىْین هی کَ ًقػیکيبى. ثْػًؼ ٍضجت

 

 .کـػم ثـاتْى ؿّ تؼـیلو کلی کَ ُنتي ػّمتن ایيْى آهبیْى، ُب عبًن -

 

 :گْین هی ّ فًن هی لجغٌؼی روغ، یکِْیی تْرَ اف فػٍ عزبلت

 

 ...ُنتن ثبًْ گل -

 

 ؿّی مـػی ػـم. ىًْؼ هی هلل مجقؿًگ ی تیلَ ػّ ػؿ ُبین، چين کَ

 ؿا چیقی ثغْاُؼ کَ اًگبؿ ّ کـػٍ کوـًگی اعن فى. ًيیٌؼ هی ام پیيبًی

 :هیٌبلن ای علَ ٍؼای ثب. هیکيؼ تیـ ام ىویوَ. کـػ هی ًگبُن کٌؼ، کٌکبه

 

 تْ؟ -

 

 :پـمؼ هی ّ کٌؼ هی ًگبُن تؼزت ثب ىیـیي

 

 ىٌبمی؟ هی ؿّ ػوْ فى -

 

 .ثْػ هنغـٍ ىٌبعتن؟ هی
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 هْهغ ؿا پؼؿم ىت ُـ هي. ثْػم کـػٍ فًؼگی فى ایي ُبی ػکل ثب هي

 .ثْػم ػیؼٍ فى ایي اف ربهبًؼٍ ثَ ُبی لجبك مـ ثبالی گـینتي

 

 لؼي ؿگجبؿِ  ثَ ّ ثْػم کـػٍ هتِن عْػ ؽُي ػؿ ثبؿُب ؿا فى ایي هي ىٌبعتن؟ هی

 کَ پـمیؼ هی ّ اینتبػٍ کٌبؿم یکی صبال ثْػم، ثنتَ ًلـیي ّ

 ىٌبموو؟ هی

 

 .اینتن هی ؿّثـّیو ػهیوب. ؿّم هی رلْ لـفاى ُبی هؼم ثب

 

 ػمت کق. هیقًؼ ُبین ىویوَ کٌبؿ ػؿمت ربیی هلجن کٌن هی اصنبك

 .هیکٌٌؼ ػـم ُبین

 

 هـتؼو ٍؼایی ثب ّ کٌن هی ػؿاف رلْیو ؿا ػمتن چيوبًو ثَ عیـٍ

 :گْین هی

 

 !ُنتن موبّات ثبًْ گل -

 

 ّ فػٍ ثِت ّ ىْػ هی ثلٌؼ ربیو اف. لـفًؼ هی ُبیو هـػهک کَ ثیٌن هی

 :ًبلؼ هی تـمبى

 

ـِ  -  اهیـصني؟ ػعت
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 ؿا ػمتن. پؼؿم ثیچبؿٍ اهیـصني، ثیچبؿٍ. ًيیٌؼ هی لجن ؿّی تلغی پْفعٌؼ

 ثؼؼثب ّ ثؼُن كـّ ؿا ثـْن تب کين هی پی ػؿ پی ُبی ًلل. کين هی ػوت

 :گْین هی تلغی

 

ِِ  ػعتـ هتبملبًَ -  !اهیـصني ّ تِِْ

 

 ػؿ روغ. لـفػ هی ػلن ًَ ىْم هی ًگـاى ًَ ؿّػ، هی هلجو موت ثَ ػمتو

 :هیقًؼ ریؾ ىیـیي. ؿّػ هی كـّ ثبؿ هـگ مکْتی

 

 ...هبهبًت! ثِؼاػ -

 

 چيوبى ثب ای هٍِْ هْ ی ثچَ پنـ ػکل ّ هـقم ػؿ ىْػ هی اکْ ثِؼاػ ًبمِ 

 ثِؼاػ. ثٌؼػ هی ًوو ُبین چين رلْی هبػؿه چيوبى ُوـًگ ؿًگ، مجق

 ًقػم؟ ػم ّ مْعتن ػاىتٌتو صنـت ػؿ ػوـ یک کَ ثـاػؿی ثْػ؟ هي ثـاػؿ

 ثـاػؿ ثِؼاػ ثکيؼ؟ ؿط ثَ ؿا ثْػًو کٍْ ّ ثبىؼ عْامت هی ػلن کَ ثـاػؿی

 چين پنـ ًگـاى هـگو ؿّف تب کَ اهیـصنٌی اهیـصني؟ پنـِ  ثْػ؟ هي

 ثـ ّای ثْػم؟ ًکـػٍ ؿٍؼ ؿا آىٌبیو ُبی چين االى تب چـا ثْػ؟ هيٌگو

 ..هي

 

 ىلْاؿ ّ کت کَ رْگٌؼهی هُْبی ثب هـػی ّ ًيیٌؼ هی هجل ؿّی صویـا

. ػُؼ هی هبمبژ ؿا پيتو ّ ػُؼ هی ػمتو آة لیْاى یک کـػٍ تي كبعـی

 .كـّعت هـػ ایي ثَ ؿا پؼؿم ّ هي فًن، هی ًیيغٌؼی
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 ثبًْ؟ -

 

 ػیؼًو ثب. آّؿػ هی عْػم ثَ هـا، هیکٌؼ ًگبٍ ؿا صویـا فػٍ ثِت کَ آثبى ٍؼای

 .ىًْؼ هی ربؿی ُبین اىک

 

 :هیکٌؼ فهقهَ صویـا ثَ ؿّ

 

 صویـا؟ ػوَ -

 

 تضلیل ام اًـژی. ًؼاؿم ؿا پبُبین ؿّی اینتبػى تْاًبیی ػیگـ کٌن هی اصنبك

 :فًن هی لت آعـ ی لضظَ ػؿ ّ ؿّػ هی

 

 ...آثبى -

 

 ىين كَل

 

 

 

 آٍ پیچؼ، هی ام ثیٌی فیـ ثتبػیي ّ الکل ثْی ّ کٌن هی ثبف کَ ؿا ُبین چين

 !ىؼم ثیوبؿمتبى ؿاُی ُن ثبف. کين هی ػویوی
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 کَ ظبُـا اتبم. ثیٌن هی تغتن کٌبؿ ٌٍؼلی ؿّی ؿا آثبى ّ هیچـعبًن چين

 ٌٍؼلی ؿّی ًينتَ ُوبًطْؿ کَ اه عنتگی ثـای ػلن! امت عٍَْی

 .ؿّػ هی ّؼق ثـػٍ عْاثو

 

 :فًن هی ٍؼایو آؿام

 

 آثبى؟ -

 

 کٌبؿم ّ ىْػ هی ثلٌؼ. هیيًْؼ ثبف ُبیو چين مـیغ ثبىؼ، هٌتظـ کَ اًگبؿ

 :گْیؼ هی ًگـاى ّ گؾاؿػ هی ام گًَْ ؿّی ؿا ػمتو. آیؼ هی

 

 عْثَ؟ صبلت -

 

 کالكَ آثبى. کٌؼ هی تبؿ ؿا ػیؼم اىکن ثبىن، رولَ ُویي هٌتظـ کَ اًگبؿ

 :گْیؼ هی

 

 .ثبًْ ًکي گـیَ هـآى ؿّ تْ -

 

 :کٌن هی فهقهَ. ثقًن پل ؿا اىکن تب کين هی ػویوی ًلل

 

 ػیؼیو؟ -
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 :گْیؼ هی ًيیٌؼ هی کَ ُوبًطْؿ ّ هیگؾاؿػ تغتن کٌبؿ ؿا ٌٍؼلی

 

 هبػؿتَ؟ هٌظْؿت -

 

 :ؿـم هی پـعبىگـاًَ

 

 !صویـامت هٌظْؿم ًَ، هبػؿم عیـ، ًَ -

 

 :گْیؼ هی ّ فًؼ هی کوـًگی لجغٌؼ. ثـػ هی ثبال ؿا ُبیو ػمت

 

 ...آؿّم! ثبىَ ثبىَ، -

 

 پالمتیکی ثبؿیک ی لْلَ اف کَ ُبیی هطـٍ ّ مـم ثبالی مـم ثَ ؿا ًگبُن

 فهقهَ صنـت ثب. هیؼّفم هیـًّؼ ام عنتَ تي آؿْه ثَ ّ هیکٌٌؼ ػجْؿ

 :کٌن هی

 

 ثْػ؟ عْىجغت چوؼؿ ػیؼی -

 

 ثْػ؟ عْىجغت کَ هطوئٌی کزب اف -
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 :گْین هی صـً ثب ّ کٌن هی ًگبُو

 

 رؼیؼه ی عبًْاػٍ ًؼیؼی؟ ؿّ ىُْـه ًؼیؼی؟ ؿّ ػؿًؼىتی اّى ثَ عًَْ -

 ثْػ؟ ىلْؽ چوؼؿ ػّؿه ًؼیؼی چی؟ ؿّ

 

 :کٌؼ هی عْه رب لجو ؿّی تلغی لجغٌؼ

 

 ّ ػّمت اف فیبػی ُبی آػم ثْػ، ىلْؽ ػّؿم هٌن ُب مبل ایي ی ُوَ -

 ُگلیِ  هبُی یَ هخل ثْػم؛ تٌِب تْ ثؼّى اهب ػاىتن، ثـم ّ ػّؿ گـكتَ ُوکبؿ

 .ثبىَ ىؼٍ رْى ًیوَ کَ فهیي ؿّی اكتبػٍ

 

 .هیگقم ؿا لجن ّ ىْػ هی مـافیـ اىکن

 

 تْی ػاؿٍ کَ ثْػم ُگلی هبُی ُوْى رلت هخل ُب مبل ایي ی ُوَ هٌن -

 !هـػى ؽؿٍ ؽؿٍ هخل ػؾاثَ، هخل ثـاه کيیؼى ًلل ّلی هیکيَ ًلل تٌگ

 

 :گْیؼ هی ّ کيؼ هی ػمت ام صلوَ عبلی ربی ؿّی. گیـػ هی ؿا ػمتن

 

 ًینت؛ هِن ًجغيیو ثؼؼه اگَ صتی ثقًَ، صـف ثؼٍ كـٍت صویـا ثَ -

 .ثقًَ صـف ًؾاىتی چـا کَ ًيی پيیوْى ثؼؼا ایٌَ هِن
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 ػیؼى ثَ هبیل اٍال ػل ػؿ اهب ثبىَ، هؼٌی ثَ ػُن هی تکبى آؿام ؿا مـم

 ثِؼاػ، گـكتي آؿْه ػؿ ثـای کيؼ هی پـ ػلن ّلی. ًینتن صویـا ی ػّثبؿٍ

 ...ثـاػؿ ی ّاژٍ گلتي ثـای

 

 .ىؼ توْم ُن مـم ایي -

 

 ّ آیؼ هی رْاًی پـمتبؿ ثؼؼ، ػهیوَ چٌؼ ّ كيبؿػ هی ؿا مـم ثبالی فًگ

 هـتت ؿا لجبمن ّ ىْم هی ثلٌؼ آثبى کوک ثب. آّؿػ هی ػؿ ػمتن اف ؿا مـم

 ًيبى ؿا ىت ػّ کَ اكتؼ هی ػیْاؿ ؿّی گـػ مبػت ثَ ًگبُن. هیکٌن

 .ػُؼ هی

 

 ًگبُن فػٍ ثِت. ثیٌن هی ؿا ثِؼاػ گؾاؿم، هی ثیوبؿمتبى ؿاُـّی ػاعل کَ پب

 :گْیؼ هی ّ اًؼافػ هی ثبال اثـّ آثبى. هیچـعبًن آثبى ّ اّ ثیي ؿا

 

 .تْ ًیْهؼ کـػم اٍـاؿ چوؼؿ ُـ اّهؼٍ، هْهغ ُوْى اف -

 

 لضٌی ثب ّ آیؼ هی موتوبى ثَ هؼم چٌؼ. هیچـعبًن ثِؼاػ موت ثَ ؿا ًگبُن

 :گْیؼ هی آىلتَ

 

 عْثی؟ -
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 ّ ثپـین ثـاػؿین، ّ عْاُـ این كِویؼٍ کَ اّلی لضظبت ػؿ ًؼاىتن کَ اًتظبؿ

 ّ كیلن ػاعل کَ ًجْػ چیقی آى ّاهؼی، فًؼگی. کٌین ثبف ُن ؿّی ثَ آؿْه

 هخل ُب مبل اف ثؼؼ ػامتبى ی گويؼٍ ّػعتـ ػاػًؼ هی ًيبى ُب مـیبل

 ّ هي کَ ثْػ ایي صویوت. کـػ هی ؿكتبؿ اه عبًْاػٍ ثب چٌؼمبلَ آىٌبیی

 هنتْكیبى آهبی ی اًؼافٍ ثَ ثِؼاػ هي ثـای اهب ثْػین؛ ثـاػؿ ّ عْاُـ ثِؼاػ،

 !ثگیـػ ؿا ربیو هیغْامت کَ موبّات عبًن ُوبى اّ ثـای ّ ثْػ آىٌب

 

 ثبیؼ هتبملبًَ ّ ام فًؼٍ ٌُْف کَ عْثن، ایٌکَ هؼٌی ثَ ػُن هی تکبى مـی

ِِ  ىبُؼ  .ثبىن ًبلْتی ػًیبی ایي ثیيتـ ُـچَ ًبهـػِی

 

 رْاة ّ عْؿػ هی فًگ ثِؼاػ گْىی ؿّین، هی ثیـّى کَ ثیوبؿمتبى اف

 :هیؼُؼ

 

 ثبثب؟ ربًن -

 

 ؿا کنی ًؼاىت صن ثِؼاػ. گیـػ هی تلظ فُـی ی هقٍ ػُبًن ّ کٌن هی اعن

 ّ ثْػ ىؼٍ تنلین صویـا هوبثل هظلْهبًَ کَ پؼؿی. کٌؼ ٍؼا ثبثب پؼؿهبى، رق

 .ؿكتٌو ثَ ؿاّی

 

 ىُْـ کَ ثِؼاػی. هیگیـم ربی آثبى هبىیي ػؿّى ّ ىْػ هی تـ ؿلیع اعون

 .:ًجْػ هي ثـاػؿ کـػ، هی ٍؼا ؿا صویـا
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 کَ ثیٌن هی هبىیي ی ىیيَ پيت اف ّ ػُن هی تکیَ ٌٍؼلی پيتی ثَ

 .آیؼ هی هبىیي موت ثَ ثؼؼ ّ ػُؼ هی ػمت ثِؼاػ ثب آثبى

 

 :گْیؼ هی آیؼ هی ػؿ پبؿک اف کَ ُوبًطْؿ ّ فػ هی امتبؿت ىْػ، هی مْاؿ

 

 یِْ؟ ىؼ چی -

 

 ...پؼؿم ثیچبؿٍ. چکؼ هی چيون اف اىکی هطـٍ

 

 ثبثب؟ گلت ػیؼی -

 

 :گْیؼ هی کٌؼ ػلزْیی عْاُؼ هی کَ لضٌی ثب ّ کٌؼ هی ًگبُن آثبى

 

 ثِو؟ ًویؼی صن -

 

 یک چـا ثؼُن؟ صن ثبیؼ کَ هٌن ایي ام فًؼگی توبم ػؿ چـا. ىْم هی ػَجی

 :هیگْین پـعبىگـاًَ ػُؼ؟ ًوی صن هي ثَ کنی ىؼٍ کَ ُن ثبؿ

 

 صن کٌَ، ٍؼا ثبثب پؼؿه اف ؿیـ ؿّ یکی ًؼاؿٍ صن اّى صوی؟ چَ صن؟ -

 !ًؼاؿٍ
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 :گْیؼ هی ؿیقػ هی تٌن ُبی ملْل ثَ ؿا آؿاهو کَ ٍؼایی ثب

 

 پؼؿ کَ ٓجیؼیَ! هیؼًَّ عْػه پؼؿ ؿّ ای ػیگَ هـػ چٌؼمبلَ، ّ ثینت اّى -

 ...ثقًَ ٍؼاه

 

 .کٌن هی ًگبُو تؼزت ثب

 

 ًؼاىتَ؟ عجـ ُیچی اف یؼٌی -

 

 پنـ ًؼیؼی... گيت هی ّاهؼیو ُْیت ػًجبل ّگـًَ! ًَ کَ هؼلْهَ عت -

 ثْػ؟ ىْکَ چوؼؿ ثیچبؿٍ

 

 ثَ ؿا مـم صبل ثی. ىْػ هی کن ػلن آتو ّ صـً اف کوی كؤ کوی،

 .ػُن هی تکیَ ىیيَ

 

 .کٌؼ هی ؿّىٌو ّ ثـػ هی هبىیي پغو موت ؿا ػمتو آثبى

 

 :فًؼ هی ػاهي ثؼم صبل ثَ ّ پیچؼ هی هبىیي ػاعل هِؼّی ػلیـّب ٍؼای
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 ثٌؼی هی ػاؿی تْ

 

 چيبتْ ػين ایي ؿّ

 

 تْ ثب هیيَ ػُْ صبلن کَ ًؼیؼی

 

 

 

 :کٌؼ هی فهقهَ آؿام

 

 ...ىؼ کْچیک ىِـ ؿكتی، ّهتی -

 

 ّ کٌؼ هی ًگبُن کْتبٍ لضظَ چٌؼ. ىْػ هی هجل اف ثؼتـ ثؼم صبلِ . ؿیقػ هی ػلن

 :هیؼّفػ ؿّثـّیو عیبثبى ثَ ؿا ًگبُو ػّثبؿٍ

 

 ًگبُت عًْت ػم اف ّ هیْهؼم ؿّف ُـ ؿكتی، هضوؼ ی عًَْ اف ّهتی -

 ُوْى ثَ هي! عْػم کبؿای ػًجبل ؿكتن هی ثؼؼ هیـی، مـکبؿ کَ کـػم هی

 !ثْػم ؿاّی ُن ػاىتٌت ًیوَ ّ ًَق

 

 .ؿًّؼ هی كـّ ػمتن کق ثلٌؼم ُبی ًبعي کٌن، هی هيت ؿا ُبین ػمت
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 چيوبم رلْی کـػى، کبؿ ّامَ هیيَ ثیيتـ تالىت ؿّف ُـ کَ ػیؼم هی -

 ػّمبل اف ثؼؼ... ًؼاىتن افت مِوی ّلی هیؼین ؿّ کـػًت پیيـكت ّ ثْػی

 ؿّ عًَْ ػاػاه گلت ّ فػ فًگ آؿهیي ّهتی! ًيؼ کٌن، تضول ًتًْنتن ػیگَ

 عْػت ػیگَ کَ ثؼؼىن! کـػٍ پیؼات كِویؼم هیغْام، عْاُـم ثـای

 هي ػاػى، رْى ؽؿٍ ؽؿٍ هخل مغت؛ عیلی ثبًْ، گؾىت مغت... هیؼًّی

 ...ُب مبل ایي ی ُوَ ىؼم رْى ًیوَ

 

 

 

 گؾؿٍ هی مغت تْ رْى ثَ

 

 ثپـٍ کَ ًینت ػطـ هخل ػين

 

 ّاثنتتَ کَ اًّین هي

 

 یکنـٍ كکـتن تْی ٌُْفم

 

 

 

 کٌَ؟ هی ػیًّْن ؿكتٌت ّ ػاؿم ػّمتت چوؼؿ ًویؼًّنتی ّاهؼب -
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 ّ کٌن هی ثبف ىکبیت ثَ لت. ثْػًؼ گؾاىتَ هنبثوَ یکؼیگـ ثب ُبین اىک

 :گْین هی

 

 ثب هي کـػی، هی ثبّؽ ؿّ اؿػالى صـف ًجبیؼ ؿكتی، هی ًجبیؼ ىت اّى تْ -

 ثْػهت، ثغيیؼٍ ًين؛ هبػؿ ػیگَ ّ ثویـٍ ثچوْى ثْػی ىؼٍ ثبػج کَ ایي

 آثبى، ثؼکـػی... تْ ّلی! پیيت ثـگـػم ثْػم گـكتَ تَوین ىت اّى

 ...ثؼکـػی

 

 

 

 هؼٌیَ ثی ثـام فًؼگی تْ ثی

 

 ثویَ ثب تْ ػاؿی كـم ًلِویؼی

 

 ُبم ػیًَّْ هخل ػؿمت آؿٍ

 

 ػلتٌگیَ تبحیـات اف ایي

 

 

 

 ًگَ كـهبى ؿّی ؿا ُبیو ػمت. ػاؿػ هی ًگَ ؿا هبىیي آپبؿتوبى رلْی

 :گْیؼ هی ثـػاؿػ عبلی عیبثبى ّ ؿّثـّ اف ؿا ًگبُو ایٌکَ ثؼّى ّ ػاؿػ هی
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 عْػه ػمت صـکبتو ّ صـكبه کَ ثیوبؿ ىکبک یَ. ثْػم هـیِ هي -

 یَ صل ُوو ُب؟ مبل ایي ی ُوَ ثْػم ؿاصت هي کٌی هی كکـ. ًجْػى

 ثؼ صبلن چْى ؿكتن اًّيت هي ثبًْ! کيتَ ؿّ عْػه ی ثچَ کَ ػاؿم ؿّ هبتل

 افت کَ ُوًْزبیی ىِـ، آـاف ؿكتن! کٌن ؿكتبؿ اّى اف ثؼتـ ًویغْامتن ثْػ،

 هضبلَ ّ ثیوبؿم کـػم هجْل ّ کـػم پیؼا ؿّ عْػم ّهتی. کـػم عْامتگبؿی

. ػمتن اف ثْػی ؿكتَ! ًجْػی... تْ ّلی. ثـگيتن کٌَ، ـیبًـت عــ هي ثبًْی

 ثَ ؿّ صویـا ػوَ چـا پـمیؼم پؼؿت اف کَ ثْػ مبلن ثینت ىبیؼ یجبؿ، یبػهَ

 صن ثب ىؼٍ صتی چـا ثـٍ؟ ّ ثجـٍ ؿّ پنـت گؾاىتی چـا ًؼاىتی؟ ًگَ فّؿ

 ثوًَْ؟ تب ًکـػی تِؼیؼه ُب ثچَ صْبًت

 

 .فػ هی ؿا ُب صـف ایي کَ ثْػ ثبؿی اّلیي ایي کـػم، ًگبُو تؼزت ثب

 

 گلت؟ چی ػًّی هی -

 

 گلت؟ چی -

 

 .هینْفػ هلجن ًيیٌؼ، هی لجو ؿّی ػؿػًبکی لجغٌؼ

 

: 
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 کَ ثبىَ، مـه ثبالی فّؿ اگَ ػاؿی ػّمتو کَ آػهی ػاىتي ًگَ گلت، -

 كؤ... هيتتَ ثیي هـهق هبُی یَ گـكتي هخل ثبىَ، تـك مـِ  اف ّ ارجبؿی

 هي گلت.... ثویـٍ ّ ثؼٍ رْى ػمتبت تْی تب هیکيَ ْٓل چٌؼحبًیَ

 ػالهگی ثی ثب ػیؼًو، ثب ؿّف ُـ ّ ػاؿم ًگَ فّؿ ثَ ؿّ صویـا ًویغْامتن

 .ثکين ػؾاة ُبه

 

 ىؼٍ تٌگ پؼؿم ثـای ػلن چوؼؿ. ىْػ هی هچبلَ ُبیو صـف ىٌیؼى ثب ػلن

 .ثْػ کـػٍ ؿا ُْایو ػلن چوؼؿ ثْػ،

 

 هی امت هيغٌ عْثی ثَ صنـتو کَ لضٌی ثب ّ کٌؼ هی ًگبُن ایٌجبؿ

 :گْیؼ

 

 ...ػاؿم ًگِت فّؿ ثَ کَ ًویغْام ّ ًویغْامتن هي -

 

 :گْین هی آؿام ّ کين هی ؿا هبىیي ی ػمتگیـٍ ػفػم، هی ؿا ًگبُن

 

 ...ثغیـ ىت -

 

 .ُویيَ ام، کـػٍ كـاؿ ُویيَ هي

 

*** 
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 ّ ثِؼاػ. ؿّثـّین آؿهیي ّ امت ًينتَ ػًّلـٍ هجل ؿّی چپن موت كـًبف

 .ثْػًؼ کٌبؿ ىیـیي

 

 ؿا ثِؼاػ ّ ثْػم فػٍ فًگ اهـّف ّ گؾىت هی صویـا ػیؼى ّ ىت آى اف ؿّف ػٍ

 ثِؼاػ،! چیق ُوَ ثَ ؿارغ کـػم، كکـ توبم ؿّف ػٍ. ثْػم کـػٍ ػػْت ام عبًَ ثَ

 ...آثبى صویـا، عْػم،

 

 .کيیؼ هی پـ ُبیو چين ثـای ػلن ّ ثْػهو ًؼیؼٍ ىت ُوبى اف کَ آثبًی

 

 :ًیبّؿػم ٓبهت مـ آعـ. کـػ هی ًگبٍ هـا ىیطبًی ُبی چين ثب ىیـیي

 

 هیکٌی؟ ًگبٍ ایٌزْؿی چـا -

 

 هی ّ کٌؼ هی ثِؼاػ ّ آؿهیي موت ثَ ای اىبؿٍ. کٌؼ هی ؿُب ؿا اه عٌؼٍ

 :گْیؼ

 

 !ػاؿی هلچوبم ػاػاه ػّتب عْىجضبلت -

 

 لینت ثَ ؿم،ثـهیؼا ؿا ام گْىی. ًيیٌؼ هی لجن ؿّی کوـًگی لجغٌؼ

 :گْین هی ّ فًن هی ای ّـثَ" هضوؼ ػاػاه" امن ؿّی ّ ؿّم هی هغبٓجبًن
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 .ُنتن ربت هي کٌبؿ ثـّ گلتَ ثِو هلچوبم! ًؼیؼی ؿّ یکی اّى تبفٍ -

 

 !ثـاػؿم ثیچبؿٍ کٌؼ، هی ًگبُو چيوی فیـ آؿهیي ّ عٌؼػ هی ؿیق ؿیق كـًبف

 

 امتـاصت اف. فًین هی صـف ثبُن کوی ّ ػُؼ هی رْاة ؿا گْىی هضوؼ

 گْیؼ هی ػاىتَ پیو مبل چِبؿ کَ رٌیٌی مؤ ثغبٓـ كِیوَ ثْػى هطلن

 عبًَ کنی چَ کَ هیگیـػ آهبؿ ُن مـ آعـ. اًؼافػ هی ربًن ثَ ؿا ًگـاًی ّ

 .ًویگْین ؿا آؿهیي امن توبم ثؼرٌنی ثب هي ّ ُنت ام

 

 :گْیؼ هی گْىن کٌبؿ آؿام كـًبف کٌن، هی هطغ کَ ؿا گْىی

 

 ایٌزبمت؟ آؿهیٌتْى کَ ثِو گلتی -

 

 :اًؼافم هی ثبال ؿا اثـُّبین

 

 ىؼم؟ میـ عْػم رْى اف هگَ! ًچ -

 

 عبلَ؟ -

 

 .ىٌْم هی عْثی ثْی فًن، هی ًیيغٌؼی ّ هیگْیؼ هظلْهبًَ
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 ُْم؟ -

 

 ...کَ کٌن هی اصنبك... کٌن هی اصنبك -

 

 :گْین هی ّ ىْم هی ثؼرٌل

 

 هیيی؟ آؿهیٌوْى ػبىن ػاؿی کَ -

 

 :گْیؼ هی یْاه ّ کٌؼ هی اعن

 

 !یکن اّهؼٍ، عْىن افه كؤ -

 

 :کَ فًؼ هی ؿـ ّ هیپـػ ُبیوبى ػِؿگْىی ثیي ىیـیي

 

 !هوٌْع گْىی ػؿ -

 

 :پـمؼ هی ثِؼاػ ثَ ؿّ ّ آّؿػ ًوی عْػه ؿّی ثَ كـًبف

 

 هْیَ؟ ثب اّهؼیي کٌبؿ ثِؼاػ آهب -
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 کيؼ هی گـػًو پيت ػمتی. ىْػ هی فّم ثِؼاػ موت ثَ هبى ُوَ ًگبٍ

 :فًؼ هی تلغی لجغٌؼ ّ

 

 ...هیبم کٌبؿ ثبُبه ػاؿم یؼٌی اٍلین ی ىٌبمٌبهَ ػًجبل اكتبػم کَ ایي -

 

 .ثِؼاػ صن ػؿ ُن ثیيتـ کـػ، ثؼ هب ُوَ ثب صویـا. کٌن هی ًگبُو ؿوگیي

 

 :ػُؼ هی اػاهَ ّ کٌؼ هی ًگبٍ هي ثَ

 

 پؼؿثقؿگ، ّ ػوَ ّ ػوُْب کٌبؿ ػوـ یَ. کٌبؿ ثؾاؿم ؿّ عبًْاػم تًْن ًوی هي -

 ثْػى پؼؿ اف رؼای پؼؿم،. کـػى عْثی صون ػؿ كؤ کَ ثْػم هبػؿثقؿگی

 کَ ایي. ثْػٍ الؼبػٍ كْم هبػؿ یَ هبهبى صتی! ثـام ثْػٍ ػّمت یَ ُویيَ

 کٌبؿ هي اگَ ىبیؼ. ثجغين تًْن ًوی ؿّ گلتَ ػؿّؽ ثِن ُب مبل ایي ی ُوَ

 گؾىتَ! ػًّن ًوی... ثْػم تـ عْىجغت ىؼم، هی ثقؿگ ّاهؼین ی عبًْاػٍ

! ثبىی ىٌیؼٍ ػؿّؽ ػوـ یَ کَ مغتَ عیلی مغتَ ًینت، ػاػى تـییـ هبثل

 .ثلِون ؿّ صکوتو کٌن هی مؼی ػاؿم ّلی ثیبم کٌبؿ ثبُبه ًویتًْن

 

 عبًْاػٍ ّ ثْػ کـػٍ فًؼگی هنتْكیبى ثِؼاػ ُْیت ثب ػوـ یک ثِؼاػ، ثیچبؿٍ

 پؼؿ ّ ػوْ ّ ػوَ آى ی ُوَ ثْػ كِویؼٍ االى ّ هیؼاًنت عْػه صن ؿا ای

ِِ  اهْام رق ًؼاؿًؼ اّ ثَ ؿثطی ُیچ ػیگـ؛ ًنجت ُقاؿتب ّ ـِ  ّ هبػؿه ىُْ

 .ىؼٍ گن رٌْة صْالی ربیی اه ؿیيَ
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 :گْیؼ هی ّ کٌؼ هی ًگبُن

 

 هیبی؟ ثبُبم... ثبثب عبکِ ... عبک مـ ػفكْل، ثـم ملـ یَ هیغْام -

 

 .ػاؿم ػّمت ؿا ام ىؼٍ پیؼا تبفٍ ثـاػؿ چوؼؿ کـػم صل ثبؿ اّلیي ثـای

 

 :گْین هی ّ فًن هی ػاىتي ػّمت اف پـ لجغٌؼی

 

 چی ُـ! ثجیٌی ُن ؿّ ػوَ آثبػ عـم ثـین هیتًْین! ػاػاه هیبم کَ هؼلْهَ -

 اف هطوئٌن کَ ُنت ُن صویؼ ػایی! پؼؿیوًَْ عْیو ّ هْم تٌِب اّى ثبىَ

 .ىَ هی عْىضبل ػیؼًت

 

 :گْیؼ هی ّ پـػ هی صـكن ّمٔ آؿهیي

 

 گل ثگْ گلت ىؼى، پیؼا رلتی عْاُـه ُبی ثچَ ػاػم عجـ ثبثب ثَ ػیـّف -

 ...تْ ّ ػًّن هی هي ثـمَ ثِت ػمتن ثبًْ

 

 ثَ ػمت آـاكیبًن گـكتي ًظـ ػؿ ثؼّى پیو چِبؿمبل هي. گقم هی ؿا لجن

 ثـایوبى کَ ػاؿین ؿا کنبًی هب ی ُوَ کَ امت ایي صویوت. فػم صوبهت

! ربًيبى ثَ اكتؼ هی ػليْؿٍ ّ هیيًْؼ ًگـاى ًجبىین اگـ ّ اًؼ هبیل اؿفه

 فًؼایی ّ ػایی آؿهیي، مـ ًجْػم ػؿ ًکـػم كکـ ُیچ پیو چِبؿمبل هي اهب

 آیؼ؟ هی چَ
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 :هیگْین ّ عٌؼم هی تلظ

 

 ٍْؿت ػیگَ ثبؿ یَ كؤ گْىن تْی ثقًي صبّـم کَ تٌگَ ثـاىْى ػلن اًوؼؿ -

 .ثجیٌن ؿّ هبُيْى

 

 گْىی کَ ثؼُن ؿا ىبم تـتیت تب ثـّم آىپقعبًَ ثَ ّ ىْم ثلٌؼ عْاُن هی

 ّ اًؼافم هی" اهیـصنیي آهب" ػجبؿت ثَ ًگبُی تؼزت ثب. عْؿػ هی فًگ ام

 :ػُن هی رْاة

 

 ثبىَ؟ عیـ. عبى اهیـصنیي مالم -

 

 :ؿمؼ هی گْىن ثَ ىبػه ٍؼای

 

 .اّهؼ ػًیب ثَ ثچَ عیـٍ،! مالم -

 

 :پـمن هی ؽٌُی کتبة صنبة کوی ثب ّ ًيیٌن هی ٍبف مـربین تؼزت ثب

 

 ىْعیَ؟ هًْؼٍ، ػّهبٍ ٌُْف -

 

 :گْیؼ هی ّ عٌؼػ هی ٍؼا ثب
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 ثیبیي هیتًْیي. مت كبٓوَ کپی ػمتگبَُ، تْی االى... فّػؿمَ فایوبى -

 ىِـمتبًي کَ رلتوًْن هبػؿ ّ پؼؿ تٌِبم، ػمت ّلی عؼا ثَ ىـهٌؼم ایٌزب؟

 ...ثیبى تب ّ

 

 :گْین هی ىْم ثب ّ هیپـم ٍضجتو ثیي ُیزبى ثب

 

 .ثلـمتیي ؿّ ثیوبؿمتبى آػؿك! هي ثـم هـثًْو چیَ، صـكب ایي ّایی -

 

 آؿهیي، هتؼزت ٍْؿت ثَ کٌن هی هطغ ؿا گْىی ّ کٌؼ هی کَ عؼاصبكظی

 هـاؿ چَ اف اّّبع فػٍ صؼك اًگبؿ کَ كـًبف ثَ ؿّ ّ کٌن هی ًگبٍ ىیـیي ّ ثِؼاػ

 :گْین هی امت

 

 !اّهؼ ػًیب ثَ اهیـػجبك -

 

 :گْیؼ هی ّ ىْػ هی ثلٌؼ ربیو اف مـیغ. عٌؼػ هی ُبیو چين

 

 !ػیگَ پبىْ ثـین، پبىْ عبلَ عبلَ، ّای -

 

 هیغٌؼػ ثِؼاػ. هیکٌن ًگبُيبى هنتأٍل ّ اًؼافم هی ُبین هِوبى ثَ ًگبُی

 :گْیؼ هی ّ
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 تؼبؿف؟ هبُن ثب تؼبؿف، ُوَ ثب -

 

 ُب هجل هیقرلْی ؿّی اف ؿا هبىیٌو مْییچ ّ ىْػ هی ثلٌؼ ربیو اف آؿهیي

 .ثـهیؼاؿػ

 

 !هیـمًْوتْى هي -

 

 ثَ ُب ُوٌيیٌی ایي هجبػا کَ امت ًگـاى ػاًن هی ّ کٌؼ هی ای مـكَ كـًبف

 .ثـمٌؼ هضوؼ گْه

 

 :گْیؼ هی ثِؼاػ ّ هیيًْؼ ثلٌؼ ربیيبى اف ىیـیي ّ ثِؼاػ

 

 .هیـین ُن هب -

 

 ّ پبؿٍ آثی ریي یک کَ ُبیو لجبك ثَ ای اىبؿٍ ّ هیغبؿاًؼ ؿا مـه پيت

 ّ کٌؼ هی آّؿم ػؿًوی آى اف مـ کَ امت ؿـیجی ّ ػزیت ٓـس ثب ىـتی تی

 :هیؼُؼ اػاهَ ثبًوکی لضي ثب

 

 هـػی یَ ػعتـ ػبىن هي پٌِْى، چَ ىوب اف ًینت، پٌِْى کَ عؼا اف ّهللا -

 عؼاصبكظی تیپ ایي ثب کال ثبیؼ عْامتگبؿی ثـم ثؾاؿٍ کَ ایي ّامَ کَ ىؼم

 !کٌن

 



 کتاب باز

www.ketabbazz.ir Page 319 
 

 :گْین هی لجغٌؼه ػیؼى ثب ّ اًؼافم هی ىیـیي ثَ ًگبُی

 

 !ثبىَ هجبؿکب ثَ ثَ آؿٍ؟ -

 

 :گْیؼ هی صبل ُوبى ػؿ ّ ؿّػ هی ػؿ موت ثَ ىیـیي

 

 !ُنت چی رللو تیپ ایي اًگبؿ صبال -

 

 .هیکٌؼ پـ ؿا عبًَ کل هبى عٌؼٍ ٍؼای

 

*** 

 

 .اًؼافم هی كبٓوَ ی پـیؼٍ ؿًگ ی چِـٍ ثَ ًگبُی

 

 .ثْػ صبل ثی صنبثی ّ ثْػًؼ ىؼٍ پْمتَ پْمتَ ُبیو لت

 

 .ثْػ کيیؼٍ هـا فایوبى ػؿػ ُن صویـا ؿیغت، ػلن

 

 :گْین هی ّ فًن هی پل ؿا اكکبؿم

 

 !ُب ىؼٍ تْ کپ -
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 :ػُؼ هی رْاة ّ هیغٌؼػ صبلی ثی ثب

 

. کٌن گـیَ هیغْامتن ػیؼهو ىیيَ پيت کَ ٍجش گلی، ّای! عْة ژىِ  -

 پیين؟ هیبؿًو کی

 

 :کٌن هی ًْافىو ّ گیـم هی ؿا ػمتو

 

 .کٌی ثـلو هیتًْی ػیگَ ؿّف چٌؼ -

 

 :گْین هی ًبعْػآگبٍ

 

 .کٌن ػؿک ؿّ صنت ًویتًْن ّهت ُیچ هي -

 

 :کٌؼ آؿام هـا عْاُؼ هی کَ اّمت صبال. ثـهیؼاؿًؼ ؿن ُبیو چين

 

 تْ هخل کنبیی تب اّهؼٍ ػؿهْى ػّا ّ ػکتـ ُقاؿتب االى! ایٌزْؿی ًگْ گلی -

 ًباهیؼی؟ چـا. کٌي ػؿک ؿّ ىؼى هبػؿ لؾت ّ ثيي ػاؿ ثچَ ثتًْي

 

 ؿُبین امت چِبؿمبل کَ کْػکی ی گـیَ ٍؼای فًن، هی ؿوگیٌی لجغٌؼ

 .پیچؼ هی گْىن ػاعل ًکـػٍ
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 صویـا: ًِن كَل

 

 

 

 .ًيیٌن هی هیقه ؿّثـّی ؿًگ ملیؼ هجل ؿّی

 

 گل ثب ملیؼ ُبی ػیْاؿی کبؿؾ. ثبؿػ هی آؿاهو اتبم ایي ی ًوطَ ثَ ًوطَ اف

 .ُب هجل ّمٔ آثی ؿف گل ػمتَ ّ ملیؼ هجلوبى آموبًی، آثی ُبی

 

 هِـثبًو، لجغٌؼ ّ مپیؼ یکؼمت هُْبی آى ثب هِبثبػی ػکتـ عْػ صتی

 .کـػ هی مـافیـ آػم هلت ثَ ؿا آؿاهو

 

 :گْیؼ هی ّ کٌؼ هی رب ثَ رب ؿا اه هنتطیلی كـین ثؼّى ػیٌک

 

 !ىوبییي آثبى ثبًْیِ  پل -

 

 .ثـػٍ کبؿ ثَ کَ للظی اف فًن هی عزلی لجغٌؼ
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 :گْین هی ّ کٌن هی ًگبُو

 

 ثؼًّن؟ ؿّ چیق ُوَ هیيَ... آثبى هيکل ثَ ؿارغ -

 

 :ػُؼ هی ؿا رْاثن ّ کٌؼ هی هلل ُن ػؿ ؿا ُبیو ػمت

 

 ىوب ثَ ّلی ًویؼم هـاؿ کنی اعتیبؿ ػؿ ؿّ هـارؼیٌن آالػبت هؼوْال -

 كِویؼم صـكبه اف هیبػ، پیين آثبى کَ مبلی چِبؿ ایي ی ُوَ چْى هیگن

 ...ثبًْىَ تپٌؼه هلتِ  کَ

 

 !هي ثْػم، هي آثبى ی تپٌؼٍ هلت. فًؼ هی تٌؼ تٌؼ هلجن

 

 :ػُؼ هی اػاهَ هِبثبػی ػکتـ

 

 ًْػی ثؼثیٌی ّ ىکبکی. ُبمت فّد اف عیلی هيکل ىوب ّ آثبى هيکل -

 هغٍَْب ّ آـاكیبى ایي. ًینت كـػ کٌتـل تضت ػؿّاهغ ّ كکـیَ ّمْاك

 چیق ُیچ کَ ثؼٍ كـػ ثَ ؿّ آویٌبى ایي ثبیؼ ؿكتبؿه ثب کَ ىغََ ُونـ

 ایٌزب ػؿ آثبى کـػى تـک ثب ىوب هتبملبًَ کَ ًؼاؿٍ ّرْػ ای کٌٌؼٍ ًگـاى

 .کـػیي ؿّ اىتجبٍ ثقؿگتـیي

 

 .آیؼ هی ثؼم عْػم اف ّ کٌن هی لؼٌت ؿا عْػم ُقاؿم ثبؿ ثـای
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 کَ کـػیي اصنبمی کبؿ ىوب کٌین، هضکْم ؿّ کنی عْاین ًوی ایٌزب هب -

 ػؼم ىوب ػّی ُـ اىتجبٍ. ثؼٍ اًزبم مي اّى تْی ػعتـی ُـ هوکٌَ

 ثَ ثتًَْ هْبّت ثؼّى کَ مْهی ىغٌ ثْػٍ، هيبّؿ یک ثَ هـارؼتْى

 آثبى هيکل هْؿػ ػؿ. ثؼٍ اؿائَ صل ؿاٍ هيکلتْى ثـای ّ ثؼٍ گْه صـكبتْى

 مبل یک صؼّػا اف ثؼؼ کـػ، هـارؼَ هي ثَ کَ اّلی مبل ُوْى کَ ثگن ثبیؼ

 .هیْهؼ ایٌزب ثَ ُـافگبُی ّ ًکـػ هطغ ؿّ رلنبتو اهب. ىؼ ػؿهبى کبهال

 

 :گْین هی هي هي ثب ّ کٌن هی ًگبُو ًگـاى

 

 ًینت؟ گؾىتَ هخل ػیگَ آثبى یؼٌی -

 

 :هیقًؼ ام ًگـاًی ثَ لجغٌؼی

 

 پنـ ایي ثگن ثبیؼ... هًْؼٍ ػين اّى كؤ گؾىتَ آثبىِ  اف ػعتـم، ًَ -

 چیق فهبى ثگؾاؿٍ؛ کٌبؿ ُن ؿّ عْػه صتی ثغبٓـت کَ ػاؿٍ ػّمتت اًّوؼؿی

 .ثيی پيیوْى ثؼؼا کَ ثیلتَ اتلبهی ًگؾاؿ. ػزیجیَ

 

 .هیيْم ثلٌؼ ربین اف ّ ػُن هی تکبى مـی

 

 .عؼاًگِؼاؿ کٌن، ًوی كـاهْه ؿّ لطلتْى ػکتـ، هوًٌْن -
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 ثیبین ثیـّى عْاُن هی کَ آعـ ی لضظَ ػؿ ّ ػُؼ هی ؿا ام عؼاصبكظی رْاة

 :فًؼ هی ٍؼاین

 

 ػعتـم؟ -

 

 .کٌن هی ًگبُو هٌتظـ ّ ثـهیگـػم موتو ثَ

 

 .ثنبفیؼ ؿّ صبلتْى ّ ػّؿ ثـیقیؼ ؿّ گؾىتَ ثيیؼ، عْىجغت -

 

 ی ّفًَ یک اًگبؿ. آین هی ثیـّى اتبم اف ّ هیقًن ًبثو ُبی صـف ثَ لجغٌؼی

 .کين هی ًلل تـ ؿاصت اًگبؿ اًؼ، ثـػاىتَ ُبین ىبًَ ؿّی اف ؿا ٍؼکیلْیی

 

 مْاؿ. فًن هی ثیـّى امت، ّاهغ آى ػؿ هِبثبػی ػؿ هطت کَ مبعتوبًی ااف

 .کٌن هی صـکت ىـکت موت ثَ ّ هیيْم هبىیٌن

 

 ؿًگ عبکنتـی ی تیلَ ػّ صْالی ربی ؽٌُن ّ کٌن هی ؿّىي ؿا ّجٔ

 .چـعؼ هی

 

 

 

 ثْػ فًؼگین ی ُوَ چيوبت
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 ؿّ فًؼگین کزب ثَ ؿمًْؼی

 

 ػًؼم یَ هي کَ کي كکـ عْثی تْ

 

 ثغٌؼم هي کَ ًيؼ تْ ثؼؼ

 

 "یبمیٌی ػلی"

 

 

 

 عٌؼیؼم کَ ؿّفُبیی ػفكْل، تـک اف ثؼؼ آثبى، اف ثؼؼ کَ کٌن هی اػتـاف ػل ػؿ

 .ثْػًؼ ػؿًّن اًؼٍّ ّ ؿن ؿّی ثـ ًوبثی ُويبى ّ ُوَ ثْػم ىبػ کَ

 

 فًی ٍؼای ثـّم ػاعل ثَ هیغْاُن ّهتی کٌن، هی پبؿک کَ ىـکت ػؿ ػم

 :ثقًؼ عيکن مـربین هیيْػ ثبػج

 

 ...ػعتـم -

 

 کؼام. ثؼاًؼ عْػه ػعتـ هـا ًؼاؿػ صن اّ. ثـهیگـػم موتو ثَ ػَجبًیت ثب

 ؿكت؟ ّ عؼا اهبى ثَ کـػ ّلو ًجْػ ثیيتـ ؿّفه چٌؼ ّهتی کَ ػعتـی ػعتـ؟
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 ًؼاؿػ، صن اّ هیکٌؼ؟ عطبة ػعتـم ؿا ىؼ ثقؿگ هبػؿی ثی اّد ػؿ کَ ػعتـی

 ...عْاُن ًوی ؿا ثْػى صویـا ػعتـ! ثل ّ اهیـصنٌن ػعتـ هي

 

 

 ػیؼى ثب ثبؿ اّلیي گلت هی پؼؿم فًن، هی فل مجقه ُبی چين ثَ

 :گْین هی ّ فًن هی پْفعٌؼی! ىؼٍ هنظ چيوبًو

 

 !ًینتن تْ ػعتـ هي -

 

 :گْیؼ هی آؿام ّ ػلزْیبًَ

 

 !ثقًن صـف هٌن ثؾاؿ. هجْل ثبىَ، -

 

 کْتبٍ چٌؼمبًتی ىبیؼ هي اف هؼه. هیيْم ًقػیکو هؼم یک ّ کٌن هی اعن

 آیؼ هی یبػم ّ ىًْؼ هی چيون عبؿِ  كبعـه ّ ىیک ُبی لجبك. امت تـ

 .ثْػ ػؿآهؼ کن ّ مبػٍ فیبػی هي پؼؿ

 

 !ًویکٌَ رجـاى ؿّ ؿكتٌت ثـُبًی ّ ػلیل ُیچ صـكی، ُیچ -

 

 :گْیؼ هی ّ هیؼّفػ چيوبًن ثَ ؿا ًگبُو

 

 ًکـػی؟ ّل ؿّ ىُْـت عْػتن هگَ -
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 .هیليبؿم ُن ؿّی ؿا ُبین چين

 

 گلتَ؟ ؿّ هقعـف ایي کی -

 

 .ًویيٌبمن اثؼا   ؿا فى ایي هي ىًْؼ، هی ّصيی ُبیو چين

 

 .کـػٍ تؼـیق ثـام ثِؼاػ صویوتَ؛ هقعـف؟ -

 

 :ؿـم هی ّ کٌن هی اعن

 

 ؿّ ؿّفم چٌؼ ػعتـ ًَ کـػم، ّل ؿّ ىُْـم كؤ هي ثبىَ، اگَ ُن صویوت -

 ثیٌی هی گلتن، ػّؿّؽ چِبؿمبلن پنـ ثَ ػوـ یَ ًَ مپـػم عؼا اهْى ثَ

 عْػتن ػعتـ هٌن الجتَ تـٍ، مٌگیي هي اف تْ ـٌبٍ گـ عنـّی؟ صویـا

 .ؿكتن عْػت ثَ هؼـكتی ثی تْی ّ هتبملبًَ

 

 :ىْػ هی هبًغ ّ هیگیـػ ؿا ثبفّین اهب ىـکت، ثَ ثـّم کَ کٌن هی گـػ ػوت

 

 !گیـم ًوی ؿّ ّهتت ثیيتـ ػهیوَ ثینت -
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 فًؼگی ػؿػمـ ثی ػوـ یک ثؼؼ ّ کي تضول ػهیوَ ثینت گْین هی عْػم ثَ

 ؿّم هی هبىیٌن موت ثَ ّ کٌن هی رؼا ػمتو اف ؿا ثبفّین كکـ ایي ثب. کي

 :گْین هی ّ

 

 !کوتـ ًَ ثیيتـ، ًَ ػهیوَ، ثینت كؤ -

 

 

 

 اه گؾىتَ ػؿ کَ اًگبؿ ؿّیو ؿّثَ ثَ عیـٍ ّ ًيیٌؼ هی ىبگـػ ٌٍؼلی ؿّی

 :کٌؼ هی فػى صـف ثَ ىـّع ثبىؼ ىؼٍ ؿـم

 

 هـػ گلت هی پؼؿم. عْامتگبؿین اّهؼ اهیـصني کَ ثْػ مبلن پًْقػٍ كؤ -

 اّى. ثْػى افػّاروْى هْاكن ّ هیکـػى تؼـیق افه ُوَ. ایَ کبؿی ّ عْة

 کَ هیقػى صـكب ایي اف. کٌَ افػّاد ثؼؼ ّ ثيَ ػبىن ػعتـ ًجْػ هؼ ُب مبل

 فى ىؼم ّ ػاػم ػليْى ثَ ػل هٌن! هیبػ ّرْػ ثَ افػّاد اف ثؼؼ ػين

 اف ثؼؼ. ثقًن پؼؿم صـف ؿّی صـكی ىؼ ًوی ّ ثْػم هزجْؿ یؼٌی اهیـصني،

 ىؼم مي مبل ُیلؼٍ ثب ػیؼم ّ اّهؼم عْػم ثَ اّهؼ ػًیب ثِؼاػ کَ مبل یَ

 ًؼاىتن ػّمت ّ ثْػ ثبػ اف پـ ام کلَ هي. پغتٌَ ؿؾا ٌُـه تٌِب کَ هبػؿ یَ

 ثَ هضِ صوبهت ثب کَ ثْػ مبلو مَ ثِؼاػ. ثؼم اػاهَ ؿّتیٌن فًؼگی ثَ

 عن کوـه کَ ػیؼم ؿّ، ىکنتٌو ػیؼم هیغْام، ٓالم گلتن اهیـصني

 اهب! هیـٍ مـت اف ػیگَ هؼت یَ ای ثچَ عبهی، گلت. ًقػ صـكی ّلی ىؼ

 ثچَ اف. ثبؿػاؿم كِویؼم کَ ؿكتین ٓالم پبی تب ًویـكت، هي گْه تْ صـكب ایي

 ای ػالهَ کَ هـػی اف رؼاىؼًن ىؼٍ ثبػج کَ ىؼم هتٌلـ ىکون تْی ی
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 ػًیب ثَ کَ تْ. ثْػم ىؼٍ اكنـػٍ ثبؿػاؿین ػّؿاى. ثیلتَ ػوت ًؼاىتن ثِو

 میـ ػًیب اف. عْؿٍ هی ُن ثَ عْػهن اف صتی صبلن کـػم هی صل اّهؼی

 عنتَ اهیـصنٌن. کٌن تضول ًویتًْنتن ؿّ فًؼگی اّى ػیگَ ّ ثْػم ىؼٍ

 ٓالم ػاؿٍ، ًگِن فّؿ ثَ ًویتًَْ گلت. کـػًبم اؽیت اف ثؼعلویبم اف ثْػ، ىؼٍ

 گلت اهب ػاػ ثِن ؿّ صْبًتو ٍّلَ رًْن ثَ ثِؼاػ هیؼًّنت چْى ّ گـكتین

 آهبرًْن. ًویغْامتوت هٌن ثغْای ؿّ ؿامتو ّ کٌَ آّاؿٍ ؿّ ػعتـه ًویتًَْ

 صویؼ ػاػاه. کـػ آهن ثؼؼم ّ ػاػ ثِن ًين آّاؿٍ کَ ایي ثغبٓـ االؿحوْ مِن

 ی عًَْ تْی هؼت یَ تِـاى، اّهؼم هٌن ّ ًؼاؿى عْاُـی ػیگَ گلتي مؼیؼ ّ

 کـػم فًؼگی تِـاى ثْػ اّهؼٍ ّ ثْػ کـػٍ افػّاد کَ ؿاٌُوبیین ػّؿاى ػّمت

 کَ ثْػ عْثی هـػ! هنتْكیبى ىِـّف. ىؼم آىٌب ىُْـه ثـاػؿ ثب کَ

 ػبىن ثبؿ اّلیي ثـای هي ّ ثْػ ػاػٍ ػمت اف تَبػف تْی ؿّ ُونـه

 ّ گـكت ىٌبمٌبهَ عْػه امن ثَ ثِؼاػ ثـای کـػم، افػّاد ثبُبه. ىؼم

 .کـػین ىـّع ؿّ رؼیؼی فًؼگی

 

 

 

 :هیپـم صـكو ثیي ّ فًن هی پْؿعٌؼی

 

 ؿمیؼی؟ آلت ایؼٍ ّ ؿّیبیی فًؼگی ثَ ىؼ؟ چی -

 

 :کٌن هی ًگبٍ ؿلیظو آؿایو ّ هبؿکؼاؿ ُبی لجبك ثَ. کٌؼ هی ًگبُن هبت
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 ّ ثـاػؿت ّ هبػؿ ّ پؼؿ تيییغ هـامن کَ ثْػی ىؼٍ ؿـم پْل تْی اًّوؼؿ -

 یب فًؼمت ػعتـت ثجیٌی ًیْهؼی ُب مبل ایي ی ُوَ کَ ًیْهؼی، ؿّ فًو

 هـػٍ؟

 

 هـػی ثب ّ ثيی ػبىن هیغْامتَ ػلت کَ هیؼم صن ثِت چیَ؟ ػًّی هی

 کٌَ، هی كـم چیق ُوَ ثيی هبػؿ ّهتی اهب ػاؿی، ػّمتو کَ کٌی فًؼگی

 .ثؼی اًزبم ؿّ کبؿا اف عیلی ًؼاؿی صن ّ ًینتی تٌِب تْ ػیگَ

 

 :ػُن هی اػاهَ ّ فًن هی تلغی لجغٌؼ

 

 !هبهبى ػاؿم ػّمتت ثگن ّ ثـلت ثپـم کَ ًینت ایـاًی ؿهبًبی یب كیلن ایٌزب -

 

 هلجن ؿّی تٌِبیین ُبی مبل ػؿػ هبػؿی، ثی ػؿػ اهب ًینتن ای کیٌَ آػم هي

 ثْػی كکـ ثَ ُب مبل ایي گلتی هی ثِن اگَ هیؼًّی. هیکٌَ مٌگیٌی ٌُْفم

 یَ ىبیؼ! اًگبؿ ًؼاىتی ّرؼاًن ػؾاة صتی تْ ّلی ىؼ، هی عْه ػلن یکن

 !ثغيیؼهت اكنـػگی هبٍ ًَ اّى ثغبٓـ ؿّفی،

 

 ؿكتٌو اف هجل ىْػ، هی پیبػٍ مـم پيت ُن اّ ّ ىْم هی پیبػٍ هبىیي اف

 :کٌؼ هی فهقهَ

 

 .اهیـصنٌَ چيوبی ىجیَ چيوبت، -
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 صویـا، هي،. هیقًن فاؿ اىتجبُبتوبى ثـای ػل ػؿ ّ کٌن هی ًگبٍ ؿا ؿكتٌو

 .کـػین اىتجبٍ هبى ُوَ پؼؿم؛ صتی آثبى،

 

 توبىبین ػّؿ اف كؤ ًجبیؼ آثبى کـػم، هی تـک ؿا آثبى پیو چِبؿمبل ًجبیؼ هي

 ؿا ػاىت ػّمتو ػبىوبًَ کَ هـػی ّ ػعتـه هیؼ ًجبیؼ صویـا هیکـػ،

 ی ُوَ کـػین؛ اىتجبٍ هب ُوَ! ػاػ هی صویـا ػل ثَ ػل ًجبیؼ... پؼؿم ّ فػ هی

 ...هب

 

 هتْهلن ثِؼاػ ٍؼای ثـّم عْػم اتبم ثَ هیغْاُن ّهتی ّ ؿّم هی ىـکت ثَ

 :کٌؼ هی

 

 موبّات؟ عبًن -

 

 ّ ىْػ هی ؿػ مجقّاؿی عبًن هیق رلْی اف ثـهیگـػم، موتو ثَ لجغٌؼ ثب

 ٍؼهَ هـثبى ػل ػؿ ّ اًؼافم هی رؼیؼه تیپ ثَ ًگبُی. اینتؼ هی کٌبؿم

 .ؿّم هی اه

 

 .ىْم هی ػاعل ّ کٌن هی ثبف ؿا اتبم ػؿ

 

 .ًيیٌؼ هی هجل ؿّی ّ ثٌؼػ هی مـه پيت ؿا ػؿ
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 میٌَ ؿّی کَ ملیؼ تیيـت یک ثب پْىیؼٍ پـؿًگی آثی ی مبػٍ لی ىلْاؿ

 اف ُن ؿا فًزیـه ّ کـػٍ پب ؿًگی هيکی آػیؼاك کتبًی. ػاؿػ ًبیک آؿم اه

 ٍلضَ مبػت ّلی ًینت، اه گْىْاؿٍ ًک اف ُن عجـی. ػؿآّؿػٍ گـػًو

 .امت ػمتو ػؿ ٌُْف چـهو ػمتجٌؼ ّ ثقؿگ

 

 :گْیؼ هی ّ فًؼ هی لجغٌؼی

 

 .عنـّ ػوْ تب ػاىتی هيکل هي تیپ ثب ثیيتـ تْ کٌن كکـ -

 

 .عٌؼم هی ّ ًيیٌن هی کٌبؿه

 

 تیپ؟ اّى ثْػ چی عؼایی -

 

 :گْیؼ هی ّ هیيْػ رب ثَ رب مـربیو کوی. عٌؼػ هی

 

 .عْامتگبؿیَ اهيت -

 

 :گْین هی ّ هیپـًؼ ثبال تؼزت اف اثـُّبین

 

 فّػی؟ ُویي ثَ -
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 .ػُؼ هی تکبى مـی

 

 ػعتـ ثجیٌین ثـین هجلو گلتین هیيَ، ىـّع ٍلـ ّ هضـم ػیگَ ؿّف چٌؼ -

 .ًَ یب هیؼى ثِوْى

 

 چوؼؿ. کٌؼ هی مٌگیٌی ػلن ؿّی ػبلن ؿن اهب. فًن هی کوـًگت لجغٌؼ

 عـد عْاُـاًَ ثـایو ّ ثبىن ثـاػؿم عْامتگبؿی هـامن ػؿ ػاىتن ػّمت

 اهـ ایي ًینتٌؼ هي ی عبًْاػٍ ّ ػاؿػ ثِؼاػ کَ ای عبًْاػٍ ّرْػ ثب اهب. کٌن

 .ؿمیؼ هی ًظـ ثَ هوکي ؿیـ کوی

 

 !ثبىَ هجبؿک -

 

 ام عًْی ثـاػؿ ثَ هتؼلن کَ ػمتی گـهبی ایي اف ػلن. گیـػ هی ؿا ػمتن

. چـعبًن هی اه گٌؼهی ّ کيیؼٍ ٍْؿت ػؿ ؿا ُبین چين. لـفػ هی امت

 :هیگْیؼ ّ فًؼ هی لجغٌؼی

 

 .ثبىی ثبیؼ ُن تْ -

 

 ّلی امت عؼاین اف ایٌکَ ثب! ًؼاىتن ؿا صـف ایي اًتظبؿ. هیقًؼٍ عيکن

 :گْین هی

 

 !هنغـمت ىَ، ًوی... ثِؼاػ ًَ -
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 .اًؼافػ هی پؼؿ یبػ هـا اه رؼی ی چِـٍ. کٌؼ هی اعن

 

 هنغـمت؟ ثـاػؿت عْامتگبؿی ثیبی کَ ایي هنغـٍ؟ -

 

 ثـػاىت اىتجبٍ هجبػا ػُن هی تکبى ُبیو صـف ًلی ی ًيبًَ ثَ ؿا مـم

 !کٌؼ

 

 تب ام کيبًؼٍ هیق ی پبیَ ثَ ؿا ًگبُن کَ صبلی ػؿ ىوـػٍ، ىوـػٍ ّ آؿام

 :هیگْین ًکٌٌؼ اه عْامتَ تنلین هـا ؿًگو مجق ُبی چين

 

 ثیبم ثبیؼ کَ هٌن هنغـٍ. ثِؼاػ ًؼاؿى ٌٍوی ُیچ هي ثب تْ، ی عبًْاػٍ -

. ؿكت ّ کـػ ّل عؼا اهْى ثَ ّ ًغْامت ؿّ هي کَ کنی پنـ عْامتگبؿی

 گن؟ هی چی هیلِوی

 

 ُـچٌؼ لجغٌؼ کَ کٌن هی ًگبُو ًبچبؿ. هیگیـػ ؿامتو ػمت ثب ؿا ام چبًَ

 :فًؼ هی تلغی

 

 ّرْػ ثب کَ ػاؿم پؼؿی. ثبًْ گل ثبفاؿٍ هنغـٍ تَ هي فًؼگی. هیلِووت -

 ثِن ػوـ یَ ُبه؛ هبػؿاًَ ّرْػ ثب کَ ػاؿم هبػؿی ًینت، پؼؿم عْثیبه

 صل ٌُْف کَ ایي ّرْػ ثب کَ ػاؿم ؿّ عْاُـم هََ، ٓـف ایي. گلتَ ػؿّؽ
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 عبًْاػٍ ی ُوَ. هیـٍ ػؿ ّامو رًْن کَ عْؿم هی هنن اهب ؿین ػا ؿـیجگی

 !ثلِن ؿّ ایي ُن تْ ثبًْ، گل تْیی هي ی

 

 ثِؼاػ! ثـاػؿم ثیچبؿٍ ىْػ، هی مـافیـ چيون ی گْىَ اف اىکی هطـٍ

 .ثْػ عْؿػٍ ثبفی فًؼگی ایي اف ُوَ اف ثیيتـ

 

 :گْین هی ػل تَ اف لجغٌؼی ثب ّ هیگیـم ام اىبؿٍ اًگيت ًْک ثب ؿا اىکن

 

 !ًؼاؿهب لجبك هي -

 

 ػػْت پٌِو ی میٌَ آؿْه ثَ ؿا مـم ّ گـػًن ػّؿ اًؼافػ هی ػمت یکِْ

 ؿا هُْبین ىبل ؿّی اف. پؼؿ ثَ ىجیَ ثْیی ػاؿػ، آىٌبیی ثْی تٌو. کٌؼ هی

 :گْیؼ هی ّ کٌؼ هی ًْافه

 

 ُنتن ًْکـت عْػم -

 

*** 

 

 کٌبؿ ػًّلـٍ هجل ؿّی کَ هي اف ؿا ًگبُو ّ فًؼ هی ًیيغٌؼی ىیـیي هبػؿ

. هیؼّفػ ًينتَ ىُْـه کٌبؿ تکی هجل ؿّی کَ صویـا ثَ ام ًينتَ ثِؼاػ

 :پـمؼ هی ّ کٌؼ هی ًگبٍ هـا ػّثبؿٍ
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 ًویکٌیي؟ فًؼگی صویـارْى ثب ىوب چـا -

 

 مْال ایي ثب ثِؼاػ عْامتگبؿی عْامت ًوی ػلن ُیچ. کٌن هی کوـًگی اعن

 ػوْیو فى ؿكتبؿ اف کَ عٍَْب. ثگؾؿػ کي عـػ اػَبة ّ هقعـف ُبی

 مبل ُوَ ایي چطْؿ ثْػم ػزت ػؿ. اًؼ عجـًؼاىتَ هي صْْؿ اف ثْػ هيغٌ

. ثِؼاػ ثَ اه ػالهَ ّ ثْػٍ ىِـّف عبٓـ ثَ الثؼ! اًؼ ًقػٍ صـكی ثِؼاػ ثَ

 ىؼٍ ًنیجو عْثی پؼؿ ّ ثْػ آّؿػٍ ىبًل ؿا ایٌزب صؼاهل ام ثیچبؿٍ ثـاػؿ

 .ثْػ

 

 ٍؼایی ثب ّ کٌن هی ًگبٍ ىیـیي هبػؿ عبًن، مِیال ؿًگ هیيی چيوبى ثَ

 :گْین هی ًجبىؼ، ػَجی کٌن هی مؼی کَ

 

 تِـاى ُنت چٌؼمبلی. هًْؼم پؼؿم کٌبؿ هي صویـا ّ پؼؿم ٓالم اف ثؼؼ -

 .کٌن هی فًؼگی

 

 :پـمؼ هی ثؼرٌنی ثب

 

 صویـا؟ -

 

 مِیال ثَ ؿّ ثؼؼ. كيبؿػ هی ّ گؾاؿػ هی فاًْین ؿّی ؿا ػمتو ثِؼاػ

 :گْیؼ هی
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 عْامتگبؿی هـامن رقّ عْاُـم، ّ هبػؿم ی ؿاثطَ تْی کٌکبه ًکٌن كکـ -

 !ثبىَ

 

 ّ صوبیتو اف ًبعْػآگبٍ. فًؼ هی ؿا صـكو پـّا ثی عْػم هخل آیؼ هی عْىن

 .ًيیٌؼ هی لجن ؿّی لجغٌؼی مِیال ُن ػؿ ُبی اعن

 

 عْثی اف ّاهؼی پؼؿُبی هخل ّ گیـػ هی ػمتو ػؿ ؿا هـامن ی ثویَ ىِـّف

 کَ هي ّ گْیؼ هی فػٍ ًبهو ثَ کَ ای عبًَ اف گْیؼ، هی ثِؼاػ ىغَیت ّ ُب

 :گْین هی ّ هیپـم صـكو ثیي اًؼ، فػٍ آتين صـف ایي ثب اًگبؿ

 

 هي ثَ ثؼیي ثِو عًَْ ّ کٌیؼ عـد پنـعًْؼتْى ثـای ثغْایي ىوب کَ ایي -

 .ثِؼاػٍ هبلَ هب پؼؿی ی عًَْ ثگن الفهَ اهب ًینت هـثْٓ

 

 :ػُن هی اػاهَ ّ هیؼّفم هبًؼٍ هجِْت کَ ثِؼاػ ثَ ؿا ًگبُن ثؼؼ

 

 کٌن كکـ. ثغـی عًَْ ایٌزب ثیبی ّ ثلـّىیو هیتًْی ػفكْل ؿكتین ّهت ُـ -

 !ثگیـی ًولی آپبؿتوبى یَ ثتًْی پْلو ثب

 

 :گْیؼ هی ّ پـػ هی ٍضجتن ثیي صویـا

 

 .ًینت کبؿ ایي ثَ الفم -
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 :ػُن هی ؿا رْاثو ّ ىْم هی عیـٍ اه کيیؼٍ مـهَ چيوبى ثَ

 

 کْچیک ُـچٌؼ ًويی پنـه ی آیٌؼٍ تْی صؼاهل پؼؿم هیغْاػ ػلن -

 !ثبىَ ػاىتَ

 

 .هیؼفػ ؿا ًگبُو

 

 ّ ثِؼاػ ىت ُوبى ّ هیگؾؿػ ُب عْامتگبؿی ثبهی هخل هـامن ی ثویَ

 ٍلـ، هبٍ اف ثؼؼ تب ىًْؼ هی ُن هضـم هضـهیت، ی ٍیـَ عْاًؼى ثب ىیـیي

 .ثگیـًؼ هـامن

 

 کٌن، هی عؼاصبكظی ثِؼاػ ثب ّ ىْم هی هبىیٌن مْاؿ ّهتی ؿكتي، ػمِ 

 یک. اكتن هی اهیـػجبك فایوبى اف ثؼؼ فاؿه ٍْؿت ّ كبٓوَ یبػ ثَ ًبعْػآگبٍ

 .فًؼ هی چٌگ ؿا ػلن اًگبؿ ًلـ

 

 صویـا موت ی ىیيَ ثَ ای توَ ّ ؿّم هی ىِـّف هبىیي موت ثَ

 .ػُؼ هی پبییي تؼزت ثب ؿا ىیيَ. فًن هی

 

 هی امت رؾاة ُن هیبًنبلی ػؿ صتی کَ فیجبیو ی چِـٍ ثَ ًگبُی

 :گْین هی ّ گؾاؿم هی ام کیٌَ ؿّی پب. اًؼافم

 

 .هي ی عًَْ ثیبؿیي تيـیق ىبم كـػاىت، -
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 امت لجو ؿّی لجغٌؼ ّ ًينتَ ػوت ٌٍؼلی کَ ثِؼاػ ثَ ؿا ًگبُن

 .هیؼّفم

 

 .ثیبؿ ُن ؿّ ىیـیي ؿامتی ثلؼٍ، ؿّ آػؿك ّ اّهؼٍ هجال ثِؼاػ -

 

 ثبىؼ ُـچَ. ىْػ هی روغ صویـا مجقؿًگ چيوبى ػاعل اىک کَ ثیٌن هی

 چيوبًو ثـِ اف ىْػ ًوی ثبف کٌؼ اًکبؿ ؿا هضجتو اگـ صتی امت، هبػؿ

 .ثگیـػ كبکتْؿ

 

 

 

 اف پل یکی هؼاس ٍؼای ثب ُبین اىک. هیگیـم تـ هضکن ؿا ام مبػٍ چبػؿ

 .ىؼًؼ هی مـافیـ ػیگـی

 

 .ثْػین آهؼٍ ُیئت ثَ ىیـیي آؿهیي، ثِؼاػ، ُوـاٍ ّ ثْػ هضـم اّل ىت

 

 ؿّی ؿا فًزیـ ّ اینتبػٍ فًبى فًزیـ ٍق اثتؼای کَ عْؿػ هی آثبى ثَ چيون

 .کْثیؼ هی اه ىبًَ

 

 ثیوبؿمتبى اف کَ ىجی ثؼؼ اف ػهیوب ػیؼًو، اف ًيیٌؼ هی لجن ؿّی لجغٌؼی

 .ثْػهو ًؼیؼٍ ؿمبًؼم عبًَ ثَ
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 کٌبؿ آؿام. ثْػ کـػٍ روغ مغتی ثَ ؿا چبػؿه ّ ثْػ اینتبػٍ کٌبؿم ىیـیي

 :گْیؼ هی گْىن

 

 ًیْهؼ؟ چـا كـًبف -

 

 :ػُن هی ؿا رْاثو عْػه هخل

 

 .ًیْهؼٍ هضوؼم هًْؼ، كِیوَ پیو -

 

 .ىْػ هی عیـٍ ُبیو اىک ّ آثبى ثَ ًگبُن

 

 .کٌؼ هی ثیيتـ ؿا اىکن هؼاصی ٍؼای

 

 

 

 كؤ ػًیب کل تْ

 

 ػلنْفهَ صنیيِ 

 

 ُییتب یکی یکی
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 ؿّفهَ ُـ هنیـ

 

 النالم النالم

 

 کـثال ىِیؼ ای

 

 ًیقٍ ؿّی هبٍ

 

 هـا هیکيی

 

 "ُاللی ؿّب ّ فهبًی صبهؼ"

 

 

 

 ُبی ؿن ًگؾاؿػ کَ ػاػم هنن صنیي اهبم ثَ ؿا عؼا مبػت ُویي اهيت،

 .ىًْؼ تکـاؿ گؾىتَ

 

 ؿّس هـیْی ثبػج تـکو گلت هی پؼؿم کَ ًوبفی صن ثَ ػاػم هنوو

 عْػه کَ ػاىتن صنیي اهبم ثَ کَ ػيوی صن ثَ ػاػم هنوو امت،

 .ثکٌؼ ؿا فًؼگیوبى ّوبًت
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 ػؿ کَ ُبیو ًبصوی ی ُوَ ثبثت ؿا صویـا ػاػم هْل عْػم ثَ ىت ُوبى

 اف کَ ثِؼاػ، ثغبٓـ ّ ظبُـی كؤ ًَ ثجغين، کـػ اه ؿّفٍ چٌؼ کْػک صن

 کَ عؼا اف ىْی، ثغيیؼٍ تب ثجغو ثْػم عْاًؼٍ ربیی. ثجغين ػلن تَ تَ

 ًجغين؟ اه ثٌؼٍ هيِ  ّ ثغيؼ هی عؼا ًؼاؿین؟ تـ تؼبلی

 

 :هیگْیؼ گْىن کٌبؿ ػّثبؿٍ ىیـیي

 

 .هیگیـم هـامن ٍلـ ّ هضـم ثؼؼ گلتَ ثبثبم ثَ ىِـّف ػوْ -

 

 .کٌن هی ًگبٍ اینتبػٍ آؿهیي ّ آثبى مـ پيت کَ ؿا ثِؼاػ ّ فًن هی لجغٌؼی

 

 ثـهیؼاؿم کبمَ یک. هیکٌٌؼ پغو ًؾؿی فؿػ ىؼلَ ىْػ، هی توبم کَ هـامن

 ثلؼی! ثبًْ فؿػم ىؼلَ ػبىن هي: " ىْػ هی پژّاک گْىن ػؿ ٍؼایی ّ

 " کٌی؟ ػؿمت

 

 .ؿّم هی فػٍ تکیَ هبىیٌو ثَ کَ آثبى موت ثَ

 

 ثَ ٍْؿتو ؿّی ای ؿّفٍ چٌؼ ؿیو تَ ّ پْىیؼٍ هيکی ىلْاؿ ّ پیـُي

 .عْؿػ هی چين

 

 .گیـػ هی هبىیي اف ؿا اه تکیَ ثیٌؼ، هی کَ هـا
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 :گْین هی ّ اینتن هی ؿّثـّیو

 

 کـػی؟ ّل ؿّ ىُْـت چـا ثِو،گلتن. پیين اّهؼ صویـا پیو ؿّف چٌؼ -

 .ؿكتی ّ کـػی ّل تْام گلت

 

 :ػُن هی اػاهَ ّ فًن هی تلغی لجغٌؼ کٌؼ، هی ًگبُن كؤ

 

 ػاػی؟... هیؼی ٓالم ػؿعْامت گلتی -

 

 :کيؼ هی گـػًو پيت ػمتی کالكَ

 

 ...ثغْای تْ اگَ اهب! ًتًْنتن! ًَ -

 

 !کٌؼ کبهل ؿا صـكو ًویغْاُؼ ػلن ُیچ هیپـم، صـكو ثیي

 

 کـػًن كـاؿ ثب هي کـػًت، ىک ثب تْ کـػین، اىتجبٍ ُووْى هب آثبى، هیؼًّی -

 ثَ ىؼًو ؿاّی ؿاصت ثب پؼؿم ثْػم، اكتبػٍ گیـ تْه کَ ػؿػًبکی هْهؼیت اف

 ثِو عْامت هی کَ عْىجغتی مـاةِ  عیبلِ  ثب صویـا ّ صویـا ؿكتي

 ...ثـمَ
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 :گْیؼ هی ّ کيؼ هی ٍْؿتو ؿّی ػمتی

 

 ػمت اف ؿّ ُبیی مبل ّ ُب كـٍت ّ کـػین اىتجبُبتی ُووْى ػؿمتَ، -

 .ًینتي رجـاى هبثل کَ ػاػین

 

 .گیـم هی موتو ثَ ؿا فؿػ ىؼلَ ظـف

 

 !ُویيَ ػاىتی ػّمت فؿػ ىؼلَ -

 

 .پْىیؼهو ػیيت کَ ای صلوَ ثَ ىْػ، هی عیـٍ چپن ػمت ثَ ًگبُو

 

 :هیگْین ّ هیقًن هجِْتو ی چِـٍ ثَ لجغٌؼی

 

 عبک ثـای فًؼایی؛ ّ ػایی ثـای ػلن. ػفكْل ثـم ثبُبه عْامتَ افم ثِؼاػ -

 اف کٌن كکـ! کٌن ّل ًویتًْن ؿّ مبعتن ایٌزب کَ فًؼگی الجتَ. ىؼٍ تٌگ پؼؿم

 ...ثبىن رٌْة ّ پبیتغت ثیي آهؼ ّ ؿكت ػؿ ُی ثبیؼ ثؼؼ ثَ ایي

 

 :ػؿعيؼ هی چيوبًو عبکنتـی هیکٌؼ، ًگبُن

 

 .ؿاصتَ عیبلن ثبىی تْ اگَ اهب ْٓالًیَ ؿّم پیو ؿاٍ ثبُبم؟ هیبی -
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 :هیکٌؼ فهقهَ ّ ًيیٌؼ هی لجو ؿّی کَوک کن لجغٌؼ

 

 .ثِن گـػًَّ ثـت کَ ػاػم هنن صنیي اهبم ثَ ؿّ عؼا اهيت ُویي -

 

 :کٌن هی فهقهَ ّ فًن هی لجغٌؼ

 

 ثگَ ثِت کَ ثبىی ًؼاىتَ ؿّ کنی ّهت ُیچ هوکٌَ ثوًْی هي ثب اگَ -

 !ثبثب

 

 :گْیؼ هی ّ هیگیـػ ؿا ػمتن

 

 کَ کـػی، اصیب ؿّ رْى ًیوَ هيِ  کَ تْیی هیغْام، ؿّ تْ هي! ثچَ ثبثبی گْؿ -

 !ثـگـػًّؼی ؿّ ًلنن

 

 :فًن هی لت

 

 !آثبى ػاؿم ػّمتت -

 

 ىؼٍ ًْىتَ"  اثبػجؼاللَّ یب"  ؿّیو کَ پـچوی موت ثَ ؿا مـه

 :ىٌْم هی ؿا اه لجی فیـ ی فهقهَ. چـعبًؼ هی
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 !آهب ًْکـتن -

 

 :کٌن هی فهقهَ

 

 ...ىکـت عؼایب -

 

 

 !ػاػ هـاؿ هي مـىت ػؿ ؿا ًْىتي کَ هؼجْػم، ثَ توؼین

 

 

 اهیؼّاؿم ؿهبى، ثـای گؾاىتیؼ ّهت کَ ػقیقاى ىوب ی ُوَ اف هوًٌْن

 .ثجغيیؼ ؿّ ُب کبمتی

 

 .ؿهبى امن اًتغبة ثبثت ثبىَ ًبفًیي مؼًبثِقاػِ  اف ثبیؼ تيکـم اّلیي

 

 هـین،: ىؼى پیيـكتن هْرت ًوؼىْى ثب کَ کنبًی اف کٌن تيکـ ػاؿٍ رب

 .ػقیق صْای ّ تجنن گٌؼم،

 

 !کـػم اؽیتيْى کلی کَ ػقیقم کیویبی ّ تبریکی كبٓوَ اف ُوچیي
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 الؼبػٍ كْم ُبی ػکل ثغبٓـ هضوْػی ُوبیْى آهبی اف ُن ؿّ تيکـ کوبل

 ٓـاصی ثبثت ًگبؿربى ُبىْى، کوک ثبثت ػقیق کوٌؼ ّ امؼیبى هـین رلؼ، ی

 .کـػ عْاُؼ عـد کَ ػهتی ثبثت هضتـم ّیـامتبؿ ّ رلؼ

 

 .ثبىیؼ صن پٌبٍ ػؿ

 

 پبیبى
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