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 ،گرزب یلته ،ایلاتیا زرم و یسرام ردنب نایم ییاج ،هسنارف ياریویر ریذپلد يهنارک رد
 .دنهاکیم شرهاظ یگتخورفارب زا امرخ دنلبرس ناتخرد هک تسیمافخرس و هوکشاب
 ياهمدآ یناتسبات هاگشدرگ زورما هک اجنیا .تسیهاتوک و هدننکهریخ لحاس لته يورهبور
 هب یسیلگنا ياهرفاسم یتقو ،لیروآ هام زاغآ زا ،شیپ لاس هد ،تسا شوپکیش و هتسجرب
 اهجاک هوبنا يالهبال ،ناتساد نیا عورش ماگنه و دزیمن رپ هدنرپ اتح دنتفریم لامش تمس
 نیا يهمه ياج هب ،نک رهش و سوگ يهژنارتا يد لته نایم ِیلیام جنپ يهلصاف رد
 ياههلال لثم هک دشیم هدید یمیدق یقالییهناخ هدزاود هد ياهدبنگ ،ییالیو ياههناخ
    .دندوب بادرم يهدیسوپ

 دوز حبص .دوب تسدکی تسنامیم گنريرجآ يزامناج هب هک شناشخرد لحاس اب لته
 زرم هک پلآ شفنب هوک و گنریتروص و ياهوهق یمیدق ياهجرب ،نک رهش تسدرود ریوصت
 شبنج زا هک ییاههریاد و اهجوم هارمه هب و داتفایم بآ رتسب رب درکیم نییعت ار ایلاتیا
 حبص تشه تعاس زا شیپ .دمآیم رد هزرل هب دشیم داجیا بآ فافش و قمعمک ياههزخ
 بآ اب ،دنلب ياهسفن و ادصورس اب و مکمک ،ار شنت .دمآ لحاس هب یبآ ربماشودبر اب يدرم
 رد یتعاس لحاس و ایرد وا نتفر زا سپ اما .دز اپوتسد نآ رد ياهقیقد و درک انشآ درس
 وداپ ياهكرسپ ؛دندیزخیم برغ تمس هب قفا رد یناگرزاب ياهیتشک .تفر ورف توکس
 یتعاس .دندشیم کشخ اهجاک ياهگرب يور اهمنبش ؛دندزیم دایرف لته طایح نایم
 زا ار یلحاس شخب هک روم ياههپت اب يزاوم ِمخوچیپرپ يهداج زا نانزقوب اهلیبموتا رگید
   .دندمآ نییاپ ،درکیم ادج یسنورپ يهسنارف

 راطق هاگتسیا دندنویپیم هدزرابغ ياهرادیپس هب جاک ناتخرد هک ییاج ایرد زا لیام کی
 زا ،ییایروتکیو ياهکسلاک اب شرتخد اب ینز 1925 نئوژ هام زا یحبص رد .تسياهداتفاکت
 رد و دادیم تسد زا ار شاییابیز تشاد ردام يهرهچ .دندمآ سوگ لته هب هاگتسیا نیا
 مارآ مه ،دنیاشوخ ياهنوگ هب وا رهاظ .دشیم نایامن نآ رد هراپ ياهگر کیدزن ياهدنیآ
 فک رد .دیشکیم دوخ تمس هب ار اههاگن شرتخد هک دییاپیمن یمد اما .هاگآ مه و دوب
 ،دوب ابیز ياههلعش یخرس هب شیاههنوگ و تشاد ییوداج یتردق شگنریتروص ناتسد
 وا يابیز یناشیپ .ناشهنابش درس بآ مامح زا سپ ناکدوک يهدنبیرف یخرس لثم تسرد
 و ییالط روب ياهيرتچ و تفریم شیپ شیاهوم هاگنتسر تمس هب میالم یبیش اب
 شفافش و رت ،تشرد ،نشور ياهمشچ .دناشوپیم ار یناشیپ نیا يرپس نوچ شرادجوم
 شتسوپ ریز ات ار نوخ هک شناوج بلق دنمورین شپت یپ زا شیاههنوگ گنر و دیشخردیم
 هدجه ًابیرقت .درکیم اپنآ و اپنیا یناوج و یکدوک زرم رد شندب .دوب یعیبط داتسرفیم
  .دوب هدنام شاهرهچ رب یکدوک منبش زونه اما ،دوب لماک و هلاس

 :تفگ ردام ،دش نایامن ناشربارب رد یغاد كزان طخ نوچمه ایرد و نامسآ هک نیمه
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  ».تشاد میهاوخن تسود ار اجنیا ام هک دیوگیم نم هب منورد زا یسح«

  ».هناخ هب مدرگرب مهاوخیم تروص ره رد هک نم« :داد باوج شرتخد

 یفدهیب نیا و دوب فدهیب اهفرح نامگیب اما دندزیم فرح یلاحشوخ اب ود ره
 یناجیه و روش يوجوتسج رد .درکیمن ناشیضار مه یفده ره هچرگ ،درکیم ناشلسک
 قایتشا نوچ یناجیه هکلب ،هتسخ باصعا کیرحت زا هتساخرب يروش هن ،دندوب نایاپیب
 .دناینارذگشوخ يهتسیاش هک يزاتمم نازومآشناد

 وت هک منزیم فارگلت موریم نالا نیمه .نامروشک هب میوریم دعب و مینامیم زور هس«
  ».مریگب اج یتشک

 دای هب هتشذگ زا هک ییاههلمج و شايوسنارف يهتسکشاپوتسد و هنایماع نابز اب رتخد
 ییانشور تمس هب ،دندش رقتسم یتقو .تفرگ قاتا لته فکمه يهقبط رد تشاد
 لثم .دز مدق لته يرسارس یگنس ناویا يور یمدق دنچ و تفر يوسنارف ِرد يهدننکهریخ
 دزادنیب پچ و تسار هب ار شیاهلپک هکنآ ياج هب و تشادیمرب مدق هلاب ياههدنصقر
 زور .دوب هدش هاتوک غاد دیشروخ ریز شاهیاس .تشادیم هگن شکیراب رمک يور ار شنزو
 ،رترود درای هاجنپ .تشگرب قاتا هب سپ .دنیبب يزیچ دناوتب مشچ هک دوب نآ زا رتنشور
 هک دوب مرگ ردقنآ ؛دیشخبیم نازوس باتفآ هب ار شیاههنادگنر مدهبمد هنارتیدم يایرد
  .تخوسیم لته ولج ورهراوس رد ياهتخابگنر كویب يوردوخ

 يور .دوب شوجوبنج و تکرح لحاس نیمه رد طقف ربورود نآ يهمه رد شتسار
 ياهههد ییایروتکیو تفابتخس ياهحرط و دندوب هتسشن ییایناتیرب يهیاد هس اههسام
 اهزولب يور ناشندرکتبیغ گنهآ اب گنهامه و زیمآرحس یکبس اب ار داتشه و تصش ،لهچ
 هارهار ياهرتچ يهیاس ریز اهمدآ زا یهورگ ایرد هب رتکیدزن یمک .دنتفابیم اهباروج و
 ای و دندیودیم سرتن ياهیهام لابند بآ قمعمک شخب رد ناشیاههچب و دندوب هتسشن
 قرب دندوب هدیلام نآ يور هک یلیگران نغور زا ناشتسوپ و دندوب هدیشک زارد باتفآ رون ریز
  .دزیم

 يدایرف اب و تشذگ وا رانک زا ناباتش ياهلاسهدزاود يهچبرسپ دمآ لحاس هب يرامزر یتقو
 يور ار اههبیرغ راذگرثا و واکجنک هاگن هک يرامزر .دیود ایرد تمس هب يداش و روش زا رپ
 ار شتروص .دش بآ دراو كرسپ لابند هب و دروآرد ار شربماشودبر درکیم ساسحا دوخ
 يور ناروخولتولت تفای مک ار بآ قمع یتقو .تفر روانش درای دنچ و درک ورف بآ يوت
 لثم بآ تمواقم ربارب رد ار شرغال ياهاپ .درک تکرح ولج تمس هب مارآ و داتسیا شیاهاپ
 لحاس هب و دنادرگرب ار شرس دیسر شاهنیس هب بآ هک نیمه .دیشکیم نیگنس يهنزو ود
 يهدمآرب يهنیس ،گنت راولش و یسنپ کنیع اب هک دش یلچک درم يهجوتم .درک یهاگنمین
 ار شایسنپ کنیع هظحل نیا رد درم .دیاپیم ار وا تقد هب لکشدب يهتفرورف فان ،ومرپ
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 .دش ناهنپ شاهنیس يهرخسم ياهوم يالهبال هک تخادنا نییاپ شمشچ يور زا يروط
  .درک رپ شتسد يوت يرطب نورد عیام زا ار شناویل سپس

 ياپ ات مظنمان یمک و برضراهچ لارک يانش اب و دناباوخ بآ يور ار شتروص يرامزر
 شرود زور يامرگ زا ،دیشکیم نییاپ تمس هب ار وا مارآ و دوب شیاریذپ بآ .تفر هاگهجریش
 شوغآ رد ار بآ مه وا .تفریم ورف شندب رانکوهشوگ ره رد و شیاهوم رد و ،درکیم
 هداتفا سفن زا دیسر هاگهجریش هب یتقو .دزیم خرچ و دروخیم هطوغ نآ رد و دیشکیم
 يهجوتم ناهگان يرامزر .درک هاگن وا هب دیفسنادند و هزنرب ینز هجریشهتخت يور .دوب
 نوریب هک بآ زا .تشگرب لحاس تمس هب و دنادرگ ور وا زا .دش دوخ دیفس تسوپ یکمنیب
  :تفگ و دش کیدزن وا هب تسدهبيرطب يولامشپ درم دمآ

 ».تسه هسوک هاگهجریش تشپ ،شاب بظاوم میوگیم ،نیبب«
 فرح يدروفسکآ يهدیشک و هدرمش يهجهل اب ار یسیلگنا اما ،دوب مولعمان درم تیلم 
 ».دناهدیعلب ناشقیاق رد ار اهدرونایرد زا ات ود نئوژ جیلخ رد زورید« .دزیم

  »!ياو يا« :تفگ هدزتفگش يرامزر    
 ».دنروخب ار اهیتشک ياههلابز هک دنیآیم«
 هب رادشه طقف يرامزر اب ندز فرح زا شفده هک دهد ناشن ات دش هریخ ياهطقن هب    
  .درک رپ ار شناویل رگید راب و تشادرب ماگود هتسهآ .تسوا

 ،دوب هدش وا هب وگوتفگ نیا رد هک یمک هجوت زا ریذپلد ًاتبسن یتلاجخ اب يرامزر    
 ار شرتچ ولج ياهسام يهکیراب ياهداوناخ ره کشیب .تشگ نتسشن يارب ییاج لابند
 عمج نیا رب .درکیم وگوتفگ و دمآوتفر اههداوناخ رگید اب نمض رد و دوب هتفرگ
 ییاج ،رتالاب یمک .دمآیم باسح هب یخاتسگ ياهدزرس دورو ره هک دوب مکاح ییاوهولاح
 هب یتسوپ اب یهورگ ،دوب هدش هدیشوپ ییایرد يهدرم و زره ياهفلع و گیر اب لحاس هک
 ياج هب ناشنابیاس و دندومنیم یموب رتمک هورگ نیا .دندوب هتسشن وا دوخ تسوپ يدیفس
 و هزنرب هورگ ود نایم يایلاخ ياج يرامزر .دوب کچوک یتسد ياهرتچ ،یلحاس ياهرتچ
 .درتسگ اههسام يور ار شربماشودبر و درک ادیپ دیفس

 ار وا هک ییاهاپ رذگ و ،دینشیم ار اهنآ ياهادصورس و دوب هدیشک زارد روطنامه    
 .درکیم سح دندنکفایم هیاس دیشروخ و وا نیب ناشروبع اب هک ییاهلکیه و دندزیم رود
 کچوک جاوما پلش پلش يادص .دیمدیم یبصع و مرگ یسفن وا ندرگ يور يواکجنک گس
 دیشروخ يامرگ ریز ار دوخ تسوپ میالم ندش خرس و دشیم رارکت ششوگ رد هتسخ
 اب هک یکی .دهد زیمت مه زا ار اهمدآ يادص تسناوتیم شیاهشوگ الاح .درکیم ساسحا
 ار ینوسراگ نک رهش رد ياهفاک زا هتشذگ بش ،دوب هتفرگ مان »یلامش درم نآ« يراوخ
 بش سابل اب دوب يدیفسوم نز ناتساد يهدنیوگ .دنک هعطق ود هرا اب ار وا ات دوب هدیدزد
 نازیوآ شاهناش زا هک ياهدرمژپ يهدیکرا و دوب هدیبسچ شرس هب زونه هک یجات و لماک
 رد هک یمهبم يرازیب ساسحا ببس هب .دوب وا شیپ بش شیارآ يهدنامیقاب نیقیهب .دوب
  .دنادرگ ور اهنآ زا دش داجیا شناهارمه و نز نآ هب تبسن يرامزر لد

 باتک زا و دوب هدیشک زارد ینابیاس ریز یناوج نز ،رتمک ياهلصاف اب وس رگید رد    
 يور زا ار شیانش سابل .درکیم تشاددای ییاهزیچ ،دوب هتشاذگ اههسام يور هک ياهدوشگ
 وا گنرمرک دیراورم دنبندرگ .دوب هتخادنا نییاپ شنوگلگ و یجنران -ياهوهق رمک و اههناش
 ،نشخ شتروص .درکیم رتنایامن ار شتسوپ گنر دیشخردیم دیشروخ يوترپ شبات زا هک
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 دوب يدرم وا يوس نآ .دیدن ار وا اما ،داتفا يرامزر هاگن هب شهاگن یمد .دوب زیگنامغ و ابیز
 يرامزر هک ینز نامه وا رس تشپ و زمرق هارهار گنت راولش و يراکراوس هالک اب هرهچشوخ
 يدرم وا رس تشپ .دوب هدنادرگ ور وا زا يرامزر ندید اب و دوب هدید هاگهجریش رانک ار وا
 يارب و دوب هتسشن گنت یبآ راولش و ریش لای نوچ روب ییاهوم و هدیشک تروص اب ،هالکیب
 ره .دزیم فرح يدج دوب هدیشوپ هایس گنت راولش مه وا و دوب ینیتال دیدرتیب هک یناوج
 اب يرامزر .دندنکیم اههسام يالهبال زا ار کچوک ییایرد زره ياهفلع نامزمه درم ود
 هب هک ییاهییاکیرمآ هیقب زا ار اهنآ يزیچ اما ،دناییاکیرمآ اهنیا رتشیب هک دیشیدنا دوخ
 .درکیم ادج ،دوب هدید یگزات

 یهاتوک شیامن اهنآ يارب ،دراد يراکراوس هالک هک يدرم دش هجوتم یتدم زا دعب    
 اب و ،درکیم اجهباج یشیامن ار اههسام و تفریم هار راقواب تسدهبکگنچ .دنکیم ارجا
 ره و یتکرح ره ،دنامیم تلاح نامه هب یتدم و دروآیمرد یمهبم ياهادا يدج ياهرهچ
 لثم هک ییاهنآ اتح .درکیم ربهدور هدنخ زا ار تیعمج هرخسم تلاح نیا تشپ ياهلمج
 هدرک زیت وا يادص ندینش يارب ار ناشیاههدنریگ ،دنتشاد يدایز يهلصاف وا زا يرامزر دوخ
 يدیراورمدنبندرگ ناوج نز ،دادیمن ناشن یهجوت وا هب لحاس نآ رد هک یسک اهنت .دندوب
 ذغاک يور رتشیب مدرم يداش دایرف ره اب هک دوب شتورث و هقبط رطاخ هب دیاش .دوب
  .دشیم مخ شتشاددای

  :درک ندز فرح هب عورش يرامزر رس الاب ناهگان یسنپ کنیع اب تسدهبيرطب درم    
  »!یتسه ياهکرعم رگانش بجع«
 .دیشک تلاجخ يرامزر
 ار وت دیوگیم هک تسیمناخ کی عمج نیا يوت .تسا نویپمک نم مسا .بوخ اعقاو«
 انشآ وت اب کیدزن زا دهاوخیم شلد یلیخ .يایک دنادیم و هدید وتنروس وت هتشذگ يهتفه
 ».دوش

 دیفس ياهمدآ زا هورگ کی و دنادرگ رود ار شرس ،دوخ شجنر ندرک ناهنپ اب يرامزر    
  .تفر اهنآ يوس هب و دش دنلب شیاج زا یلیمیب اب .دنیوا رظتنم هک دید ار هدروخنباتفآ

 ».يرفماد ياقآ ،وکسیککم مناخ ،زماربآ مناخ« :دندرک یفرعم ار دوخ یکییکی اهمدآ    
 يرامزر :میسانشیم ار امش ام« :تفگ و دمآ فرح هب ،دوب هدیشوپ بش سابل هک ینز    
 همه ام .مدیسرپ مه لته يدصتم زا و تامتخانش مه وتنروس وت نم ؟تسا تسرد ،تیُه
 اکیرمآ هب ارچ هک میسرپب میتساوخیم .یتسه یبوخ یلیخ يهشیپرنه هک مینکیم رکف
 ».ینکیمن يزاب رگید یلاع ملیف کی وت و يدرگیمنرب

 ار وا هک ینز .دندروآیم رد هدوهیب ياهراوطاوادا ،وا يارب ییاج ندرک زاب يارب همه    
 دوب »حیرفت لها« ياهنزریپ نآ زا یکی وا .دوبن يدوهی ،شايدوهی مسا مغرهب ،تخانشیم
 هدنام ناوج ،دوخ زا  رتناوج ياهلسن اب ینیشنمه ییاناوت نتشاد و يدرسنوخ نیرمت اب و
  .دوب

 بظاوم هک مینک يروآدای وت هب زور نیلوا نیمه میتساوخیم« :داد همادا یمرگ هب نز    
 یتنعل لحاس نیا ياهمدآ اما .دراد تیمها یلیخ وت تسوپ نوچ .ینازوسن ار تتسوپ شاب
 تتحاران فرح نیا و یشاب اهنآ لثم مه وت ادابم میدوب نارگن هک دنایتافیرشت ردق نآ
 ».دنک
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 سکچیه .ینکیم يزاب ملیف نیا وت مه وت میدرکیم لایخ ام« :تفگ وکسیککم مناخ    
 یلیخ وا هب نم رهوش هک ییاهدرم زا یکی .دنکیمن يزاب یک و دنکیم يزاب یک دنادیمن
 ار مود شقن وا هب عقاو رد .هدش باختنا یلصا ياهرگیزاب زا یکی ناونع هب ،دوب هدرک تبحم
 ییاهناجیه اب و مشچ يهتخیرمههب شیارآ اب ابیز دوب ینز وکسیککم مناخ ».دنداد
 .هدننکنارگن

 هتخاس یملیف اج نیا رگم ؟ملیف« :دیسرپ ،دوب هدیمهفن بوخ ار عوضوم هک يرامزر    
 »؟دوشیم

 ام .مینادیمن مه ام ،مزیزع« :داد خساپ هنانز دنلب و روآشدنچ يهدنخ اب زماربآ مناخ    
 ».میرگاشامت طقف ام .میتسین ملیف وت هک

 شدوخ زمادآ امام« :تفگ ،هنانز يرهاظ و نشور روب ياهوم اب یناوج ،يرفماد ياقآ    
 ،نزن دوخیب فرح « :تفگ و داد ناکت وا تمس هب ار شکنیع نویپمک ».تسا ملیف اپ کی
 مه شردام شاک تفگیم دوخ اب و درکیم هاگن اهنآ هب هدنمرش یتلاح اب يرامزر »!لایور
 يهسیاقم زا سپ هژیوهب ،دمآیمن ششوخ مدرم نیا زا وا نیقیهب .دوب هدمآ لحاس هب وا اب
 و یگداتفا .دندوب هدرک بلج ار شاهجوت لحاس رگید ياهتنا رد هک یهورگ اب اهنآ ینآ
 نامیشپ تدش هب و تعرس هب ناشدرس دروخرب نیا زا ار اهنآ شردام يراوتسا نامزمه
 ياهراتفر یهاگ و دوب هدیسر ترهش هب يرامزر هک دوبن هام شش زا شیب اما .درکیم
 رایسب شاییاکیرمآ يهنابآمتارکومد ياهراتفر رانک رد یناوجون يهرود نیا رد وا يوسنارف
 .دروآیم دوجو هب ار اهرسدرد هنوگنیا و دوب هدننکجیگ

 زا ،یکمکک زمرق تسوپ اب یناوختسا و رغال ،هلاسیس دوب يدرم هک وکسیککم ياقآ    
 سپس .دوب هدش هریخ ایرد هب تدم نیا مامت رد و دمآیمن ششوخ ملیف يهرابرد ندز فرح
  :دیسرپ شاخرپ اب و تشگرب يرامزر هب ور و درک شنز هب يدنت هاگن

 »؟ییاجنیا تسا تقو یلیخ«
 ».زور کی طقف«
 »!طقف«
 .درک هاگن همه هب بیترتهب هدرک ضوع ار عوضوم هک رکف نیا اب دعب
 یناوتیم ینامب رگا ؟ینامب اجنیا ناتسبات يراد دصق« :دیسرپ هاگآدوخان وکسیککم مناخ

 ».ینیبب دنهدیم شیامن هک ار یملیف
 عورش ار يرگید يهفیطل ادخ رطاخ هب ،تلویو نک سب« :دش رجفنم مشخ زا شرهوش    
 »!نک

  :تفگ و دیشک يدنلب سفن ،دش مخ زماربآ مناخ يوس هب وکسیککم مناخ    
 ».تسینابصع اقآ«    
 ینابصع هجوچیه هب .متسین ینابصع نم ،هن« :تفگ و درک در ار وا رظن شرهوش    
 ».متسین

 هیجوت يهمه ،تسشن شتروص يور هک یگنريرتسکاخ قرب .دوب هتفرگ رگ اراکشآ اما    
 هب و تساخرب شیاج زا و دش ربخاب شدوخ تیعضو زا ياهزادنا ات ناهگان .درک رثایب ار وا
 هدافتسا تصرف زا زین يرامزر .تفر وا لابند و دش دنلب مه شرسمه .داتفا هار هب بآ يوس
  .تفر ایرد تمس هب اهنآ رس تشپ و درک

 اب .درک باترپ قمعمک بآ نایم هب ار دوخ و دیشک یقیمع سفن وکسیککم ياقآ    
 .دنکیم لارک يانش هک دهد ناشن تساوخیم کشیب .دیبوکیم هنارتیدم رب هدوشگ ياهوزاب
 هک نیا زا و تخادنا یهاگن شربورود هب و داتسیا شیاجرس .دیرب شسفن هک دییاپن يرید
 .درک بجعت ،دوب لحاس سردید رد زونه
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 تقوچیه .مشکب سفن يروطچ ماهتفرگن دای زونه« :تفگ يرامزر هب ناسرپ یهاگن اب    
 ».دنشکیم سفن روطچ هیقب هک مدیمهفن تسرد

 ترس راب کی هبرض راهچ ره و یهدب نوریب ار تمدزاب بآ ریز هک تسا رتهب مرظن هب«    
 ».یناخرچب پچ ای تسار هب ندیشک سفن يارب ار

 هجریشهتخت ياپ ات دیهاوخیم .تسانش تمسق نیرتتخس ندیشک سفن نم يارب«   
 »؟مینک انش

 هدنار ولج و بقع هب بآ تاکرح اب و دوب هدیشک زارد هجریشهتخت يور يریشهلک درم    
 هب تدش هب و دش جک ناهگان هجریشهتخت ،دش کیدزن وا هب وکسیککم مناخ یتقو .دشیم
  :تفگ و دیشک هتخت يور ار وا و دش دنلب شیاج زا درم .دروخ شیوزاب

 يدولآمرش و هتسهآ يادص ».دروخب امش هب هتخت نیا ادابم هک مدوب نارگن شتسار«    
 .دوب هدید زور نآ ات يرامزر هک دوب ییاههرهچ نیرتنیگمغ زا یکی وا يهرهچ .تشاد
 هب لیام ياهوهق ياهمشچ و تشاد يدنلب يالاب بل و یتسوپخرس يهتسجرب ياههنوگ
 تساوخیم ییوگ .تفگ شناهد يهشوگ زا ار هلمج نیا .دوب هتفر دوگ یلیخ هک ییالط
 بآ يوت گنردیب .دسرب وکسیککم مناخ هب محازمیب و رادمخوچیپ يریسم زا شیادص
 .دش ناور لحاس يوس هب تکرحیب شاهدیشک ندب و دیرپ

 ار شندب ناهگان ،داتفا باتش زا یتقو .دندرک اشامت ار وا وکسیککم مناخ و يرامزر    
 یبابح چیه و دش دیدپان لماک سپس و دمآ الاب بآ حطس زا شرغال ياهنار .درک ات رمک زا
 .دنامن بآ يهنیس رب وا زا

 ».تسیبوخ رگانش« :تفگ يرامزر    
 هتفهن یبیجع مشخ وکسیککم مناخ يهلمج نیا رد ».تسیتخبدب نادیقیسوم اما«    
 دوب هدناشک هجریشهتخت يور ار دوخ ماکان شالت رابود زا سپ الاح هک شرهوش هب ور .دوب
 ناشن يدوخ ناربج يارب درکیم یعس درم .تشگرب دنک ظفح ار شلداعت دیشوکیم و
 ثرون بیا ياقآ يهرابرد متشاد« :تفگ وا هب وکسیککم مناخ .دروخ ولتولت هرابود یلو ،دهد
 ».تسیتخبدب نادیقیسوم اما ،دشاب یبوخ رگانش دیاش متفگ ،مدزیم فرح

 دوب هتخاس وا ار شنز يایند هک دوب راکشآ »هلب« :داد خساپ هارکا اب وکسیککم ياقآ    
  .دوب هدادن نز هب ینادنچ يدازآ ایند نیا رد و

 دروم دنمرنه« :تفگ هناداقن و تشگرب يرامزر تمس هب یتخس هب وکسیککم مناخ    
 رد زگره امش هک منکیمن نامگ .سیوج زمیج و لتنا جروج .تسا لتنا جروج نم يهقالع
 رهوش ،دش هتشون سیلوا رب اکیرمآ وت هک يدقن نیلوا اما ،دیونشب ار دارفا نیا مسا دوویلاه
 ».تشون نم

 میارب نالا راگیس خن کی .متشادیم راگیس خن کی یکشاک« :تفگ مارآ وکسیککم    
 ».تسا رتمهم

 »؟تربلآ میوگیمن تسرد .دزادرپیم نورد ملاع هب وا«    
 شدنزرف ود هب و دش بآ دراو يدیراورمدنبندرگ نز .دمآ نییاپ ناهگان شیادص    
 وا و دمآ الاب اههچب زا یکی ریز زا ،ناشفشتآ هوک لثم مه ،ثرون بیا دعب ياهظحل .تسویپ
 ،ابیز یشمارآ رد نز و دز دایرف یشوخ اب هتخیمآ یسرت اب هچب .درک دنلب شاهناش يور ار
 .درک اشامت ار اهنآ دنخبل نودب

 »؟تسا شنز وا« :دیسرپ وکسیککم مناخ زا يرامزر    
 هنارگریوصت و قیقد رایسب شیاهمشچ ».دنتسین لته وت اهنآ .تسا رویاد مناخ ،هن«    
 :دیسرپ و درک يرامزر هب ور دنت دعب ياهظحل .دوب هدش تام نز يهرهچ يور



دلارجزتیف تاکسا  

 »؟ياهدمآ نوریب روشک زا مه ًالبق ایآ«    
 ».ماهدناوخ سرد سیراپ وت نم ،هلب«    
 شهار ،يربب تذل اج نیا وت تیگدنز زا یهاوخب رگا هک ینادیم ًالامتحا سپ !ناهآ«    
 زا مدرم نیا یسرپیم دبال .يوشب انشآ يوسنارف ًاعقاو ياههداوناخ زا یضعب اب هک تسا نیا
 لحاس يور مدرم تمس هب شپچ يهناش اب »؟دنروآیم تسد هب يزیچ هچ ییانشآ نیا
 ار ناشتقو و دنوشیم دحتم مه اب کچوک ياههورگ تروص هب طقف« :تفگ و درک هراشا
 ياههدنسیون و اهدنمرنه نیرتهب و میتشاد ییاههمانیفرعم ام هتبلا .دننارذگیم مهاب
 ».تسا مدرم نیا اب هطبار يرارقرب ياهیبوخ زا نیا .میدرک تاقالم سیراپ رد ار يوسنارف

 ».تسا تسرد«    
 ».دنکیم مامت ار شنامر نیلوا دراد نالا نم رهوش الثم«    
 هدنام و درکیم رکف شردام هب طقف ،دوبن وا شیپ شساوح ًاعقاو يرامزر »؟يدج«    
 .هن ای دباوخب هتسناوت غاد ياوه نیا رد ایآ هک دوب

 سیلوا زا شنامر يهیلوا يهدیا« :دادیم همادا شیاهفرح هب وکسیککم مناخ اما    
 نیا رد .دشکیم لوط لاس دص ،تعاس راهچوتسیب ياج هب نم رهوش ناتساد طقف .تسا
 نیشام رصع ناسنا اب و هدرک باختنا ار يوسنارف يهدناماو و ریپ فارشا زا یکی هصق
 »...دنکیم شاهسیاقم

 ردقنیا ادخ هب ار وت ،تلویو ،ياو« :تفگ و درک عطق ار شفرح ضارتعا هب وکسیککم    
 هب ناهد ناتساد يارجام ،باتک پاچ زا شیپ دهاوخیمن ملد .وگن همه هب ار هصق عوضوم
 ».دننادب همه و دوشب وگزاب ناهد

 رد هک شیاههناش يور ار شربماشودبر و تشگرب لحاس يوس هب نانکانش يرامزر    
 يدرم .دیشک زارد ،باتفآ ریز ،نیمز يور هرابود و تخادنا دوب هتخوس هاتوک تدم نیمه
 رتچ هب يرتچ زا کچوک ناویل يدادعت و يرطب کی اب ،تشاد رس هب يراکراوس هالک هک
 رد همه الاح .دنتسویپیم مه هب و دندشیم رتلاحرس شناتسود و وا مد ره .تفریم رگید
 زا یکی هک درکیم لایخ يرامزر .دندوب هدش عمج هدشلصومههب ياهرتچ ریز هطقن کی
 ریز هک دنتسنادیم مه اههچب اتح .دناهتفرگ نشج شیارب هیقب و دوریم اجنآ زا دراد اهنآ
 نامگ يرامزر .دنداتفا هار هب نآ تمس هب همه و تسيزیگناناجیه ياهربخ گرزب رتچ
 .تساههمانرب نیا يهمه یناب رسهبهالک درم هک درکیم

 نیا یلیامجنپ رد نک رهش دیفس طخ اتح -دوب هدش هریچ نامسآ و ایرد رب رهظ    
 شخب زا ياهرط یخرسهنیس یتشک .دوب هدش وحم یباداش و یگزات زا یبارس رد لحاس
 زا هک ییاهرتچ ریز رد زجهب رظن هب .دناشکیم دوح رس تشپ ار ایرد رتهریت و رتتسدرود
 چیه رد ،داتفایم یقافتا اههمزمز و اهگنر نایم رد و دندوب ناما رد باتفآ میقتسم رون
  .تشادن نایرج يایگدنز لحاس نیا يهرتسگ زا يرگید يهطقن

 تسب ار شیاهمشچ يرامزر .داتسیا يرامزر یمدق دنچ رد و دش کیدزن وا هب نویپمک    
 يرات و هریت نوتس ود و درک زابهمین ار شیاهمشچ سپس .تسا باوخ رد هک درک دومناو و
 ،دوش دراو گنر ياهسام ربا زا يهدوت نورد هب مارآ دیشوکیم درم .دید دوب درم ياهاپ هک ار
 هتفر باوخ هب ًاعقاو يرامزر .دش رود و دش روانش غاد و هدرتسگ نامسآ نایم رد هدوت اما
 .دوب

 درم زجهب و تفای هدشاهر و یلاخ ار لحاس ،دش رادیب قرع زا سیخ یندب اب یتقو    
 نانچمه يرامزر .دوبن اجنآ سکچیه ،درکیم عمج ار رتچ نیرخآ تشاد هک رسهبهالک
 :تفگ و دمآ ولج درم .دزیم مه هب ار شیاهکلپ و دوب هدیشک زارد شیاجرس
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 نیا هب هک تسین بوخ تتسوپ يارب ،نیبب .منک ترادیب نتفر زا شیپ متساوخیم«    
 ».شینازوسب تعرس

 .درک هاگن دوخ زمرق و هتخوس ياهاپ هب يرامزر ».منونمم«    
 »!ياو«    
 اب رویاد کید اما ،درکیم توعد وگوتفگ هب ار درم هنوگنیا ،دیدنخ ییورشوخ اب    
 شراظتنا رد هک تفر یلیبموتا تمس هب یلحاس يرتچ و رداچ اب و دش رود اجنآ زا هلجع
 لابرغ و کگنچ ،لیب و تشگرب درم .دیوشب ار شنت قرع ات دش ایرد دراو كرتخد ریزگان .دوب
 لحاس ياپارس هب سپس .دیچ مه يولهپ ،ياهرخص فاکش نورد ار اهنآ و درک عمج ار
  .تسا هتشذگن اج يزیچ دوش نئمطم ات تخادنا یهاگن

 »؟تسا دنچ تعاس ینادیم« : دیسرپ وا زا يرامزر    
 ».رهظ زا دعب مینوکی ابیرقت« 
 .دنداتسیا ایرد زادنامشچ هب ور ود ره ياهظحل يارب
 زور دب یلیخ ياهتعاس نآ زا هک تسا نیا مروظنم .تسین يدب تقو« :تفگ رویاد کید

 ».تسین
 نشور یبآ يایند رد اورپیب و قوش اب ياهظحل يارب مه وا و درک هاگن يرامزر هب سپس 
 هب و تخادنا شاهناش يور ار شیاهترپوترخ نیرخآ رویاد کید .دش قرغ درم ياهمشچ
 تمس هب و داد ناکت ار شربماشودبر .دمآ نوریب بآ زا يرامزر .داتفا هار هب شلیبموتا تمس
 .تفر لته
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 ياههخاش تکرح اب .دندمآ يروخاذغ نلاس هب شردام و يرامزر هک دوب ود تعاس کیدزن
 زا رفن ود .دوب ناسون رد هدشاهر ياهزیم يور يرایسب ياهنشورهیاس هرجنپ تشپ ربونص
 فرح ییایلاتیا نابز هب دنلب يادص اب و دندیچیم مه يور ار اهباقشب هک اهتمدخشیپ
 يهدوسرف و هراپ ياذغ تروص ناشیارب و دندش تکاس نلاس هب اهنآ ندمآ اب ،دندزیم
 .دندروآ ار ناروتسر

 ».مدش قشاع لحاس رانک ،ینادیم« :تفگ شردام هب يرامزر    
  »؟یک قشاع«   
 کی قشاع ،دعب و دندوب یبوخ مدرم مرظن هب هک ییاهمدآ زا یگرزب هورگ قشاع لوا«
 ».درم

 »؟يدز مه فرح وا اب«
 ».مافخرس ییاهوم اب تسا هفایقشوخ یلیخ .مک کی طقف«    
 هشیمه ؟ینیبیم .دراد نز یلو« :دروخیم اهتشا اب مه ار شیاذغ و دزیم فرح يرامزر
 ».تسيروجنیا

 یناکما ره زا شاییامنهار يارب و دوب وا تسود نیرتهب ،زرییپسا یسلا مناخ ،شردام    
 اب زرییپسا مناخ اما .تسین عیاش مک امنیس لها نایم رد راک نیا شتسار .تفرگیم هرهب
 یگدنز رد ار دوخ یگدنز يدارمان درکیمن یعس نارگید مغرهب ،دوب داتسا نآ رد هکنآ
 شخبتیاضر جاودزا ود -دوب هدیدن یصاخ یتخس ای شجنر ایند زا وا .دنک ناربج شرتخد
 یکی .دوب هدش رهاظ رترابدرب مادک ره گرم زا سپ و دندوب هدرم شرهوش ود ره و تشاد
 هتشاذگ شیارب يزیچ ود ره هک شترا رتکد يرگید و دوب ماظنهراوس رسفا شیاهرهوش زا



دلارجزتیف تاکسا  

 يرامزر هب راشف اب .دهد لیوحت يرامزر هب هدروخنتسد ار اهنآ هک درکیم یعس وا و دندوب
 ییارگلآهدیا مخت شیاهیگتشذگدوخ زا و شايژرنا ششخب اب و هدروآ راب يوق و مکحم ار وا
 يرامزر هکنآ اب .دیدیم وا هاگن زا ار ایند و تشاد ردام هب ور مه يرامزر .دوب هتشاک وا رد
 ،دشیم تیامح ،شدوخ يرگید و ردام یکی ،هفالغود ینشوج اب و دوب »یحول هداس« يهچب
 رطاخ هب ،لاح ره هب .تشادن ياهنایم چیه ییارگیحطس و یگیامیب ،یچوپ اب نامزمه
 زا ار وا هک هدیسر نآ تقو درکیم ساسحا زرییپسا مناخ رگید الاح ،امنیس رد شایبایماک
 و يرورض ،دنمورین مسیلآهدیا نیا يرامزر رگا ،رگید يوس زا !دریگب ریش زا یحور رظن
 دوش شرازآ ببس هک نآ زا شیب ،درکیم زکرمتم شدوخ زا ریغ يزیچ يور ار یلیمحت
 .درکیم شلاحشوخ

 »؟يراد تسود ار اجنیا سپ«    
 مه رگید رفن دنچ .درذگب شوخ مه ام هب دیاش ،میوشب انشآ اهمدآ نیا اب مه ام رگا«    
 هک اج ره .دنتخانشیم ارم هکنیا لثم .دندوبن دنسپلد ردقنآ اهنآ اما ،دندوب لحاس يور
 ».دناهدید ار »اپاپ رتخد« ملیف همه ،میورب

 یلکش هب سپس ،دنک شکورف وا ییاتسدوخ يهلعش ات دنام رظتنم زرییپسا مناخ    
 »؟ینیبب ار يديرب لرا يوریم یک ،يدروآ مدای دش بوخ ،یتسار« :تفگ یعیبط

 تحارتسا بوخ و یتسین هتسخ امش رگا هتبلا ،میورب دیاب رصع زورما مدرک رکف«    
 ».ياهدرک

 ».ورب اهنت .میآیمن نم«    
 ».مینکیم ربص ادرف ات سپ«    
 فرح يوسنارف يارب .تسین رود یلیخ اجنآ ات .يورب اهنت تدوخ هک دهاوخیم ملد«    
 ».يرادن یلکشم هک مه ندز

 »؟مشاب هتشادن نداد ماجنا يارب يراک نم هک دوشیم چیه !ردام«    
 ».دشاب نامتکرح زا شیپ زور ود یکی دیاب اما ،ورب دعب سپ ،بخ«    
 ».ردام ،بوخ رایسب«    
 نیمزرس نیا ِییاکیرمآ نارفاسم رب ناهگان هک یلالم و یتخاونکی زا ود ره راهان زا دعب    
 زا ییادص چیه ،دشیمن داجیا اهنآ رد ياهزیگنا چیه .تفرگ ناشلاح ،دش هریچ بیرغ
 يوهایه ندرک مگ اب .دناوخیمن ار ناشرکف زا ياهرذ یسک ،تساوخیمن ار اهنآ نوریب
 .تسا هدش فقوتم نیمز زا هطقن نیا رد یگدنز هک دندرک ساسحا ناشترهش و تردق

 اجنیا زور هس طقف« :تفگ شردام هب يرامزر ،دنتشگرب ناشقاتا هب هک یماگنه    
 ».مینامیم

 دناچیپیم ناتخرد نایم هب ،دناخرچیم وس ره هب ار مرگ ياوه یمیالم داب هرجنپ تشپ    
 .دروآیم نورد هب اههرکرک يالهبال زا و

 »؟دوشیم هچ يدش شقشاع لحاس رانک رد هک يدرم نآ اب وت فیلکت سپ«    
 ».متسین مزیزع ردام زجهب سکچیه قشاع نم«   
 تکرح ياهتعاس يهرابرد رپ سوگ اب ياهقیقد دنچ و داتسیا راظتنا نلاس وت يرامزر    
 .دروآ رطاخ هب ار شاهفرح بسانم راتفر و دمآ دوخ هب لته یشنم ياهظحل .دز فرح راطق
 تکرح راطق هاگتسیا تمس هب رادربنامرف ياهتمدخشیپ زا رفن ود و لته سوبوتا اب يرامزر
 :دیوگب تساوخیم شلد و دیشکیم تلاجخ اهنآ مارتحا زا یکاح توکس زا هار رد .دندرک
 تیذا امش ندز فرح زا نم .دیربب تذل ناتیاههظحل نیا زا و دینزب فرح ،دیشاب تحار«
 ».موشیمن
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 -نهآهار ياهتکرش یتاغیلبت نشور ياهولبات ،دوب هدننکهفخ کی يهجرد يهپوک    
 يایرد زا -ینوماش یناتسمز ياهشزرو ،ژناروا رهش رتائتیفمآ ،لرا رد دراگ ود نوپ ریوصت
 ماجرف رد هشیمه هک ییاکیرمآ ياهراطق مغرهب .دوب رتهزات نوریب نایاپیب و شوجوبنجیب
 زیمآشنزرس نوریب رتشوجوبنجیب و رتمارآ يایند مدرم هب و دندوب قرغ دوخ تخس
 .تشذگیم نآ لد زا یمرن هب هک دوب ینمد و تشد زا یشخب دوخ راطق نیا ،دنتسیرگنیم
 اب ار اههزادگ و دروآیم رد تکرح هب ار امرخ ياهتخرد گرب يور رابغ شسفن مدزاب
 نوریب هب هرجنپ زا رگا هک دوب نئمطم يرامزر .تخیمآیم مهرد اهغاب يهدشکشخ ياهدوک
 .دشکب لخاد هب ار اهلگ شتسد اب دناوتیم ،دوش مخ

 هدیباوخ ناشلیبموتا وت یسکات ياههدننار زا رفن هدزاود هد نک رهش راطق هاگتسیا رد    
 دیفس نهآ لثم گرزب ياهلته و ابیز ياههاگشورف ،ونیزاک ،اهورهدایپ دادتما رد .دندوب
 رهش نیا رد هک دوبن یندرکرواب يرامزر يارب .دندوب ناتسبات يایرد يهرهچ رب یکسام
 رد شرفس زا ،درکیم راتفر زور ردم اب گنهامه ياهزادنا ات هک وا .دشاب مه يرگید »لصف«
 رد هک دندوب هدنام مدرم هکنیا لثم ،هدمآ گرم يارب ییوگ ،دیشک تلاجخ یمک لصف نیا
 اجنیا وا ،هدنیآ روشرپ ناتسمز و هتشذگ طاشنرپ ناتسمز نایم ِشوجوبنجیب لصف نیا
 .دراد نایرج لامش رد یعقاو ناجیه نامز نیا رد یتقو صوصخب ،دنکیم راکچ

 .دید ییانشآ يهرهچ ،دمآ نوریب هناخوراد زا لیگران نغور يرطب اب يرامزر یتقو    
 هک تفر ینیشام تمس هب و تشذگ وا رانک زا شلاب و نسوک لغب کی اب هک دوب رویاد مناخ
 ترچ هک ياهدننار .درک سراپ شیارب ياهدیشک و هاتوک ِهایس گس .دوب كراپ نابایخ يوت
 درسنوخ و هتسارآ شیابیز تروص .دش لیبموتا راوس رویاد مناخ .دیرپ باوخ زا ناهگان ،دزیم
 هدش هریخ مولعمان ياهطقن هب و ولج تمس هب میقتسم ،بقارم و هوکشاب شیاهمشچ ،دوب
 تشاد نت هب ینشور زمرق سابل .دوب ینیچ یگس يوم لثم شاییالط میخض ياهوم .دوب
 .دوب هنهرب شاهزنرب ياهاپ قاس و

 تزاروک نابایخ رد هیلازد هفاک هب يرامزر .دوب هدنام تعاسمین راطق تکرح ات زونه    
 زا ياهتسد و دندوب هدرتسگ گنرزبس ینشورهیاس اهزیم يور نابایخ ناتخرد .تفر
 ناگدنونش هجوت اکیرمآ شیپ لاس ياهگنهآ و سین لاوانراک گنهآ نتخاون اب ناگدنزاون
 گنینویا يدرِتس« و »زمیات« يهمانزور ود يرامزر .دندرکیم بلج ناهج رد ار دوخ یلایخ
 ار تسپ يهمانزور ،دیشونیم دان ومیل یناویل هک یلاح رد و دیرخ شردام يارب ار »تسپ
 رتیعقاو ار دون يههد مهبم موسروبادآ وا .دناوخ ار یسور ياهدازهاش يهمانیگدنز و درک زاب
 ،لته رد هک دوب یساسحا نامه نیا .دیدیم يوسنارف يهمانزور ياهرتیت زا رتانشآ و
 يدژارت و يدمک رد هک ياهراق يهرخسم و روجان ياهزیچ ندید نوچ .دوب هدزرآ ار شرطاخ
 رگید الاح ،دوب هدومزآان دب زا بوخ صیخشت رد و ،دوب هدش يداع شیارب دوب سانشرس
 نیگمغ یقیسوم .تسا روآلالم و یهت هسنارف رد یگدنز هک دیسریم هجیتن نیا هب تشاد
 رد يزور هک ار یخلت یقیسوم و درکیم رتيوق وا رد ار ساسحا نیا مه ناگدنزاون هورگ
 سوگ لته هب و تفریم اجنآ زا هکنیا زا .دروآیم شدای هب ،دوب هتخاون تابورکآ شیامن
 .دوب لاحشوخ ،تشگیمرب

 نیمه هب .دنک انش تسناوتیمن زور نآ يادرف هک دوب هتخوس ردقنآ شیاههناش تسوپ    
 شرفس هنیزه يارب يرامزر نوچ( دنتفرگ یلیبموتا رایسب ياهندز هناچ اب شردام و وا لیلد
 ناوارف ياههناخدور ياتلد هک اریویر دادتما رد و )دوب هدرک باسح ار تنس ره هسنارف هب
 يامنهار ،دوب فوخم ناویا هرود زا هیسور رازت لثم هک مه هدننار .دندیخرچ ،دوب
 نشور اهنآ شوماخ نهذ رد ولراک تنوم ،سین ،نک هوکش اب ياهمان .دوب ياهتشامگدوخ
 اجنیا هب هک یناهاشداپ ،درکیم همزمز نهک دهع ناهاشداپ زا ناششوگ رد و دشیم



دلارجزتیف تاکسا  

 هب ار ناشییادوب نامشچ هک يدنه ناریما زا ای دنریمب ای دنماشایب و دنروخب ات دندمآیم
 ياههرود دای هب ار هتفه ياهزور هک یسور ناگدازهاش زا ای ،دنتخودیم یسیلگنا ياهنیرلاب
 رد هک دوب اهسور يوب ،همه زا شیب .دندرکیم لدب کیتلاب ياهبش هب ناشلالج و هوکش
 ناشیاهیلاقب و اهیشورفباتک يهتسب ياهرد تشپ زا هک ییوب ،دیچیپیم لحاس دادتما
 ياهرد ،تفرگ نایاپ شوجوبنج لصف لیروآ هام رد یتقو شیپ لاس هد .تساخیمرب
 يارب و دش عمج اهزیم يور زا ناشبوبحم نیریش نیاپماش و دش لفق سکدترا ياسیلک
 میمصت کی نیا اما ».میدرگیمرب دعب ناتسمز« :دنتفگ دوخ اب ،دش ناهنپ ییاج رد دعب لاس
 .دنتشگنرب زگره رگید اریز .دوب هدزباتش

 ياهقیقع يزمرق هب زیمآزمر ياهویش هب هک ییایرد رانک زا روبع ،بورغ ماگنه    
 اههناخیوشخر ياهبآ یبآ هب و زبس ياههریش يزبس هب ،یکدوک ياههتخالاغز و گنراگنر
 هک یمدرم رانک زا نتشذگ .دوب شخبتذل لته تمس هب نتفر ،تسنامیم بارش یگریت هب و
 ياهتخرد يارو زا هک یکیناکم ياهونایپ ياهتن هب و دندروخیم اذغ ناشیاههناخ ولج
 مخوچیپرپ يهداج زا یتقو .دوب ریذپلد دندادیم شوگ ،دشیم شخپ اهاتسور ياههفاک روگنا
 رد هک یبترم و زبسرس ناتخرد هوبنا لد زا و دندیچیپ سوگ لته تمس هب لحاس ییالط و
  ...دزیم هسرپ اهزیراک يایاقب رس رب و دوب هدمآ نوریب هام ،دنتشذگ تفریم ورف یکیرات

 يدنبهشپ نورد زا يرامزر و دمآیم زاوآ و صقر يادص لته تشپ ياههپت يور ییاج    
 یطاشنوروش اهیکیدزن نیا رد ییاج هک دش هجوتم ،دیشخردیم هام يهنوگحبش رون ریز هک
 حبص ادرف دیاب هک تفگ دوخ اب .داتفا لحاس رانک بوخ مدرم دای هب هظحل نیا رد .تساپرب
 کچوک هورگ ایند زا هشوگ نیا رد اهنآ درک رکف رگید يوس زا اما .دورب ناشغارس هب
 ناشناکدوک و اهگس ،يریصح ياهشرف ،اهرتچ هک نیمه و دناهداد لیکشت ياهدنسبدوخ
 نیا درگادرگ و دننزیم ياهقلح اههسام زا شخب نآ يور ،دنتفرگ ناماس لحاس زا ییاج رد
 اب ار شرگید حبص ود لاح ره رد هک درک مزج ار دوخ مزع .دندنبیم يراوید اب ار هقلح
 .دنکن يرپس یسک
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 زونه وا و دندوب هدماین لحاس هب زونه وکسیککم يهداوناخ .دش لح شلکشم نیا اما    
 زا هک روبوم تماقدنلب درم و رسهبهالک درم هک دوب هدرکن نهپ نیمز يور ار شربماشودبر
 .دندمآ وا يوس هب و دندرک اهر ار هورگ ،دزیم فرح هرا اب اهنوسراگ ندرکهمینود

 نوریب ار شنورد تاساسحا ناهگان و »!ریخب حبص« :تفگ و دمآ رتکیدزن رویاد کید    
 ام عمج زا زورید ارچ منیبب وگب ،يدشن ای يدش زوسباتفآ هک مرادن راک ،نیبب« :تخیر
 ».میدش تنارگن ام ؟يدرک يرود

 هب ار اهنآ يهزاجایب دورو ،شاهنامداش و میالم يهدنخ اب .تسشن و دش دنلب يرامزر    
 .تفریذپ یمرگ

 میوریم میراد الاح .هن ای لحاس ییآیم میتسنادیمن مه زورما« :داد همادا رویاد کید
 ».دییایب ام اب مینکیم توعد ًامسر مه امش زا .میشونب يزیچ و میروخب ییاذغ

 تبقارم وا زا هک دوب هتفهن هدعو نیا شیادص رد ؛دمآیم باذج و نابرهم رظن هب    
 زا ینایاپیب قفا و دوشگ دهاوخ وا يور هب ار ياهزات يایند رگید یقیاقد و درک دهاوخ
 یفرعم يهدهع زا يرامزر مان هب هراشایب کید .درتسگ دهاوخ وا يور شیپ یلاع ياهزیچ
 یگدنز هب مارتحا اب و دنتخانشیم ار وا همه هک دنامهف وا هب مرن سپس و دمآرب وا
 شتیقفوم زور نیلوا زا يرامزر هک یمارتحا - دندرکیم يراددوخ نآ زورب زا شایصوصخ
 .دوب هدیدن رنه لها زجهب سکچیه زا
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 باتک ياهقرو يالهبال رد ،دوب هتخیوآ شیاهدیراورم زا شاهزنرب رمک هک رویاد لوکین    
 راهچ و تسیب ،يرامزر نامگ هب .درکیم وجوتسج ار دنلیرم غرم تخپ روتسد ،يزپشآ
 نیا تیعقاو اما ،درک فصو »یتنس يابیز« ترابع اب دشیم دیاش ار شتروص .دشیم هلاس
 هک ياهنوگ هب ،دوب هدش یحارط دننامیب و قیمع يراگنوشقن و راتخاس اب زاغآ زا هک دوب
 وا تیصخش و يوخوقلخ هب هک يزیچ ره و اهگنر و اهوربا یگدنزرس و بیکرت ییوگ
 هدروخ ملق ییابیز يوس هب سپس و دوب هتفرگ لکش رگسیدنت ندور لیم هب ،دشیم طوبرم
 هب راک تیفیک و رثا زا تسناوتیم یشزغل نیرتکچوک هک ییاج ات دوب هدش هدیشارت و
 نامک ،دوب هدرک رطخ تخس شندزملق يارب رگسیدنت هک ینابل .دهاکب ریذپانناربج ياهنوگ
 .اههلجم دلج يور ریواصت رگید زا زیامت هجو نامه اب اما ،دوب ياهلجم دلج يور دیپوک

 تفلک شیادص »؟ینامب اجنیا ینالوط یتدم يارب يراد میمصت« :دیسرپ وا زا لوکین    
 .دوب نشخ اتبسن و

 خساپ ماهبا اب و دننامب رگید هتفه کی تسا نکمم هک دز يرامزر نهذ هب نیا ناهگان    
 :داد

 رد سرام هام .میاهدش جراخ روشک زا هک تساهتدم شتسار .ینالوط یلیخ هن«    
 ،ملیف کی وت يزاب عقوم هیوناژ ».میدمآ شیپ لامش تمس هب مکمک و میدمآ دورف لیسیس
 ».مربیم رسب يدوبهب يهرود رد زونه الاح ات زور نآ زا و مدرک ولهپهنیس

 »؟يدرک ولهپهنیس هک دش یچ !مفساتم«
 یصوصخ ياهزیچ يهرابرد ندزفرح زا يرامزر ».انش راب کی رطاخ هب طقف«    
 نآ و متسنادیمن مه مدوخ و مدوب هدروخ امرس هکنیا لثم ،بوخ« .دوب رازیب شایگدنز
 نارگ رایسب هنحص نویساروکد .مدزیم هجریش زینو لاناک يوت دیاب یشقن يارجا يارب زور
 اج نامه مردام .مدیرپیم بآ وت اهراب و اهراب ،رهظ ات حبص زا دیاب نیاربانب .دوب هدش مامت
 نارگید هک نآ زا شیپ دعب »مدرک ولهپهنیس هرخالاب و تشادن هدیاف اما ،تشاد رتکد کی
  »؟ار ناکم نیا ؟دیراد تسود ار اجنیا« :درک ضوع ار عوضوم هدارااب ،دنیوگب يزیچ
 رس ».دناهدرک شفشک ناشدوخ .دنشاب هتشاد تسود دنروبجم« :تفگ هتسهآ ثرون بیا
 رویاد ياقآ و مناخ يور هقالع و رهم اب شهاگن هک ییاج ات دناخرچ هتسهآ ار شفیرش
 .داتسیا

 »؟دیدرک شفشک امش ؟هرآ«
 قیوشت ار سوگ ام .دندرکن لیطعت ار لته هک تسیناتسبات نیمود طقف نیا« :تفگ لوکین
 ار شدوخ جرخ هتبلا .دراد هگن لته وت نابهگن کی و تمدخشیپ کی ،زپشآ کی هک میدرک
 ».دروآیم رد مه رتشیب لاسما و دروآ رد

 ».دیتسین لته وت هک امش اما«
 ».میتخاس نامدوخ يارب هناخ کی مرات رد الاب نآ ام«
 يهمه شتسار« :دناشوپب ار يرامزر يهناش يور باتفآ ات درکیم اجهباج ار يرتچ کید

 ،دننکیم باختنا یسیلگنا و یسور نارفاسم ار لیوود لثم ،روشک نیا یلامش ياهشخب
 .میریسمرگ قطانم زا اهییاکیرمآ ام زا یمین یلو .دنهدیمن تیمها امرس هب دایز اهنآ نوچ
 ».میدمآ هقطنم نیا هب ور ام نیمه يارب

 :دیسرپ ناهگان ،دزیم قرو ار »دلاره كرویوین« يهمانزور هک ینیتال ناوج درم    
 :درک ندناوخ هب عورش يوسنارف يهجهل هت اب و »؟دنتسه یتیلم هچ زا اهنیا سپ«    

 .منکیمن شدایز .دناهتفرگ قاتا هویو رد سالاپ لته وت سینوب مادام ،وکسالو یلدناپ ياقآ«
 مادام ،لبوت سیوم ،سیام وتور ایلامآ ایرام ،ویلوت میپارس ،شاپ مادام ،اکنودم انیروک



دلارجزتیف تاکسا  

 رتبلاج همه زا یکی نیا !سوموم د اوونج و ولگوفسوی ادنالوی ،ردناسکلا لتساپآ ،سیروگاراپ
 و مینیبب ار سوموم د اوونج و میورب هویو هب رفس کی دزرایم .سوموم د اوونج ،تسا
 ».میدرگرب

 تکرح کی اب ار شمادنا سپس ،دش دنلب شیاج زا و داد تسد زا ار شرارق ناهگان    
 یلو ،يوق یندب و تشاد يدنلب دق .دوب رتناوج ثرون و رویاد زا یلاس دنچ .دیشک عیرس
 هاگن رد .تشادن ندب رب یتشوگ چیه اهوزاب و اههناش دنمورین تالضع زجهب و دوب رغال رایسب
 هب هک دشیم هدید شاهرهچ رد ترفن یمک هشیمه اما ،دمآیم هفایقشوخ رظن هب لوا
 یتقو ،وا زا ندش ادج زا سپ همه نیا اب .دزیم همطل شاياهوهق نامشچ ذوفن و ششخرد
 زا هک شناوج یناشیپ و دشیم شومارف یگلصوحیب ماگنه ندنام شوماخ رد شایناوتان
 رد شنامشچ تیباذج ،تفریم دای زا ،دوب هتفرگ كورچ و نیچ رمثیب ياههصغ و مخا
 .دشیم هدنز رطاخ

 ،میدید مه بوخ مسا دنچ اهییاکیرمآ ربخ شخب رد شیپ يهتفه« :تفگ لوکین    
 »؟دندوب یچ رگید ياهمسا ... و رتسیوا نلوا مناخ الثم

 ».دوب شلف سا ياقآ مه یکی« :داد خساپ نامزمه و دش دنلب شیاج زا مه رویاد    
 نوریب اههسام يالهبال زا ار اههزیرنش و درک عورش ار شراک يدج و تشادرب ار شکگنچ
 .دیشک

  »؟درکیم رومروم ار مدآ هک دوبن مسا نیمه ....شلف سا .تسا تسرد ،هرآ«    
 رتتکاس شردام زا اتح وا هک درک ساسحا يرامزر .دوب توکس هشیمه لوکین اب     
 كاروخ تخپ شور لوکین .دندزیم فرح شکارم يهرابرد يوسنارف نابراب و ثرون بیا .تسا
 یمک يرامزر .درک نتخود هب عورش سپس و درک تشاددای هلجم يور زا ار شرظن دروم
 هیاس ناشرس رب همیخ نوچ هک گرزب نابیاس راهچ .دز کحم ار ناشیاههیثاثا و بابسا
 زیچ دنچ و ،يداب یکیتسالپ کقاتا ،سابل ندرک ضوع يارب يرفس مامح قاتا ،تخادنایم
 لیاسو دیلوت راجفنا نیلوا لوصحم ؛دوب هدیدن ار اهنآ زا مادکچیه نامز نآ ات يرامزر هک ون
 هک دیسر هجیتن نیا هب .اههدننکفرصم زا هورگ نیلوا تسد رد دیاش و ،گنج زا سپ سکول
 نیا زا هک دوب هدروآ راب يروط ار وا شردام هچرگ و ،دنشاب تسرپدم یلیخ دیاب مدرم نیا
 اتح اریز .تشادن یساسحا نینچ هورگ نیا هب تبسن ،دنک زیهرپ رن ياهروبنز لثم اهمدآ
 ندرک تسرد الثم ،دوب هتفهن یفده ،یهاگحبص توخر لثم تسرد ،ناشلماک توخر رد
 وا هک ییاهزیچ يهمه اب هک يايروآون اب هتخیمآ يراک ای و یتهج يوس هب تکرح ،يزیچ
 هکلب ،دیجنسیمن رگیدکی اب ار اهنآ يهطبار تشرس شاغلابان نهذ .تشاد قرف تخانشیم
 طباور زا ياهکبش هک تفایرد همه نیا اب اما ،دوب شدوخ هب تبسن اهنآ راتفر نارگن طقف
 یبوخ یلیخ راگزور مه رانک رد هک دیسر هجیتن نیا هب و تساهنآ نایم يریذپلد ینیبانیب
 .دنراد

 و درجم ياهظحل يارب ار مادک ره و درک زادنارب ارذگ یهاگن اب و بیترت هب ار اهدرم    
 همه .تشاد قرف رگید درم ود اب کی ره ییاریگ اما دندوب اریگ هس ره .دید کلام نودب
 و هتشذگ یگدنز زا یشخب یمرن و ینابرهم نیا وا نامگ هب و دندومنیم میالم و نابرهم
 وا .دوبن هیبش شاییامنیس ياهراکمه راتفر هب چیه و ،ثداوح زا هدمآرب هن ،دوب ناشهدنیآ
 هک ییاهنادرگراک تنوشخ و يدنت اب هک دیدیم یقیمع تیساسح اهنآ نایم رد نینچمه
 اهنت اهنادرگراک و اهرگیزاب .دوب توافتم دندوب رکفنشور ياهناسنا يهنومن شایگدنز رد
 هب طقف هک جلاک ياهرسپ نگمهان و هتخانشان تیعمج زین و تخانشیم هک دندوب ینادرم
 لیصحت نایاپ ینامهم رد شیپ لاس هک ییاهنامه .دندوب دنمهقالع لوا هاگن رد قشع
 .دوب هدید لیی هاگشناد
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 يراتفر .وگهیانک و نیبدب رتشیب و دوب يزورما رتمک نابراب .دندوب توافتم رفن هس نیا    
 خوش عبط ،شایتلاجخ رهاظ تشپ رد ثرون بیا .تشاد يرسرس اتح و یمسر
 يدج تشرس شتسار .جیگ مه و درکیم مرگرس ار يرامزر مه هک تشاد ياهدننکدیماان
 .دشاب هتشاد یبوخ ساسحا بیا هب تبسن هک دشیم عنام يرامزر

 گنر .دوتسیم ار وا توکس رد يرامزر و دوب یلماک درم نایم نآ رد رویاد کید اما    
 يهیال هک ،شرس هاتوک ياهوم گنر نینچمه ،دزیم یخرس هب شاهتخوسباتفآ تسوپ
 ییاهمشچ و دوب زیت یمک شاینیب كون .دشیم هدید شیاهتسد و اهوزاب يور نآ زا یکزان
 و دنکیم هاگن یسک هچ ياهمشچ هب هک دوب مولعم بوخ .تشاد فافش و دنت یبآ گنر هب
 اعقاو رگم نوچ .تسا دنیاشوخ اهناسنا يهمه يارب هجوت نیا نامگیب .دنزیم فرح هک اب
 زیچ هن ،يواکجنک يور زا ای ارذگ طقف اما دتفایم مدآ هب اههاگن ؟دنکیم هاگن مدآ هب یسک
 اب اما ،دوبریم ار همه لد تشاد دوخ رد هک يايدنلریا گنهآ كدنا اب ،شیادص .يرگید
 اهنیا هک دیدیم وا رد ینامرفدوخ و يرادنتشیوخ ،یلدگنس زا ییاپدر يرامزر همه نیا
 نامه رد لوکین و درک باختنا ار وا نایم نیا زا يرامزر ،هآ .دوب زین وا دوخ ياهیگژیو همه
 .دینش دراد بحاص کید هک ار وا کچوک هآ و دید ار باختنا نیا و درک دنلب ار شرس نآ

 روینیس و يرفماد ياقآ ،زماربآ ياقآ ،وکسیککم ياقآ و مناخ هک دوب رهظ ياهیکیدزن    
 هب یمشچریز شندرکاپرس ماگنه و دندوب هدروآ يون نابیاس .دندمآ لحاس هب نویپمک
 اب هک وکسیککم ياقآ زجهب ،دش هدامآ رتچ هک نیا زا دعب .دندرکیم هاگن رویاد يهداوناخ
 عقوم کید .دندیزخ نآ ریز هب دونشوخ يرهاظ اب هیقب ،دنام رتچ نوریب زیمآرخسمت يهفایق
 هتسهآ ،تشگرب ناشدوخ نابیاس هب یتقو .تشذگ ناشرانک زا ،اههزیرگنس ندرک عمج
 :تفگ

 ».دنناوخیم ار یتسیزمه نییآ باتک مه اب دنراد ناوج درم ود«    
 ».دننک بیکرت مه اب ار ناشرکف تیفیک دنهاوخیم« :تفگ بیا    
 يرامزر اب هجریشهتخت يور لوا زور نامه هک ياهزنربتسوپ ناوج نز ،ثرون يرم     
  :تفگ ،تشاد ییامندوخزا ياهقراب هک يدنخبل اب و تشگرب انش زا ،دوب هدش ورهبور

 ».دندمآ مه شوجوبنجیب مناخ و اقآ سپ«    
 هتبلا .دنتسه اقآ نیا ياهتسود زا« :تفگ و درک هراشا بیا هب يروآدای يارب لوکین    
 »؟دنایباذج ياهمدآ اهنآ ینکیمن رکف .دنزب فرح اهنآ اب دوریمن ارچ منادیمن

 منکیمن رکف طقف نم ،دناباذج یلیخ اهنآ هک منکیم رکف نم« :تفگ دییات هب بیا    
 ».نیمه !دناباذج اهنآ هک

 لحاس نیا هب يدایز تیعمج ناتسبات لاسما نم رظن هب« :تفگ و تفریذپ لوکین    
 درک زادنارب ار ربورود ».هدرک تسرد هسام هپت کی زا کید هک یلحاس ،ام لحاس هب ،دناهدمآ
 ،يرگید رداچ ریز ،ناشرس تشپ هک ياهچب راتسرپ هس شوگ هب ات دروآ نییاپ ار شیادص و
 یلیخ ،دندوب هدمآ لاسراپ ناتسبات هک ییاهییایناتیرب زا اهنیا هتبلا« :دسرن دندوب هتسشن
 !تسا دیفس ردقچ نامسآ !تسیبآ ردقچ ایرد نیبب هک دندزیم داد زیرکی اهنآ .دنرتهب
 »!تسا خرس ولوچوک یلن ینیب

  .درادرب ینمشد رس وا اب لوکین دهاوخیمن شلد زگره هک درک ساسحا يرامزر    
 هک ییاقآ نآ امش دورو زا شیپ زور .يدیدن ار ناشیاوعد وت یلو« :داد همادا لوکین    
 »...دهدیم هرک ای لیئوزاگ ینعم هب يزیچ يادص شمسا  هک نامه ،تسا لهاتم

 »؟وکسیککم«    



دلارجزتیف تاکسا  

 شتروص هب و تشادرب هسام یتشم شنز و تفرگرد ثحب شنز و وا نیب هصالخ ،هرآ«    
 هدش كوش ام .درک ورف اههسام يوت ار شتروص و تسشن شنز يور قح هب مه وا .دیشاپ
 ».دشیم ناشیجنایم و تفریم کید تساوخیم ملد نم .میدوب

 رتهب منکیم رکف« :تفگ شیاپ ریز ریصح هب ناشیرپ و هریخ یهاگن اب رویاد کید    
 ».منک توعد ماش کی هب ار اهنآ و مورب تسا

 ».يورن تسا رتهب ،هن« :داد باوج باتش اب لوکین    
 روخمد اهنآ اب ایب ،اجنیا دناهدمآ هک الاح .تسیبوخ یلیخ راک نیا نم رظن هب«    
 ».میوشب

 .میروخمد مه اب یباسح نامدوخ ام« :تفگ و درک يراشفاپ دوخ رظن رب هدنخ اب لوکین    
 سابل اههچب« :درک رتدنلب ار شیادص دعب ».دورب ورف اههسام يوت مغامد دهاوخیمن ملد نم
  ».دیشوپب ار ناتیانش

 ار انش مسا هک ینامز ره و دنام دهاوخ شرطاخ هب انش نیا هک درکیم رکف يرامزر    
 بآ تمس هب نامزمه هورگ ياضعا يهمه .دروآ دهاوخ دای هب ار زورما رایتخایب ،دونشب
 ات دندوب ایرد هب دورو يهدامآ الماک یلیمحت و ینالوط یتسس زا سپ همه ییوگ .دنتفر
 .دنراپسب بآ یکنخ هب ار دیفس ياهبارش و دنت ياهاذغ فرصم رد يورهدایز زا یشان ترارح
 رد حلاصم زا هک میدق ياهندمت ياهزور لثم تسرد ،دوب يدنلب زور رویاد يهداوناخ زور
 .دنتفاییم تسد یهدزاب نیرتهب هب نآ راذگ ره زا و دندربیم ار هرهب نیرتشیب دوخ سرتسد
 یفرحرپ تقو ات انش هب ندشبذج يهلحرم نیا زا هک تسنادیمن يرامزر هظحل نآ رد
 تبقارم وا زا کید هک تشاد ار ساسحا نیا زاب اما .تسه مه يرگید راذگ یسنورپ راهان
 هک دوب يروتسد ییوگ ،دربیم تذل يدماشیپ ره هب شنکاو زورب زا يور نیا زا .دنکیم
 .درکیم ارجا دیاب

 هب سابل اب کید .داد شرهوش هب ،درکیم راک نآ يور هک ار یبیجع سابل لوکین    
 ادصورس دمآ نوریب يروت يامنندب هاتوک یکشم راولش اب یتقو و تفر سابل ضیوعت رداچ
  .تسا ندب گنر نآ يرتسآ هک دش مولعم کیدزن زا اما .داتفا هار هب ياهمهمه و

 تفگ دوشیم راتفر نیا هب ،بخ« :تفگ هدننکراوخ یتلاح اب وکسیککم ياقآ    
 ترذعم« :تفگ و تشگرب نویپمک ياقآ و يرفماد ياقآ هب ور سپس و »!ییارگسنجمه
 »!مهاوخیم

 یگدنز تمیقنارگ یگداس هب وا يهنامیمص شنکاو نیا ببس .دیدنخ زیرزیر يرامزر    
 هکنیا زا و دوب هاگآان یگدنز نیا یگدولآهانگ و یگدیچیپ زا اریز .دوب شایماخ اهرویاد
 یگداس هک تسنادیمن و ،یفیک هن دوب ایند رازاب ياهنیرتهب زا یّمک ياههدیزگ اهنآ ییاراد
 یشخب لصاح هیاریپیب تافص رب ناشدیکات و راوهاگراوخریش یبلقشوخ و شمارآ ،ناشراتفر
 سدح دناوتیمن اتح وا هک هدمآ تسد هب یشالت هار زا و هدوب نایادخ اب ناشتخس يادوس زا
 هب ،دندوب هدیسر دوخ يهقبط لماکت دح نیرتالاب هب ییوگ رویاد ياقآ و مناخ وا يارب .دنزب
 هک يایفیک رییغت عقاورد اما ،دندمآیم بیجع رظن هب اهنآ رانک رد مدرم رتشیب هک ياهنوگ
  .دوب هدیشوپ يرامزر رب دوب هدش داجیا لماکت نیا رد

 اب رویاد کید .دنام ناششیپ مه يرامزر ،تیوکسیب ندروخ و يرِش ندیشون عقوم    
 و هدیجنس یمالک و نابرهم و مکحم ینحل اب و درک هاگن يرامزر هب شدرس یبآ ياهمشچ
 :تفگ هنارهام

 ».دشاب نتفکش لاح رد هچنغ لثم هک ماهدیدن وت لثم يرتخد تساهلاس«    
 .تسیرگ و تسیرگ شردام نماد رب رس يرامزر ،رادید نیا زا سپ    
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 مرواب زگره .ماهدش راتفرگ شقشع ماد هب يروجدب .ردام ،مراد شتسود اعقاو نم«    
 تسا لهاتم وا اما .مشاب هتشاد یسک هب تبسن یساسحا نینچ مایگدنز وت مناوتب دشیمن
 »!ماشقشاع اعقاو هک هآ .تسا كاندرد یلیخ .مراد تسود مه ار شنز اتح نم و

 ».منیبب ار درم نیا مراد تسود«    
 ».هدرک توعد ماش هب بش هعمج يارب ار ام شنز«    
 ».يدنخب دیاب سپ .دنک لاحشوخ ار وت دیاب قشع نیا ،یقشاع رگا«    
 شردام .دیدنخ هاقهاق و داد شتروصورس هب ییابیز شزرل و درک دنلب ار شرس يرامزر    
 .تشاد ذوفن وا يور هشیمه

 
5 

 يویدوتسا و یبروت هب ندیسر يارب .تفر ولراک تنوم هب مامت ییورشرت اب يرامزر    
 رد ولج یتقو .تشذگ نشخ و راومهان ياههپت زا ،دوب يزاسزاب تسد رد هک نوموگ یمیدق
 ،دریگب یباوج ،دوب هدش هتشون شتراک يور هک یمایپ يازا رد ات دوب رظتنم کبشم يدورو
 یملیف ریواصت زا یبیجع ياههدنامیقاب .درکیم یسررب تقد هب ار دوویلاه تشاد دیاش
 یگرزب تخرد و گرزب ینوتراک گنهن ،ناتسودنه رد یلاوز هب ور نابایخ يهرظنم ،دیدج
 هفوکش هدننکهریخ یششخب اب و ،لابتکسب پوت یتشرد هب ،دوب تشرد ياهسالیگ زا رپ هک
 ياهربونص و ياهبنپ ياهطولب ،ازومیم ،یموب دیفس ياهسورخجات يهزادنا هب و دوب هداد
 دننامرابنا يوکس ود و ییاپرس ياهراهان ندروخ يارب کچوک يهبلک اضف نیا رد .دوب هاتوک
 و هدشیشاقن ياهتروص اب اهمدآ زا یهورگ نیمز نیا رانکوهشوگ ره رد و دوب هدش انب
  .دندوب رظتنم راودیما

 .تفاتش يدورو رد تمس هب گنريرانق يوم اب یناوج درم راظتنا هقیقد هد زا سپ    
 هک تسا قاتشم یلیخ یلو ،تسا هنحص يور يديرب ياقآ .تیُه مناخ وت دییامرفب«    
 ياهوناب نیا زا یضعب ،دینادیم .دیدنام رظتنم ردق نیا و دش رید هک دیشخبب .دنیبب ار امش
 »...وت دنیایب دنهاوخیم روز هب يوسنارف

 و درک زاب دوب يرادربملیف نامتخاس دیفس راوید يور هک ار یکچوک ِرد ویدوتسا ریدم    
 يویدوتسا هب درم رس تشپ و دش لاحشوخ ناهگان انشآ ياههنحص ندید اب يرامزر
 ياههرهچ و اههفایق نلاس نشورکیرات رد اجنآ و اجنیا .دش دراو کیراتهمین
 نایامن دننکیم هاگن یناف يورهار يوس نآ هب هک خزرب ملاع ياهحور لثم گنريرتسکاخ
 هب یقیسوم تالآ زا یفیفخ ياهشاعترا رود زا و دوب هتسهآ ياهادص و چپوچپ .دندشیم
 .دندش يدیفس و قارب يویدوتسا دراو ياهدرپ تشپ زا ندز رود اب درم و وا .دیسریم شوگ
 یتروص شقارب تسدرس ياههمگد و هقی و ولج هک ینهاریپ اب يوسنارف يرگیزاب هنحص يور
 هاگن رگیدکی هب روسج ود ره .دوب هداتسیا تکرحیب ،ییاکیرمآ ياهشیپرنه يورردور ،دوب
 مادکچیه ،داتفایمن یقافتا زونه و دندوب لاح نیمه هب هک دوب اهتعاس ییوگ ،دندرکیم
 يهبرض .دندش نشور و شوماخ اهغارچ زا يرامش ینشخ سیه يادص اب .دندروخیمن ناکت
 زا گنریبآ ياهرهچ ،داد دورو يهزاجا مولعمان و رود ياهطقن رد یسک هب یشکچ زیگنامغ
 فقس ریز ياهیکیرات لد هب موهفمان یتاملک اب و دش رادیدپ فقس يهدننکروک ياهرون نایم
 .تسکش ار توکس يرامزر ولج رد ییادص سپس .تفگ يزیچ

 .درک یهاوخ بارخ مه ار رگید تفج هد راک نیا اب ،رواین رد ار تیاهباروج ،مزیزع«    
 ».تسا رالد هاجنپ سابل نآ تمیق
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 ،یه« :تفگ ویدوتسا ریدم هک ییاج ،تشذگ يرامزر رانک زا و دمآ بقعبقع هدنیوگ    
 ».تیه مناخ !لرا

 اب نداد تسد يهظحل و دوب يزیت و دنت مدآ يديرب لرا .دوب اهنآ رادید نیلوا نیا    
 هک دش ببس و دوب انشآ يرامزر يارب هک یتکرح ،درک زادنارب ار شیاپارس دنت ،يرامزر
 هدننکزادنارب هب هشیمه تکرح نیا درک رکف رگید يوس زا اما ،دنک ندوبینامدوخ ساسحا
 تاذ رد هک یتیزم ره زا تسناوتیم ،دوب ییاراد يرامزر رگا .دهدیم يرترب ساسحا یمک
   .دوش دنمهرهب تسا تیکلام

 هک متشاد نیقی« :تفگ ،دوب مرگ يدایز یمک رادید نیلوا يارب هک ینحل اب يديرب    
 »؟يربیم تذل اجنیا زا« :دیسرپ شاینکاک يهجهلهت اب سپس ».ییآیم اهزور نیا زا یکی

 ».میدرگیمرب نطو هب میراد هک میلاحشوخ یلو ،هلب«    
 مهاوخیم .دینامب اجنیا یهاتوک تدم کی الاح ؟ارچ ...هن« :تفگ ضارتعا هب يديرب    
 .مدید سیراپ وت ،میوگیم ار »اپاپ رتخد« ملیف ،مدید وت زا یملیف نم ،نیبب .منزب فرح وت اب
 ».دیاهتفر اجنآ زا منیبب ات مدز فارگلت زرم هب هلصافالب

 ».مدوب هتفر زور نامه ،مفساتم«    
 »!یملیف بجع ،ياو«    
 ،دهد ناشن ار دوخ يهرخسم تقفاوم يدنخبل اب هک تساوخیمن شلد يرامزر    
 :تفگ و دیشک مهرد ار شیاهمخا

 ».دنامب اهنهذ رد دبا ات و دوش رهاظ ملیف کی رد طقف دهاوخیمن شلد سکچیه«    
 »؟يراد ياهمانرب هچ الاح .تسا تسرد الماک ...اقیقد«    
 ملیف هورگ وت ای ،مدرگرب یتقو .مراد جایتحا تحارتسا هب نم هک دنکیم رکف مردام«    

 ».میهدیم همادا »سمیف« اب ای میسیونیم مسا »لانشن تسرف«
 »؟یک و وت ؟تسیچ ،میسیونیم زا تروظنم«    
 ار اهراک نیا ییاهنت هب مدوخ .دهدیم ماجنا وا ار يراجت ياهراک .مردام و نم«    
 ».منکب مناوتیمن

 يوس هب يرامزر نورد زا يزیچ هاگن نیا زا .درک زادنارب ار وا ياپارس يديرب رگید راب    
 زور نآ هک یهاگآدوخان شیاتس ساسحا نآ هن و دوب هقالع ساسحا هن نیا .دش هدیشک وا
 دادیم ناشن هقالع وا هب يديرب .دوب رگنلت کی هکلب .تشاد لحاس رانک درم هب تبسن حبص
 هدش وا شمارآ میلست هک درکیم سح ،دوب دوخ كاپ تاساسحا عیطم هک مه يرامزر و
 ،درک دهاوخ ششومارف وا زا ندش ادج زا سپ هقیقد دنچ هک تسنادیم همه نیا اب اما .تسا
 .ملیف رد يرگیزاب يهسوب لثم

  »؟دییاجک نالا« 
 زونه اما ،ماهدیچ لاسما يارب ار میاههمانرب مه نم ،بخ .سوگ لته .دمآ مدای ،ناهآ«
 هک ینامز ات مهدیم حیجرت و تسیقاب شدوخ رابتعا هب ،متشون تیارب هک ياهمان نآ
 ».يرگید رتخد ره ات ینک يزاب ار ششقن وت ،تسا هچب جملات یناک، نم يهصق تیصخش

 »؟يدرگیمنرب دوویلاه هب ارچ الاح .مراد ار ساسحا نیمه مه نم«    
 دعب ات نک ربص .تسا رتهب نم يارب اجنیا .منک لمحت ار یتنعل ياج نآ مناوتیمن«    
 ».مهدب ناشن وت هب ار اهاج نیا تاش نیا زا

  .دز فرح يوسنارف رگیزاب اب میالم و مارآ يادص اب و تشگرب هنحص يوس هب يديرب    
 اپنیا يوسنارف درم و دزیم فرح يديرب زونه .تشذگ تروص نیمه هب هقیقد جنپ    
 يزیچ اهزادرپرون هب و درک عطق ار راک يديرب ناهگان .دادیم ناکت ار شرس و درکیم اپنآ
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 سلجنآسول  هظحل نآ .دندش نشور ناشهدننکهریخ رون اب اهغارچ يهمه هرابکی هک تفگ
 و درک ریس يذغاک ياهراوید رهش رد ترفن و سرت نودب رگید راب .دروآ يرامزر دای هب ار
 ياهیحور اب ار يديرب تساوخیمن شلد اما .تفرگ الاب شلد رد اجنآ هب تشگزاب يوزرآ
 زونه هک ییاوهولاح نامه اب نیاربانب .دنیبب تشاد دهاوخ راک نایاپ زا سپ دزیم سدح هک
 يایند ،دوب هدش هاگآ ویدوتسا نیا دوجو زا هکنیا زا .درک كرت ار ویدوتسا ،تشاد رس رد
 دعب هب هظحل نآ زا .تشادن ار شیپ ياهزور یحوریب و توکس نآ رگید شیارب هنارتیدم
 شدوخ يارب راطق هاگتسیا هار رد و تشاد تسود ،دیدیم اهنابایخ رد هک ار یمدرم اتح
 .دیرخ یناتک شفک تفج کی

 ماجنا تشاد راظتنا وا زا هک یتقد نامه هب ار اهراک يهمه يرامزر هکنیا زا شردام    
 رود دوخ زا نیا زا شیب ار كرتخد هک تساوخیم شلد زونه اما ،دوب لاحشوخ ،دوب هداد
 گرم رتسب ندید .دوب هتسخ عقاورد اما ،دومنیم لاحرس رهاظ هب زرییپسا مناخ .دنک
 .دوب هدید ار گرم رتسب رابود زور نآ ات وا و تسا هدننکهتسخ نیقیهب
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 يور ار اهتسد .تشاد یبوخ ساسحا راهان اب زمرق بارش ندیشون زا رویاد لوکین    
 شیاههناش يور یعونصم يایلماک ياهلگ وا ياههنوگ هک دروآ الاب ییاج ات و درک ات اهوزاب
 ياهدکهد اب تمس ود زا غاب .تفر هناخ نمچیب و ابیز غاب تمس هب سپس .درکیم سمل ار
 ییاههرخص هب ورهبور زا و دشیم هدیشک هناخ ياهقاتا ات تمس کی زا و دوب زرممه یمیدق
 .تفریم نییاپ هلپ هلپ ایرد ات هک دیسریم

 ياهسوتپیلاکا و ومیل ناتخرد ،وم ياهکچیپ طقف هدکهد تمس ياهراوید دادتما رد    
 لگ رد الاح ،دوب هدش اهر اجنآ شیپ ياهظحل هچرگ هک ياهنهک یتسدخرچ .دندوب هدزرابغ
 ياهقیاقش رتسب زا و دیخرچیم رگید تهج هب لوکین یتقو .دوب هدز گنز یمک و هتفر ورف
 هدش هدیچیپ فیطل یمنبش رد شیاهگرب و اهلگ هک دیسریم یشخب هب و تشذگیم رپرپ
 .دشیم هدزتفگش هراومه ،دوب

 دیشروخ قمریب وترپ رد اتح ،دوب هدز هرگ شندرگ ریز و هتخاس سای زا هک يايرسور    
 ،دشیم اجهباج اهسای يهیاس ریز رد هک ار شیاهاپ ات و دناباتیمزاب شتروص يور ار اهگنر
 هدید شزبس ياهمشچ رد هک رابتقر یلدود زا یمیالم يوسروک زجهب .درکیم نشور
 هب تبسن شیاهوم روب گنر .دوب سوبع ًابیرقت و يدج شتروص ياضعا يهیقب ،دشیم
 گنر هک ییاهزور زا یگلاسراهچوتسیب رد زورما اما ،دوب هدش هریت یناوجون ياهلاس
 .دومنیم رتابیز بتارم هب ،دوب رتنشور شتروص تسوپ زا شیاهوم

 رد ادیپان و هتفرگهم ياههفوکش اب هدیشوپ يریسم نتشاذگرستشپ زا سپ لوکین    
 ناتخرد نایم رد اهسوناف .دوب ایرد شیاپ ریز هک دیسر ياهطقن هب ،یگنس راوید ياهتنا
 رهش زا هدشهدیرخ رتچ ریز يریصح ياهیلدنص اب گرزب يزیم و دندوب شوماخ ریجنا
 لوکین .دندوب هدش هدیچ ،دوب غاب نیا تخرد نیرتگرزب هک يربونص تخرد رود ،انییس
 ربونص تخرد ياپ هب هک ییاهقبنز و اهندال دشر هب جیگومگ و درک ثکم اجنآ ياهظحل
 يادص هب سپس .دوب هدیشاپ اجنآ تقدیب ار رذب یتشم یکی ییوگ .دش هریخ دندوب هدیچیپ
 رد اهادصورس یتقو .درپس شوگ ،دمآیم اههچب يوهایهرپ قاتا زا هک یمانشد و يرازوهلان
 و ياهوهق ياههلال ،یتروص یناموتدص ياهلگ هوبنا نایم رد ،دش شوماخ ناتسبات ياوه
 نآ ،یشورفینیریش يهرجنپ تشپ يرکش ياهلگ لثم هک درت شفنبهقاس ياهزر و هایس
 جوا هب گنراگنر يربا زا يزیگنالد يهراپ ییوگ هک ییاج ات ،تفر شیپ ،دوب ادیپ ناشیوس
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 بوطرم يهلپ جنپ زا اجنآ زا .دش مامت نامسآ و نیمز هار نایم رد ناهگان و دیسر ناجیه
  .تفر نییاپ

 هدنزغل و سیخ مه لاس ياهزور نیرتیباتفآ رد اتح شربورود هک دوب یهاچ اجنآ    
 .تفریم هار کباچ و دنت .دیسر تاجیزبس غاب هب و تفر الاب رگید تمس ياههلپ زا .دوب
 نامزمه و تسا مارآ هک درکیم دومناو یهاگ اما ،دشاب شوجوبنجرپ تشاد تسود
 ییایند رد رتشیب و تشادن يداقتعا زیچچیه هب ،تسنادیمن يدایز تاملک .دوب هدزناجیه
 باجیا بدا هک ردقنآ طقف ،دوب وگهدیزگ و وگمک راتفگ رد ،يور نیا زا ،دربیم رسب شوماخ
 سپس ،درکیم مامت ار عوضوم ،دندشیم روخلد وا یگژیو نیا زا اههناگیب یتقو .درکیم
 تسد همادا زا ناهگان و درکیم زاب ار فرح رس هرابود شراک زا هدزتفگش و هچاپتسد
 يهزادنا هب هک درکیم ساسحا و دشیم هدنمرش رادربنامرف يراکش گس لثم و دیشکیم
 .تسا هدوب حرطم شاهزادنا زا شیب ای یفاک

 هارهکیراب زا هک دید ار کید ،داتسیا اهيزبس يهچغاب دولآرابغ زبس رون ریز هک نیمه    
 سپس .دش رود اجنآ زا وا ات دنام رظتنم ادصیب .دوریم شراک قاتا تمس هب وا يورِ شیپ
 دنچ هک ییاج ،دد و ماد هاگیاج هب و تشذگ دالاس ياهيزبس و اهوهاک ياهزرم نایم زا
 ياهگنهآ زا ياهتخیمآ يهعطق ناشيادصورس اب یطوط کی و شوگرخ دنچ ،رتوبک
 هدیمخ راوید رانک و دمآ نییاپ يرگید يهلق زا .دش کیدزن ،دنتخاونیم وا يارب ار فلتخم
 .دش هریخ هنارتیدم يایرد هب ،شیاپ ریز اپ دص تفه هب و داتسیا یهاتوک و

 شربورود غاب و رویاد يالیو .داتسیا مرات نهک و ياهپت يهدکهد يهطقن نیرتالاب رب    
 لصو مه هب ار کچوک يهناخ جنپ .دندوب هدرک انب نازرواشک ياههناخ زا یفیدر ياج ار
 ینوریب ياهراوید .ار غاب و هدرک بارخ ار رگید هناخ راهچ و دندوب هتخاس ار الیو ،هدرک
 رگید زا الیو نیا ،نییاپ يهداج زا رذگ ماگنه لیلد نیمه هب ،دوب هدنام هدروخنتسد
 .دوبن ینتخانشزاب رهش يرتسکاخ ياههناخ

 يراک چیه اجنآ اما .دش هریخ هنارتیدم يایرد هب و نییاپ هب جوا نیا زا یمد لوکین    
 هناخ زا یپوکسلت اب کید هظحل نیا رد .شریذپانیگتسخ ياهتسد اب اتح ،دنکب هک تشادن
 هب لوکین دعب یمک .درک هاگن نک رهش تمس هب ،قرش يوس هب و دمآ نوریب شاهقاتاکت
 یکیناکم لیاسو کید .دروآ ییوگدنلب و تشگرب شقاتا هب وا ندید اب .دش دراو شدید نادیم
 هک میوگب تفر مدای !لوکین« :دز داد و تفرگ شناهد ولج ار وگدنلب .تشاد یناوارف کبس
 ».دراد دیفس ياهوم هک وا ،مدرک توعد مه ار زماربآ مناخ ،تلاسر نیرخآ ناونع هب

 ».يدرک يدب راک .یشاب هدرک ار راک نیا هک مدزیم سدح«    
 ار شیادص همه نیا اب .داد هولج رثایب ار وا يوگدنلب و دیسر کید هب ناسآ شیادص    
 »؟يونشیم ار میادص« :دیسرپ و درک رتدنلب

 تفرگ ار شناهد ولج یقشهلک اب سپس »هرآ« :تفگ و دروآ نییاپ ار شیوگدنلب کید    
 درم ود نآ مراد میمصت .منک توعد ماش يارب مه ار رگید رفن دنچ مهاوخیم« :داد همادا و
 ».منک توعد مه ار ناوج
 ».دشاب« :تفگ يدرسنوخ اب لوکین
 هک دوشب ینشج مهاوخیم .میوگیم يدج .منک رازگرب يدب نشج کی مراد دصق«    
 رد ولج اهنز و دندرگرب ناشیاههناخ هب يروخلد اب ات دتفیب فالتخا و ثحبورج همه نیب
 ».ینیبیم الاح ،نک ربص .دننک شغ تلاوت

 یقلخ ياهتلاح نیرتهژیو زا یکی هک دش هجوتم لوکین .تشگرب شراک قاتا هب سپس    
 یگدرسفا هب ریزگان نایاپ رد و درکیم هدزناجیه ار همه هک یناجیه ،هدمآ شغارس هب وا
 ار شندوب لوکین هچرگ دروآیمن دوخ يور هب ار یگدرسفا نیا کید اما ،دیماجنایم وا دوخ
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 رایسب یقوذ مدرم رد و دوب ناشتیمها زا شیب اهزیچ هب تبسن وا ناجیه .درکیم سح
 ،نیبدب و زغمکشخ ياهمدآ زا یمک رامش لد زجهب ،همه لد رد تسناوتیم .درکیم داجیا
 ،تسا راک رد يورهدایز یتقو هک دوب هدیمهف کید .دنیرفایب هدننکنوسفا و اورپیب یقشع
 هک یتبحم لاوانراک هب تشحو اب و تشگیمرب هتشذگ هب یهاگ .دنکیم زورب شنکاو نیا
 لیم يدونشخ يارب هک یلارنژ لثم تسرد ،درکیم رکف ،دوب هتخادنا هار هب نارگید يارب
 .دیشیدنایم ،هدرک رداص هک يراتشک نامرف هب ،نارگید نوخ نتخیر رد شایناسنادض

 هجوت هک درکیم رکف یسک ره :دوب یلاع ندوب رویاد کید يایند زا یشخب یتدم اما    
 ،دوب هدش نفد شزاس اهلاس راب ریز هک ار شتشونرس ندوبهناگی تیمها و دراد وا هب یصاخ
 و دوز یلیخ هک شبدا اب و نارگید هب دننامیب و دایز هجوت نداد ناشن اب .دادیم صیخشت
 لد رد گنردیب ،دوب ینتفایرد ،تشاذگیم هک يریثات هار زا و دشیم كرد مشش سح اب
 اورپیب ،دوش هدرمژپ هطبار يهفوکش نیلوا ادابم هک نیا سرت زا سپس .تفرگیم اج همه
 يهمه ،دندروآیم نامیا نآ هب لماک یتقو .درکیم زاب ششخبحرف يایند هب ار رد
 يولج زا اهنیا هب یلدود يوسروک نیلوا اب اما ،دشیم اهنآ ندرک لاحشوخ شایلوغشملد
  .دنامیمن اج هب يایندرکنایب يهرطاخ شیاههدرک و اههتفگ زا و دشیم دیدپان اهدید

 ار شتک .دنیبب ار اهنامهم نیلوا ات دمآ نوریب نامتخاس زا مینوتشه تعاس ،بش نآ  
 سپ .دوب هتخادنا شتسد يور شخبدیون و یتافیرشت رتشیب ،راوسبسا ياهزابراگ لنش لثم
 اهنآ هب ییوگ ،دننزب فرح اهنآ لوا ات دنام رظتنم شردام و يرامزر هب ییوگدمآشوخ زا
 یگژیو نیا هک دنسرب شمارآ هب دوخ يادص ندینش اب دیدج طیحم رد ات دادیم تصرف
 .دوب وا یگشیمه

 ياوه رد و مرات زا نتفر الاب تقو هک میوگب دیاب يرامزر رظن يهدیکچ نایب يارب    
 يهفایق رییغت کی اب هک روطنامه .دندرکیم هاگن ربورود هب ینادردق اب شردام و وا ،رتهزات
 ندیرپ و تمدخشیپ روضح اب ،دوشیم راکشآ صاخ ياهمدآ يداعریغ ياهیگژیو هاگآدوخان
 نیتسخن یتقو .دش رتراکشآ اناید الیو يهدشباسح ًالماک هوکش نیاپماش رس يهبنپبوچ
 و رویاد ياههچب ندوب هک یگرمزور و دندروآ بش روش دوخ اب دندمآ اهنامهم هورگ
      .دش شومارف هتفرهتفر ،دوب نآ زا يدامن ،ناویا يوت ماش زیم رس ناشراتسرپ

 »!یگنشق غاب هچ« :تفگ زرییپسا مناخ    
 یبیع نآ زا بترم ،دخرچیم شرود هشیمه .تسا لوکین لام غاب« :داد خساپ کید    
 يالف ای ودلیم يردوپ شکتفآ اب زور ره .تسا رگید ياهيرامیب و تفآ نارگن و دریگیم
 و داد ناکت يرامزر يارب ار شاهراشا تشگنا عطاق دعب ».دیآیم غاب هب تیالب تیل ای کپسا
 مراد میمصت« :تفگ ،دنک یفخم شرتخد هب ار شاهقالع دراد یعس هک يردپ لثم مارآ
 ».یشوپب لحاس يوت هک مهدب وت هب یهالک مهاوخیم .مهدب تاجن ار تلقع

 لرا هظحل نیا رد .دروآ یندیشون ناشیارب و درب ناویا تمس هب غاب زا ار اهنآ سپس    
 ینامز هب تبسن شراتفر .درک بجعت شندید زا يرامزر هک دش هجوتم و دیسر رد زا يديرب
 .دوب هتشاذگ رد تشپ ار شیاهيراگزاسان ییوگ ،دوب رتمیالم دوب هدید ویدوتسا رد ار وا هک
 لرا شجنس نیا رد .دیزگرب ار رویاد دنت و دیجنس رویاد کید اب ار وا رگید راب يرامزر
 راچد شربارب رد مه راب نیا ،همه نیا اب اما .دمآیم گنهرفیب و تخمز یمک رظن هب يديرب
 .دش ناجیه

 .دز فرح ینامدوخ ،دندشیم دنلب ناشماش زیم رس زا هک اههچب اب لرا    
 رعش کی نم يارب یسپات اب يراد تسود ؟یناوخیم رعش کی میارب !هینال مالس«    
 »؟دیناوخب
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 هچ« :دیسرپ هسنارف میقم ییاکیرمآ ياههچب بیجع يهجهل اب و درک لوبق كرسپ    
 »؟میناوخب يرعش

 ».دوب ورییپ یمآ نوم يهرابرد هک يرعش نآ«    
     
 يادص .دندرک ندناوخ هب عورش و دنداتسیا مه رانک هاگآدوخان ردارب و رهاوخ    
  .تفرگیم جوا بورغ نامسآ رد ناشنیشنلد

 باتهم رون ریز    
 !ورییپ ،نم تسود    
 روایب يدادم    
 مسیونب ياهملک ات    
 تسا هدرم نم عمش    
 مرادن ياهلعش    
 نک زاب ار رد    
 ادخ هب قشع رطاخ هب    
 ،دیشخردیم دیشروخ بورغ يوترپ ریز ناشتروص هک اههچب ،دش مامت هک رعش    
 .تسایند بلق اناید الیو هک درک ساسحا يرامزر .دندز یمیالم دنخبل ،ندناوخ زا دونشخ
 و رد يهرابود ندش زاب ژغ يادص اب .داتفایم یندشنشومارف یقافتا نیقیهب ییاج نینچ رد
 ،وکسیککم ياقآ و مناخ .دیرپ شیاج زا يرامزر رگید راب اهنامهم يهیقب ِیهورگ دورو
  .دندمآ ناویا تمس هب و دندش دراو نویپمک ياقآ و يرفماد ياقآ ،زماربآ مناخ

 زا ییوگ ،درک هاگن کید هب دنت و دنادرگرب ار شرس .دش روخلد تخس اهنآ ندید اب    
 شنکاو چیه وا يهرهچ رد اما .تساوخیم حیضوت نوگمهان عمج نیا ندروآدرگ يارب وا
 هب راکشآ یمارتحا اب و زیمآرورغ يراتفر اب دراوهزات ياهنامهم هب کید .تفاین یلومعمان
 کنیا هک تشاد دامتعا وا هب ردقنآ يرامزر .تفگ دمآشوخ ،ناشنایاپیب و مولعمان ياهرواب
 نیا هب ار اهنآ ندمآ راظتنا شیپ زا ییوگ ،دیدیم بسانم ار وکسیککم هداوناخ ندمآ
 .تسا هتشاد ینامهم

 بیا هب ور وکسیککم ،دندوب هدمآ اهنامهم يهیقب رستشپ مه شنز و ثرون بیا     
 ».ماهدید رابود ار امش نم تقیقح رد .ماهدید سیراپ رد ار امش نم« :تفگ و درک

 ».دیآیم مدای هرآ« :تفگ بیا   
 شلامتسد دنکیمن درد هک ار يرس هک تشادن داقتعا لثم نیا هب وکسیککم   
  »؟دوب اجک« :دیسرپ يور نیا زا ،دندنبیمن

 ».دیآیمن مدای« ،تفگ و دش هتسخ يزاب نیا زا بیا »...منک رکف ؟روطچ«
 و دشیدنایب يریبدت دیاب یکی هک درک ساسحا يرامزر و دیماجنا توکس هب وگوتفگ نیا
 لکش اهدراوهزات نیب هک يداحتا هنومن نیا زا يریگشیپ يارب کید اما ،دیوگب يزیچ
 مه ارجام نیا زا وکسیککم مناخ یشوخرس ندرکاثنخ يارب و درکن یشالت چیه ،تفرگیم
 دوخ يدوخ هب و درادن ینادنچ تیمها لکشم نیا هک تسنادیم نوچ .تشاذگن شیپ یمدق
 دوب تیمهااب يهظحل نآ رظتنم و درکیم ظفح رتمهم يراک يارب ار شايژرنا .دوشیم لح
 .دننادب ار شوخ تعاس نیا ردق اهنامهم ات

 رظن هب و دوب زیمآریقحت هژیوهب یمات راتفر بش نآ .داتسیا نابراب یمات رانک يرامزر    
 .تفریم اجنآ زا ادرف حبص .دنازیگنایمرب ار وا یصاخ كرحم هک دمآیم

 »؟نطو يدرگیمرب يراد«
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 ».گنج موریم .مرادن ینطو نم ؟نطو«    
  »؟گنج مادک«    
 هشیمه منکیم رکف یلو ،ماهدناوخن ار ياهمانزور چیه اریخا .ییاج کی یگنج کی«    
 ».تساپ رب یگنج ایند زا ياهطقن کی رد

 »؟یگنجیم هچ يارب هک تسین مهم«    
 روآلالم و تخس یگدنز یتقو .تسیفاک ،دنهدب یبوخ لوپ هک نیمه ،هجوچیه هب«    
 دیاب رگید هتفه دنچ هک منادیم تقو نآ نوچ ،میآیم رویاد يهداوناخ غارس هب ،دوشیم
 ».گنج مورب

 .دش بوکخیم يرامزر    
 ».دیراد تسود ار رویاد يهداوناخ امش« :تفگ سپس    
 دهاوخیم ملد هک دننکیم يراک هداوناخ نیا اما ،ار رویاد مناخ صوصخ هب ،هتبلا«    
 ».گنج مورب

 شلد وا دوخ هک دندوب هدرک يراک رویاد يهداوناخ .تفای چوپ ار هدیقع نیا يرامزر    
 .دنامب ناشرانک رد هشیمه يارب تساوخیم

 لح ار یلکشم نیا ییوگ ».دیاییاکیرمآهمین امش« :تفگ وا هب هاتوک یگنرد زا سپ    
  .درکیم

 تشه مروفینوا الاح ات یگلاسهدجه زا و ماهدناوخ سرد ناتسلگنا وت ،يوسنارفهمین و«    
 رویاد يهداوناخ هب نم ینکن لایخ نم ياهفرح اب هک مراودیما اما .ماهدیشوپ ار روشک
 ».ار لوکین هژیو هب ،مراد ناشتسود اقافتا .مرادن ياهقالع

 »؟دشاب هتشادن ناشتسود دناوتیم یسک هچ« :تفگ باوج رد طقف يرامزر    
 .درکیم رترود ار وا یمات ندز فرح نحل و دیدیم رود رایسب نابراب یمات زا ار دوخ وا    
 ماش عقوم هکنیا زا .دراد نوصم وا مالک یخلت زا اهرویاد هب ار دوخ قشع هک دیشوک طقف
 غاب نایم ماش زیم تمس هب یتقو اما ،دش لاحشوخ دنیشنب وا رانک دندرکن شروبجم
 .درکیم رکف »ار لوکین هژیو هب« وا فرح نیا هب زونه دنتفریم

 يرایشوه رطاخ هب یماگمه نیا رد .دش ماگمه رویاد کید اب ياهظحل غاب هارهکیراب رد    
 لاس کی ،دوب یلاس کی .دنادیم ار زیچهمه وا دش نئمطم تفای وا رد هک يدننامیب تقد و
 ياهمدآ اب و دوب هدرک بسک یترهش و یلوپ شدوخ يارب يرامزر هک دوب يرذگان و رادشک
 هک دنتسنادیم یمدرم زا هورگ نآ دمآرس ار ناشدوخ هک ییاهمدآ ،تشاد طابترا رادمان
 يرامزر .دندوب هتسویپ هورگ نآ هب سیراپ رد یلته نویسناپ رد شرتخد و رتکد يهویب
 بت نیا ات درکیمن مهارف شیارب يدایز تصرف شراک تیعقوم اما دوب هشیپقشاع يرتخد
 ياهمدآ نیا ،دوب هدیزگرب يرامزر يارب ار يرگیزاب يهفرح دوخ هک شردام .دناشن ورف ار
 مه يرامزر هتبلا و درکیمن لمحت ،دنتشاد وا هجوت بلج رد یعس وس ره زا هک ار یتساران
 يهرهچ رد یتقو نیاربانب .هچیزاب هن ،دوب رگیزاب دوخ وا .دیشیدنایم رتارف رکفت زرط نیا زا
 تس»یعقاو درف« نامه وا هک دش نئمطم ،دید رویاد کید دییات ینعم هب ياهناشن شردام
  .دورب شیپ دهاوخیم شلد اج ره ات دناوتیم و

 دنمهقالع یلیخ وت هب میراد ام .مدرکیم اشامت ار وت متشاد نم« :تفگ کید    
  .دیوگیم لد هت زا ار نیا وا هک تشاد نیقی يرامزر ».میوشیم

 ».مدش تقشاع ،مدید ار وت هک ياهظحل نیلوا زا نم« :داد خساپ هتسهآ یلیخ    
 یمسر الماک وا زا يرامزر فیرعت ییوگ ،هدینشن ار فرح نیا هک درک دومناو کید    
 .تسا هدوب
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 ناتسود ات دنشاب هتشاد مه اب يرتهب تاقوا دنناوتیم هشیمه دیدج ناتسود«    
 .تسا هتفهن نآ رد یمهم يهتکن ییوگ هک تفگ يروط ».یمیدق

 .دندوب ماش زیم رانک ،دشن شروظنم يهجوتم  یبوخ هب يرامزر هک هراشا نیا زا دعب    
 دید یتقو .دش نایامن ،دندشیم نشور یمارآ هب بورغ یکیرات رد هک ییاهغارچ ریز زیم
 نایم مه وا .دیهج شلد رد يداش زا ياهقرج ،دناشن دوخ تسار تمس رد ار شردام کید
 .تسشن يديرب و نویپمک

 مسا هب هراشا نیلوا اب اما ،دروآ يور وا هب تاساسحا زا راشرس و يديرب هب دامتعا اب    
 يارب ار ردپ شقن دهاوخیمن وا هک تفایرد و دید شیاهمشچ رد ار مشخ يهقرج ،کید
 ار شبلق راصحنا دصق هک يديرب ربارب رد مه يرامزر ،تبسن نامه هب .دنک يزاب يرامزر
 طقف میوگب تسا رتهب ای دندرک تبحص راک يهرابرد ود ره نیاربانب .داتسیا مکحم ،تشاد
 یلو ،دشن هتشادرب يديرب يور زا ياهظحل شبدؤم هاگن .داد شوگ يرامزر و دز فرح وا
 دربب یپ تیعقاو نیا هب يديرب ادابم هکنیا زا نارگن و دوب يرگید ياج نیقیهب شرکف
 لثم تسرد ،درکیم مامت ار وا يهلمج ياهملک اب هاگآدوخان و تفرگیم ار مالک ناج یهاگ
 ،شنهذ رد ددرم اما هدرمشان ياههبرض يور زا يراوید تعاس ياهگنز نایم رد هک یسک
 .دنزب سدح ار نامز
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 هتسشن لوکین هک زیم زا ياهشوگ هب و دنادرگرب ار شرس يرامزر يديرب ثکم نایم رد   
 ینیچ گس يوم نوچ ياهوم .درک هاگن ،دندوب شیوس ود ثرون بیا و نابراب یمات و دوب
 هک ییاوآشوخ يادص هب ناهگان يرامزر هجوت .دزیم قرب فک لثم عمش رون ریز لوکین
 .دش بلج تفگیم نخس هدیرب هدیرب

 اتود طسو زا هشرآ اب ار وا یتساوخیم یچ يارب  الاح« ،دوب لوکین »،هراچیب درم«    
 »؟ینک

 تلد وت .تسا تمدخشیپ کی مکش وت يزیچ هچ منیبب متساوخیم هک تسیعیبط«    
 »؟تسیچ تمدخشیپ کی مکش وت ینادب دهاوخیمن

 زا ییاههعطق ،هنهک ياذغ تروص ،تسا مولعم ،بخ« :تفگ یهاتوک يهدنخ اب لوکین    
 ».راگیسهت و ماعنا ،هتسکش ینیچ ياهفرظ

 لاکیزوم يهرا اب کشیب و منک شتباث یملع روط هب هک دوب نیا فده اما ،اقیقد«    
 ».تفریم نیب زا راک نیا یتشز

 »؟ینزب مه یتن تایلمع عقوم یتساوخیم« :دیسرپ یمات    
 يوضع تسا نکمم میدرک رکف .میدیسرت شیاهداد و غیج زا .میتفرن شیپ اجنآ ات«    
 ».دوش هراپ وا مکش لخاد

 نادیقیسوم يهرا هک ینادیقیسوم ره .دیآیم بیجع یلیخ نم رظن هب« :تفگ لوکین    
 »...دنک هدافتسا ار يرگید

 یکی ،دش داجیا همه رد یسوسحم رییغت ناهگان تشذگ ماش عورش زا هک یتعاس مین    
 الاح .دندیرب ناشینامگدب ای ینارگن ،رکذ و رکف زا ،تشذگیم ناشنهذ رد هک يزیچ زا یکی
 مناخ رب يدرس و توکس نیا ایوگ .رویاد يهداوناخ نامهم و دندوب ناشدوخ يایند رد طقف
 هک دندرک یعس و دندش ریثات نیا يهجوتم همه يدوز هب .تشاد یفنم يریثات رویاد ياقآ و
 زجهب ،دراد تسود ار همه هک درک ساسحا شالت نیا ندید اب يرامزر .دننکشب ار توکس
 نیا هتبلا .دوب هدرک ریوصت گنرمهان ياهلصو لکش هب اهنهذ رد ار دوخ وا .وکسیککم
 بوخ يهیحور تشاد دصق هک دوب رطاخ نیا هب رتشیب هکلب ،دوبن یسنجدب يور زا شراک
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 مناخ و يديرب نایم زیم رس .دنک ظفح ،دوب هدیشون دورو يهظحل رد هک یبارش زا ار دوخ
 ياهرظن ملیف نیدنچ يهرابرد يديرب هب باطخ و داد هیکت شایلدنص هب ،تسشن زماربآ
 يهشوگ رد هک رویاد کید هب .دزن فرح زماربآ مناخ اب هملک کی اتح اما ،داد زیمآشنزرس
 دیشوکیم هک ییاهنامز طقف ،درکیم يرگناریو زیمآهیانک ياههاگن دوب هتسشن زیم رگید
  .دشیم عطق اههاگن نیا ،دنک ثحب دراو ار وا

 »؟یتسین تسود یبند نروب نوف اب امش« :دیسرپ راب کی    
 ».مسانشب ار یسک نیچمه منکیمن رکف«    
 ».تسامش تسود مدرک رکف« :درک يراشفاپ ییوخدنت اب    
 نایم هب ار يرگید طبریب و هباشم عوضوم ،دیسرن ییاج هب یبند ياقآ عوضوم زا یتقو    
 ثکم ياهظحل زا سپ و دروآیم دنب ار وا نابز کید زیمآمارتحا هجوت راب ره ییوگ اما ،دروآ
 يرگید ثحب دیشوکیم هرابود .تفاییم همادا وا نودب ،دوب هدرک عطق وا هک ییوگوتفگ درس
 نآ زا تسد شنتفرگ اب هک دوب یشکتسد اب نداد تسد لثم راب ره یلو ،دروآ نایم هب ار
 مامت و دیرب عمج زا تساههچب نایم رد ییوگ هک هیحور نیا اب ماجنارس .دمآیم نوریب
 .درک نیاپماش يهشیش عمج ار شساوح

 ،دش لاحشوخ ناشتذل زا و تشذگ اهنامهم يور زا نایمردکی يرامزر عیرس هاگن    
 رد هک ینیاپماش يهلایپ زا زیم ریذپلد رون .دنیوا يهدنیآ ياههدناوخدنزرف ییوگ هک نانچ
 و يرابدرب ،قوش زا راشرس يهرهچ هب دوب هدمآ لمع هب بوخ »وکیلک وو« يهناخبارش
 ییاریگ .دوب هتسشن يرفماد لایور ياقآ وا رانک .دیباتیم زماربآ مناخ ِیناوجون ینیبشوخ
-ییابیز هک دوب وکسیککم تلویو وا رانک رد .دوبن هدننکهریخ نادنچ داش بش نآ رد شنز
 دوخ ياهیاس تیعقوم هک درکیمن شالت رگید لیلد نیمه هب .دوب هدمآ حطس هب ریز زا شا
 .دنک راکشآ ،هدیسرن ياهرود چیه هب زونه هک ياهدیسرنارودهبهزات درم نز ناونع هب ار

 رد فرژ ،دندوب هتشاذگ ششود رب نارگید هک ییاهتیلوئسم اب هک دوب کید وا زا دعب
 .دوب قرغ دوخ ینامهم

 .یلاع هشیمه لثم و دوب شردام کید رانک رد
 يرامزر هک يروط ،دزیم فرح ناور و بدؤم وا اب و دوب هتسشن نابراب شردام يولهپ
 و دید يرگید روج ناهگان ار وا يرامزر هک دوب لوکین سپس .دش دنمهقالع وا هب هرابود
 يانودم تروص ای اههتشرف تروص لثم شتروص .هدید نونک ات هک تفای ینز نیرتابیز
 ناتخرد يور ياهسوناف یبارش وترپ و عمش رون گنرمک تارذ شبات ریز و دوب اهگنیکیاو
 .دوب مارآ نانچمه وا .دیشخردیم ربونص
 کی هب مه نم هک هتبلا« :درکیم تبحص شدوخ یقالخا لوصا يهرابرد وا اب ثرون بیا
 یگدنز یقالخا لوصا نودب دناوتیمن هک مدآ« :درک يراشفاپ دعب و ».مراد داقتعا یلوصا عون
 زا نم ،دننازوسیم ار يرگوداج هک تقو ره .مفلاخم اهرگوداج ندنازوس اب نم ًالثم .دنک
 یعورش زا دعب هک تسيزاسگنهآ وا هک دوب هدینش يديرب زا يرامزر ».موریم رد هروک
 .تسا هدرکن فینصت يزیچ لاس تفه ات رگید ،سرشیپ و ناشخرد

 زورب و درکیم راهم ار شیاوسر یتفصنز یگژیو و دوب هتسشن نویپمک ،بیا رانک رد
 .دوب ثرون يرم وا زا دعب .دوب هتفرگ مه ار شنایفارطا نماد یگژیو نیا هب وا یگقالعیب
 نکممان وا ياهنادند دیفس يهنیآ رد شدنخبل هب ندادن خساپ هک دوب نابرهم نانچ شتروص
 .دوب شخبيداش کچوک و ینتشادتسود يهریاد شاهتفکش نابل .دومنیم



دلارجزتیف تاکسا  

 هب هناتسدماخ يديرب .دشیم رتریگارف مدهبمد شتیبوبحم هک دوب يديرب رخآ رفن
 راکفا زا ندرک يرود اب ار يرکف تمالس نیا و ،تشادن دیکاتزاب و دیکات شايرکف تمالس
 .درکیم ظفح نارگید يهیامیب

 هب هک دوب هدیسر رواب نیا هب تنراب مناخ یبهذم يهسردم ياههچب یگداس اب يرامزر
 ياههرشح .شزرایب و زره ياهییارسههیدب زرم زا یتشگرب ،هتشگرب دوخ نطو و هناخ
 .درکیم سراپ ياهرخص نییاپ زا ،تسدرود زا یگس و دندرکیم زاورپ یکیرات رد باتبش
 ياهمدآ و دش هدیشک نامسآ تمس هب یمک صقر یکیناکم ياهوکس لثم ماش زیم رظن هب
 يور رون اهنت زا نتفرگ امرگ و زیم يور ياهاذغ ندروخ زا سپ هک دندرک ساسحا نآ رود
 ییوگ وکسیککم مناخ يولگردهفخ و بیجع ياههدنخ .دندش اهنت ،کیرات ییایند رد ،نآ
 ،دندش مرگ ناهگان رویاد ياقآ و مناخ هک دوب هظحل نیا رد .دوب ایند نیا زا ییادج زا یناشن
 تیمها زا یبوخ هب .دننک مرگ زین ار اهنامهم بیترت نیدب دیاش ات دندش گرزب و دنتخورفارب
 نطو رد هک زیچ ره زا نینچمه و دندوب دنسرخ سب ناشبدا زا و دندوب هاگآ اهنآ
 و مناخ رظن هب ياهظحل يارب .دوب گنت شیارب ناشلد و دندوب هتشاذگ اج ناشتسدرود
 دوخ یمرگ و تمیمص زا ار ناشرطاخ و دندزیم فرح همه اب ای اهنآ کتکت اب رویاد ياقآ
 تخرد تمس هب هک يریقف ناکدوک ياههاگن لثم اههاگن رگید ینآ .دندرکیم عمج
 يهظحل و دش عمج زیم ناهگان سپس .تشگیمرب اهنآ يوس هب ،دشیم هدیشک سمسیرک
 هب تاساسحا فیطل ياضف هب اهنآ يریگجوا و اهنامهم يهناخاتسگ یتسمرس و یشوخرس
 يهجوتم تسرد یسک هکنآ زا شیپ و دوش كرد هظحل نیا هک نآ زا شیپ اتح ،دمآ نایاپ
 .ددرگ نآ

 جاوما زیمآرارسا يادص و بش مرن يهجنپ ،نیریش و مرگ بونج ِشخپاجهمه نوسفا اما
 دوجو زا یشخب و دش بوذ اهرویاد رد و درک اهر ار بش و جاوما ناهگان ،رود هار زا هنارتیدم
 روز هب ،دوب هدیدنسپ شردام هک ار يدرز فیک لوکین هک دش هجوتم يرامزر .تشگ ود نآ
 سپس ».دنراد تسود ار اهنآ هک دنایناسک لام اهزیچ نم رظن هب« :دیوگیم و دهدیم وا هب
 فیک لخاد ار تشاددای يهچرتفد و بل ژر ،دادم ،دنکیم ادیپ هک يدرز زیچ ره هک دید
 ».دنیآیم مه هب نوچ« :دراذگیم

 رد مه اهنامهم .تسین نوماریپ نآ رد زین کید هک تفایرد يرامزر و دش دیدپان لوکین
 .دندش هدنکارپ ناویا يور ای غاب نایم

 »؟ییوشتسد يورب یهاوخیمن« :دیسرپ يرامزر زا وکسیککم تلویو
 .هظحل نآ رد هن
 وگهدرپیب نز نیا هک روطنامه ».ییوشتسد مورب دیاب نم یلو« :هک درک يراشفاپ تلویو
 یهاگن اب يرامزر دیشکیم دوخ اب مه ار شنتفر زار و تفریم نامتخاس تمس هب
 هب زین لحاس ات ندز مدق يارب يديرب داهنشیپ شریذپ زا و درک لابند ار وا زیمآشنزرس
 کید اب شندوب مهس هب هک تسوا تبون رگید الاح درکیم رکف نوچ ،تفر هرفط ياهنوگ
 شوگ نابراب و وکسیککم ثحبورج هب و دش وا يهرابود ندش ادیپ رظتنم سپ .دسرب رویاد
 .داد

 يهبرجت نیرتگرزب اب ؟یگنجب يوروش اب یهاوخیم ارچ« :دیسرپ نابراب زا وکسیککم
 تلادع يههبج رد ندیگنج نم رظن هب ؟فیر نکاس يهلیبق اب ًالثم ای ؟رشب خیرات
 ».تسینامرهق

 »؟تسا تلادع يههبج ،ههبج مادک هک یمهفیم روطچ« :دیسرپ درس نابراب
 ».دنادیم یشوهاب مدآ ره ًالومعم ؟تسیلاوس هچ نیا«
 »؟یتسینومک امش«
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 ».يوروش راداوه و متسیلایسوس نم«
 اهفیر هیلع نم .تسا مدرم نتشک مراک .مزابرس کی مه نم ،بخ« :تفگ يداش اب نابراب
 و کلم دنهاوخیم اهنآ نوچ ماهدیگنج اهتسینومک هیلع و ماییاپورا نوچ مدیگنج
 ».دنریگب نم زا ار ماییاراد

 ادیپ ار یکی ات تخادنا یهاگن نوماریپ هب وکسیککم »!ياهنارکفهتوک ياههیجوت هچ«
 هک تسنادیمن مه شدوخ .دنام ماکان اما ،دوش ادصمه وا اب نابراب ندرک هرخسم رد هک دنک
 هب هن ،هدوب وا رکف یماخ رطاخ هب هن هک تسنادیم ،هتساخرب تفلاخم هب نابراب اب هچ يارب
 تخانشیم ار هعماج رد دوجوم راکفا عاونا وکسیککم .شدوخ ياههتخومآ یگدیچیپ رطاخ
 ،دنک يدنبهقبط و دهد صیخشت ار اهنآ زا ینوزفازور رامش تسناوتیم شايرکف دشر اب و
 شربارب رد تسناوتیمن زونه و ،دوب »قمحا« وا رظن زا هک یسک اب ییورهبور زا سپ اما
 تسا ناتساب يهرود لوصحم نیرخآ نابراب هک درک يروادشیپ هنوگنیا دنک يرترب ساسحا
 نیا هب ییاکیرمآ فارشا ياههقبط اب طابترا زا سپ وکسیککم .شزرایب هزادنا نامه هب و
 يهناهاگآ یبدایب و ینادان زا ناشتذل ،هنایشان و اجیب ياهیشورفهدافا هک دوب هدیسر هجیتن
 هک یلماوع هب هجوتیب اهنیا هک دوب دقتعم و ،هدش هتفرگ اهیسیلگنا زا همه ،اهنآ
 هدایپ ینیمزرس رد ار اهیگژیو نیا دننکیم یعس هدرک وررپ و گنهرفیب ار اهیسیلگنا
 يههد دودح رد هک یشرگن -دراد رادیرخ رگید ياهاج زا شیب ،ندمت و شناد هک دننک

 نیا زا نابراب هک درکیم رکف وکسیککم .دیسر دوخ جوا هب »يدراوراه رکفت« رد 1900
 یشومارف نیمه و دوب هدرک شومارف وا زا ار شسرت ،دوب هدیشون دایز نوچ و تسا هنومن
 .دوش رسدرد نیا راچد هک دش ثعاب

 تشگزاب  راظتنا رد مارآ رهاظ هب هچرگا و دوب هدنمرش وکسیککم راک زا یمک يرامزر
 طقف هک ياهدشاهر زیم تشپ هتسشن .تخوسیم نورد زا یلو ،دوب هتسشن رویاد کید
 ياهلگ و اهسخرس اب هک يریسم زا تسناوتیم ،دندوب نآ رود بیا و وکسیککم ،نابراب
 .دنیبب نشور يرد يورهبور ار شردام خرمین ،دوب هدش هدیشک یگنس ناویا ات رادهیاس
 وکسیککم مناخ هک ددنویپب وا هب ات دش زیخمین شیاج رب و دیشک رپ وا يارب شلد ياهظحل
 .دمآ نوریب نامتخاس زا باتش اب

 هب شیاهمشچ .تسشن نآ يور و دیشک بقع ار يایلدنص شوماخ .دوب ناجیه زا زیربل
 تسا ربخ زا رپ وا هک دندش هجوتم همه .دنزب فرح تسرد تسناوتیمن و دش هریخ ياهطقن
 تسا ربخ هچ« :دیسرپ رایتخا یب شرهوش ،تشگرب شیوس هب اهمشچ يهمه نوچ و
 »؟تلویو

 ...تسین زیچ چیه ...ادخ ياو« :تفگ يرامزر هب ور سپس و  »... نم يادخ« :تفگ طقف
 ».منزب فرح هملک کی مناوتیمن نم

 ».میتسه وت تسود همه ام« :تفگ بیا
 »... هک مدید ياهنحص کی الاب يهقبط ،بخ«
 شفرح عقوم هب تسرد اما .دزیم فرح و دادیم ناکت ياهدننکجیگ روط هب ار شرس

 ار هچنآ تسین تسرد« :تفگ وا هب يدج اما هنابدؤم و تساخرب شیاج زا یمات .دش عطق
 ».ییوگب یسک هب ،درذگیم هناخ نیا رد هک
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 ار شاهرهچ تلاح هک درک یعس و دیشک يرادادص و قیمع سفن رگید راب کی تلویو
 .دنک ضوع



دلارجزتیف تاکسا  

 درک ادج مه زا ار وکسیککم ياقآ و مناخ و نابراب صاخ يدنفرت اب و دمآ ماجنارس کید
 ییاهزیچ هنیمز نیا رد يواکجنک اب و تسا نادان رایسب تایبدا يایند رد هک داد ناشن و
 ،تشاد زاین نآ هب هک يايرترب ساسحا هب ياهظحل وکسیککم هک دش ثعاب نیمه و دیسرپ
 هچ .دنربب ناویا يالاب هب اجنآ زا ار اهسوناف هک دندرک کمک وا هب نارگید .دبای تسد
 و درکیم کمک يرامزر ؟دیاین ششوخ یکیرات نیا لد رد اهسوناف ندرب زا هک تسیسک
 رد .دادیم خساپ دوویلاه يهرابرد يرفماد لایور يهفقو یب ياهيواکجنک هب ییابیکش اب
 دنادب دیاب وا .مشاب اهنت وا اب هک هدمآ شیپ میارب یتصرف الاح :هک درکیم رکف دوخ اب نمض
 .تسا هداد دای نم هب مردام هک تسییاهدنفرت لثم وا ياهدنفرت هک

 و دندش اهنت مه اب ود نآ و درک ادج ناویا ِعمج زا ار وا کید .دوب تسرد يرامزر سدح
 دیشکیم الاب ار يرامزر یهاگ هک راومهان ینیمز يور زا و دنتفرگ هلصاف نامتخاس زا مرنمرن
 .دنتفر ایرد تمس راوید يولج رتراومه نیمز يوس هب ،نییاپ یهاگ و

 نیرخآ رتنییاپ یلیخ .دندرک اشامت ار هنارتیدم يایرد دنلب يهطقن نآ زا و دنداتسیا اجنآ
 زا ،دریگیم جوا نامسآ يهلق ات و دوشیم اهر اکیرمآ لالقتسا زور رد هک ینولاب لثم قیاق
 تشذگ هریت يدم و رزج زا مارآ ،دوب رفس رد جیلخ ضرع رد و دوب هدرک تکرح نرل ریازج
 .دش روانش هایس کچوک ياههریزج نایم و

 اب وا دروخرب .ینزیم فرح يروطنیا تردام يهرابرد ارچ هک ممهفیم الاح« :تفگ کید
 بایمک اهییاکیرمآ نیب رد هک  دراد یشنیب و ییاناد عون کی مرظن هب .تسیلاع یلیخ وت
 ».دوشیم

 .دناوخیم اعد ییوگ هک تفگ يروط ».تسا بیعیب ردام«
 رد امش ندنام تدم لوط تفگ نم هب وا .مدز فرح وا اب مدوخ يهمانرب يهرابرد یمک«
 ».دراد یگتسب وت هب هسنارف

 !وت هب :دیوگب و دنک رارکت ار وا فرح دنلب يادص اب هک دوب کیدزن يرامزر
 »...هدش مامت زیچهمه رگید اجنیا نوچ نیاربانب«
 »؟هدش مامت« :دیسرپ و درک عطق ار وا فرح يرامزر
 ادرف .تفر اجنیا زا هتشذگ يهتفه لوکین رهاوخ .دش مامت ناتسبات زا شخب نیا ،بخ«
 رتشیب میناوتب ناتسبات نیا دیاش .دنوریم ثرون بیا و يرم هبنشود زور .دوریم نرابراب یمات
 یناهگان روط هب زیچهمه دهاوخیم ملد .دش مامت حیرفت زا هژیو شخب نیا یلو مینک حیرفت
 نیا نم يهمانرب .مداد ار ینامهم نیا نیمه يارب – تاساسحا اب و هرذهرذ هن دوشب مامت
 ،اکیرمآ دوریم دراد ،مینک هقردب ار ثرون بیا ات سیراپ میوریم میراد لوکین و نم -تسا
 »؟ییایب ام اب يراد تسود

 »؟تفگ یچ ردام«
 دهاوخیم شلد اما ،دیآیمن شدوخ .تسیبوخ رایسب يهمانرب نیا هک دنکیم رکف وا«
 ».ییایب ام اب وت هک

 اب ار اجنآ هک مراد تسود یلیخ .ماهدیدن ار سیراپ رگید مایگچب زا نم« :تفگ يرامزر
 ».منیبب امش

 زا هتبلا« ؟دش يدج ناهگان کید يادص هک درک ساسحا يرامزر ایآ ».يراد تبحم«
 تیگدنزرس نآ هک میتشادن کش و میدش لاحشوخ ام ،يدمآ لحاس هب هک ياهظحل نیلوا
 چیه يارب یگدنزرس و روش نیا مرظن هب .درکیم رکف يروط نیا لوکین هژیو هب ،دوب ياهفرح
 ».تسین یندشمامت یهورگ ای درف
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 دایرف شنورد رد يزیچ تفر لوکین تمس هب و تشذگ وا يور زا مارآ کید هکنیا زا
 امش يهمه متساوخیم مه نم« :تفگ یمارآ نامه هب و درک راهم ار دوخ مه وا اما ،دیشک
 ».مدش تقشاع ،تمدید هک يراب نیلوا زا هک متفگ .ار وت صوصخ هب ،مسانشب ار

 درس ار کید نیمز و نامسآ نایم يهلصاف اما .دوب هدرک باختنا ار یتسرد ریسم يرامزر
 ار وا و ،دوب هدرب نایم زا ،دروایب اجنیا هب ار يرامزر دوب هدش ثعاب هک ار ياهزیگنا و هدرک
 .انشآان یتاملک و هدشننیرمت ياهنحص اب شکمشک زا ،دوب هدرک هاگآ يراکشآ ماجرف زا

 راک نیا اما ،دندرگرب نامتخاس تمس هب و دنک یضار ار يرامزر هک درک شالت سپس
 اب ییوخشوخ اب یتقو .دهدب تسد زا لماک ار وا هک تساوخیمن رگید يوس زا .دوب تخس
 .دزویم یمیسن طقف درک ساسحا يرامزر درک یخوش يرامزر

 هچ هک یسرپب تردام زا و يورب تسا رتهب .یهاوخیم هچ ینادیمن مه تدوخ«
 ».یهاوخیم

 ،دوب هدابل لثم هک ار شهایس تک مرن يهچراپ و درک زارد ار شتسد .دروخ اج يرامزر
 :درک اهر ار شکرت ریت نیرخآ هفایق نیا اب -دنزب وناز دوب کیدزن رظن هب .درک سمل

 ».مردام زا دعب هتبلا ،ماهدید لاح هب ات هک یتسه یسک نیرتهب وت نم رظن هب«
 ».تسییایور وت ياهمشچ«
 ....درب لوکین شیپ ار يرامزر کید و ،دناشک ناویا يوس هب ار اهنآ وا يهدنخ
 .دنورب دنت هک دندرک کمک همه هب رویاد ياقآ و مناخ و دنتفریم دیاب رگید نآ زا سپ
 حبص ات دنراذگیم لته رد ار بش .دش رویاد گرزب نیشام راوس شیاهنادمچ اب نابراب یمات
 لرا .دنورب رهش نیا زا راطق نیلوا اب نویپمک و وکسیککم يهداوناخ ،زماربآ مناخ اب ادرف
 لیبموتا نوچ و دربیم لته هب ار شردام و يرامزر ولراک تنوم تمس هب شریسم رد يديرب
 يور زونه اهسوناف غاب يوت .تفریم يديرب نیشام اب مه يرفماد لایور ،تشادن اج رویاد
 لوکین .دندوب هداتسیا مه يهناشهبهناش رد ولج رویاد ياقآ و مناخ و دندیباتیم ماش زیم
 کتکت اب و دزیم ادص ار اهنامهم کید و درکیم رپ دوخ ینابرهم اب ار بش و تفکشیم
 .دوب زیگنامغ نتفر و نتشاذگ هناخ نیا رد ار ود نآ يرامزر يارب .درکیم یظفاحادخ اهنآ
 .دوب هدید يزیچ هچ ییوشتسد يوت وکسیککم مناخ یتسار :دیسرپ دوخ زا رگید راب
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 قوب يادص .دوب نازیوآ يدبس نورد ِرونمک يهراتس زا رظن هب و دوب یهایس و فاص بش
 غارچ ؛درکیم یگدننار مارآ يديرب يهدننار .دشیم مب اوه ینیگنس رد ییولج لیبموتا
 هقیقد هد .دشیمن هدید ًالصا یتدم يارب سپس و دشیم رهاظ اهچیپ رد رویاد نیشام بقع
 دوخ تعرس وا رس تشپ يديرب يهدننار .دوریم هداج رانک هب هک دش هدید رگید راب دعب
 زا هظحل نیا رد .تشذگ اهنآ رانک زا و داد همادا دوخ تکرح هب گنردیب اما .درک مک ار
 اهنآ هب هک دندید ار رویاد يهدننار و دندینش یمهبم ياهادص تکاس نیزومیل تشپ
 بش رد کیرات بوانتم ياهشخب زا و دنداد همادا دوخ هار هب نانچمه .دنزیم دنخشین
 گرزب لته هب مخوچیپرپ و دنت ياهيریزارس زا رذگ زا سپ ماجنارس و دنتشذگ دنت كزان
 .دندیسر سوگ

 رون رد شکزارد تلاح هب شتخت يور و دش رادیب کبس باوخ تعاس هس زا سپ يرامزر
 نکمم هک ار ییاهدماشیپ يهمه و ار هدنیآ دنت زیگناتوهش یکیرات رد قرغ .دش روانش هام
 .دوب اهملیف ياههسوب یمهبم نامه هب هسوب نیا اما ،درک رورم دوش متخ ياهسوب هب دوب
 .درکیم هبرجت راب نیلوا يارب هک یباوخدب يهناشن نیتسخن .دش اجهباج شتخت يور دمعهب



دلارجزتیف تاکسا  

 ياهبرجت زا شیب دروم نیا رد .دشیدنیب شسرپ نیا هب شردام هاگدید زا دیشوک هظحل نآ رد
 و زیت دوب هدروخ ششوگ هب هتشذگ ياهوگوتفگ نایم رد هک ییاهزیچ و دوب هتخودنا هک
  .دوب كریز

 زا دعب هک ار ياهتخودناكدنا زرییپسا مناخ .درک راک دیاب هک دوب هدش گرزب رواب نیا اب
 یگلاسهدزناش رد یتقو .دوب هدرک وا ندناوخسرد جرخ ،دوب هدنام شیارب شیاهرهوش گرم
 رد هک ییاکیرمآ ياهدننکهیهت هب و درب نب -یل -سکیا هب ار وا ،ابیز رایسب ياهوم اب تفکش
 ،تفر كرویوین هب هدننکهیهت یتقو .درک شایفرعم ،دنارذگیم ار شايدوبهب يهرود اجنآ
 مناخ بش نآ .دش لوبق يدورو ناحتما رد يرامزر سپس .دنتفر كرویوین هب زین اهنآ
 هب دیما اب و هدروآ تسد هب يرامزر هک يریگیپ تیقفوم اب الاح هک درک ساسحا زرییپسا
 هتسبرس ساسحا نیا اب .دنزب فرح شرتخد اب دناوتیم رگید ،تیقفوم نیا رد وا یبسن دشر
 ار ودرگ نیلوا الاح .جاودزا يارب ًاترورض هن اما ،يدمآ راب ندرک راک يارب وت« :تفگ وا هب
 تدوخ ای .نک هبرجت ار زیچهمه و ولج ورب .تسیبوخ يودرگ و يدرک ادیپ نتسکش يارب
 ار وت دتفیب یقافتا ره ،رتخد هن يرسپ کی وت یلام رظن زا نوچ اما ؛نکشب ار وا ای نکشب ار
 ».درک دهاوخن دوبان

 رکف شدوخ زگره رگید ياهزیچ يهرابرد يرامزر ،شردام نایاپیب لامک يهرابرد زجهب
 .دوب هدز مه هب ار شباوخ ،فان دنب زا شندش ادج نیرخآ نیا ،يور نیا زا ،دوب هدرکن
 زا يرامزر .دروآ قاتا نورد هب يوسنارف يدق ياههرجنپ زا ار نامسآ نیغورد مدهدیپس
 رد .درک ساسحا شاهنهرب ياهاپ ریز ار نیمز یمرگ .تفر ناویا تمس هب و دش دنلب شیاج
 يراشفاپ اب ياهدنرپ سینت يزاب نیمز يالاب ياهتخرد يور ،دوب يزومرم ياهادصورس اضف
 کیدزن لته تشپ ورلیبموتا ياهریاد ریسم زا ییاپ يادص ؛دنکب دنیاشوخان يراک دش قفوم
 زا و دمآ الاب ینامیس ياههلپ زا ،دش یگنس ورهدایپ دراو یکاخ يهداج زا سپس ،دشیم
 اهرویاد ،هپت هایس يهیاس نآ و يدنلب نآ يالاب و هریت يایرد يوس نآ .تشگرب هار نامه
 زاوآ یمارآ هب زونه هک دینش ار ناشیادص ،درک رکف اهنآ يود ره هب وا .دندرکیم یگدنز
 رایسب ناکم و نامز رظن زا .اسیلک ياهدورس لثم ،دمآیم الاب دود لثم ناشزاوآ .دندناوخیم
 .دندوب هتسب بش يارب ار غاب گرزب ِرد و دندوب باوخ ناشیاههچب .دوب رود

 هب ناویا زا هرابود و دیشوپ ار شایناتک ياهشفک و كزان ربماشودبر و تشگرب قاتا هب
 و فپورخ دندشیم زاب ناویا نیمه هب هک رگید ياهقاتا زا نوچ .تفر يدورو رد تمس
 ياههلپ يور هک ياهیاس ندید اب .تشاذگ رس تشپ دنت ار ناویا ،دمآیم باوخ يادصورس
 نویپمک سییول دیمهف ،دش هریخ وا هب یمک .داتسیا ،دوب هتسشن لته يدورو ضیرع و دیفس
 .دنکیم هیرگ دراد و تسا

 دننابنجیم هیرگ ماگنه اهنز هک ار ندب زا یشخب نآ و درکیم هیرگ تخس و ادصیب
 يرامزر .دوب هدرک يزاب هنحص کی رد وا دوخ شیپ لاس هک یشقن لثم تسرد .دادیم ناکت
 وا نویپمک هک نآ زا شیپ .تفرگ ار شاهناش و دش کیدزن ،دریگب ار شدوخ ولج تسناوتن
 .دز یهاتوک دایرف رایتخایب ،دسانشب ار

 زا هن ،درکیم هاگن وا هب نابرهم و دوب وا ياهمشچ اب زارتمه شیاهمشچ »؟هدش یچ«
 »؟دیآیمرب نم تسد زا يراک« ،يواکجنک رس زا و رس يالاب

 .تسا مدوخ ریصقت شاهمه و متسنادیم مه لوا زا .دیآیمن رب يراک سکچیه تسد زا«
 ».تسيروطنیمه هشیمه

 »؟هن ای ییوگب نم هب یهاوخیم ؟هدش یچ«
 قشاع هک یمهفیم ،يدش رتگرزب یتقو ،هن« :تفرگ ار شمیمصت و درک زادنارب ار وا 
 .قشاع ات دشاب ساسحایب و هچب مدآ هک تسا رتهب .دشکیم يرجز هچ ،دربیم یجنر هچ



33 
 

 یتقو تسرد مه نآ ،هدوبن یناهگان ردقنیا تقوچیه یلو ،هداتفا قافتا نم يارب مه رتشیپ
 ».تفریم شیپ بوخ تشاد زیچهمه هک

 اتح و تشاد هگن تباث ار دوخ يهرهچ تلاح يرامزر .داد ناشن شنکاو رون دنت تکرح هب
 يرایشوه اب نویپمک اما .دنک ناهنپ عوضوم نیا زا ار شایناهگان ترفن ات دزن مه هژم
 .درک ضوع ار عوضوم گنردیب و دش نآ يهجوتم

 ».تساهاج نیمه مه ثرون بیا«
 »؟دنامن رویاد يهناخ رگم ؟ارچ«
 »؟داتفا یقافتا هچ يرادن ربخ .تسا رادیب یلو ،هرآ«
 یسیلگنا يهجهل اب ییادص و دش زاب ياهرکرک ياهرجنپ اهنآ زا رتالاب هقبط ود
 »!دینزن فرح هگید و دینک فطل هشیم« :تفگ نانکدنلورغ

 ياهتکمین زا یکی يور و دنتفر نییاپ اههلپ زا يراوخ ساسحا اب نویپمک و يرامزر
 .دنتسشن نابایخ رانک

 دمآشیپ نیرتبیجع ،مزیزع ياو ؟هداتفا یقافتا هچ هک درادن ربخ مه تحور سپ«
 هک مدوب هدیدن مرمع رد زگره« .درک اشفا ار زیچهمه و دش مرگ مکمک نویپمک »...نکمم
 نیا ،ماهدرک يرود نشخ ياهمدآ زا هشیمه نم .دتفیب قافتا یناهگان ردقنیا يزیچ نینچ
 ».میآیمنرد باوختخر زا زور دنچ اهتقو یضعب هک دننکیم متحاران ردقنآ اهمدآ

 هچ يهرابرد وا هک دروآیمن رد رس كرتخد .درکیم هاگن يرامزر هب هنادنمزوریپ الاح
 .دنزیم فرح

 و ولج هب ار شندب يهمه نامزمه و تشاذگ وا نار يور ار شتسد »!نم يادخ ،ياو«
 دراد نانیمطا شدوخ هب ًالماک و هدوبن يدمع شراک هک دهد ناشن ات درک مخ وا تمس هب
 .دیکرت و

 ».دتفیب قافتا لئود کی تسا رارق«
 »؟یچ«
 »؟يزیچ هچ مینادیمن زونه – رس رب لئود کی«
 »؟دنک لئود دهاوخیم یک«
 يهرابرد ییوگ .داد همادا دعب و دیشک یقیمع سفن ».منک فیرعت تیارب لوا زا راذگب«
 ام نیشام اب وت« .دنک يرادربهرهب يرامزر دض نآ زا تشادن دصق وا اما دوب يرامزر ییاوسر
-یمن .دش مک مرمع زا لاس ود مکتسد هک نم .يدروآ سناش تهج کی زا ،بخ .يدماین
 ».دش عورش یناهگان ردقچ هک یناد

 »؟یچ« :دیسرپ يرامزر
 »...درک ندز فرح هب عورش وا لوا .دش شعورش ثعاب یلماع هچ منادیمن«
 »؟یک«
 مسا یلو« .دوب تکمین ریز یسک ییوگ .دروآ نییاپ ار شیادص ».وکسیککم تلویو«
 ».دربب ار اهنآ مسا درادن قح سکچیه هک هتفگ وا نوچ ،رواین ار اهرویاد

 »؟هتفگ یک«
 ام زا مادکچیه مه شرخآ .مدروآ ار اهنآ مسا نم هک وگن یسک هب سپ .نابراب یمات«

 دعب .درکیم عطق ار شفرح بترم نابراب نوچ ،دیوگب تساوخیم هچ تلویو هک میدیمهفن
 تعاس ،حبص زورما نیمه .دیشک لئود نیا هب راک مزیزع دعب و دش ارجام دراو تلویو رهوش
 نیا شاک يا« .دیشک یهآ و داتفا شدوخ تبیصم دای هب ناهگان ».رگید تعاس کی – جنپ



دلارجزتیف تاکسا  

 هدنز شیارب مهاوخب هک مرادن يزیچ چیه نم نوچ .مدشیم هتشک لئود رد هک مدوب نم
 .داد ناکت ولج و بقع هب ار شدوخ هودنا اب و دش تکاس سپس ».منامب

 :تفگ ییایناتیرب يادص نامه و دش هدیشک رانک ناشرس يالاب ینهآ يهرکرک هرابود
 »؟هن ای دینکیم عطق ًاروف ار اهادصورس نیا ،یه«

 رون باتزاب رد ار اهنآ و دمآ نوریب لته زا دوب جیگ ياهنوگ هب هک ثرون بیا نامزمه
 رادشه وا هب رس تکرح اب يرامزر ،دنزب یفرح هک نآ زا شیپ .تخانش ایرد هب نامسآ دیفس
 .تسا تسم یمک بیا دید .دنتفر يدعب تکمین يوس هب و داد

 »؟يدش دنلب هچ يارب وت« :دیسرپ بیا
 دای هب ار الاب يهقبط ضارتعا يادص یلو ،دیدنخ هاقهاق يرامزر ».مدش رادیب نالا نم«
 .درک راهم ار شاهدنخ و دروآ

 تسد زا دبال« ،درک رارکت ار دوخ فرح هرابود و ».يدمآ هلذ لبلب تسد زا« :تفگ بیا
 »؟هداتفا یقافتا هچ هک تفگ وت هب ربخشوخ غالک نیا .يدمآ هلذ لبلب کی

 ».مدینش مدوخ ياهشوگ اب هک منادیم ار يزیچ طقف نم« :تفگ نیتم نویپمک
 .تسشن يرامزر رانک بیا ؛تفر اجنآ زا دنت و دش دنلب شیاج زا

 »؟يدرک يراتفردب وا اب روطنیا ارچ«
 ».درکیم هیرگ زیرکی الاح ات بش فصن زا ؟مدرک يراتفردب« :دیسرپ هدزتفگش بیا

 ».تسا تحاران يزیچ يارب دیاش«
 ».دیاش«
 ياهقافتا نیشام نآ رد مدرک ساسحا ؟دنک لئود دهاوخیم یک ؟تسیچ لئود عوضوم«
 »؟تسا تسار .دادیم خر یبیجع

 ».تسا تسار هکنیا لثم یلو ،تسا هرخسم یلیخ«
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 رویاد شوماخ نیشام رانک زا شنیشام اب يديرب لرا هک ياهظحل نامه زا تسرد لکشم
 تلویو – تخادرپ بش نآ يارجام حرش هب یفرطیب اب بیا – دوشیم عورش درذگیم
 لثم .دزیم فرح ،دوب هدید رویاد يهناخ رد هک يزیچ زا زماربآ مناخ يارب وکسیککم
 یمات یلو .دوب هتشاذگ وا يور يدایز ریثأت هک دوب هدید يزیچ هناخ يالاب يهقبط رد هکنیا
 تقیقح اما -تسا راذگرثا و ریگمشچ رویاد مناخ عقاو رد .تسا رویاد يهداوناخ نابساپ گس
 رویاد ياقآ و مناخ ندوب مه اب یهاوخب ار شتسار .تسا هبناج ود هطبار نیا هک تسا نیا
 يدایز ياهيراکادف اب اهنآ ندوب مه اب هک دنامن هتفگان .دراد تیمها یلیخ ناشناتسود يارب
 بلج ار همه هجوت هک دنتسه یناسک اهنت ود نیا هلاب هورگ رد یهاگ – تسا هدوب هارمه
 .تسا رتارف مه نیا زا تیعقاو اما .دراد شزرا اهنآ رطاخ هب طقف هلاب هب هجوت و دننکیم
 هب شدوخ ،کید هک تسییاهدرم نآ زا یکی یمات ،لاح ره هب .ینادب ار ناتساد لک دیاب
 فرح هرابود يراشفاپ اب وکسیککم مناخ یتقو هصالخ .تسا هدرک شایفرعم لوکین
 مناخ« :دیوگیم و دیآیمرد شیادص یمات ،دنکیم عورش دوب هدید هک ار ییارجام
 ».نزن فرح رویاد مناخ يهرابرد نیا زا شیب افطل ،وکسیککم

 ».نکن شوگ وت« :دیوگیم و دنکیمن شوگ تلویو اما
 ».نوریب یشکب اهنآ شفک زا ار تیاپ هک تسا رتهب نم رظن هب«
 »؟دنسدقم ردقنیا اهنآ ؟ارچ«
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 ».نزب فرح يرگید عوضوم يهرابرد و نک شومارف ار اهنآ«
 ار ناتساد نویپمک دعب .هدوب هتسشن نویپمک رانک کچوک یلدنص ود زا یکی يور یمات
 .درک فیرعت نم يارب

 ».ینزیم فرح هنارمآ یلیخ وت« :دیوگیم و ددرگیمرب تلویو
 چپچپ اهیضعب ،تسيروطچ نیشام يوت ياهوگوتفگ و ثحب بش رخآ هک ینادیم
 ندز فرح يهلصوح ینامهم و نشج زا دعب نوچ دننزیمن فرح ًالصا اهیضعب و دننکیم
 نابراب .دتسیایم نیشام هکنیا ات دش هچ دمهفیمن سکچیه ،بخ .دندولآباوخ ای و دنرادن
 .اهیماظن لثم ،دنتفایم هزرل هب همه هک دنزیم دایرف يروط

 يورب هدایپ یناوتیم .هدنام لته ات لیام کی طقف ؟يوش هدایپ تسا رتهب ینکیمن رکف«
 ».ینک هفخ مه ار تنز و يوشب هفخ تسا رتهب ای .تمشکیم نیمز يور لته دوخ ات نم ای

 وت زا نم یلو ،يرتینالضع نم زا هک تسا تسرد .يردلق وت« :دیوگیم وکسیککم
 ».تسا لئود ،میشاب دلب دیاب هک يزیچ اهنت لکشم نیا لح يارب – مسرتیمن

 وا هب یتسد و دوشیم مخ يروف .تسيوسنارف یمات نوچ ،دنکیم هابتشا هک تساجنیا
 دعب .دیوشیم در اهنآ رانک زا امش هظحل نیمه رد ییوگ .دنکیم تکرح هدننار و دنزیم
 .تسا روطنامه تیعضو زونه دسریم لته هب نیشام یتقو .دننکیم عورش اهنز

 .دیایب شهارمه مود رفن ناونع هب دهاوخیم رفن کی زا و دنزیم گنز نک رهش هب یمات
 هب ياهقالع مه شدوخ نویپمک و دشاب شمود رفن نویپمک هتساوخیمن هک مه وکسیککم
 .ششیپ مورب تسارکی هک تساوخ طقف یحیضوت چیهیب و درک نفلت نم هب ،هتشادن راک نیا
 کی و درب شدوخ قاتا هب ار وا زماربآ مناخ .درک شغ وکسیککم تلویو نایم نیمه رد
 یعس و مدز فرح یمات اب لوا مدیسر هک نم .درب شباوخ تحار و داد وا هب رومورب صرق
 و دادیمن تیاضر یهاوخرذع زا رتمک زیچچیه هب وا یلو منک ضوع ار شرظن مدرک
 .دشن یهاوخرذع هب رضاح مه زابجل يوکسیککم

 قافتا نیا هک دننادیم رویاد يهداوناخ« :دیسرپ هظحالم اب يرامزر درک مامت بیا یتقو
 »؟تساهنآ رطاخ هب

 .تسا هدوب اهنآ رطاخ هب هک دنمهفن تقوچیه هک تسا نیا رب رارق و دننادیمن ،هن«
 رگا هک متفگ مه هدننار هب نم .تفگ رگید اما ،تفگیم وت هب دیابن مه یتفوک نویپمک
 .تسا درم ود نیب اوعد نیا .مروآیم رد ار مرادزاس يهرا ،دنزب یفرح عوضوم نیا يهرابرد
 ».یباسح و تسرد گنج کی ،دهاوخیم گنج شلد طقف یمات

 ».دنمهفن رویاد يهداوناخ مراودیما« :تفگ يرامزر
 .دش هریخ شتعاس هب بیا

 دنکیم ساسحا وا ؟ییایب نم اب یهاوخیم مه وت .منیبب ار وکسیککم و الاب مورب دیاب«
 ».هدیباوخن لاح هب ات هک مدنبیم طرش .درادن یتسود چیه هک

 حبص هب یتخبدب اب ار بش هک درک مسجت ار رکفیب و جازمدنت يوکسیککم يرامزر
 ماجنارس ،دوب لدود تفلاخم و يزوسلد ساسحا ود نیب هک ياهظحل زا دعب .تسا هدناسر
 .تفر الاب اههلپ زا ،بیا رانک رد ،یهاگحبص يژرنا زا رپ .دورب وا اب هک تفرگ میمصت

 اما ،تشاد شتسد رد نیاپماش ناویل زونه و دوب هتسشن شباوختخت يور وکسیککم
 .دوب هدیرپگنر و نیگمغ ،روجنر .تشادن ار لکلا ندیشون زا یشان شاخرپ تلاح نآ رگید
 يرامزر و بیا هب نادرگرس و جیگ .دوب هدنارذگ نتشون و ندیشون هب ار بش مامت رارق زا
 »؟هدیسر شتقو« :دیسرپ و درک هاگن

 ».هدنام رگید تعاسمین ،هن«



دلارجزتیف تاکسا  

 هدنابسچ مه هب تخس دنلب ياهمان نتشون يارب هک دوب ییاهذغاک زا هدیشوپ زیم مامت
 ياهپمال مک رون ریز هظحل نآ رد .دندوب اناوخان و تشرد اهگرب نیرخآ يور ياههملک .دوب
 بیا تسد هب و دناپچ یتکاپ رد ار همان ،درک اضما دب طخ هب ار شمسا همان نییاپ رد ،فیرظ
 ».منز يارب« :داد

 ».ینک ورف درس بآ ریز ار ترس یمک تسا رتهب« :تفگ وا هب بیا
 ».مشاب رایشوه یلیخ مهاوخیمن ؟تسا رتهب ینکیم رکف« :دیسرپ دیدرت اب وکسیککم
 ».یکانتشحو هک يروطنیا«
 .تفر ییوشتسد تمس هب رادربنامرف یتلاح هب وکسیککم
 تلویو منادیمن .موریم و مراذگیم هتفشآ ار زیچهمه مراد« :تفگ دنلب يادص اب اجنآ زا
 نیا تصرف و تیعقوم تقوچیه .مرادن ياهمیب عون چیه .تشگ دهاوخرب اکیرمآ هب يروطچ
 ».متشادن ار راک

 ».يروخیم هناحبص و ياهتسشن اجنیمه رگید تعاس کی .وگن فرحزم«
 يارب ییوگ .درک هاگن يرامزر هب و تشگرب ییوشتسد زا سیخ يوم اب ».منادیم ،ًامتح«

 نیا .مدرکن مامت ار منامر شرخآ« .دش کشا زا رپ شیاهمشچ ناهگان .دیدیم ار وا راب نیلوا
 دوشیمن یلو .يرادن تسود ار نم وت« :تفگ وا هب دعب ».تسا كاندرد میارب یلیخ یکی
 رد« ،داد ناکت يدیماان اب ار شرس و دیشک يدرس هآ ».ماهدنسیون نم لصا رد .درک يراک
 اهنیرتهتسجرب زا یکی مه یتاهج زا اما .دایز یلیخ ،ماهدرک يدایز ياههابتشا مایگدنز
 ».مدوب

 .دز کپ ششوماخ راگیس هب و دادن همادا رگید
 ».ینک لئود دشاب مزال هک منکیمن رکف یلو ،مراد تسود ار وت نم« :تفگ وا هب يرامزر
 هب هک مدرک ییارجام قرغ ار مدوخ .هتشذگ راک زا راک رگید یلو .شمدزیم دیاب ،هرآ«
 ییوگ هک درک هاگن بیا هب تقد اب يروط »...مراد يدنت یلیخ قلخ .مدرکیم دیابن هجوچیه
 هب ار ششوماخ راگیس هدزتشحو ياهدنخ اب دعب .دوش تفلاخم شاهلمج نیا اب دوب رظتنم
 .دش دنت شیاهسفن .درب شبل تمس

 متسناوتیم ،تسبیم ار شنهد تلویو رگا .مداد لئود داهنشیپ نم هک تساجنیا لکشم«
 زیچهمه هب و منک ینیشنبقع ای مورب و مراذگب مناوتیم مه نالا نیمه هتبلا .منک شلح
 یمارتحا نم يارب زگره رگید تلویو هک منکیمن رکف ،منکب ار اهراک نیا رگا اما ،مدنخب
 ».دوش لئاق

 ».دراذگیم مارتحا وت هب شیپ زا شیب ،ارچ« :تفگ يرامزر
 .دشکیم شاخر هب ار نآ هشیمه ،دنیبب یفعضهطقن مدآ زا یتقو .یسانشیمن ار وا وت ،هن«
 وا .میتشاد کچوک رتخد کی شیپ لاس تفه .مینکیم یگدنز مه اب هک تسا لاس هدزاود
 نآ و نیا اب یمک ام يود ره .دوشیم هچ هثداح نیا زا دعب هک تسا مولعم بوخ و درم
 ».وسرت ،تفگ نم هب اجنآ مه بشما .میتفرگ هلصاف مه زا طقف ،يدج هن هتبلا ،میدیرپ

 .دادن یباوج و دش تحاران يرامزر
 ».دسریمن یبیسآ چیه سکچیه هب !ینیبیم الاح« :تفگ بیا
 ضرق وا زا .تسا نابراب لئود ياهریتتفه اهنیا« :داد همادا و درک زاب ار یمرچ فیک
 اب ار هنهک ریتتفه ».دربیم اج همه شدوخ اب ار اهنیا .يوشب انشآ اهنآ اب وت ات مدرک
 وکسیککم و دروآرد دوخ زا بجعت اب هتخیمآ ییادص سرت زا يرامزر .درک نزو شتسد
 جنپ و لهچ يهلولگ اب ار رگیدمه هک تسین رارق« :تفگ دعب .درک هاگن اهریتتفه هب نارگن
 »؟تسا رارق ،مینک دوبان
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 یناوتیم رتهب دنلب گنفت يهلول اب وت هک میدرک رکف .منادیمن« :داد خساپ یمحریب اب بیا
 ».يورب هناشن

 »؟تسا ردقچ هلصاف« :دیسرپ وکسیککم
 هتشادرب نایم زا هدننکلئود رفن ود زا یکی ًاعقاو هک دشاب رارق رگا .مدیسرپ مه ار نیا«
 ینابصع یباسح مه تسد زا رگا .دنتسیایم رگیدمه زا یمدق تشه يهلصاف رد ،دوش
 يهلصاف رد ،دشاب ناشتفارش و رورغ زا عافد يارب طقف رگا و یمدق تسیب يهلصاف رد ،دنشاب
 مدق لهچ امش يهلصاف هک درک تقفاوم نابراب مود رفن .دنتسیایم رگیدمه زا یمدق لهچ
 ».دشاب

 ».تسا بوخ«
 هک تسا نیا رارق اجنآ .تسیلاع لئود کی نیکشوپ نامر وت« ،تفگ و دمآ شدای بیا
 ».دوش مامت شراک ،دروخ هلولگ سک ره ات دنتسیاب یهاگترپ يهبل يور رفن ود ره

 :تفگ و دش هریخ بیا هب .دمآ یلمعریغ و دیعب یلیخ وکسیککم رظن هب ارجام نیا
 »؟یچ«

 »؟يوشب هزات و ینزب بآ هب ار تنت یمک یهاوخیم«
 شیارب یلیلد مناوتیمن ًاعقاو« :تفگ دیماان و دیشک یهآ ».منک انش مناوتیمن .هن ،هن«
 »؟منکب ار راک نیا دیاب نم ارچ ًالصا .منک ادیپ

 دوب ییاهنآ زا یکی وا عقاو رد .دادیم ماجنا شرمع مامت رد هک دوب يزیچ نیتسخن نیا
 رایسب ینیع تیعقاو نیا اب ییورهبور الاح و دوب ینعمیب شیارب ینامسج يایند هک
 .درکیم شاهدزتفگش

 ».میورب تسا رتهب منک رکف« :تفگ ،دنکشیم دراد وا هک دش هجوتم بیا یتقو
 هنامحریب و تشاذگ شبیج رد ار يرطب و دیشون بوخ شايدنرب يرطب زا ».دشاب«
 »؟دنزادنایم نادنز هب ارم ،دوشیم هچ ،مشکب ار وا رگا« :تفگ

 ».مهدیم يرارف ایلاتیا زرم زا ار وت نم«
 تسه يزیچ کی« :تفگ بیا هب رابفسأت ینحل اب دعب و تخادنا يرامزر هب ارذگ یهاگن
 ».میوگب وت هب اهنت راک نیا عورش زا شیپ دهاوخیم ملد هک

 راک نیا هک منکیم رکف نم .دینیبن بیسآ ناتمادکچیه هک مراودیما« :تفگ يرامزر
 ».يریگب ار نآ يولج يروج کی دیاب وت و تسياهناقمحا رایسب
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 .دید لته یلاخ نلاس يوت ار نویپمک يرامزر
 رارق یک ؟تسا بوخ شلاح .یتفریم الاب اههلپ زا هک تمدید« :تفگ ناجیه اب نویپمک

 »؟دوشب ماجنا لئود تسا
 و دنزیم فرح كریس زا ییوگ ،دروخ مه هب شلاح وا ندز فرح يهویش زا يرامزر
 ».منادیمن« ،تسا كریس نیا تخبدب کقلد وکسیککم

 مه وا يارب اج نیشام يوت هک هراشا نیا اب »؟ییآیم نم اب« هک دیسرپ وا زا شهاوخ اب
 ».مدرک هیارک ار لته نیشام« ،دنراد

 ».مورب دهاوخیمن ملد«
 شتسد زا مهاوخیمن یلو درک دهاوخ مک ار مرمع زا اهلاس منکیم رکف مه نم ؟ارچ«

 ».مینک هاگن رود یلیخ يهلصاف زا میناوتیم .مهدب



دلارجزتیف تاکسا  

 »؟دیایب وت اب هک یهاوخیمن يرفماد ياقآ زا ارچ«
 بقع ار شرس ،دور ورف نآ رد هک تشادن مه یشیر و داتفا شمشچ زا شایسنپ کنیع
 .دیشک

 ».منیبب ار وا تقوچیه دهاوخیمن ملد رگید«
 ».درادن تسود ار اهزیچ نیا ردام منکیم رکف .میایب مناوتن هک مسرتیم مه نم ،بخ«
 وا و دش اجهباج شباوختخت رد دولآباوخ زرییپسا مناخ ،دش شقاتا دراو يرامزر یتقو
 :درک ادص ار

 »؟يدوب اجک«
 ».ردام باوخب وت .مباوخب متسناوتیمن«
 ار ارجام و تفر وا قاتا هب .تسشن و دش دنلب شردام هک دینش يرامزر ».نم قاتا وت ایب«

 .درک فیرعت شیارب
 دیاش .يورب کیدزن یلیخ تسین مزال ؟ینک هاگن يوریمن ارچ وت« :دیسرپ زرییپسا مناخ

 ».ینک ناشکمک لئود زا دعب یناوتب
 زونه زرییپسا مناخ .دوب لدود و دیدیمن هدیدنسپ دوخ رب ار هنحص نیا ندید يرامزر
 هاگنابش ار شرهوش هک داتفا ییاهبش دای هب يرادیب و باوخ ملاع نیا رد و دوبن رادیب بوخ
 يوشب مدقشیپ تدوخ دهاوخیم ملد« .دندرکیم ادص گرم مد ای لاحدب يرامیب ندید يارب
 ياهراک ینیر یتاغیلبت ياهشیامن يارب وت .ینکب ییاهراک و يورب ییاهاج هب نم نودب و
 ».يدرک يرتراوشد یلیخ
 نشور و خسار يادص اما ،تشادن نتفر يارب ياهدننکعناق لیلد يرامزر زونه هک نآ اب
 شداتسرف هنحص يور هب سیراپ رد نویدٌا رتائت يدورو رد زا یگلاس هدزاود رد هک شردام
 .درک يرادربنامرف هب راداو ار وا ،دمآ شزاوشیپ هب قیوشت و کیربت اب ندمآنوریب عقوم و

 زا هک درک نامگ ،تفر باتش اب هک دید ار وکسیککم و بیا نیشام اههلپ يالاب زا یتقو
 اب نویپمک سییول .دش کیدزن لته نیشام دعب ياهظحل اما ،دش صالخ يراتفرگ نیا
 .دناشن دوخ شیپ و دناشک نیشام لخاد هب ار وا و دز دایرف یلاحشوخ

 مدوخ اب نیبب .میورب هک دنهدن هزاجا ام هب اهنآ دیاش مدرک رکف نوچ ،مدوب هدش میاق«
 ».ماهدروآ مه يرادربملیف نیبرود

 هکلب ،دیمان دب ار وا دشیمن رگید هک دوب هدش دب ردقنآ نویپمک .دیدنخ درس يرامزر
 .تسین ناسنا تفگ دشیم

 اهنآ .درادن تسود ار رویاد يهداوناخ وکسیککم مناخ ارچ ممهفیمن« :تفگ يرامزر
 ».دندرک تبحم وا هب یلیخ

 رطاخ هب و دوب هدید يزیچ هناخ نآ رد وا هک دوب نیا عوضوم .دوبن نیا عوضوم ،هن«
 ».دوب هدید يزیچ هچ هک دیمهفن سکچیه نابراب ياهتفلاخم

 ».دوب هدرک تحاران ردقنیا ار وت هک دوبن ارجام نیا عقاو رد سپ«
 .داتفا قافتا میتشگرب لته هب یتقو هک دوب يرگید يارجام« :تسکش شیادص ».هن ،هن«

 ».مدرک ششومارف كاپ .تسین مهم میارب رگید الاح اما
 یل ناوژ زا و دندرک لابند قرش تمس هب ار وکسیککم و بیا نیشام لحاس دادتما رد
 لیام یبآ نامسآ .دوب هتشذگ حبص راهچ زا تعاس .دنتشذگ تخاس لاح رد يونیزاک ،ناپ
 مافدرز ِزبس يایرد دراو نانکژغژغ دنتشاد يریگیهام ياهقیاق نیتسخن و دوب يرتسکاخ هب
 .دنتفر رهش يهموح تمس هب و دندش جراخ یلصا يهداج زا اهنیشام .دندشیم

 ».دننک لئود اجنیمه تسا رارق هک منئمطم ،تسا فلگ نیمز نیا« :دز داد نویپمک
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 اب هک دندید ار قرش نامسآ ،داتسیا اهنآ زا شیپ بیا نیشام یتقو .تفگیم تسرد
 نویپمک و يرامزر .دوب مرگ و یجرش يزور يایوگ و دوب هدش یشاقن زمرق و درز ياهگنر
 دنتفر شیپ ناتخرد يهیاس رد .دورب اهربونص يهشیب نورد هب هک دنتساوخ لته يهدننار زا
-یم نییاپ و الاب نآ يور وکسیککم و بیا هک ار فلگ نیمز يهدشيراکنمچ تمسق و
 .درکیم دنلب بترم ار شرس ،دشکیم وب هک یشوگرخ لثم وکسیککم .دندز رود ،دنتفر
 شايوسنارف مود رفن و نابراب هک دندید فلگ پوت ریز يهوگ نیرخآ رانک رد ییاههیاس سپس
 .تشاد شلغب ریز ياهچناپت يهبعج نابراب مود رفن -دندوب

 هک ار يدنرب زا یگرزب يهعرج و دش ناهنپ بیا تشپ و دیسرت اهنآ ندید اب وکسیککم
 هفرس و تفریم هار .داتفا هفرس هب و دش وا یسفنت هار دراو يدنرب .دیشون ،تشاد تسد رد
 تمس هب دعب .تشاد هگن ار وا بیا اما ،دروخب نابراب هب دوب هدنامن یمد هکيروط درکیم
 .دنزب فرح وا اب ات تفر يوسنارف درم

 .دوب قفا يالاب دیشروخ
 .تفرگ مکحم ار يرامزر يوزاب نویپمک
 تخس یلیخ« ،دش هفخ ًابیرقت و دش لیدبت غیج هب شیادص ».منک لمحت مناوتیمن«

 »... نارگ نم يارب .تسا
 يوسنارف ییاعد بل ریز همیسارس و ».نک لو ار متسد« :تفگ هنارمآ ینحل اب يرامزر
 .دناوخ
 .دوب هدز ات جنرآ يالاب زا ار شیاهنیتسآ نابراب .دنداتسیا مه يورردور اهشزرا و اهرواب
 رد .دوب هدیجنس شتاکرح اما ،دیشخردیم و دومنیم رارقیب دیشروخ رون ریز شنامشچ
 ،دوب هدیشون اورپیب هک وکسیککم .درک کشخ شراولش زرد يور ار شتسد فک هظحل نیا
 بیا هک نآ ات درک هراشا شزارد ینیب هب لایخیب و درک هچنغ ندزتوس لثم ار شیاهبل
 شسفن غیرد و سوسفا زا رپ يرامزر .دنادرگرب ار شیور نابراب مود رفن .دروآ شیارب یلامتسد
 .دییاس مه يور نابراب زا ترفن اب ار شیاهنادند و درک سبح هنیس رد ار

 »!هس – ود – کی« :درمش رادشک يادص اب بیا
 .درک روجوعمج ار دوخ عیرس و دروخ یبات وکسیککم .دندرک کیلش نامزمه ود ره
 .دروخن فده هب اههلولگ زا مادکچیه

 ».تسا سب رگید« :دز داد بیا
 .دندرکیم هاگن نابراب هب يواکجنک اب همه .دنتشاذگ ولج مدق اههدننکلئود
 ».منکیم یتیاضران مالعا نم«
 ».یتسین هجوتم طقف .يایضار هک منئمطم ؟ییوگیم هچ« :تفگ باتیب بیا

 »؟دریذپیمن ار يرگید کیلش ترای«
 ».تفر شرخآ ات مه نم رای و يدرک يراشفاپ وت !یمات ییوگیم تسار تدوخ ناج«
 :تفگ و دز هدننکراوخ ياههقهق یمات
 شدای دیاب وت رای .مرادن تداع هرخسم ياهيزاب نیا هب نم .دوب هرخسم یلیخ هلصاف نیا«

 ».تسین اکیرمآ اجنیا هک دشاب
 همادا رتهناتسود ینحل اب دعب ».درادن يدوس نتفرگ داریا اکیرمآ زا« :تفگ يدنت اب بیا
 نابراب ماجنارس و دندرک ثحب مه اب یتدم ».یمات ،میتفر شیپ يدایز مه اجنیا ات« :داد
 .دش مخ شدیدج دروامه يارب درس و داد ناکت ار شرس

 »؟دیهدیمن تسد مه اب« :دیسرپ يوسنارف رتکد
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 ».دنسانشیم ار رگیدمه اهنآ« :داد خساپ بیا
 ».میورب اجنیا زا ایب ،ایب« :درک وکسیککم هب ور سپس
 .تفرگ مکحم ار شیوزاب رورس و يداش اب وکسیککم ،دنداتفا هار هب هک نیمه
 ».دشاب هتشاد شجایتحا هرابود دیاش .دهاوخیم ار شگنفت یمات ،نک ربص« :تفگ بیا
 :تفگ نشخ ییادص اب و داد وا هب ار گنفت وکسیککم
 »...دناوتیم وگب وا هب .دورب منهج هب شدوخ اب مه شگنفت«
 »؟یهاوخیم رگید کیلش کی وت هک میوگب وا هب«
 .مدمآ بوخ مه یلیخ« :تفگ دنتفریم مه اب هک یلاح رد ».مدمآ شرخآ ات نم ،بخ«

 ».مدشن مه درز چیه ؟مدماین
 ».يدوب تسم یباسح« :تفگ كر بیا

 ».مدوبن ،هن«
 ».يدوبن ،دشاب«
 »؟مشاب هدیشون مه ناکتسا ود -یکی الاح رگا دنکیم يریفوت هچ«
 .درکیم هاگن بیا هب ترفن اب ،دوب هتفای زاب ار شسفن هب دامتعا هک الاح
 »؟دنکیم يریفوت هچ اعقاو« :درک رارکت ار شفرح هرابود
 ».مینک ثحب نآ يور هک درادن یلیلد ،ینیبب ار شقرف یناوتن رگا«
 »؟دندوب تسم همه گنج لوط رد هک يدینشن«
 ».نک ششومارف«
 هدینش ناشرس تشپ رازگنلخ زا مکحم ییاپ يادص و دوب هدشن مامت ًالماک ناتساد اما
 :تفگ هسنارف نابز هب و دناسر اهنآ هب ار دوخ رتکد .دش

 يارب نم عقاو رد ؟دینک یضار ار نم دیهاوخیمن :دزیم سفنسفن »اقآ ،دیشخبب«
 ».مدمآ یکشزپ ياهتبقارم

 »؟ردقچ« :دیسرپ و رتکد هب درک ور دعب و ».دوریم نیا راظتنا يوسنارف کی زا« تفگ بیا
 ».مهدب نم راذگب« :تفگ وکسیککم
 ».تسا هدوب نایم رد ام يهمه ياپ رطخ نیا وت .مراد لوپ نم ،هن«
 غارفتسا و دیود اههتوب نایم هب ناهگان وکسیککم ،تخادرپیم ار رتکد لوپ بیا یتقو
 نیشام تمس هب بیا اب ،نامارخ و شیپ زا رتهدیرپگنر ،یهاگحبص زمرق ياهوترپ ریز .درک
 .تفر

 يهدیدبیسآ اهنت وا .دزیم سفنسفن و دوب هدیشک زارد تشپ هب رازهتوب يور نویپمک
 .دزیم دگل وا هب شایناتک شفک اب و دیدنخیم هرخسم هب مه يرامزر و دوب لئود نیا
 دوب نیا يرامزر يهغدغد اهنت الاح -درک دنلب شیاج زا ار وا هرخالاب ات دز دگل وا هب ردقنآ
 لحاس رانک ،درکیم باطخ »رویاد« شنهذ رد زونه هک ار يدرف رگید تعاس دنچ ات هک
 .دید دهاوخ

 
12 

 نِزُو ناروتسر يوت يوسنارف ناوج يهدنزاون ود و رویاد کید ،ثرون ياقآ و مناخ ،يرامزر
 کی اهنآ نایم رد ات دندرکیم هاگن رگید ياهيرتشم هب تدم نیا رد .دندوب لوکین رظتنم
 الاح .دنرادن ار وا دوخ راقو ییاکیرمآ ياهدرم زا کیچیه تفگیم کید .دننک ادیپ راقواب مدآ
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 دراو ییاکیرمآ کی اتح ؛دوبن رای اهنآ اب تخب .دننک در ار وا ياعدا هک دندوب یکی لابند
 .دربن شتروص تمس هب ار شتسد هتشذگن هقیقد هد هک دشن ناروتسر

 نیا اب اما .میدیشکیم تسد نامیاهلیبس ندنابات و ندز نغور زا دیابن ام« :تفگ بیا
 ».تسین ام نیگنس مدآ اهنت کید لاح

 ».متسه ،ارچ«
 ».تسيدج شراقو ظفح يارب هک دشاب يدرم اهنت دیاش وا«
 ناروتسر دراو دندرب موجه يزیم تمس هب همیسارس هک نز ود اب یسابلشوخ ییاکیرمآ
 يوس ار شتسد هاگآدوخان لیلد نیمه هب ،دنیاپیم ار وا ياهدع هک دش هجوتم ناهگان .دش
 اب يدرم رگید رظتنم هورگ نایم رد .درک بترم ار نآ و درب شتاوارک يور یلایخ یگدمآرب
 راگیس هت هاگآدوخان شتسود و دزیم شاهدیشارت يهنوگ هب هرسکی و هتسهآ شتسد فک
 و تروص يوم ،کنیع هب اهنیرتلابقاشوخ نایم نیا رد .دربیم نییاپ و الاب ار یشوماخ
 .دندیشکیم ار ناششوگ ياههلال باتیب ای و دندزیم تسد ناشلیبسیب ياهبل تشپ

 هب تنیوپ تسو يرسفا يهدکشناد هب ار وا دورو لاس نیلوا بیا .دش دراو یفورعم لارنژ
 ندرک ادیپ ،دادیم رگا و دهدب فارصنا تسناوتیمن ییوجشناد چیه هک یلاس ،دروآ رطاخ
 .تسب طرش رالد جنپ کید اب وا راقو رس بیا .دوب نکممان شیارب بسانم یعامتجا تیعقوم

 ود زا یعیبط شیاهتسد .دنربب یلاخ يزیم هب ار وا هک دوب رظتنم لارنژ نامز نیمه رد
 هب یناهگان روط هب ،درادیم رب زیخ هک یسک تسد لثم شتسد راب کی .دوب نازیوآ ولهپ
 :تفگ ،تسا هداد تسد زا ار شراهم لارنژ هک نامگ نیا هب کید .دروخ بات بقع تمس
 و دمآ ینوسراگ .دندیشک یقیمع سفن همه و تشگرب يداع تلاح هب لارنژ اما »!ناهآ«
 .دمآ نایاپ هب ًابیرقت شباذع يهرود ... دیشک بقع ار شایلدنص

 و دیفس يهلک و درب الاب شرس يوس هب ار شتسد و دوب ینابصع يرصتخم زوریپ لارنژ
 .دناراخ ار شزیمت

 ».مراقواب مدآ اهنت نم متفگ ،يدید« :تفگ دونشخ کید
 هاگچیه هک نیقی نیا اب دش عوضوم نیا يهجوتم هک کید و دوب نئمطم ًالماک يرامزر
 ار ییاهنآ يهلصوح يرامزر هک درک داش نانچ ار هورگ ،هتشادن یبوخ نیا هب ییاهبطاخم
 ،تشذگیم سیراپ هب ناشرفس زا زور ود نونکا .تشادن دندوب هتسشن رگید ياهزیم رود هک
 هک »ژاپيد روک« نلاس رد شیپ بش .دندوب لحاس رانک رتچ نامه ریز همه زونه یلو
 اب کید ،دوب زیگناتفگش ،دنک تکرش دوویلاه نشج رد دوب رارق هک يرامزر يارب شیاضف
 اهرویاد رظن هب .تفرگ تسد رد ار سلجم مامت ،صاخ يهقبط زا یهورگ اب یسرپلاوحا
 هدزتفگش تباب نیا زا و دندوب هدیدن زارد ینامز يارب ار اهنیا اما دنتشاد يدایز نایانشآ
 دنویپ هدنبوک اما مرن کید سپس »؟دیدوب هدرک میاق ار ناتدوخ اجک« :دندیسرپیم و دندوب
 زا ار اهنآ مه يرامزر ایوگ کنیا .درک دحتم ار دوخ هورگ رگید راب و ،دیرب اهنآ زا ار دوخ
 ادج اهنآ زا و هدرک ناشدر ،دوب هدرک رارقرب سامت اهنآ اب ،تخانشیم رابفسات ياهتشذگ
 ییاکیرمآ ًالصا رگید ياههبنج زا و دوب ییاکیرمآ ًالماک اههبنج یضعب زا ناشهورگ .دوب هدش
 اهلاس یط هک يدوخ نآ هب ،دنادرگیمزاب ناشدوخ هب ار اهنآ کید ماگنه نیا رد هک دوبن
 .دوب هدش مگ ون طیحم اب شزاس

 نمادوتک اب لوکین ،هفوب يور ماخ ياهاذغ دنت يوب زا رپ و دولآهم ،کیرات ناروتسر رد
 و دیدیم نارگید هاگن رد ار دوخ ییابیز .دش دراو نادرگرس ياوه ياهدوت لثم ینامسآ یبآ
 یلیخ ياهمدآ همه ییآمهدرگ زاغآ رد .درکیم رکشت اهنآ زا ینادردق اب هتخیمآ يدنخبل اب
 بیرغ و بیجع اهراتفر .دندش هتسخ دنور نیا زا هک دییاپن يرید اما ،دندوب یبدؤم و بوخ
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 زا دعب هک ییاهزیچ هب .دندیشک ینوگانوگ ياههشقن ماجنارس و دندش قلخدب مکمک و دش
  .دندیشون بارش يرطب هس اهدرم .دندیدنخ یلیخ -دندیدنخ ،دندروآیمن رطاخ هب بوخ نآ

 ییوس زا لوکین .دوب اکیرمآ مدرم زا یگرزب عمج یگدنز يهنومن زیم رود نز هس یگدنز
 نامدود زا یتنُک يهون رگید وس زا و دوب ییاکیرمآ يهتخاسدوخ رادهیامرس کی يهون
 سیئر ناگداون زا و دوب یتسدربز زابهتفس رتخد مه ثرون يرم .دیلفنسیو پیل یتنطلس
 هب شردام تسد هب هک دوب هعماج طسوتم يهقبط ینایم يهیال زا يرامزر .رولیات روهمج
 رگید اب ناشتوافت و رگیدکی هب اهنآ تهابش .دوب هدش باترپ دوویلاه رکب و الاب حوطس
 ناشتیدرف ؛دندوب لاحشوخ اهدرم يایند رد ندوب زا هس ره هک دوب نیا رد ییاکیرمآ ياهنز
 بوانت هب دنتسناوتیم هس ره .اهنآ اب تفلاخم رد هن دندرکیم ظفح اهدرم يهطساو هب ار
 نتفای يهثداح هار زا هکلب نامیاز يهثداح هار زا هن ،بوخ یپسور ای دنشاب یبوخ رسمه ای
 .يدرم نتفاین ای يدرم

 تفه طقف ناشرامش هک هژیو هب ،دربیم تذل راهان نیا زا ،نشج نیا زا يرامزر .میرذگب
 يرامزر هک دوب نیا مه رگید تیعقاو دیاش .بوخ نشج کی يارب بسانم يرامش ،دوب رفن
 تبسن ار اهنآ ياهدیدرت يهمه ياهدرُد يروزیلاتاک نوچ و دوب اهنآ يایند هب يدراوهزات
 ار يرامزر یتمدخشیپ ،دندش هدنکارپ زیم رس دارفا هک نآ زا دعب .دادیم بوسر رگیدکی هب
 یجنران ياهپمال يوسمک رون ریز وا و درب يوسنارف ياهناروتسر تشپ کیرات يهشوگ هب
 ییاکیرمآ -يوسنارف ياهملیف هک ییامنیس هب و درک ادیپ نفلت يهچرتفد زا ار ياهرامش
 شیامن رتشیپ ار »اپاپ رتخد« ملیف هک تفگ وا هب امنیس ریدم .دز گنز ،دندادیم شیامن
 شیامن هب وا يارب هرابود هتفه نایاپ ات هک دنداد لوق و تسین نارکا يور الاح یلو ،دناهداد
 .دیدیم ار ردوارک ياقآ و تفریم ژنآ زنس نابایخ 341 يهرامش هب دیاب يرامزر .دنراذگب

 يهلصاف رد ،تشاذگ ار نفلت یشوگ يرامزر هک نیمه و دوب ینکتخر کیدزن نفلت يهجاب
 :دینش ياهتسهآ يادص اهتک فیدر تشپ زا ،شایمدق هس – ود

 »؟يراد متسود وت سپ«
 کید يادص دعب – داتسیا هجاب رد ولج يرامزر – دوب لوکین يادص نیا »!مراد هک هرآ«
 :تفگیم هک دینش ار

 ادتبا .دیشک یقیمع سفن لوکین ».لته وت میورب نالا ایب – دهاوخیم ار وت یلیخ ملد«
 .داد ینعم اههژاو نیا هب اهنآ ندز فرح نحل مکمک اما – دوب موهفمان يرامزر يارب اههژاو
 .دمآرد هزرل هب شنورد اهنآ ناهنپ و هتسهآ چپچپ

 ».دهاوخیم ار وت ملد«
 ».ملته يوت راهچ تعاس نم«
 نوچ ؛دوب هدزتفگش اتح لوا .دندش رود اهادص ات درک سبح هنیس رد ار شسفن يرامزر
 ندید اب لاح .دنزاینیب رگیدکی زا هک درکیم نامگ و دوب هدید رتدرس ار اهنآ نایم يهطبار
 و قیمع هک ینایرج .دمآرد شدرگ هب وا دوخ نورد يوق تاساسحا زا ینایرج هقالع نیا
 طقف ،هدش هدنار نآ زا ای هدش بلج نآ يوس هب هک تسنادیمن مه شدوخ و دوب سانشان
 ساسحا ناروتسر هب تشگرب ماگنه دش ببس .تسا هتشاذگ يدایز ریثأت وا رب هک تسنادیم
 هک هرآ« :لوکین ساسحا و روشرپ دییأت و دوب رثأتم شندید زا رگید يوس زا اما ،دنک ییاهنت
 ،دشیم هدنز شیور شیپ ،دوب هدید هک ياهنحص يهژیو سح .دیباتیمزاب شنهذ رد »!مراد
 ار یترفن نآ اتح .تشادن ترفن ساسحا نآ هب تبسن نورد زا ،دوب رود نآ زا الاح نوچ اما
 .تفاییمن دوخ رد ،درکیم سح یقشع ياههنحص ندرک يزاب ماگنه هک
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 عقوم و دوب کیرش هثداح نآ رد ریذپانتشگرب روط هب کنیا ،دوب رود نآ زا هک نآ اب
 هاگن لوکین هب رگید يدید اب الاح .دوب شتاقالم رارق نارگن وا دوخ زا شیب لوکین اب دیرخ
 يرامزر هک دوب ینز نیرتابرلد دیدرتیب .دیجنسیم ار وا ییاریگ ون يهچیرد نیا زا و درکیم
 يهیواز زا ار نیا هک ،اورپیب ياهنوگ هب و رادافو و راپسناج ،يدج ینز -دوب هدید نونک ات
 و لوپ هب تبسن وا شرگن هب و دیدیم ،دوب هعماج طسوتم يهقبط زا هک شردام صاخ هاگن
 رد رگا الاح و دوب هدروآ تسد هب دوخ هک درکیم جرخ ار یلوپ يرامزر .تشاد طبر تورث
 هجریش يرختسا نورد هب راب شش هیوناژ هام زا يدوز حبص رد هک دوب نیا رطاخ هب دوب اپورا
 هک نیا ات تشاد ناسون تیاهنراف يهجرد 103 ات 99 زا شترارح يهجرد هک دوب هتفر
 .دوب هتشاد شزاب راک يهمادا زا شردام

 شفک تفج راهچ و هالک ود ،سابل تسد ود شدوخ لوپ اب و لوکین کمک اب يرامزر
 هچ ره ،نآ زا هتشذگ ،درکیم دیرخ شیاهحفص ود و دنلب تسرهف يور زا مه لوکین .دیرخ
 تساوخیمن شدوخ رگا و دیرخیم دمآیم ششوخ نآ زا و دیدیم اههزاغم نیرتیو تشپ
 ،یعونصم ياهلگ ،یلحاس يوشات ياهیتشپ ،یگنر ياههرهم .دادیم هیده یتسود هب
 ياهناخ يارب کچوک ياهزیچ ،قشع غرم ،يرسور و فیک دنچ ،نامهم باوختخت ،لسع
 ،یکیتسال حاسمت ،انش سابل نیجود کی ،وگیم گنر هب زور دم يهچراپ رتم هس ،یکسورع
 يارب ياهچراپ گرزب لامتسد ،یلیف جاع و ییالط ياههرهم اب یترفاسم جنرطش تسد کی
 زب مرچ سنج زا تکاژ ود ،سمره یشورفرهاوج زا نازوس يهتوب يهناشن اب يرهاوج ،بیا
 عون هب یتهابش چیه وا ياهدیرخ هتبلا .دیرخ ار اهنیا يهمه -راوخیهام غرم یبآ گنر هب
 و تارهاوج و ریز سابل لثم ییاهزیچ .تشادن هعماج يالاب يهقبط ياهیپسور دیرخ
 توافتم ًالماک یهاگدید زا لوکین هکلب .دوبن اهنآ لغش يهدننکهمیب و یتشادهب لیاسو
 وگاکیش زا اهراطق وا رطاخ هب .دوب يرتشیب تمحز و راکتبا درواتسد لوکین .درکیم دیرخ
 ياههناخراک ؛دندومیپیم اینرفیلاک ات ار هراق درگ مکش و دندرکیم عورش ار ناشرفس
 هدوزفا اههناخراک يهریجنز هب ياهقلح نآ ره و تفریم نامسآ هب ناشدود يزاسسمادآ
 ،گرزب یسم ياههکشب زا و دندرکیم طولخم اههرمخ رد ار اهنادندریمخ اهدرم ؛دشیم
-یطوق رد باتش اب ار اههجوگ توا هام رد اهرتخد ؛دندیشکیم نوریب ار ناهد ياههدنیوش
 ؛دندرکیم راک سمسیرک بش ات تمیقنازرا ياههاگشورف رد ای و دندیچیم ورسنک ياه
 ياهنیشام يراصحنا قح و دندرکیم شالت لیزرب يهوهق ياهرازتشک رد هگرود نایموب
 ینامز و دنتخادرپیم مه ار لوکین مهس اهنآ – دشیم هتفرگ اهدنموزرآ زا روز هب ینزمخش
 ناونع هب لوکین راک ییافوکش و دشر هب ،دیرغیم شیپ هب و دروخیم ناکت ماظن لک هک
 یناشنشتآ نارومأم تروص یغاد هب ،درکیم غاد ار شدیرخ رازاب و دوزفایم زین رخهدمع
 شایهابت هچرگ ،تشاگنایم هداس ار اهالاک يهمه دیرخ وا .شرتسگ هب ور ياههلعش ربارب رد
 الاح و تسا هدیدنسپ دنور نیا ییوگ هک دنایامنیم یعقاو نانچ ار نآ .دوب هتفهن نآ رد
 .دنک يوریپ وا زا تساوخیم مه يرامزر

 هداتسیا يرگید هاگشورف رد شاهناش يور یقشع غرم اب لوکین و دوب راهچ تعاس ًابیرقت
 .دوب هدمآ فرح هب الاح هشیمه مغرهب و دوب

 .منکیم رکف اهزیچ نیا هب یهاگ نم ؟دشیم هچ ،يدوب هتفرن رختسا هب زور نآ رگا«
 زور دنچ تسرد و مدوب هلاس هدزیس نم تقو نآ ،میدوب نیلرب وت ام ،گنج زا شیپ ًالثم
 .دصقرب هدازهاش هس اب دوب رارق و تفریم صقر سلجم هب مرهاوخ .دوب مردام گرم زا شیپ
 درد مرهاوخ ،عورش زا شیپ تعاسمین .دوب هداد ار اهراک يهمه بیترت رابرد دشرا دنمراک
 لمع اب دیاب و هدش ینوفع شسیدناپآ هک دنتفگ اهرتکد .درک بت تدش هب و تفرگ ولهپ



دلارجزتیف تاکسا  

 يهتسب اب و تفر هنادرد سپ ،دوب هتخیر ار شیاههمانرب يهمه ردام اما .دنروایب رد یحارج
 ».دش لمع حبص تفه تعاس و دیصقر حبص ود تعاس ات شبش سابل ریز خی

 هب یلیخ قفوم مدرم يهمه .تفرگیم تخس شدوخ هب مدآ هک دوب بوخ اهنامز نآ
 هک درکیم رکف کید هب يرامزر و دوب هدش راهچ تعاس الاح .دنتفرگیم تخس ناشدوخ
 هب نانچمه يرامزر .دراذگب رظتنم ار وا دیابن .اجنآ دورب دیاب .تسا لوکین رظتنم لته رد
 هزاجا ،يورب یهاوخیمن وت رگا« :تفگ دوخ اب ناهگان دعب و »؟يوریمن ارچ« ،درکیم رکف وا
 یکی و درخب هنتمین ناشیود ره يارب ات دش يرگید يهزاغم دراو لوکین اما ».مورب نم هدب
 يایسکات يارب دنت و جیگ و دروآ رطاخ هب ناهگان ییوگ نآ زا دعب .دریگب ثرون يرم يارب مه
 »؟هن ،تشذگ شوخ .ظفاحادخ« :تفگ يرامزر هب و داد ناکت تسد

 تخس شیارب ،درکیم روصت هک نآ زا شیب ».تشذگ شوخ یلیخ« :داد باوج يرامزر
 .تشاد ضارتعا عضو نیا هب شدوجو يهمه لوکین نتفر اب و دوب
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 شیپ نانچمه ،اهرگنس لادوگ رانک رد ،یبوچ لپ يور و دز رود ار هاگرذگ چیپ کید
 الاب ياهلپ زا سپس .دید ار شربورود شنورد زا و دمآ ییایرد ریز نیبرود تمس هب .تفر
 تنامویب ،دوبک نامسآ ریز ،شربارب رد .درک هاگن وس نآ هب رگنس ولج زیرکاخ يور زا و تفر
 اهنآ هب شاییارحص نیبرود اب سپس .لاویت رابتبیصم يهپت شتسار تمس رد و دوب لمه
 .درشف ار شیولگ مغ .دش هریخ
 رظتنم هک دید ار هیقب دیسر هک يدعب هاگرذگ هب .تفر شیپ رگنس لادوگ رانک رد مه زاب
 اهنآ ات دنک فیرعت همه يارب ار ارجام هک تساوخیم شلد و دوب ناجیه زا رپ .دناهداتسیا وا
 ،دوب هدید ار رازراک نادیم و گنج ثرون بیا عقاو رد هچرگا ،دننک كرد ار وا ساسحا مه
 .وا هن

 دوخ ناج رفن تسیب كاخ نیا زا بجو ره رد ناتسبات نآ رد« :تفگ و درک يرامزر هب ور
 ياهتخرد و زبس و ریاب يهگلج هب و دوب هدرپس وا فرح هب شوگ يرامزر »..دنداد تسد زا ار
 نیمه اهبمب هک تفگیم وا هب کید رصع زور نآ رگا .درکیم هاگن شاهلاس شش ناوج
 ياهطقن هب شقشع .درکیم رواب ار وا فرح يرامزر ،دناهدمآ دورف مدرم نیا رس رب نالا
 شلد -دنک راکچ تسنادیمن .درکیم شدیماان و نیگمغ تشاد رگید هک دوب هدیسر
 .دنزب فرح شردام اب تساوخیم

 يدوز هب مه ام و دناهدرم يدایز ياهمدآ الاح ات زور نآ زا« :تفگ همه يرادلد يارب بیا
 ».میریمیم

 .دهد همادا شیاهفرح هب ات دوب کید رظتنم نارگن يرامزر
 زور نآ رد اما .میسرب نآ هب رگید يهقیقد ود ات میناوتیم ام ،دینک هاگن بآهکیراب نآ هب«
 ایناتیرب يروتارپما شترا يهمه .دندیسر اجنآ هب اهییایناتیرب ات دیشک لوط هام کی صاخ
 طخ هب يدعب فیدر و دندرمیم اهیلوا طخ ،دنتفریم شیپ بآ نآ تمس هب هتسهآ رایسب
 بقع هب ،بجو کی طقف يزور و هتسهآ روطنامه مه نمشد شترا و .دندمآیم لوا
 سکچیه رگید .دنتشاذگیم رس تشپ ینوخ يهچیلاق نویلیم کی لثم ار اههدرم و دنتفریم
 ».درک دهاوخن ار راک نیا ییاپورا لسن نیا زا

 »؟دندشن میلست شکارم و هیکرت رد اهیگزات نیمه رگم ،ارچ« :تفگ بیا
 لقادح ،دتفیب قافتا دناوتیمن برغ دوخ رد رگید گنج عون نیا .دنکیم قرف اجنآ«

 .دنتسناوتیمن یلو ،دنگنجب دنناوتیم هک دندرکیم رکف اهناوج .يزارد نامز تدم يارب
 ،بهذم .یکی نیا رد هن یلو دنگنجب نرام لوا دربن لثم رگید راب کی دنتسناوتیم دیاش
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 اهسور .دندوب گنج يارب یبوخ لیالد اههقبط نایم قیقد طابترا و ،تینما زارد ياهلاس
 ار مزال یفطاع تاناکما مامت دیاب گنج نیا يارب .دندوبن بوخ ههبج نیا رد اهییایلاتیا و
 ،يدروآیم دای هب ار سمسیرک دیاب .یتشادیم دراد دنویپ رود رایسب ياهتشذگ هب هک
 رد کچوک ياههناخهوهق ،ار شدزمان و رادجات يهدازهاش سکع اب سمسیرک ياهتراک
 هب ،رهش گرزب ياهنلاس رد ار یسورع ياهنشج و ندنیل ند رتنوا روگنا ياهغاب و سنولو
 ».يدروآیم رطاخ هب دیاب ار تگرزبردپ لیبس اتح و نتفر یبرِد

 گروب زرتیپ رد یلخاد ياهگنج رد جنپوتصش لاس رد ار دربن عون نیا تنرگ لارنژ«
 ».درک عارتخا اکیرمآ

 و نرو زلوج و لورک سیول ار گنج عون نیا .درک عارتخا ار یهورگ راتشک طقف وا ،هن«
 يهموح ياههدناوخردام و اهشیشک گنیلوب يزاب زا هک وا ،تشون ار نیدنوا هک یسک ره
 ار اهدرم ایفلتسو و گروبمترو یتشپ ياهنابایخ رد هک ینارتخد زا و تشون یسرام
 ینرق ،دوب قشع گنج ،گنج نیا نوچ ؟ارچ .درک عارتخا ار اهگنج عون نیا وا ،دنتفیرفیم
 ».دوب قشع گنج نیرخآ نیا .دش جرخ اجنیا رد هعماج طسوتم يهقبط قشع زا

 ».یهدب سنرول .چا .يد تسد هب ار گنج نیا یهاوخیم وت« :دیسرپ بیا
 رد نم نما و ینتشادتسود ،ابیز يایند يهمه« :تفگ فسأت ساسحا نامه اب  کید

 »؟يرامزر تسا تسرد !دش رجفنم دنمورین يراجفنا قشع زا يدابدنت اب اجنیا
 ».ینادیم ار زیچهمه وت .منادیمن« :تفگ يدج ياهفایق اب يرامزر
 هاگرذگ زا بیا و دیراب ناشرس رب گیر و كاخ زا یناراب ناهگان .دنداتفا بقع هیقب زا اهنآ
 :دز داد يدعب

 مراد مرس تشپ رد ار ویاهوا قشع لاس دص نم .دوشیم هدنز نم رد هرابود گنج حور«
 .دیاهدرم امش« :دمآ نوریب يزیرکاخ تشپ زا شرس ».منکیم نارابمب ار رگنس نیا نالا و
 ».دوب کجنران کی نیا ؟دینادیمن ار نوناق

 اهنآ دعب و درک عمج گنس یتشم .دریگب ماقتنا تساوخ کید و دیدنخ هاق هاق يرامزر
 .تخیر نیمز رب ار

 و دش هراپ ياهرقن بانط .مروایبرد يزابهرخسم مناوتیمن اجنیا« :تفگ دولآمرش ینحل اب
 ».دنکب يراک دناوتیمن نم لثم يایتاساسحا مدآ یلو ،نیمه و تسکش ییالط يهساک

 ».مایتاساسحا مه نم« :تفگ يرامزر
 ياههدرم زا يدوبدای اب و دندمآ نوریب ،دوب هدش يرادهگن بوخ هک يرگنس زا سپس

 .دز هیرگ ریز ناهگان دوبدای يور ِیطخ يهتشون ندناوخ اب يرامزر .دندش ورهبور دنلدنوفوین
 و دشاب هتشاد یساسحا هچ دوش هتفگ وا هب هک تشاد تسود اهنز زا يرایسب لثم مه وا
 لاحشوخ ،هدننکتحاران يزیچ هچ و تسا رادهدنخ يزیچ هچ هک تفگیم وا هب کید یتقو
 هژیو هب ،دراد شتسود ردقچ وا هک دمهفب کید تساوخیم شلد همه زا شیب اما .دشیم
 دربن نادیم رد هدنهدناکت يراکفا اب هک الاح ،دوب هدرک هتفشآ ار زیچ همه ،تیعقاو هک الاح
  .دندزیم مدق

 و مرگ ناراب .دندرک تکرح نیمآ رهش تمس هب و دندش ناشنیشام راوس نآ زا سپ
 ،پوت ياههکوپ ،هتخوس ياهسابل نمرخ رانک زا .دیرابیم اههتوب و اههچتخرد رب یمیالم
 شش هک هدیسوپ ياهمرچ و گنفت رابنا ،هزینرس ،دوخهالک ،یگنج گربوزاس ،کجنران ،بمب
 گنس زا ییایند اب یچیپ زا رذگ زا سپ ناهگان .دنتشذگ ،دوب هدش نفد اجنآ شیپ لاس
  .دتسیاب تساوخ هدننار زا کید .دندش ورهبور دیفس ياهربق

 ».تسا شتسد يوت لگ جات نآ مه زونه .تساجنیا رتخد نآ«
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 وا هک يایسکات .دندرک شهاگن هیقب و تفر وا فرط هب کید .دوب هداتسیا رد رانک لدود
 زور نامه حبص .دوب یسنت لها و تشاد يزمرق يوم .دوب شرظتنم رد نوریب ،دوب هدروآ ار
 ياهکشا .دراذگب يدوبدای شردارب ربق يور ات دمآیم لیوسکان زا ؛دندوب هدید راطق يوت ار وا
 گنج يهرادا ًالامتحا« :تفگ کید هب نانکقهقه .دوب هدرک سیخ ار شتروص یگدرزآ
 الاح ات ود تعاس زا .دوب يرگید سک مسا ربق نآ يور .هداد نم هب هابتشا ار ربق يهرامش
 »؟منک شیادیپ روطچ ربق همه نیا نایم .مدرگیم شلابند

 یکی يور ار لگ و مدرکیمن هاگن اهربق يور مسا هب مدوب نم رگا ،بخ« :تفگ وا هب کید
 ».متشاذگیم اهنآ زا

 »؟منکب ار راک نیا دیاب ینکیم رکف«
 ».ینکب دهاوخیم تردارب هک تسيراک نیا منکیم رکف«
 رد رانک ربق نیلوا يور ار لگ جات رتخد .دیرابیم رتدنت ناراب و دشیم رتکیرات اوه
 هب اهنآ اب و درک صخرم ار یسکات و تفریذپ مه ار کید رگید داهنشیپ و تشاذگ يدورو
 .تشگرب نیمآ

 اما ،دوب يزیگنامغ زور هتفرمهيور .تفرگ شاهیرگ وا يرایبدب ندینش اب هرابود يرامزر
 هک دعب .يزیچ هچ هک تسنادیمن تسرد هچرگ ،تسا هتفرگ دای يزیچ هک درکیم ساسحا
 ياهزور داش ياههظحل  زا هک درک ساسحا ،دروآ دای هب ار رهظزادعب نآ ياههظحل هظحل
 ياهیشوخ نیب تسيدنویپ طقف رظن هب زورما هک یقافتایب ياهزور -هدوب شایگدنز
 .دناهدوب دنیاشوخ مه اهزور نیا دوخ اما ،هدنیآ و هتشذگ

 ياههاگتسیا زا یخرب لثم رهش نیا رد و دناباتیمزاب دوبک یگنر دوخ زا نیمآ کچوک رهش
 نآ زا و دشیم هدید گنج ياپدر زونه ،ندنل رد ولرتاو و رون ود رگ هاگتسیا هلمج زا ،راطق
 زا هک شیپ يههد ود يهنهک ياهيراگ اب زور ییانشور رد اهرهش نیا ندید .دیرابیم مغ
 هک اهرهش نیا ياوه و دنرذگیم اهاسیلک ولج يرتسکاخ شرفگنس و گرزب ياهنادیم
 ار مدآ ،تسا گنریب و رات هنهک ياهسکع ياوه لثم و دراد ار هتشذگ ياوه و لاح زونه
 نایرج هب هرابود يوسنارف یگدنز تاعاس نیرتدنیاشوخ ،اوه ندش کیرات اب اما .درازآیم
 يهژاو رابدص و دننکیم ثحب اههناخهوهق رد هک ییاهدرم ،هدرکكزب ياهیپسور ،دتفایم
 یشوخ يوس هب و هتشاذگ مه يور ار ناشیاهرس هک ییاهجوز و دنروآیم نابز هب ار »اجنیا«
 هتسشن راطق رظتنم يدنلب فقس ریز همه الاح .دنوشیم هدیشک هتخانشان ياهاج و نازرا
 تمس هب ناسآ یقیسوم يادص و اهیگناچرپ ،راگیس دود هک دوب دنلب ردقنآ اهفقس .دندوب
 ار »میرادن زوم ام ،هرآ« يهنارت فیطل هک ینایارسمه رتسکرا يادص نینچمه و تفریم الاب
 یضار شدوخ زا یلیخ ناشیامنهار نوچ ،دندزیم تسد ناشهارمه هب مه اهنآ .دندناوخیم
 شیاهمشچ اتح .دربیم تذل اضف نیا زا و دوب هدرک شومارف ار شمغ ییایسنت رتخد .دوب
 وا اب هتسهآ مه اهنآ .تخورفیم هوشع بیا و کید هب ندز تسد اب و دناخرچیم روش اب ار
 .دندرکیم یخوش

 ،یپلآ نایوجگنج ،یسورپ ياهزابرس و یگروبمترو زا یکچوک رایسب ياههورگ سپس
 ات دندرک اهر ناشیاهروگ رد ار نوتا يهدکشناد نایوجشناد و رتسچنم يهناخراک نارگراک
 رد .دندرک تکرح سیراپ تمس هب راطق اب و دننک لابند ار ناشیدبا يدوبان ،مرگ ناراب ریز
 .دندیشون هلژوب بارش و دندروخ رینپ و سیسوس و الداترام ياهچیودناس ،هاگتسیا ناروتسر
 گنج نادیم يامنهار ياهباتک و دیوجیم ار شیاهبل رارقیب و دوب رطاخناشیرپ لوکین
 نانچ هشیمه لثم و درک رورم دنت ار ارجام مامت کید – دناوخیم ،دوب هدروآ کید هک ار
 .درکیم رازگرب شدوخ هک دش ییاهنشج زا یکی هب هیبش ياهنوگ هب هک داد ناشهولج هداس
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 یناغارچ ياشامت هب همانرب قبط هک دوب نآ زا رتهتسخ لوکین ،دندیسر سیراپ هب یتقو
 نایم هکنیمه .دندرک هدایپ جروج يُر لته ولج ار وا .دورب ینییزت ياهرنه يهزوم هوکشاب
 شیارب لوکین .تفر نیب زا يرامزر یگدرسفا ،دش دیدپان ياهشیش ياهرد عطاقتم ياهرون
 .هتخانشان تهج ره زا يراشف هکلب ،شردام ریذپینیبشیپ و لداعتم راشف نآ هن ،دوب راشف
 .دیسرتیم وا زا ياهنوگ هب يرامزر

 هزات هک يدننامهناخ ِقیاق يهناخهوهق هب ثرون ياقآ و مناخ و کید اب بش هدزای تعاس
 درس هام اهدص و دیزرلیم لپ ياهرون ریز هناخدور .تفر ،دندوب هتخاس نس يهناخدور يور
 ياهزور یهاگ ،دندرکیم یگدنز سیراپ رد شردام و يرامزر یتقو .دنابنجیم هراوهگ رد ار
 هدنیآ ياههمانرب يهرابرد و دنتفریم نروس ات و دندشیم یکچوک راخب یتشک راوس هبنشکی
 شرطاخ يرامزر ییابیز زا ردقنآ زرییپسا مناخ یلو دنتشادن يدایز لوپ .دندزیم فرح
 ییابا چیه شتیقفوم يارب ندرک جرخ زا هک دوب هتشاک وا رد يزاورپدنلب مخت و دوب عمج
 ...تسشنیم راب هب يدوز هب هک دشیم يرذب لصاح يامزر و تشادن

 ینیگنس ساسحا یشونهداب رد يورهدایز زا ثرون بیا ،دندیسر سیراپ هب هک ياهظحل زا
 راب نیلوا يارب يرامزر .دوب هتخورفارب و خرس دیشروخ وترپ و بارش زا شیاهمشچ ؛درکیم
 ثرون يرم هک دوب هدنام .دشونب يزیچ ات دتسیایم یناروتسر ره ولج بیا هک دش هجوتم
 و دوب تکاس بلغا شبوانتم ياههدنخ ماگنه زجهب يرم .هن ای دراد تسود ار وا راک نیا
 تشپ هب هک شاهریت و فاص ياهوم زا .تخانشیمن ار وا ًابیرقت يرامزر هک دوب تکاس ردقنآ
 اب نآ زا ياهتسد یهاگهگ .دمآیم ششوخ ،تشاد یعیبط یجوم و دوب هدش هناش رس
 بقع هب ار شرس ،دناشوپیم ار شمشچ ًابیرقت یتقو و دیزغلیم شهاگجیگ يور یخاتسگ
 .دنادرگیمرب شیاج هب مرن ار جمس يومهتسد و درکیم ترپ

 يرم يادص ».يدرک مامت ار یکی نیا هک نیا زا دعب .بیا ،میدرگیمرب دوز بشما ام«
 قیاق يور اجنیا هک یهاوخیمن« :دشیم ساسحا ینارگن زا یشزرل نآ رد اما ،دوب مارآ
 »؟یهاوخیم ،یتفیب

 ».میورب تسا رتهب همه .تسا رید یفاک يهزادنا هب مه الاح نیمه« :تفگ کید
 :تفگ هناعطاق و تفرگ دوخ هب یصاخ یتخسرس بیا بیجن و نیتم يهرهچ
 نیاپماش رگید يرطب کی زونه .هن الاح ،هن« :داد همادا دعب و درک نیگنس یثکم ».هن ،ِا«
 ».میراد

 ».مروخیمن رگید نم« :تفگ کید
 ار نیج يرطب کی .تسا دازردام یلکلا کی وا .منکیم رکف يرامزر هب نم« :تفگ بیا
 ».تفگ نم هب شردام ار اهنیا ،هدرک میاق ییوشتسد يوت

 رتیل دنچ ندیشون اب سیراپ رد لوا زور .درک یلاخ يرامزر ناویل رد ار لوا يرطب هت
 نالا اما ،دیشونن اهنآ اب زیچچیه رگید نآ زا دعب ؛دوب هدرک ضیرم ار شدوخ ومیلبآ تبرش
 .دیشون ار نآ زا یمک و درک دنلب ار شناویل

 ».يدیشونن تقوچیه یتفگ نم هب وت ؟هچ ینعی نیا ،منیبب« :دیسرپ کید
 ».دیشون مهاوخن مه تقوچیه هک متفگن«
 »؟یچ تردام«
 کید .دشونب ار ناویل نیا هک دیدیم مزال ».مشونب ار ناویل کی نیا مهاوخیم طقف نم«
 يارب و دنک رتکیدزن وا هب ار يرامزر تسناوتیم راک نیا دیاش و دایز هن اما .دیشون مه
 شاهفرس یمک .دیشونیم دنت ار شبارش يرامزر .دوش وا مار ،تشاد رس رد يرامزر هچنآ
 :تفگ دعب و تفرگ



دلارجزتیف تاکسا  

 ».مدش هلاس هدجه .دوب نم دلوت زور زورید !نمض رد«
 »؟یتفگن ام هب ارچ سپ« :دندیسرپ هتفشآرب همه
 ».دیشارتیم رسدرد یلک ناتدوخ يارب و دینکیم شغولش متسنادیم«
 ».تسا نم دلوت نشج نیمه ،بخ« :تفگ و دیشون هت ات ار نیاپماش ناویل
 .دشاب تدلوت نشج دناوتیمن نیا هجو چیه هب ،هن« :تفگ و درک عمج ار شرطاخ کید
 »؟تسا مهم ردقنیا نس نیا ارچ -لاس هدجه .نیمه .تسوت دلوت ماش بش ادرف ماش

 ».تسین مهم زیچچیه یگلاس هدجه ات مدرکیم رکف اهرتشیپ« :تفگ يرم
 ».تسین مهم زیچچیه مه نآ زا دعب ،تسا تسرد« :درک تقفاوم وا اب بیا
 زا شیپ راب نیا .تسین مهم زیچچیه هدشن یتشک راوس ات دنکیم رکف بیا« :تفگ يرم
 زا ییوگ هک دزیم فرح يروط ».هدیچ ار اههمانرب يهمه يدج رگید كرویوین هب ندیسر
 هک یهار یعقاو يایند رد ایوگ و تسا هتسخ ،تشادن ینعم شیارب رگید هک ییاهزیچ نتفگ
 .دوب هدش ناشیعقاو فده ،دندوب هدروخ تسکش نآ يهمادا زا ای هدرک لابند شرهوش و وا

 رگید راب سپ .منک نیرمت زاوآ خینوم وت مه نم و دزاسب گنهآ اکیرمآ رد وا تسا رارق«
 ».مینکب يراک همه میناوتیم میوش عمج مه رود هک

 ».تسیلاع« ،درک شاقیوشت درکیم ساسحا ار نیاپماش ریثأت هک يرامزر
 کیتافنل ياههدغ راک دوبهب ثعاب نیا .يرامزر يارب رگید نیاپماش مک کی ،نمض رد«

 ».دننکیم راک هب عورش یگلاس هدجه رد هزات اههدغ نیا .دوشیم وا
 ار شدیما هک دوب اهتدم اما ،تشاد تسود یلیخ ار وا .دیدنخ بیا هب يروجدب کید

 بیا ».میوریم میراد ام .تسا هابتشا یکشزپ رظن زا نیا« :دوب هداد تسد زا وا هب تبسن
 :تفگ مارآ ینابیتشپ و هجوت ياهرذ ندروآ تسد هب يارب

 رد نم ینک مامت ار تایملع يهمانشناد وت هک نآ زا شیپ دیوگیم نم هب یسح کی«
 ».ماهدیسر ییالاب ياههجرد هب يودارب

 وت هک ار هچنآ دیاش نم بیترت نیا اب .مراودیما ،مراودیما« :تفگ فاص ییادص اب کید
 ».منک لو ییوگیم یملع يهمانشناد نآ هب

 »!کید ییوگیم هچ« :تفگ و دیرپ شیاج زا هدزتفگش يرم
 تفرگ يدج ار وا فرح نیا ؛دوب هدیدن ساسحایب ردقنیا ار کید تروص زگره يرامزر
 »!کید ییوگیم هچ« :دیوگب و دوش ادصمه يرم اب هک تشاد لیم و

 يهمانشناد تمس هب و منک شیاهر« :تفگ همادا رد و دیدنخ هرابود ناهگان گید اما
 .دش دنلب زیم رس زا و ».مورب يرگید

 »...منادب مهاوخیم نم ،نیشنب ،کید«
 ».يرم ریخب بش .بیا ریخب بش .میوگیم وت هب دعب ،هن الاح«
 و كورتم قیاق رد نتسشن زا ییوگ هک دز دنخبل نانچ يرم ».زیزع کید ریخب بش«
 و درکیم لابند اج همه ات ار شرهوش و دوب يراودیما و عاجش نز وا .دوب لاحشوخ اهنت
 ار وا مدق کی اتح دناوتب هک نآیب دادیم رییغت رگید یصخش هب صخش کی زا ار دوخ
 تسوا تسد رد شایگدنز ریسم نییعت زار هزادنا هچ ات هک تفاییمرد یهاگ .دنک يربهر
 یعون ییوگ ،تفرگیم دوخ هب تخبشوخ يهفایق نانچمه اما .دشیم درسلد هتفای نیا زا و
 ...دوب دامن
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 یهاوخیم هک تسيزیچ هچ« :دیسرپ ترارح اب و درک کید هب ور یسکات بقع يرامزر
 »؟ینک لو

 ».تسین یمهم زیچ«
 »؟يدنمشناد وت«
 ».مرتکد نم«
 .دش تکاس »...ارچ سپ .دوب رتکد مه نم ردپ« :دز دنخبل یلاحشوخ اب ».ناهآ«
 طقف .منک رارف اریویر هب هک مدرواین راب هب ییاوسر چیه مراک جوا رد .تسین راک رد يزار«

 ».منک عورش هرابود زور کی دیاش ؟دنادیم هچ یسک .منکیمن راک نالا
 ییوگ درک هاگن وا هب ياهظحل درم .دسوبب ار وا کید هک دروآ الاب مارآ ار شتروص يرامزر
 یمرن يور ار شاهنوگ و تشاد هگن شیوزاب يانحنا رد ار وا دعب .تسا هدمیهفن ار شروظنم
 .دش هریخ شتروص رد یتدم و دروآ نییاپ ار شرس هرابود و دیلام وا يهنوگ

 »!ینتشادتسود يولوچوک« :تفگ نیتم سپس
 .درکیم يزاب وا تک يهقی اب يداع شتسد ؛دز دنخبل وا هب و درک دنلب ار شرس يرامزر

 سکچیه اب مناوتیمن نم -تسا زار کی نیا عقاو رد .لوکین قشاع مه و ماوت قشاع مه نم«
 تسار .یهام وت هک دننادب يرتشیب ياهمدآ مهاوخیمن نوچ ،منزب فرح وت يهرابرد
 ».وا و وت قشاع .ملوکین قشاع و وت قشاع هک میوگیم

 .دشیمن ضوع نآ لکش اتح ،دوب هدینش ار نیا اهراب و اهراب کید ...
 شایکدوک مامت ،کید هاگن زکرمت يهطقن زا شنتشذگ اب ،دمآ وا تمس هب يرامزر ناهگان
 سپس .دشاب هتشاد تسناوتیم ینس ره رتخد هک يروط ،دیسوب سفن کی ار وا و دش دیدپان
 .دیشک یهآ و داد هیکت وا يوزاب هب يرامزر

 ».مشوپب مشچ وت زا هک مدوب هتفرگ میمصت«
 ؟تسا هدش وا بحاص درکیم رکف يرامزر الاح هک دوب هدز یفرح رگم ؛دروخ هکی کید
 متشاد نم هک یعقوم تسرد مه نآ ،تسا دب یلیخ هک نیا یلو« :دیوگب مارآ تسناوت اما
 ».مدشیم دنمهقالع

 .تسشن شیاهمشچ رد کشا یمک .درذگیم اهلاس ییوگ »...مدوب تقشاع یلیخ«
 ».مدوب تقشاع ييیلیخ«

 هکلب ،یلگشوخ اهنتهن وت« :دیوگیم هک دینش ار دوخ يادص اما ،دیدنخیم دیاب کید
 ینکیم دومناو ای ،یقشاع هک ینکیم دومناو یتقو ًالثم ،ینکیم هک يراک ره .ياهبترمدنلب
 ».یناسریم ار تروظنم بوخ ،یشکیم تلاجخ هک

 وبشوخ ،دوب هدیرخ لوکین اب يرامزر هک يرطع يوب زا هک یسکات تشپ کیرات راغ رد
 .دیسوب ار وا ،دربب یتذل هکنآیب کید .دیبسچ وا هب و دش کیدزن کید هب هرابود ،دوب هدش
 ياهبل يور ای اهمشچ رد نآ زا یناشن چیه اما ،تسا نایم رد یقایتشا هک تسنادیم
 رتکیدزن وا هب لیم زا رپ يرامزر .دوب شسفن رد نیاپماش زا یفیفخ يوب ؛دیدیمن يرامزر
 يهظحل رد هک شیارذگ هاگن زا و كرتخد يهسوب یکاپ زا و دیسوب ار وا رگید راب کید و دش
 يرامزر .دیزرل دوخ هب ،دش هریخ ایند یکیرات و بش یکیرات هب و تشذگ کید يور زا سامت
 و روش رد و دیمهف هک الاح ؛تسیمدآ بلق رد هک تسيزیچ هوکش هک تسنادیمن زونه
 .دربب ياینامیشپ ای یشسرپ چیهیب ار وا تسناوتیم کید ،دش بوذ ناهج قشع

 ،دندیسر شقاتا رد هب یتقو .دوب روسناسآ کیدزن و اهنآ قاتا يورهبور ًابیرقت يرامزر قاتا
 :تفگ ناهگان يرامزر



دلارجزتیف تاکسا  

 هب زورید دیاب یتفگ بشما اما ،مرادن مه ار نیا راظتنا .یتسین نم قشاع وت هک منادیم«
 مدلوت يهیده يارب هک مهاوخیم وت زا و متفگ الاح ،بخ .تسا نم دلوت هک متفگیم امش
 ».هقیقد کی طقف .میوگب وت هب يزیچ ات ییایب نم قاتا هب هقیقد کی

 گنر بش .داتسیا وا کیدزن یسامت چیهیب يرامزر و تسب ار رد کید و دندش قاتا دراو
 صقر زا دعب هک دوب يدیفس کخیم لگ نوچمه ،دوب دیفس چگ لثم و دوب هدرب ار شتروص
 .تسا هدش اهر

 قاتا رد هک دوب لوکین یکیدزن رطاخ هب دیاش ،تفایزاب ار شاهناردپ راتفر هرابود کید
 خاروس نالا منکیم رکف هشیمه ینزیم دنخبل یتقو« :تفگ نیاربانب .دوب تکاس ییورهبور
 ».دوشیم ادیپ هداتفا هک تايریش نادند

 اب و دوب هدنابسچ وا هب ار دوخ و هدمآ کیدزن يرامزر نوچ ،دوب هدش رید رگید اما
 :تفگیم ششوگ ریز یگدنامرد

 »!ربب ار نم«
 .دش کشخ شیاج رب هدزتفگش »؟مربب اجک«
 مهم .دننکیم همه هک يراک نامه .منکیم شهاوخ« :تفگ ششوگ ریز »!شاب دوز«

 ندرک رکف زا هشیمه .متشادن مه ار شراظتنا زگره .هن ای مشاب هتشاد تسود نم هک تسین
 ».مهاوخیم وت زا .هن الاح یلو .مدوب رازیب شاهرابرد

 زا دناوتب هک دیجنگیمن مه شلایخ رد زگره .دوب هدزتفگش شراک نیا زا مه شدوخ
 و هدید ،هدناوخ شایگبهار زا ههد کی تدم رد هک تساوخیم ییاهزیچ .دنزب اهفرح نیا
 نآ ات هک تسییاهشقن نیرتگرزب زا یکی نیا هک تفایرد ناهگان .دوب هدنارورپ شیاهایؤر رد
 .درک يزاب رتیتاساسحا نیاربانب ،هدرک يزاب زور

 هب ایب ؟تسا نیاپماش رطاخ هب ینکیمن لایخ .دشاب يروطنیا دوبن رارق« :تفگ کید
 ».مینک ششومارف لک

 مهاوخیم و ماوت لام دص رد دص هک منکیم ساسحا نم .منکیم شهاوخ وت زا .هن«
 ».مشاب

 ».دناجنریم ار لوکین ردقچ هطبار نیا هک يدرک رکف شهب چیه ؛زیچ کی طقف«
 ».درادن یطبر چیه وا هب هطبار نیا .دمهفیمن هک وا«
 :داد همادا ینابرهم اب کید
 ».مالوکین قشاع نم هک تسا نیا تیعقاو یلو«
 و مراد تسود ار مردام نم ًالثم ؟یناوتیمن .یشاب رفن کی زا شیب قشاع یناوتیم یلو«
 ».مراد تسود رتشیب ار وت نالا .وا زا رتشیب هتبلا ،مراد تسود مه ار وت

 قشاع تسا نکمم دعب یلو یتسین نم قشاع نالا وت هک تسا نیا مراهچ يهتکن ...«
 ».دنک وروریز ار تایگدنز دناوتیم نیا هک يوشب

 ».اکیرمآ موریم يروف و مرادیمرب ار ردام .منیبن ار وت زگره رگید هک مهدیم لوق ،هن«
 نحل .دوب هدنز شنهذ رد زونه وا ياهبل یگزات و یناوج .درکن لابند ار عوضوم نیا کید
 .داد رییغت ار شندز فرح

 ».ییاوهولاح نیا وت نالا وت«
 ،کیزکم مورب مناوتیم .تسین مهم میارب موشب مه رادهچب رگا اتح .منکیم شهاوخ«
 ار شرکف رتشیپ هک ییاهزیچ يهمه اب نیا .درک ار راک نیا ویدوتسا وت هک يرتخد لثم
 ».دروخیم مه هب ملاح ،دندیسوبیم يدج روطنآ ار نم هنحص رس یتقو ؛دراد قرف مدرکیم
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 اهنآ زا یضعب« .دتفایب قافتا نیا دیاب هک دنکیم رکف زونه وا هک درک ساسحا کید
 ».منکیم شهاوخ وت زا .ییابیز و ینکیم قرف ًالماک وت اما ،دنتشاد یگرزب یلیخ ياهنادند

 مه نم یهاوخیم وت و دنسوبیم ار رگیدمه يرگید روج مدرم ینکیم رکف وت مرظن هب«
 ».مسوبب روطنامه ار وت

 يور ناهگان ».یتسین نم قشاع وت هک منادیم .متسین هک هچب ؟زادناین تسد ار نم«
 وت رظن زا نم هک منادیم .متشادن راظتنا هزادنا نیا ات نم« .دش تکاس و داتفا شباوختخت
 ».مچیه

 ياهزیچ« :داد همادا و درک رکف یمک دعب ».ياهچب نم رظن زا وت اما .تسا دنرچ هک نیا«
 ».داد دای وت هب دیاب هک تسيدایز

 همه هک تسین رارق هزات و« :تفگ کید هک دوب رظتنم و دیشکیم سفن قایتشا اب يرامزر
 ».دورب شیپ وت لیم هب زیچ

 رایتخایب کید .ندرک هیرگ هب درک عورش و درمژپ يروخلد و ینارگن زا يرامزر تروص
 .تسشن شرانک و تفر وا تمس هب و تفرگ زاگ ار شنابز »... یگداس هب دیاب ام« :تفگ
 راک نیا هکنیا يارب هن و دوب عوضوم نیا یقالخا لکشم يارب هن شایجیگ .دش جیگ ناهگان
 لداعت و یگشیمه راقو ياهظحل يارب و دوب جیگ طقف هکلب ،دومنیم نکممان ياهیواز ره زا
 .دوب هداد تسد زا ار شبوخ

 ».دوب هدوهیب دیما کی طقف« :درکیم هیرگ رازراز ».متسنادیم مدوخ ار نیا«
 .دش دنلب شیاج زا کید
 طخ ود ».مینک شکاخ اج نیمه ایب سپ .تسا روآمرش یلیخ نیا .ولوچوک ریخب بش«

 دش دنهاوخ وت قشاع يدایز ياهمدآ« .دباوخب ات دناوخ وا يارب ار شایناتسرامیب ياهدرو زا
 داقتعا کی نیا .یساسحا رظن زا اتح ،ینک رادید تقشع نیلوا اب كاپ هک تسا رتهب و
 .درک هاگن وا هب يرامزر ،تشادرب رد تمس هب یمدق کید هک یلاح رد »؟هن ،تسیمیدق
 و تشادرب رگید مدق کی هتسهآ هک دید ار وا .درذگیم هچ وا رس رد هک تسنادیمن چیه
 اب ار وا ياهظحل يارب تساوخیم شلد .درک هاگن وا هب رگید يراب و دنادرگرب ار شرس
 شتک يهقی ،ار شیاهشوگ ،تساوخیم ار شیاهبل شلد ؛دهد شراشف و دریگب شناتسد
 يهریگتسد هک دید ار شتسد ؛دریگربرد ار شیاپارس و دنک لغب ار وا تساوخیم شلد ،ار
 شیاج زا ،دش هتسب هک رد .تفر ورف شرتسب رد و دنک لد هک دوب هظحل نیا رد .تفرگ ار رد
 لثم .ندرک نیفنیف یمک و ندز هناش ار شیاهوم درک عورش و تفر هنیآ تمس هب ،دش دنلب
 درد شیوزاب هک دز هناش ردقنآ .رگید راب هاجنپ و دص دعب و دز هناش راب هاجنپ و دص هشیمه
 ...دز هناش نانچمه و داد شپچ تسد هب ار هناش دعب ،تفرگ
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 شاییابیز ندید رگید .درکیم مرش ساسحا و دوب هدیشکورف شناجیه .دش رادیب باوخ زا
 شردام هک ار ياهمان و دروآیم شدای هب ار زورید ياهدرد هکلب ،دادیمن شمارآ وا هب هنیآ رد
 یصقر سلجم هب ار يرامزر هتشذگ زییاپ هک دوب يرسپ زا همان عقاو رد .دوب هداتسرف شیارب
 يهرطاخ و دروخیمن درد هب سیراپ رد رسپ نآ ندوب رگید زورما .دوب هدرب لیی هاگشناد رد
 اهرویاد ندید قاش راک يارب يرامزر .تشاد قلعت رود ياهتشذگ هب شرظن شیپ لیی هاگشناد
 یششوپ رد شساسحا دندید ار رگیدمه یتقو اما .دمآ نوریب شقاتا زا نادنچود يایتخس اب
 وا سح ياپمه و دش ناهنپ ،تشاذگیم شساسحا رب لوکین هک یشوپرس يریذپانذوفن هب
 رتشیب« :تفگ هتفشآ يهدنشورف رتخد يهرابرد لوکین یتقو .درک رییغت لاح روخارف هب



دلارجزتیف تاکسا  

 »دننکیم روصت ،تسه هچنآ زا رتیفنم بتارم هب ناشدوخ يهرابرد ار نارگید تواضق مدرم
 گرزب ياهسوق رد اهنآ يهرابرد مدرم هاگدید هک دننکیم رکف همه« .تفرگ مارآ يرامزر
 در ار رظن نیا شاینیبشوخ اب يرامزر زورید ».تسا ناسون رد ندشدر و ندشهتفریذپ
 .تفریذپ قایتشا اب ار نآ شیپ بش يهثداح ندرمشکچوک هب لیم اب زورما اما ،درکیم
 شرمع رد راب نیتسخن يارب زورما و درکیم نیسحت شاییاناد و ییابیز رطاخ هب ار لوکین
 ياهنوگ هب اما يداع ینحل اب شردام ،سوگ لته كرت زا شیپ تسرد .درک يدوسح ساسحا
 رایسب لوکین :تفگ دنکیم ناهنپ ار شرظن شخب نیرتمهم دراد تسنادیم يرامزر هک
 هک دوب هدینش نآ و نیا زا یگزات هب طقف هک وا .تسین يرامزر ینعی ،تسابیز
 زا ًاعقاو هاگچیه ار شاییابیز لیلد نیمه هب و دشن روخلد هتفگ نیا زا ،تسینتشادتسود
 رد ،همه نیا اب .دیدیم یباستکا رتشیب شاهسنارف نابز لثم هکلب ،تسنادیمن دوخ نآ
 بیکرت رد .درکیم هسیاقم وا اب ار دوخ و دوب هدش هریخ لوکین هب یسکات بقع یلدنص
 ایند يور هب همین ات یهاگ و دوب هدرشف مه هب یهاگ هک شفیرظ ياهبل و وا ندب يابیز
 یناوجون نامز رد لوکین .تشاد دوجو ییایور یقشع يارب نکمم ياهلامتحا يهمه ،هدوشگ
 شاهنوگ يهدمآرب ناوختسا يور شتسوپ هک ینامز هدنیآ رد دیدرتیب و دوب ابیز رایسب
 راگزور رد .تشاد ار ییابیز نیا يهدولاش اریز ،دنامیم ابیز نانچمه زین دشیم هدیشک
 لثم يزور هک شیاهوم ندش هریت اب الاح و دوب ینوسکاس دیفس و روب يرتخد یناوجون
 .دوب رتگنشق يرامزر زا و دومنیم رتباذج دوب دیفس يربا

 یگدنز اجنیا ام« :تفگ و درک هراشا رپ تنس نابایخ رد ینامتخاس هب ناهگان يرامزر
 ».میدرکیم

 بیجع« :تفگ و داد ناشن دوب نآ يورهبور تسرد هک ار یلته هراشا تشگنا اب لوکین
 وت ار ناتسمز کی ،هنادرُد ،مرهاوخ و مردام اب مدوب هلاس هدزاود یتقو مه نم نوچ ،تسا
 درس ياهزور روآدای زیچهمه ،دندوب هتفرگهدود ِرد ود يولج الاح ».میدنارذگ لته نیا
 .دوب یکدوک

 ییوجهفرص میدوب روبجم و میدوب هتخاس ار هچایرد يور یلگنج يهناخ هزات اهزور نآ«
 و میدنامیم هناخ رد و میدرکیم ییوجهفرص نامراتسرپ و هنادرد و نم مکتسد .مینک
 ».درکیم رفس مردام

 نآ« :تفگ ،دراد اهنآ يارب يرگید ینعم ییوجهفرص يهملک هک نیا فشک اب يرامزر
 ».میدرکیم ییوجهفرص مه ام اهزور

 هتشاذگ کچوک لته ار شمسا و دزیم فرح طایتحا اب اجنیا يهرابرد هشیمه مردام«
 یکی مه رگا .تمیقنازرا لته تفگیمن ...« :داد همادا و دیدنخ هاتوک و هدیرب لوکین »... دوب
 کی وت هک میتفگیمن زگره ،تساوخیم ار ام یناشن نامهدافاوسیفرپ ياهتسود نآ زا
 بآ مکتسد هک نیا زا و مینکیم یگدنز رهش نیشنیچاپآ شخب وت هتفرگهدود خاروس
 نیا لثم ،مینکیم یگدنز یکچوک لته وت ام میتفگیم هکلب .میلاحشوخ میراد یشکهلول
 نآ هک تسا مولعم .دندوبن ام يهدنزارب و دندوب غولش يدایز ام يارب گرزب ياهلته هک
 مردام اما ،دندناسریم مه نارگید شوگ هب و دندیمهفیم ام ندزفرح نحل زا اهتسود
 وا هتبلا .مینک یگدنز هنوگچ اپورا رد مینادیم هک دادیم ناشن و تفگیم ار نیا هشیمه
 مگرزبردام اما .دمآیم باسح هب یناملآ دنورهش و دوب هدمآ ایند هب ناملآ وت .تسنادیم ًاعقاو
 ات دوب ییاکیرمآ رتشیب مردام شتسار .دوب هدرک گرزب وگاکیش وت ار مردام و دوب ییاکیرمآ
 ».ییاپورا

 گروبمازکول غاب يورهبور ،رمنیوگ نابایخ رد یتقو و دندیدیم ار هیقب رگید يهقیقد ود ات
 نامتراپآ رد دوب رارق .درک بترم ار شسابل و وم رگید راب کی يرامزر دندش هدایپ یسکات زا
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 زورما .دنروخب راهان ،دوب زبس ياهگرب هوبنا يالاب و دوب يهیثاثا زا یلاخ رگید هک ثرون بیا
 مه مشچ هب ناشمشچ ،دش ورهبور کید اب یتقو – تشاد قرف شیپ زور اب يرامزر يارب
 .دوب یلاع زیچهمه ،دوب بوخ زیچهمه ،نآ زا دعب .دش زاب و هتسب اههدنرپ لاب لثم و داتفا
 هک یناجیه يامرگ و دوب لاحشوخ یلیخ .دوشیم شقشاع دراد وا هک دیمهفیم يرامزر
 .تفرگیم اپ شنورد يدنیاشوخ و بان نانیمطا .درکیم سح تفرگیم ار شندب رسارس
 .تسا بوخ زیچهمه هک تسنادیم یلو ،درکیم هاگن کید هب ریدهبرید

 سِلاک هب ات دنتفر يوسنارف -ییاکیرمآ ياهملیف شیامن زکرم هب مه اب یگمه راهان زا سپ
 قیرط زا يرامزر و دوب هدمآ نویه وین زا هک يرامزر ناوج تسود نامه ،دندنویپب یلک
 و هدششیارآ ياههشیدنا نامه و دوب ایجروج لها یلک سلاک .دوب هتشاذگ رارق وا اب نفلت
 هتشذگ ناتسمز .دننکیم لیصحت لامش رد هک تشاد ار ییاهیبونج يهژیو و لومعم
 هب نویهوین زا مه تسد رد تسد یلیبموتا رد راب کی -دیدیم ابرلد یناوج ار وا يرامزر
 .دوبن يرامزر يایند رد رگید زورما اما ،دندوب هدرک رفس كرویوین

 شیامن يهدامآ ار اپاپ رتخد ملیف يهقلح ،هنحص یشنم یتقو ملیف شیامن قاتا رد
 يهجهل يارب يوسنارف نادرگراک و تسشن کید و یلک سلاک نایم يرامزر ،درکیم
 نامه اب ،دروخرب یلکشم هب روتکژورپ یتقو .دمآ ناجیه هب يرامزر ییاکیرمآ يهنایماع
 شوماخ اهغارچ سپس ».مَر َن زوم چیه نم .رسپ ،هرآ« :تفگ ییاکیرمآ يهنایماع يهجهل
 ياضف نیا رد .دندش اهنت کید و وا ماجنارس و دمآ روتکژورپ تکرح و قلت يادص و دش
 :درک همزمز وا شوگ ریز کید و دندرک هاگن مه هب ود ره کیراتهمین

 یناکت رارقیب فیدر رخآ رد لوکین .دوب هدیبسچ مه هب ناشیاههناش »!زیزع يرامزر«
 دنتسشن ناشیاج رس همه دعب ؛دناکت ار شاینیب بآ و درک هفرس دنچ یپردیپ بیا و دروخ
 .دش عورش ملیف و

 هک يرادجوم يوم اب ،شیپ لاس کی ياهسردم رتخد ؛دش رهاظ هدرپ يور يرامزر
 هنحص يور الاح .ارگانات سیدنت قروقش يوم لثم تسرد ،دوب نازیوآ شتشپ زا قروقش
 ،شداژن یگتخپان نامه اب ؛شردام يهناقشاع تیبرت لوصحم -ایریب و ناوج سب ،دوب
 يرامزر .دراذگب شیامن هب ار نآ يهزره و یلاخ نهذ ات دیربیم ار ياییاوقم ون کسورع
 دای هب یمشیربا ون سابل نآ رد ار دوخ یگزات و یباداش ساسحا هژیو هب ار دوخ ساسحا
 .دروآیم

 ربارب رد ؟تسین نیریس ًاعقاو .ینتشادشود و کمماب !یعاجش يولوچوک هچ .اپاپ رتخد
 تکرح زا تشونرس دوخ ،هن ؛دنداتسیا تکرح زا داسف و توهش ياهورین وا کچوک تشم
 اهنز .دش کچوک يزرودرخ يهمه و کیتکلاید ،قطنم ،دش نکمم نکممان ؛داتسیا
 زا یکی مه ملیف دوخ رد اتح ،دنتسیرگیم و دندرکیم شومارف هناخ رد ار فیثک ياهفرظ
 رایسب ياهنحص رساترس رد .دش شومارف ًابیرقت يرامزر هک درک هیرگ ینالوط ردقنآ اهنز
 هک ینارقیاق يهقباسم ماگنه و هاگدورف رد ،فیاف نکناد ناروتسر يوت ،درک هیرگ هنیزهرپ
 .ییوشتسد يوت ماجنارس و ینیمزریز راطق رد ،دنداد ناشن ار نآ رذگدوز يهظحل ود طقف
 لیمحت وا هب ایند یتسپ هک شايراوتسا و تعاجش ،وا بوخ تیصخش .دش زوریپ يرامزر اما
 رد هک دوب زیگناربرثات نانچ ،دوب هدشن کسام لثم زونه هک ياهرهچ اب وا يزاب و ،دوب هدرک
 يهدرپنایم رد .دندش یتاساسحا وا يارب ،يرگید زا سپ یکی ،اههدننیب يهمه ملیف رسارس
 نم« :تفگ وا هب هنامیمص کید ،نارگاشامت قیوشت زا سپ ،دندش نشور اهغارچ هک ملیف
 ».يوشیم امنیس ياههشیپرنه نیرتهب زا یکی وت .مدش هدزتفگش طقف هک



دلارجزتیف تاکسا  

 و دوب وا یگدنز رتشوخ ياهزور تمسق نیا :دنداد ناشن ار ملیف يدعب شخب سپس
 ردقنآ ،شردپ نامتراپآ رد شرداموردپ و يرامزر يهرابود رادید زا ییابیز يهنحص ماجنارس
 هکی هنحص نیا شزرایب تاساسحا و قشع ربارب رد ناسانشناور يهمه لثم کید هک راکشآ
 ارف دوب شراظتنا رد يرامزر هک ياهظحل و دندرک نشور ار اهغارچ .دش مامت ملیف .دروخ
 :تفگ و درک شناهارمه هب ور .دیسر

 ».ماهداد بیترت نومزآ کی کید يارب«
 »؟یچ کی«
 ».دننکیم مادختسا رفن کی نالا ،يرگیزاب نومزآ«
 يرامزر .تسکش ار نآ شایندشنراهم يهدنخ اب ثرون اما -دش مکاح یبیجع توکس
 اهيدنلریا يهویش هب شتروص ،دنکیم كرد ار وا روظنم هنوگچ دنیبب ات دییاپیم ار کید
 زونه اما ،هدش یهابتشا راچد يزاب نیا رد هک تفایرد يرامزر هظحل نیا رد ؛تفر مهرد
 .تسا هدیشک ار هابتشا تراک عقاو رد هک درکیمن رکف

 :داد همادا مارآ و دیجنس ار تیعقوم دعب ».مهاوخیمن نومزآ نم« :تفگ يدج کید
 يروجهچ اهنآ ،نم يادخ یلو ،تسیبوخ راک نز کی يارب يرگیزاب .مروخلد نم ،يرامزر«
 قرغ شایصوصخ یگدنز رد هک يریپ دنمشناد کی زا ؟دنریگب ملیف نم زا دنهاوخیم
 ».هدش
 .دپاقب ار تصرف نیا هک دنتساوخیم کید زا و دندرکیم يراشفاپ زنط هب يرم و لوکین
 روخلد یمک ،دوب هدادن نتسشن داهنشیپ اهنآ هب سکچیه ملیف عورش زا شیپ هک نیا زا
 يهرابرد خلت يهلمج دنچ نایب اب کید اما .دندرکیم تیذا ار کید ،یفالت يارب و دندوب
 .دناهتشاذگ ار دس نیرتمکحم ملیف تعنص يدورو رد ولج« :درک مامت ار ثحب اههشیپرنه
 ».دوشب شاف هک تسا نآ زا رتروآمرش ناشراک یچوپ هک رطاخ نیا هب دیاش

 نآ زا سپ و دنناسرب دصقم هب ار سلاک ات دندش یسکات راوس يرامزر و یلک سلاک ،کید
 توعد ثرون يهداوناخ و لوکین .دربب ياهناخهوهق هب ياچ ندیشون يارب ار يرامزر کید
 يوت .دوب هتشاذگ هظحل نیرخآ يارب ار شیاهراک زا یلیخ بیا نوچ ،دندوب هتفریذپن ار ياچ
 .درک شنزرس ار کید يرامزر یسکات

 مه اهنآ رگا و مربب اینرفیلاک هب ار شاهجیتن ،یشاب بوخ نومزآ نیا وت رگا مدرک رکف«
 ».ینک يزاب نم رانک رد ار درم لوا شقن و ییایب وت دندنسپب

 .منک اشامت ار وت مهدیم حیجرت نم یلو دوب یبوخ یلیخ رکف نیا« .دش همیسارس کید
 ».ماهدید لاح هب ات هک يدوب يزیچ نیرتابیز وت ملیف نیا رد

 ار يرسپ نویهوین رد .ماهدید راب راهچ لاح هب ات نم ،تسيایلاع ملیف« :تفگ سلاک
 ار نآ هک هدرک رفس دروفتراه ات مه راب کی -هدید راب هدزاود ار ملیف نیا هک مسانشیم
 كرتخد نیا .دنیبب ار وا دماین تلاجخ تدش زا ،مدروآ نویهوین هب ار يرامزر یتقو اما .دنیبب
 »؟ییایب شتسد ور یناوتیم ،هدرک بل هب تشگنا ار همه

 هجوتم سلاک اما ،دنشاب اهنت هک تساوخیم ناشلد و دندرک هاگن مه هب يرامزر و کید
 لته وت نم .مناسریم ناتدصقم هب ار امش نم« :دناسرب ار اهنآ هک داد داهنشیپ و دوبن
 ».متسه ایستول

 ».میناسریم ار وت ام ،هن« :تفگ کید
 ».میوگیم فراعتیب .مناسرب ار امش نم هک تسا رتناسآ نم يارب«
 »میناسرب ار امش ام تسا رتهب نم رظن هب«
 هب ار يرامزر اب يرگید رادید رارق عوضوم و دروآرد رس ارجام زا سلاک ماجنارس »...اما«
 .دروآ نایم
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 یسکات .تفر و دش هدایپ یسکات زا روخلد رایسب ،محازم دوجوم روصت اب سلاک تبقاع
 سفن کید .دندوبن دونشخ مادکچیه .داتسیا هرظتنمان ،دوب هداد کید هک يایناشن ولج
 .دیشک یقیمع

 »؟وت میورب«
 ».منکیم یهاوخب وت هک يراک ره نم .تسین مهم نم يارب« :تفگ يرامزر
 :تفگ و درک یسررب کید
 يولبات دنچ نم ياهتسود زا یکی زا دهاوخیم هک تساجنآ ینز .وت مورب دیاب شتسار«

 ».دراد جایتحا شلوپ هب .درخب یشاقن
 .درک بترم و فاص ار شاهدیلوژ ياهوم يرامزر
 ار اهمدآ نیا هک منادیم .مینامیم هقیقد جنپ طقف« :تفگ و تفرگ ار شمیمصت کید
 ».تشاد یهاوخن تسود

 ای ،دساف و تسم یهورگ ای دناياهشیلک و روآلالم ياهمدآ اهنآ هک درک نامگ يرامزر
 وا .دننکیم يرود ناشزا اهرویاد هک ییاهمدآ هورگ نآ زا یکی ای نارگید چیپاپ و محازم
 .دوبن هدامآ چیه هنحص نیا زا یشان ریثات يارب
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 ،دوب هدش تسرد ویسوم نابایخ رد ِرُد لانیدراک رصق بوچراچ لکش هب هک دوب ياهناخ
 يرامزر هک لاح زا یشخب چیه هب هن و تشاد تهابش هتشذگ يایند هب هن نآ نورد يایند اما
 نتشذگ هکنانچ ،تشاد هدنیآ اب يدنویپ رظن هب نآ يامن گنس و ینوریب بلاق .تخانشیم
 اب هک ياهدشيراکهرقن و یبآ لیتسا نلاس هب دورو و ،شدیمان هناتسآ دشیم رگا ،هناتسآ زا
 يهبرجت ،دوب یکیرتکلا یکوش لثم دوب هدش نییزت بروم ياههنیآ و یتمیق گنس نارازه
 يهمه ریثات اب شریثات ..شیشح و وج روغلب يهناحبص زا یفیرحت ،ینارگن زا يراکشآ
 دندوب اهرنه زا یشخب دوخ ،مدرم زکرم نیا رد -دوب توافتم ینییزت ياهرنه ياههاگشیامن
 مه وا هک درکیم نامگ و تشاد یشوخ و ییاهر نیغورد ساسحا يرامزر .اهنآ ربارب رد هن
 .دنتشاد ار ساسحا نیمه مه نارگید وا رظن هب .تسا هعومجم نیا زا يوضع

 .ما ازیول حرط ياهسابل یگمه .دندوب نز ناشرتشیب هک دندوب اجنآ رفن یس دودح
 اب هک یسک یقیقد و یفیرظ هب هعومجم نیا رد و دندوب هدیشوپ ار روگیس مادام و توکلآ
 يدنمرنه ره .دندرکیم راک دنکیم عمج ار زیت و راومهان ياههشیشهدرخ تشگنا ود
 رد اما ،دشاب هنوگزمر ردقهچ هک تسین مهم ،دوش هریچ ،هدیرفآ هک يايرنه راک رب دناوتیم
 سکچیه .تسا هریچ اضف رب دیوگب تسناوتیمن ،یهورگ هچ و ییاهنت هچ ،سکچیه اجنیا
 يرگید زیچ نآ زا و درکیم رییغت هنیآ ره نوچ ،دراد ییانعم هچ قاتا نیا هک تسنادیمن
 زا نتفر نییاپ ِیتخس هب قاتا نیا رد ندوب ؛دوبن قاتا رگید هک دشیم يزیچ ،دمآیم دیدپ
 ییاهنآ رگم دسرب نآ نییاپ هب تسناوتیمن سکچیه هک دوب ياهدروخ نغور روانش ياههلپ
 رتشیب هک یتیفیک ،دنتشاد ار اههشیشهدرخ يور ِتکرح لاح رد ياهتشگنا تیفیک هک
 .دندشیم فیرعت و صخشم نآ اب اجنآ ياهمدآ

 و راهب ياهزور مامت رد هک یسیلگنا و ییاکیرمآ یهورگ .دندوب هورگ ود اجنآ ياهمدآ
 یناجیه يریثات ،دندرکیم هک يراک ره الاح لیلد نیمه هب و دندشیم دیدپان ناتسبات
 یثحبورج ناهگان رگید ییاهتعاس رد و دندوب لسک و مارآ اهتعاس زا یضعب رد .تشاذگیم
 اهنآ دشیم دیاش هک رگید يهقبط .یهارمگ و دوب یشاپورف نآ یپ زا و دندرکیم عورش ار
 رایشوه لوا هورگ اب شجنس رد هک یمدرم ؛دندوب هدش هتخاس جنفسا زا ،دیمان شکهرهب ار



دلارجزتیف تاکسا  

 نیا .دندادیمن رده ار ياهظحل و دندرکیم لابند ار یفده ناشیگدنز رد و دندوب يدج و
 يارو هک ياهیام عقاو رد .دندرکیم ظفح هجو نیرتهب هب طیحم نآ رد ار ناشلداعت هورگ
 .تساخیمرب هورگ نیا زا ،دوب نیون زیچان ياهشزرا راتخاس

 دناشک نییاپ يهقبط هب و دیعلب ار يرامزر و کید ،ییالویه نوچمه نیاتشنکنارف يهناخ
 رد هک تفای يزیچان کچوک مدآ ار دوخ ناهگان يرامزر .درک ادج مه زا ار اهنآ گنردیب و
 نآ رد اما .دنک راکچ تفگیم وا هب و دوب ینادرگراک درکیم وزرآ و هداتفا رترب ياهنوگ نایم
 .تسین نارگید زا رتنییاپ شتیعقوم درک ساسحا هک دندوب روجاوروج ياهمدآ ردقنآ قاتا
 ورمدق و تشگرب و تفر رود دنچ زا سپ و ،دوب هتخومآ هک ییاهسرد هب انب هتشذگ نآ زا
 ،تشاد ینتشادتسود و هنارسپ یتروص هک باذج و زیمت يرتخد اب تسناوت یماظنهمین
 و يرتم کی يهلصاف رد هک دوب ییاهفرح هب شساوح عقاوهب یلو ،دوش وگوتفگ دراو
 .دشیم هدز يزنرب تکمین یعون يور وا زا بروم

 يهلک لثم ناشیاههلک .دندوب هتسشن تکمین يور یکیراب و تماقدنلب ناوج نز هس
 اجهباج مارآ ناشهریت ياهنماد و تک يور ندز فرح اب و دوب هتسارآ و کچوک اهنکنام
 .دوب هیبش يربک رام يهلک هب ای و دنلب هقاس ياهلگ هب رتشیب ناشندرگ و رس .دشیم

 عون نیرتهب .دننکیم يزاب یشیامن بجع« :تفگ يدنلب و تفلک يادص اب اهنآ زا یکی
 همادا رد و دیشک یهآ »...بخ اما .منکیمن شدر هجوچیه هب هک نم -سیراپ رد نکمم
 ،دندیوج ناگدنوج ار یلاها نیرتریپ :دیوگیم اهراب و اهراب اقآ نآ هک ار یترابع نآ اما« :تفگ
 ».تسا رادهدنخ و هزماب لوا راب طقف

 هتشاد يرتشیب نکش و نیچ شیور هک مهدیم حیجرت ار ییاهیگدنز نم« :تفگ یمود
 ».مرادن تسود ار نز نآ نم و ،دشاب

 ،لکلا يهکشب نآ هب الثم .ناشیاهقیفر هب ای متشادن ياهقالع اهنآ هب تقوچیه هک نم«
 ».ثرون ياقآ

 رد هک تسیمدآ نیرتباذج ،رگید یکی نآ هک نک لوبق اما .هتفر وا« :تفگ یلوا رتخد
 ».میاهدید نامرمع مامت

 فرح اهرویاد يهرابرد اهنآ هک دش هجوتم و تفرگ يرامزر هک دوب ياهتکن نیلوا نیا
 اب ،دوب هتسشن وا يورهبور هک يرتخد اما .دش هدیشک مشخ زا شندب تالضع همه .دننزیم
 ،هریت يرتسکاخ نمادوتک و زمرق ياههنوگ ،نشور یبآ ياهمشچ ،هدزراهآ یبآ نهاریپ
 و شدوخ نایم ياهعنام زیرکی و باتیب .ندز فرح هب درک عورش ،رتخد کی یعقاو ریوصت
 ار اههیال ردقنآ ،دنیبب ار وا دناوتن يرامزر دنکن هک دوب نارگن زونه و دزیم رانک ار يرامزر
 ار وا يرامزر .درکیمن ناهنپ ار كرتخد یساوردور زا یکزان يهدرپ چیه رگید هک دز سپ
 .درک يرازیب ساسحا و دید اراکشآ

 كرتخد »؟میشاب مه اب راهان ادرفسپ ای میروخب مه اب ماش ای راهان ادرف میناوتیمن«
 فرح نابزیم نز اب زونه وا .دنک ادیپ ار کید ات دییاپ ار شربورود يرامزر .درکیم سامتلا
 هس نامزمه و داد ناکت شیارب مارآ ار شرس و داتفا يرامزر هاگن رد ياهظحل وا هاگن .دزیم
 و دیخرچ وا تمس هب دنت ناشزارد ياهندرگ ؛دندش يرامزر يهجوتم  ییاربکهلک نز
 ناشن و درک هاگن اهنآ هب هنارگزیتس مه يرامزر .دش تباث وا يور ناشهنادقتنم ياههاگن
 اما هنابدؤم يایظفاحادخ اب ار شعقوترپ بیقر سپس .تسا هدینش ار ناشیاهفرح هک داد
 ینابزیم .ددنویپب کید هب ات تفر و درکاو دوخ رس زا ،دوب هتفرگ دای کید زا هزات هک عطاق
 تورث اورپیب هک دوب يدنمتورث و دنلبدق ياهییاکیرمآ نآ زا یکی دزیم فرح وا اب کید هک
 يدایز ياهزیچ و درکیم لاوس سوگ لته يهرابرد کید زا وا .دندرکیم جرخ ار یلم
 يراشفاپ میمصت نیا يور و دورب اجنآ هب دوب نآ رب کید یلیمیب مغرهب و نیقیهب .دیسرپیم
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 ربورود هب یهاگن .تسا هدوب ینامرفان نابزیم هک درک ساسحا يرامزر ندید اب .درکیم
 شیاهمشچ »...ياقآ الثم ؟ياهدید ار اجنیا بلاج ياهمدآ زا مادکچیه« :تفگ و تخادنا
 تفگ کید اما ،دشاب اریگ يرامزر يارب هک تشگیم ییاهرسپ زا یکی لابند هب یکیرات رد
 یگنس هاگرد هب هدنیآ کچوک يهناتسآ زا و دنتفر اجنآ زا گنردیب سپس .میورب دیاب هک
 .دندش دراو نوریب يهدزباتش يهتشذگ

 »؟دوبن كانتشحو« :دیسرپ کید
 »!كانتشحو« :درک رارکت ار وا يهملک يونشفرح يور زا يرامزر
 »؟يرامزر«
 ».هلب« :تفگ هتسهآ مارتحا اب هتخیمآ یسرت اب يرامزر
 ».مراد يدب یلیخ ساسحا نیا يارب نم«
 تنکل هب شنابز »؟يراد لامتسد« :دیسرپ یکاندرد دولآهیرگ يادص و سرت اب يرامزر
 نیرخآ ندش مامت و یکیرات ندید اب قشاع ود .تشادن ندرک هیرگ يارب یتصرف اما .داتفا
 زمرق ياهولبات ندش نشور و یسکات ياههرجنپ تشپ مرک و زبس شیموگرگ ياههظحل
 ،دیشخردیم و دیلولیم دود لثم میالم ناراب ریز ناشرون هک تام زبس و قارب یبآ ،نیشتآ
 هب اهنابایخ و دوب رهظ زا دعب شش کیدزن .دندش رذگدوز ياههظحل دراو قاتشم
 ،لامش تمس هب یسکات ندیچیپ اب .دندوب هدش نشور اههناخهوهق و دوب هدمآ شوجوبنج
 .دنتشذگ یتروص رون رد قرغ ِدروکنک هوکشاب نادیم رانک زا

 رد ،دوب هدننکنوسفا ناشیارب هک ار رگیدمه ياهمسا و دندرک هاگن رگیدکی هب ماجنارس
 زا ،رگید ياههژاو زا سپس و دنام ددرم اضف رد یتدم مسا ود ره .دندرک همزمز مه شوگ
 .دش وحم رتهتسهآ دبسچیم نهذ هب هک یگنهآ زا اتح و رگید ياهمسا

 ؟نیاپماش سالیگ نآ ،دوب هتفر متسوپ وت يزیچ هچ بشید منادیمن« :تفگ يرامزر
 ».مدوب هدرکن يراک نینچ مرمع رد زگره

 ».ینم قشاع هک یتفگ تحار«
 اب .تفرگ شاهیرگ هرابود يرامزر ».منک ضوع مناوتیمن ار یکی نیا -متسه هک تقشاع«
 .درک هیرگ یمک و دناشوپ ار شتروص لامتسد نآ

 یبوخ زیچ نیا و مشاب هدش وت قشاع مه نم هک تسا نیا زا نم سرت« :تفگ کید
 ».تسین

 ییوگ هک دنتشادرب زیخ وسکی هب نانچ ود ره سپس -دندرک ادص ار رگیدمه مسا هرابود
 یمرگ نیا و دوب هزات و مرگ شناهد ،دیبسچ وا هب يرامزر يهنیس .داد ناشباتوچیپ یسکات
 هاگن زا اتح و ندرک رکف زا دولآدرد يرطاخ ِیگدوسآ اب .دندرکیم ساسحا ود ره ار یگزات و
 نوچمه ود ره .دندوب مه يوجوتسج رد و دندیشکیم سفن طقف ؛دنتشادرب تسد ندرک
 يایلدنص نوچ ناهگان و دنوریم باوخ هب یهورگ ،ونایپ ياهرات لثم اهبصع هک ياهظحل
 .دندش دراو یگتسخ و يرامخ زا یمارآ و هریت يایند هب ،دنتفایم قرتقرت هب يریصح
 هنیس ،اهبل هب اهبل ،دنتسویپیم مه هب دیاب دیدرتیب یگدننکش و یساسح نیدب یباصعا
 ....هنیس هب

 ،یلاع ياهمهوت زا ییایند رگیدمه هب تبسن و دندوب ناشقشع شوخ يهلحرم رد زونه
 طباور هک دوب هدیسر ياهطقن هب دوخ اب دوخ طابترا هک ردقنآ ،دنتشاد فرگش ياهمهوت
 يروط ،دندوب هدیسر مه هب هانگیب و كاپ ود ره ییوگ .تشادن یتیمها چیه رگید یناسنا
 نوگانوگ ياهفداصت ردقنآ و هدناسر مه هب ار ود نآ بان ياههثداح زا ياهلسلس رظن هب هک
 نآ زا هک دننک لوبق و دنریذپب ار تشونرس ربج ات هدرک راداو ار اهنآ ماجنارس هک هداد خر



دلارجزتیف تاکسا  

 روصت روطنیا مکتسد ای ،دندوب هدیسر مه هب هانگ هب هدولآان و كاپ ياهتسد اب .دنرگیدکی
 .تسا هدوبن راک رد يايزیرهمانرب و يراکناهنپ چیه هک دشیم

 شخرچ يهظحل لته کیدزن و تشذگ دوز و دوب هاتوک کید يارب ریسم نیا هک سوسفا
 .دیسر ارف

 نیا یلو ما-وت قشاع نم .درک دوشیمن شیراک چیه« :تفگ تشحو ساسحا اب کید
 ».دنکیمن ضوع ار مبشید رظن قشع

 قشاع وت هک نیمه -منک مدوخ قشاع ار وت متساوخیم طقف نم .دنکیمن یقرف رگید«
 ».تسیفاک میارب ،ینم

 وا و نم .دنک کش عوضوم نیا هب اتح دیابن وا -دنادب دیابن لوکین اما .متسه هنافسأتم«
 میربب شیپ هب ار یگدنز نیا میهاوخب هک نیا زا عوضوم .میربب شیپ هب ار یگدنز نیا دیاب
 ».تسا رتمهم ياهنوگ هب مه

 ».سوبب ارم رگید راب کی«
 .درک شیاهر ياهظحل يارب اما ،دیسوب ار وا کید
 كرد ار نیا وت – وا قشاع مه نم و تسا نم قشاع وا -دوشب تیذا لوکین دیابن«
 ».ینکیم

 هک -دیمهفیم بوخ وا هک دوب ییاهزیچ نآ زا یکی نیا – درکیم كرد ار نیا يرامزر
 نیلوا نیا و دنرگیدمه قشاع کید و لوکین هک تسنادیم بوخ وا .دناجنرب ار نارگید دیابن
 يدرس هب ناشهطبار هک دوب هدرک روصت همه نیا اب اما .دوب جوز نیا يهطبار زا وا روصت
 ناشتتقو رتشیب اهرهوشونز یتقو .تسا هدش هیبش شردام و وا قشع هب رتشیب و هدییارگ
 ؟تسین هناخ نورد یقوش و روش دوبن ینعم هب ایآ ،دننارذگیم نایانشآ و ناتسود اب ار

 نآ زا رتهدیچیپ -روشرپ و هدنز قشع .تسا قشع مروظنم« :تفگ و دناوخ ار وا رکف کید
 ».دش هناقمحا لئود نآ لماع قشع نیمه .مهدب حیضوت وت يارب مناوتب هک تسا

 ».مینک ناهنپ امش زا دوب رارق ؟يدش ربخاب لئود زا يروطچ وت«
 زا ار يزار« :تفگ رادشین يزنط اب و »؟دراد هگن ار يزار دناوتیم بیا ینکیم رکف«
 هس زا شیب هک يدرم هب زگره یلو نک پاچ یلاجنج ياههمانزور رد ،نک مالعا ویدار تشپ
 ».وگن ،دشونیم زور رد سالیگ راهچ ات

 .دوب هدیبسچ وا هب نانچمه .درک دییأت ار وا فرح ياههقهق اب يرامزر
 – تسین يايوق یلیخ مدآ وا .تسا هدیچیپ لوکین اب نم يهطبار هک یمهفیم وت سپ«

 ».دزیریم مه هب یباسح ار عضو نیا و تسین ًاعقاو یلو ،دیآیم يوق رظن هب
 تتسود هک نادب .شاب مقشاع و سوبب ارم طقف الاح !دعب يارب راذگب ار عوضوم نیا ،نیبب«
 ».دمهفب لوکین مراذگیمن زگره و مراد

 ».نم زیزع«
 هلصاف کید زا یمک يرامزر .دنداتفا هار هب نامتخاس تمس هب و دندش هدایپ لته يولج
 ییوگ هک تفریم هار دنت نانچ کید .دتسرپب ار وا ات ،دیاتسب رس تشپ زا ار وا ات تفرگ
-هدنهدناماسورس .دهد ماجنا دیاب مه رگید مهم راک دنچ و تسا هداد ماجنا مهم راک نیدنچ
 دوب نکمم هالک نیرتهب شهالک .هدیشوپ قیمع ياهیشوخ رادراک و ناهنپ ياهیشوخ ي
 یبوخ بش هچ ،تفگ دوخ اب يرامزر .تشاد تسد رد یگنردرز شکتسد و نیگنس ياصع و
 !تشاد میهاوخ وا رانک رد

 درگاپ رد ؛دندیسوب ار رگیدمه و دنداتسیا درگاپ نیلوا رد .هقبط جنپ -دنتفر الاب اههلپ زا
 ،رتالاب هقبط کی .دوب بظاوم رتشیب موس درگاپ رد و درک عمج ار شساوح يرامزر يدعب
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 رارصا هب .درک یظفاحادخ و دیسوب تعرس اب ار وا و داتسیا هار نایم ،رخآ هب هدنام درگاپ ود
 تقو ماجنارس .دنتفر الاب تمس هب هرابود – دنداتسیا ياهظحل و دنتشگرب هقبط کی کید
 هرخالاب ات دشیم هدیشک مه تسد رد ناشیاهتسد اههلپ هار يهدرن يور زا .دش یظفاحادخ
 -دهدب بیترت يرگید ینامهم بش نآ يارب ات تشگرب کید .دندش ادج مه زا اهتشگنا
 ياهرذ هک دش هجوتم یتقو ؛تشون شردام يارب ياهمان و دیود شنامتراپآ يوس هب يرامزر
 .دش تحاران شنادجو ،هدشن گنت شردام يارب شلد

  
18 

 رتشوهزیت ،دندوب توافتیب تافیرشت و موسر و بادآ هب تبسن ًاعقاو لوکین و کید هچرگا
 داجیا يارب کید ياهنشج يهمه -دننک اهر ار شتخاونکی نابرض و متیر هک دندوب نآ زا
 شیارب اهناجیه نایم يهلصاف رد بش يهزات ياوه سفنت يارب یتصرف نتفای و ،دوب ناجیه
 .تشاد شزرا رگید زیچ ره زا رتشیب

 سپس  ،دندوب رفن هدزاود ادتبا .دش مامت دوز یضوحور ياهشیامن لثم بش نآ نشج
 .دنتفر سیراپ رود دنت یشدرگ هب نیشام اب هناگادج يرفنراهچ ياههورگ رد هک رفن هدزناش
 نیا لثم .تسویپیم اهنآ هب يدیدج هورگ هنیآ ره .دوب هدش يزیرهمانرب شیپ زا زیچهمه
 یهارمه دلبهار و نادراک ياهمدآ ناونع هب بش ریسم رد ار اهنآ و دندشیم وداج هک دوب
 ییوگ هک ياهنوگ هب ،دنتفرگیم ار ناشیاج نارگید و دندیشکیم رانک ار دوخ دعب .دندرکیم
 ار نآ يرترب يرامزر .دشیم لقتنم اهنآ هب لکش نیرتهب هب درف ره یگزات ،زور رسارس رد
 ياهیمرگرس زا یکی .دوب نادردق و دیمهفیم دوویلاه هوکشاب اتح ياهنشج يهمه هب
 نادنچ اهنآ زا مادکچیه يارب .دوب سراپ نیمزرس هاش نیشام اب یگدننار بش نآ رامشیب
 يرامزر .تسا هداد ياهوشر هچ نآ تباب و هتفرگ اجک زا ار نیشام نیا کید هک درکیمن قرف
 هتخاس اکیرمآ رد نیشام .دنام شنهذ رد لاس ود ات و دیدیم هوکش زا ياهزات يهنومن ار نیا
 اب نیشام يوت .دوب هرقن زا شروتایدار و اهخرچ .دوب هدش راوس یصاخ يهندب يور و هدش
 ،دوشیم نارهت دراو هک دعب يهتفه دوب رارق و دوب هدش يراکمتاخ يرامشیب ياهساملا
 یلدنص کی طقف .دنک ضوع لصا و اهبنارگ ياهگنس اب ار اهنآ يهمه رابرد زاسرهاوج
 يور و دندش راوس تبون هب مادک ره لیلد نیمه هب و دناریم ار نآ اهنت دیاب هاش اریز ،تشاد
 .دنتسشن دوب رومس زخ سنج زا هک نآ فک

 ،دربیم اج همه هب دوخ اب ار وا هک شردام يهیاس هب يرامزر .دوب اجنآ هشیمه کید اما
 وا .تسا هدیدن بش نآ رد کید ینینزان هب ،یبوخ هب ار یسک زگره ،زگره هک داد نانیمطا
 هب تقد اب بیا هک يایسیلگنا درم ود اب تسخن :دیجنس شربورود ياهدرم يهمه اب ار
 تخت و جات ثراو اب سپس و »اسروه ياقآ و تسگنه گنهرس« :دوب هدرک یفرعم اهنآ
 و لمحتیب بیا اب ماجنارس و دوب هتشگرب هیسور زا هزات هک یسیوننامر و يوانیدناکسا
 تیاهن رد اما - دنام نایاپ ات و دوب هتسویپ اهنآ هب هار يهنایم رد هک یلک سلاک و وگهیانک
 هتفهن یگتشذگدوخ زا و قوشوروش .دنرادن تهابش وا هب اتح کیچیه هک دیسر هجیتن نیا هب
 ياهمدآ ندروآرد شوجوبنج هب رد شتراهم ،درکیم نوسفا ار يرامزر ،شقن نیا سپ رد
 يهریج هب نادرگ ماظنهدایپ زابرس هک ياهزادنا هب و دندوب تکرحیب همه هک ینوگانوگ سب
 مارآ نانچ رظن هب و دوب روآیتفگش ،دندوب هتسباو یهجوت عبنم هب ،تسا هتسباو شاییاذغ
 همه يارب ار شايدوجو ياهشخب نیرتهژیو زا ییاههکت زونه ییوگ هک دمآیم درسنوخ و
 .دراد



دلارجزتیف تاکسا  

 دوب ینامز هظحل نیلوا .دروآ دای هب ار شیاههظحل نیرتشوخ يرامزر ،شدرگ نیا زا سپ
 ،نیریش یباوخ رد زاورپ لثم ،دندیخرچیم هک روطنیمه .دندیصقر مه اب کید و وا هک
 اب کید .دشخردیم وا يوق لکیه و دنلب تماق ربارب رد شاییابیز هک درکیم ساسحا
 لگهتسد ییوگ هک دناخرچیم وس نآ هب وس نیا زا ار يرامزر فیرظ و میالم نانچ ياهراشا
 هدش هتشاذگ شیامن هب رفن هاجنپ مشچ ولج هک ییاهبنارگ يهچراپ ياهکت ای تسيدیفس
 نیسپاو رد ،یمد .دندوب هدیبسچ مه هب طقف ،دندیصقریمن الصا هک دوب ییاههظحل .تسا
 سابل ریز رد وا يهدروخردوپ و بوطرم ،ناوج ندب و دندش اهنت مه اب حبص ياههقیقد
 رد هک نارگید هالک و لاش هب هدرشف و مه رانک رد یتدم ،دش کیدزن کید هب شاهدیکورچ
 ...دندنام ،دوب هدش رابنا مه يور ياهشوگ

 ،اهنآ نیرتهب ،اهنآ زا رفن شش هک یعقوم ،دوب رترید یمک ،دوب هدیدنخ یلیخ هک ینامز
 لارنژ هک دنتفگ نابهگن هب و دنداتسیا زتیر کیرات نلاس رد بش ياهراگدای نیرتمهم
 .دباتیمنرب ار يریخأت چیه وا« :دهاوخیم نیاپماش و رایواخ و تسا رد نوریب گنیشرپ
-یفخم زا هدزتشحو تمدخشیپ ».دنتسه وا تمدخ رد اههحلسا يهمه و اهدرم يهمه
 دش دراو گنیشرپ لارنژ ناونع هب بیا و درک هدامآ يزیم نلاس نایم رد .دمآ نوریب یهاگ
 يارب ،دندروآیم رطاخ هب هک ار گنج ياهگنهآ زا ییاههعطق بل ریز و دنداتسیا یگمه و
 ساسحا یگمه هک داد ناشن یشنکاو و دش روخلد غورد نیا زا تمدخشیپ .دندناوخ وا
 مامت نتشاذگ مه يور اب لیلد نیمه هب ،دناهتفرگ رارق يرهمیب و یهجوتیب دروم دندرک
 و بیجع ياهنیشام زا یکی هب هیبش ،بیجع يزیچ نتخاس و نلاس ياهیلدنص و زیم
 ییاراک هب دیدرت تمالع هب ار شرس بیا .دندرک تسرد یماد وا يارب گربدلگ نوتراک بیرغ
 .داد ناکت حرط نیا

 »... و میدیدزدیم لاکیزوم ياهرا هک دوب رتهب دیاش«
 ،دشکیم نایم هب ار عوضوم نیا بیا یتقو .تسا سب رگید« :درک عطق ار وا فرح يرم
 :تفگ يرامزر هب هنامرحم ،ینارگن اب سپس ».هناخ میورب هک هدیسر شتقو ینعی

 – تسا مهم یلیخ عوضوم نیا .دوریم هدزای تعاس شایتشک .هناخ مربب ار بیا دیاب«
 يزیچ ره یلو ،دسرب یتشک نیا هب هک دراد یگتسب نیا هب شاهدنیآ يهمه منکیم ساسحا
 ».دهدیم ماجنا ار شسکع تسرد ،مهاوخیم وا زا نم هک ار

 ».منک شقیوشت منکیم یعس نم« :تفگ يرامزر
 ».ینک شراداو یناوتب وت دیاش ؟اعقاو« :تفگ دیدرت اب يرم
 :تفگ و دمآ يرامزر تمس هب کید سپس
 ».ییایب ام اب یهاوخب مه وت دیاش میدرک رکف ،هناخ میوریم میراد لوکین و نم«
 يور .دومنیم هدیرپ گنر ،هدیمددوز يهدیپس ربارب رد یگتسخ طرف زا يرامزر تروص
 :دزیم یگریت هب کنیا ،دوب هدش شیارآ باخرس اب زور ییانشور رد هک ییاج ،شیاههنوگ
 دیاش .دباوخب دوریمن بیا هنرگو -منامب ناششیپ هک مداد لوق ثرون يرم هب .مناوتیمن نم«
 ».ینکب يراک لکشم نیا لح يارب یناوتب وت

 رگا« :تفگ هنوگزردنا یتلاح هب دعب »؟ینکب يراک یناوتیمن مدرم يارب هک ینادیمن«
 .درکیم قرف عوضوم ،میدوب هدش گنتاگنت قیفر مه اب هزات و دوب نم یهاگشناد قاتامه بیا
 ».درک دوشیمن يراک چیه رگید الاح اما

 شیادص رد ».دباوخیم و دوریم ،میورب زلاه ات طقف وا اب رگا دیوگیم .منامب دیاب نم یلو«
 .دوب تراسج یمک

 .دیسوب ار وا جنرآ ینورد تمس دنت کید
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 شردام !هناخ یتسرفن اهنت ار يرامزر« :تفگ و درک ادص ار يرم لوکین ،نتفر زا شیپ
 ».هدرپس ام هب ار وا تیلوئسم

 سلاک ،كراون زا کسورع يادص دیلوت يهناخراک بحاص ،بیا ،يرم ،يرامزر نآ زا سپ
 سابل اب هدزنغور و دنمونت یتسوپخرس ،نشکِتورپ سرُه .یت جروج و رضاحهشیمه
 كاخ ،یکیرات نآ رد .دنتسشن جیوه نارازه يور ،شکراب ياهبارا راوس رادقربوقرز
 ياههیاس رد هک دوب هتسشن الاب ردقنآ يرامزر .دوب بسچلد و وبشوخ جیوه ياهینوگ
 رود هار زا ناشیادص .دنیبب ار مادکچیه تسناوتیمن نابایخ مک ياهغارچ نایم ینالوط
 سب ییاج رد و توافتم ،دنهدیم ماجنا وا زا توافتم يراک اهنآ ییوگ هک يروط دمآیم
 ینامیشپ ساسحا ،دوب هدمآ بیا و يرم اب هک نیا زا و دوب کید شیپ يرامزر لد نوچ ،رود
 رد ای ،دوب باوخ وا قاتا يورهبور قاتا رد کید و دوب لته يوت نالا درکیم وزرآ و درکیم
 .دوب شرانک مدهدیپس ِيراج و مرگ یکیرات نیا

 ».دنزیریم و دنروخیم رُس اهجیوه يهمه ،این الاب« :تفگ سلاک هب و دز دایرف ناهگان
 روکی يدرمریپ لثم و دوب هتسشن هدننار يولهپ هک بیا تمس هب ار اهجیوه زا یکی دعب
 ...درک باترپ ،دوب هدش

 ار سیپلوس نس ياسیلک دبنگ اهرتوبک هک ینامز ،دمآ الاب زور ییانشور یتقو ماجنارس
 حبص هک دندوب مهوت نیا رد اهنابایخ رد مدرم یتقو .تفرگ شیپ ار هناخ هار ،دندوب هدناشوپ
 .دوب بشید اهنآ يارب زونه نوچ ،تفرگ ناشهدنخ هورگ نیا ،تسیغاد و نشور

 یتقو اما ،مدنارذگ رابودنبیب يروس هب ار یبش مه نم هرخالاب« :درکرکف دوخ اب يرامزر
 ».درذگیمن شوخ ،تسین کید

 ولج یتخرد هظحل نامه رد اما ،دوب تحاران و هدش ییافویب وا هب یمک درک ساسحا
 نویماک يور هک دوب ياهفوکشرپ و گرزب رایسب ِطولبهاش تخرد .دمآرد تکرح هب شمشچ
 لثم تسرد ،دیزرلیم هدنخ زا تخرد .دندربیم هزیل هزناش نابایخ هب و دندوب هتسب يزارد
 يرامزر .دراد نامیا شاییابیز هب زونه یلو هتفرگ رارق یتسیاشان هاگیاج رد هک ییابیز مدآ
 هب زیچهمه ناهگان ؛دیدنخ لاحشوخ و ،دید وا رد ار شدوخ و درک هاگن نآ هب یگتفیش اب
 .دمآ یلاع شرظن
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 دبنگ ریز الاح و درکیم كرت ار سیراپ رازل نس یتشک – راطق هاگتسیا هدزای تعاس بیا
 هداتسیا اهنت ،لاتسیرک رصق هرود ،مهدزون نرق داتفه يههد زا هدناماجهب دولآرابغ ياهشیش
 ياهبیج رد ،دوب هدش يرتسکاخ یتعاس راهچوتسیب نینچ رد هک ار شیاهتسد ؛دوب
 هک دش مولعم ،تشادرب هک ار شهالک .دنک ناهنپ ار شیاهتشگنا شزرل ات درک ورف شتک
 هب ور یتخسرس اب يریز ياههیال و هدش هناش بقع تمس هب شیاهوم ییور يهیال طقف
 دشیمن ،درکیم انش سوگ لته لحاس رد شیپ هتفه ود هک يدرم زا .تسا هدش خیس نوریب
 .داد شاصیخشت

 تسار و پچ هب ندرگ و رس تکرح نودب ار شیاهمشچ و دوب هدمآ هاگتسیا هب دوز
 .دادیم تسد زا ار شباصعا راهم شندب رگید ياهشخب ناکت اب هکنیا لثم ؛دنادرگیم
 يادص اب و هریت و کچوک ياهلکیه اب اهرفاسم ؛دنتشذگیم شیولج زا امنون ياهنادمچ
 »!زلوج – ييیه« :دندزیم دایرف هدزهودنا و ذفان

 رازه هب شتسد ،دراد ندیشون يارب یتصرف دنیبب ات تشگیم شتعاس لابند هک ياهظحل
 کمدرم يهشوگ هظحل نیا رد ،دروخ شبیج يوت يوسنارف بوطرم و هلاچم تشاددای



دلارجزتیف تاکسا  

 کچوک تارییغت -دییاپ ار وا یتدم .داتفا لوکین حبش و اههلپ يالاب هب شمشچ رادناسون
 دوب هدرک مخا لوکین .دوب ربخیب دوخ يهفایق زا بیا .تشاد ار رظتنم مدآ تلاح شتروص
 درامشیم ار شیاههلوت هک یناویح تذل زا رتمک یتذل اب هتبلا ،درکیم رکف شیاههچب هب و
 .دنکیم یسراو ار شیاههچب شاهجنپ اب هک ياهبرگ ای

 و دوب ریگلد یهاگحبص دیشروخ ییانشور ؛دش ضوع شاهرهچ تلاح ،دید ار بیا یتقو
 يهفایق تشاد قرف شرود زمرق يهزنرب گنر اب هک شیاهمشچ رود هایس يهریاد اب بیا
 .دنتسشن یتکمین يور مه اب .دوب هتفرگ دوخ هب ياهدزمغ

 دوب هدرک شومارف بیا اما ».میایب یتساوخ وت نوچ مدمآ« :تفگ یگتخورفارب اب لوکین
 ناشیولهپ زا هک ییاهرفاسم هب ندرک هاگن زا لوکین و دیایب هتساوخ وا زا هچ يارب هک
 .دوب دونشخ ،دنتشذگیم

 وا اب اهدرم يهمه هک وا – دشاب امش یتشک لگشوخ رتخد تسا رارق رتخد نآ«
 »؟دیرخ ار سابل نآ ارچ ینادیم الاح -دندرکیم یظفاحادخ
 لگشوخ رتخد نیا زجهب سکچیه ارچ هک یمهفیم« :دزیم فرح رتدنت و رتدنت لوکین
 یناتساد دوخ يارب سابل نیا !وش رادیب ؟هن ؟يدیمهف ؟درخیمن ار سابل نآ ایند یتشک
 اهنت ردقنآ ایند یتشک رد یکی و دراد ندرک فیرعت يارب یناتساد يدایز يهچراپ نآ -دراد
 ».دونشب ار ناتساد نیا دهاوخب هک دوب دهاوخ

 و ؛دوب هدز فرح یلیخ شدوخ يارب ؛تفرگ زاگ ار شنابز اههملک نیرخآ نتفگ عقوم
 یشالت اب .هن ای هتفگ يزیچ الصا وا ایآ هک دبایرد وا يدج تروص زا هک دوب راوشد بیا يارب
 هک يرهظ زا دعب نآ« :تسا هداتسیا هکلب ،هتسشنن ییوگ هک يروط ،دیشک الاب ار شدوخ
 »...ویونژ نس نلاس ،میوگیم ور اجک ینادیم ،دیدرب هرخسم صقر نلاس نآ هب ار نم

 »؟هن ،تشذگ شوخ .دیآیم مدای«
 ،مدش هتسخ ناتیود ره زا .مدربن یتذل چیه امش ندید زا راب نآ .تشذگن شوخ نم هب«
 کی رگا .میوگیم هچ مراد ینادیم -دیرتهتسخ نم تسد زا امش نوچ ،تسین مولعم یلو
 ».متفریم هزات ياهمدآ تمس هب متشادیم هزیگنا هرذ

 تیاهیقلخجک نیا اب وت ،بیا« :تشاد زرپ دز وا تروص يوت هک يایلمخم شکتسد يور
 رگید يوس زا .يرادن يروظنم هک منادیم .يریگیم تدوخ هب ار اهقمحا يهفایق رتشیب
 ».ییوشب تسد زیچهمه زا هک منیبیمن مه یلیلد

 ار شاینیب ای دنکن هفرس هک دیشوک تخس و درک یجالح دوخ شیپ ار وا ياهفرح بیا
 .دریگن

 کی هب ندیسر و هرابود عورش و تشگرب يارب نامز نآ رد و ،هتفر رس ماهلصوح دیاش«
 ».متفریم يزارد هار دیاب ییاج

 بیا یتقو اما ،دننک يزاب ار هانپیب ناکدوک شقن دنناوتیم اهنز رانک رد بلغا اهدرم
 .دنک يزاب بوخ ار شقن نیا تسناوتیمن زگره ابیرقت ،دیدیم هانپیب يهچب لثم ار شدوخ
 ».تسین هتفریذپ راک نیا يارب يرذع چیه« :تفگ کشخ ینحل اب لوکین
 یفنم ياهفرح هب زجهب زیچچیه هب تسناوتیمن و تشاد يرتدب ساسحا هظحل ره بیا
 ار شیاهتسد هک تسا نیا تسرد شنکاو هک درک رکف لوکین .دنک رکف هدننکتحاران و
 ره و دشن هدز ناشنایم یفرح چیه ياهقیقد دنچ .دنک هاگن ورهبور هب و دراذگب وناز يور
 گنریبآ ناشیورهبور ياضف هک ردقنآ ،دندیشکیم سفن طقف .تخیرگیم يرگید زا یسک
 و دنتشادن ياهتشذگ چیه ود نیا قاشع مغرهب .دیدیمن ار يرگید نامسآ مادک چیه و دش
 همه زا شیب ار بیا لوکین حبص زور نآ ات اما ،دنتشادن مه ياهدنیآ چیه اهرهوشونز مغرهب
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 اب هتخیمآ یقشع ،دوب وا قشاع شیپ اهلاس زا مه بیا و -کید زجهب هتبلا ،تشاد تسود
 .رایسب یسرت

 ».ماهتسخ اهنز يایند زا« :درک ندز فرح هب عورش بیا ناهگان
 »؟ینکیمن تسرد تدوخ زا ییایند کی ارچ بخ«
 ».تسا سولپاچ مدآ تشم کی نتشاد طقف فده .ماهتسخ مه اهتسود زا«
 ،دربب ولج هب روز هب ار هاگتسیا تعاس رامشهقیقد يهبرقع شنهذ رد درک یعس لوکین
 »؟یقفاوم« :درکیم يراشفاپ شفرح يور زونه بیا اما

 ».مراد هگن مه رانک ار اهزیچ هک تسا نیا مراک و منز کی نم«
 ».مشاپب مه زا ار همه هک تسا نیا مه نم راک«
 زا ار زیچچیه ینکیم تسم و یشونیم یتقو« :تفگ نئمطمان و هدیسرت و درس لوکین
 يربخ اههچب زا مادکچیه زا زونه اما ،دشیم رپ تشاد هاگتسیا ».تدوخ رجهب یشاپیمن مه
 شايریصح ياهوم هک داتفا یتماقدنلب رتخد هب یلاحشوخ اب شهاگن دعب ياهظحل .دوبن
 .تخادنایم اههمان قودنص وت همان دنچ تشاد .دوب ینمیا هالک لثم

 »!هرخسم !وش رادیب ،بیا ،بیا ،منزب فرح رتخد نیا اب دیاب«
 دروآ دای هب بیا و دش هدزتفگش لوکین ندید اب رتخد .درک لابند ار وا شهاگن اب بیا
 هب و تدش هب و درک هدافتسا تصرف زا لوکین دوبن رد .تسا هدید سیراپ رد ییاج ار وا هک
 یمرگ حبص .تفرگ دنلب يادص اب مه ار شاینیب و درک هفرس شلامتسد رد روآعوهت ياهویش
 ندرک بارخ زا دعب هک دیزرلیم شیاهتشگنا يروط .دوب سیخ قرع زا شریز سابل و دوب
 يارب دیاب امتح هک درکیم ساسحا ؛دنک نشور ار شراگیس تسناوت تیربک بوچ راهچ
 .تشگرب گنردیب لوکین اما ،دورب ناروتسر هب هلایپ کی

 ار نم و ایب هک سامتلا همه نیا زا دعب« :داد همادا يدرس يهدنخ اب و ».مدرک هابتشا«
 هتخیگنارب ».مراد رادریگاو ضرم راگنا هک درک مهاگن يروط .تفرگن ملیوحت چیه الاح ،نیبب
 ».وت شیپ دنیایب مدرم راذگب هشیمه« :تفگ هنانیبدوخ و دز یهاتوک يههقهق یبصع و

 :تفگ ،راگیس دود زا یشان یپایپ يهفرس دنچ زا سپ بیا
 یسک یتسم یتقو و ینیبب ار یسک یهاوخیمن ،يرایشوه یتقو هک تسا نیا لکشم«

 ».دنیبب ار وت دهاوخیمن
 .دوب هدرک رتهب ار شاهیحور رتخد نآ ندید یلیلد هب ؛دیدنخ هرابود لوکین »؟نم ؟یک«
 ».نم -هن«
 -مراد تسود ار يدایز مدرم -مراد تسود ار مدرم نم .نزب فرح تدوخ بناج زا وت«
 »...مراد تسود نم

 ییادص اب .دنتشگیم بیا لابند و دندزیم مدق هتسهآ .دید ار ثرون يرم و يرامزر
 هک ار ییاهلامتسد يهتسب ياهدنخ هاقهاق اب و »!مالس !ياهآ !ياهآ« :دز دایرف هدیشارتن
 .داد ناکت اوه رد ،دوب هدیرخ بیا يارب

 شاهدنگ لکیه ِراب ینیگنس هک دندرکیم ساسحا بیا رانک رد ندوب اب .دنداتسیا مه رانک
 و یناوتان اب و دوب هداد مل اهنآ لباقم یتشک يهشال لثم .دنکیم مخ ار ناشتشپ
 رد يزور هک یتناتم و راقو زا همه .دوب مکاح هورگ رب شفعض و یقلخجک ،شايرابودنبیب
 زا ،رگید يوس زا .دندوب هاگآ وا سرشیپ و هدنبیرف ،هتسویپان و هتسسگ تیقفوم زا ،دوب وا
 .دنتشاد تشحو ،دوب نتسیز هب لیم يزور هک ندرم هب شلیم

 زا نومیم لثم نز هس ره هک دروآ یبوخ ناجیه و روش دوخ اب و دیسر هار زا رویاد کید
 جات ،اههناش يور هس ره .دمآ نوریب ناشیولگ زا رطاخ یگدوسآ زا يدایرف و دندیرپ اج



دلارجزتیف تاکسا  

 يهفایق دنتسناوتیم ياهظحل يارب الاح .دندمآ دورف شیاصع ییالط رس و هالک يابیز
 ار تیعقاو و دیجنس دنت ار تیعضو کید .دننک شومارف ار بیا يهدنگ و تشز ،هرخسم
 نآ ياهیتفگش و درک هاگتسیا يهجوتم و دیشک نوریب ناشدوخ يایند زا ار اهنآ .تفایرد
 هب هیبش هک ياهدزگنز يادص اب ییاکیرمآ دنچ اهیکیدزن نآ رد .درک راکشآ ناشیارب ار
 رد نداتسیا اب .دندرکیم یظفاحادخ مه اب ،دوب هنهک و گرزب یناو رد بآ نتخیر يادص
 يوس هب یمک هک دندرکیم ساسحا ،دنتشاد ناشرس تشپ رد ار سیراپ هک هطقن نیا
 متا زا رییغت سح ،دمآ ناشغارس هب يدانیب ینوگرگد سح هدشن چیه .دناهدش مخ سونایقا
 .ندش ون ییاهناسنا يارب یساسا یلوکلوم لیکشت و

 هجوتیب ،هجوتاب ،شوهاب ،هزات ،ایریب ،ون ییاههفایق اب دنمتورث ياهییاکیرمآ نامز نیا رد
 يایسیلگنا يهفایق اهنآ نایم رد یهاگهگ .دندروآ موجه هاگتسیا يوکس هب روغ رد و
 نیلوا ،دش دایز وکس يور اهییاکیرمآ تیعمج یتقو .دشیم هدید مه ناباتش و شوپشوخ
 ناشیاهرگهدهاشم و ناشدوخ هک يايداژن رابغ نایم رد ناشلوپ زا و یبیعیب زا ناشروصت
 .دش وحم دوب هدرک رک و روک ار

 »!نک هاگن« :دز داد و تفرگ مکحم ار کید يوزاب لوکین
 رد ولج .هداتفا یقافتا هچ هقیقدمین نیا رد دنیبب ات دنادرگرب ار شرس گنردیب کید
 نایامن اهیظفاحادخ جوم نایم رد ياهدنز يهنحص .دنداتسیا لیبموتا ود نملوپ يدورو
 یبیجع لکش هب ،دوب هدز فرح وا اب لوکین و تشاد دننامدوخهالک يوم هک یناوج نز .دش
 سپس و درب ورف شفیک رد ار شتسد همیسارس ،تخیرگ ،دزیم فرح وا اب هک يدرم زا
 يدنلب توس راطق روتوم نامزمه .تفاکش ار هاگتسیا يهتسب ياضف هلولگ ود کیلش يادص
 ربخیب بیا .تساک کیلش يادص تیمها زا ياهظحل يارب و درک تکرح هب عورش و دیشک
 هکنآ زا شیپ اما .داد ناکت اهنآ يارب ار شتسد هرجنپ تشپ زا رگید راب ،نوریب يهثداح زا
 .دنیشنیم دراد هک دندید ار وا اهنز و کید ،دنوش عمج فده رود مدرم

 رظتنم هیشاح رد يرامزر و يرم ،لوکین ؛داتسیا راطق ات دیشک لوط لاس دص ییوگ
 هرابود ار اهنآ هکنآ زا شیپ هقیقد جنپ .تفر شیپ هب تیعمج يالهبال زا کید و دندنام
 دراکنارب يور هک يدرم لابند بیترت هب یهورگ ،دندش میسقت هتسد ود هب تیعمج ،دنک ادیپ
 نشخ مرادناژ ود يهرصاحم رد هدیرپ گنر اب هک ار يرتخد رگید هورگ و دنتفریم ،دوب
 .دندرکیم لابند ،دزیم مدق مکحم

 – دوب یسیلگنا ،دش کیلش وا هب هک يدرم و دوب سیلاو ایرام« :تفگ هدزباتش کید
 ییاسانش تراک يور تسرد هلولگ نوچ ،دننک شاییاسانش دنتسناوت ات دیشک لوط یتدم
 اهنآ تیعمج جوم .دندشیم رود راطق رانک زا ،دنت دنتشاد ».دوب هدروخ شلغب بیج يوت
 نم سپ ،دنربیم سیلپ هاگتسیا مادک هب ار ایرام مدیمهف« .دناشکیم وسنآ و وسنیا هب ار
 »...اجنآ موریم مه

 ؟مینکن نفلت وا هب ارچ .دنکیم یگدنز سیراپ رد شرهاوخ« :تفگ و درک تفلاخم لوکین
 زا رتهب املسم و هدرک جاودزا يوسنارف درم کی اب وا .دوبن شدای سکچیه هک تسا بیجع
 ».دنک شکمک دناوتیم ام

 .تفر و داد ناکت ار شرس دیدرت اب کید
 تاهسنارف نابز نیا اب .تسا هناقمحا راک نیا .نک ربص« :تفگ و دز داد شرس تشپ لوکین
 »؟تسا هتخاس وت زا يراک هچ

 ».دننک يراتفردب وا اب هک مراذگن و مریگب ار ناشولج مناوتیم لقادح«
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 کیلش یکی هب .دننکیمن شدازآ و دنرادیم شهگن اجنآ نیقیهب« :تفگ يدج لوکین
 هب دناوتیم وت و نم زا شیب ارول -مینزب گنز ارول هب يروف هک تسا نیا راک نیرتهب ،هدرک
 ».دنک کمک وا

 مکحم لوکین .درکیم ییامندوخ يرامزر يولج رگید يوس زا – دوب هدشن عناق زونه کید
 .دیود نفلت يهجاب تمس هب دنت و ».نک ربص اج نیمه« :تفگ

 چیه رگید ،دریگب هدهع ار اهراک لوکین یتقو« :تفگ تبحم اب هتخیمآ يزنط اب کید
 ».دنامیمن نداد ماجنا يارب يراک

 دروخ هرگ مه هب ناشهاگن ياهظحل .درکیم هاگن يرامزر هب راب نیلوا يارب حبص زور نآ
 ياهظحل يارب مادک ره .دنسانشزاب يرگید هاگن رد ار شیپ زور ساسحا هک دندرک یعس و
 .دش عورش هرابود قشع مرگ و هتسهآ يهمزمز سپس -دوب یعقاوریغ يرگید يارب

 »؟هن ،ینک کمک همه هب يراد تسود وت« :دیسرپ وا زا يرامزر
 ».منکیم دومناو طقف«
 یهآ ».دناوتیمن وت يهزادنا هب وا بخ یلو ،دنک کمک همه هب دراد تسود مه ردام«
 ».منیمز يور مدآ نیرتهاوخدوخ نم منکیم رکف اهتقو یضعب« :تفگ همادا رد و دیشک

 زا ار شردام تساوخیم شلد .درک تیذا ار کید راب نیلوا يارب شردام هب وا يهراشا
 انب يراشفاپ اب يرامزر هک یهاگراوخریش قاتا زا ار هطبار يهمه و دنار نوریب ارجام نیا
 رب شلرتنک نداد تسد زا رطاخ هب وا لیم نیا هک تفایرد دوز اما .دشک نوریب ،دوب هدرک
 قایتشا رس رب ،دوش توافتیب وا هب تبسن هظحل کی اتح رگا دیسرپ دوخ زا -تسا لئاسم
 یشوماخ هب ناشهطبار هک دش هجوتم ندیشیدنا یمک زا سپ .دیآیم هچ يرامزر دیدش
 ؛سپ هب ای دورب شیپ هب دیاب ای ،دنامب روط نیا دیابن ؛دیزرل دوخ هب هتفای نیا زا و دیارگیم
 .دراد تسد هطبار نیا رب يرتشیب ناوت اب يرامزر هک درک ساسحا راب نیتسخن يارب

 نیا .مدرک ادیپ ار ارول« .تشگرب لوکین ،دنک رکف یلح هار هب بوخ دناوتب هکنآ زا شیپ
 هک نیا لثم ،دشیم دنلب هرابود و دشیم هتسهآ شیادص نآ ره و تشاد یگزات شیارب ربخ
 کی دراد هک هدرکیم ساسحا حبص زا تفگیم .دمآیم شوه هب هرابود و تفریم شوه زا
 ».دتفایم یقافتا

 :دنک مارآ ار اهنآ ات تفگ میالم یگنهآ اب ار نیا کید ».دشاب فیلیگاید اب دیاب ایرام«
 ایآ ،یتسار .تسا دننامیب مه شراک گنهابرض ،دراد نتسارآ و نییزت رد یبوخ دادعتسا«
 هلولگ دنچ کیلش يادص نامزمه و دنک تکرح هک مینیبیم يراطق ام زا مادکچیه رگید
 »؟دوشن دنلب

 هراچیب درم يارب ملد« :تفگ لوکین .دندمآ نییاپ ادصورس اب نهپ يزلف ياههلپ يور زا
 کیلش يارب تشاد ،دزیم فرح نم اب بیجع روجنآ ایرام ارچ هک ممهفیم الاح .دزوسیم
 ».دشیم هدامآ اههلولگ

 دنتساوخیم لد هت زا و دندوب هدزتشحو ود ره اما ،دیدنخ مه يرامزر و دیدنخ سپس
 ار نیا .دنک ناشیاهر دوخ لاح هب هکنیا هن ،دیوگب هدنزومآ يزیچ هنیمز نیا رد کید هک
 ياههراپ نوچمه اهراب هک اههثداح هنوگ نیا هب هک يرامزر هژیوهب ،دنتساوخیم هاگآدوخان
 شنورد رد اههبرض نیا يهمه راشف ،رگید يوس زا .تشاد تداع ،هدمآ دورف شرس رب هراپمخ
 يهطبار يهرابرد شدیدج فشک زا هک ياهبرض زا کید هظحل نآ رد اما .دوب هدش عمج
 تالیطعت ِمظن هب ار زیچهمه هک دوب نآ زا رتفیعض ،دوب هدروخ دوخ اب يرامزر یساسحا
 .دنتفر ورف مغ زا یمولعمان يایند هب هاگهیکت نیا نداد تسد زا اب اهنز نیاربانب ،دنادرگرب



دلارجزتیف تاکسا  

 اهنابایخ رد ناشناتسود و اهرویاد یگدنز و هداتفین یقافتا چیه ییوگ هاتوک یتدم زا سپ
 .دمآرد نایرج هب

 نامه رد ،گروبزلاس هب يرم سردوز نتفر و بیا نتفر -داتفا قافتا زیچهمه ،همه نیا اب
 یشان دیدش ناکت و اههلولگ کیلش دیاش ای .داد نایاپ سیراپ رد اهنآ ياهزور هب ،رهظزادعب
 .دروآ رخآ هب ار اهزور نیا ،دوب يزیمآرارسا عوضوم هچ شخب نایاپ دنادیم ادخ هک نآ زا
 ینامز اتح درکیم لابند ار اهنآ تنوشخ كاوژپ :دوب هتشاذگ رثا همه یگدنز رب هعقاو نیا
 .دندرکیم یسررب ار گرم يهثداح ربراب ود و دندوب یسکات رظتنم نابایخ رانک هک

 کی لثم ،دوب کچوک یلیخ ؟يدید ار شاهحلسا« :تفگ هسنارف نابز هب اهربراب زا یکی
 ».دوب يزاببابسا راگنا .یعقاو دیراورم

 نوخ ردقنآ ؟يدید ار شنهاریپ !تشاد تردق یلیخ اما« :تفگ هنابآمفوسلیف يدعب ربراب
 ».تشگیم رب گنج زا راگنا هک دوب شیور
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 مارآمارآ هیئوژ هام باتفآ ریز لیئوزاگ ظیلغ دود هک دندش هجوتم ،دندیسر هک نادیم هب
 هکلب ،دادیمن ییاهر دیون چیه اتسور زیمت مرگ ياوه مغرهب و دوب حاضتفا .دوشیم راخب
 زیم رس .دناهدش هفخ دود يوب زا یشان سفن یگنت زا اهنابایخ هک دوب نیا يایوگ طقف
 هلصوحیب و رارقیب و تفرگ یبیجع دردلد ناهگان يرامزر ،گروبمازکول غاب يورهبور ،راهان
 .تسا هاوخدوخ درک ساسحا هاگتسیا رد هک دوب اهتمالع نیمه يهنیمزشیپ -دش

 یهاوخدوخ و دوب تحاران رایسب ؛دشن تارییغت نیا تدش يهجوتم ياهرذ کید
 ددنبب درذگیم شربورود هچنآ ره رب ار شمشچ هظحل نآ رد هک دشیم ثعاب شاهدنیازف
 .دوش مورحم ،دمآیم شراک هب يرواد ماگنه هک يدنلب ياهلایخ زا و

 ات يرم ندرب و هوهق ندیشون يارب هک ياییایلاتیا زاوآ ملعم و ثرون يرم هک نآ زا سپ
 شیاج زا ویدوتسا رد يراک يهناهب هب مه يرامزر ،دنتفر ،دوب هتسویپ اهنآ هب راطق هاگتسیا
 ».منیبب ار اهریدم زا یکی دیاب« :دش دنلب

 هب ،دیدوب اجنیا زونه امش و دمآ یبونجرسپ نآ ،یلک سلاک رگا ،یتسار« :تفگ سپس
 ».دنزب گنز نم هب ادرف دناوتیم دییوگب ،منامب رظتنم متسناوتیمن نم دییوگب وا

 دش ببس نیمه و تسا هچب هک دوب هدرک رکف ،ریخا بوشآ رطاخ هب ،هجوتیب ِيرامزر
 ماگنه يرامزر .دزادنایب ناشدوخ ياههچب هب ناشهناگی قشع دای هب ار رویاد ياقآ و مناخ هک
 لوکین یتقو هژیو هب ،تسا هدش راوخ تدش هب هک درک ساسحا نز ود نیب هاتوک هار زا رذگ
 يادص ».دناسرب وا هب ات یهدب اهتمدخشیپ زا یکی هب ار مایپ نیا هک تسا رتهب« :تفگ
 ».میوریم میراد نالا نیمه مه ام« :دوب دنلب و کشخ لوکین

 .دیجنرن اما ،دش هجوتم يرامزر
 ».نم نازیزع ظفاحادخ .نک شلو سپ«
 لالخ لدود و دندوب هدش مارآ لوکین و وا الاح ؛دنروایب ار باسحتروص تساوخ کید
 »...بخ« :دنتفگ نامزمه ود ره .دندیوجیم ار ناشنادند

 يهجوتم وا طقف هک دوب رذگدوز ردقنآ ،دید یتحاران زا یناشن لوکین ياهبل يور کید
 یکی يرامزر ؟درکیم يرکف هچ لوکین .تسا هدیدن هک دنک دومناو تسناوتیم و دشیم نآ
 ،يوسنارف کقلد هلمج زا :»هدومزآ« هتشذگ ياهلاس نیا رد کید هک دوب يرفن هدزاود هد زا
 ،لوینیگ دنارگ زا يدمک يهشیپرنه ،شاقن ،هدنسیون ،صاقر ود یکی ،ثرون يرم و بیا
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-هقالع کید هب نالیم رد هک يرادمان ناوخرونت ،سور يهلاب هورگ زا يزابهچب يهناویدهمین
 نیا هک تسنادیم بوخ لوکین .دیشک ازارد هب لاس کی دودح ناشهطبار و دوب هدش دنم
 هک تسنادیم مه ار نیا ،رگید يوس زا ،دنریگیم يدج ار کید روش و هقالع ردقچ اهمدآ
 ادج ار بش کی اتح کید ،شنامیاز ياهبش رد زجهب ،نونکات ناشجاودزا زور نیتسخن زا
 زا یگداس هب دشیمن هک تشاد ياییاریگ کید ،رگید ترابع هب .تسا هدربن رسب لوکین زا
 ییاهمدآ اب و دننک ظفح ار نآ هک دنروبجم ،دنراد ار ییاریگ نیا هک ییاهنآ -تشذگ نآ
 .دنروخیمن ناشدرد چیه هب هک دنوش هارمه

 درکیم یعس ،دوب هتفرگ مکحم ار شدوخ کید ،دندوب اهنت   لوکین و کید هک الاح
 .دنارذگب یگشیمه ياهيریگلفاغ و یناجیه راتفر زورب نودب ار اههظحل

 رورغاب و تشذگ مههبکیدزن ياهزیم نایم زا ،ناروتسر یبونج يهیشاح زا یلک سلاک
 -درکیم هدزتفگش ار کید هشیمه مارتحا يادا هنوگنیا .تفگ دورد رویاد ياقآ و مناخ هب
 ياهنامز رد کید .دندزیم فرح ناشیکی اب ای دنتفگیم »مالس« اهنآ هب الومعم اهانشآ
 اهدید زا دادیم حیجرت اههظحل نیا رد هک دشیم درس مدرم هب تبسن نانچ یگدرملد
 .دوب وا یگدنز يهویش هب یضارتعا سلاک یشیامن ییانتعایب نیا ؛دنامب ناهنپ

 رید مرظن هب« ترابع اب ار دوخ دورو ،درادن نت هب يداماد سابل هکنیا زا لفاغ سلاک
 مارتحا يادا رد یهاتوک رطاخ هب ار وا هکنآ زا شیپ کید .دز راج »دیرپ سفق زا غرم -مدمآ
 .دروآرد دوخ زا ییادا دش روبجم دشخبب لوکین هب

 ار شایندیشون يهعرج نیرخآ ات دنام سلاک شیپ کید و تفر اجنآ زا گنردیب لوکین
 رظن زا و دوب »یلخاد ياهگنج زا دعب« يهچب وا ،تشاد تسود ار سلاک شتسار .دنک مامت
 .دوب کشخ رتمک ،دوب هدید نویهوین رد شیپ ههد کی هک ییاهیبونج رتشیب زا کید
 هقالع اب مه وا و دزیم فرح کید يارب و درکیم رپ نوتوت اب قیقد و هتسهآ ار یقپچ سلاک
 دنتشاد ناشراتسرپ و اههچب رهظ زا دعب تعاس نیتسخن رد .دادیم شوگ شیاهفرح هب
 زا شخب نیا يارب کید هک دوب يراب نیلوا نیا اههام زا دعب ؛دندشیم گروبمازکول غاب دراو
 .دوب هدیچن ياهمانرب زور

 شنت هب يدرس قرع سلاک يهنامرحم و هیوسکی ياهفرح ياوتحم كرد اب ناهگان اما
 .تسشن

 مدآ هک مدرکیم رکف اهتدم مه مدوخ نم .تسین درس دینکیم رکف امش هک ردقنآ ...«
 زا یکی اب وگاکیش هب كرویوین زا يرفس رد كاپ دیع ياهزور زا یکی اما .تسیجازمدرس
 درکیم رکف میدوب هک نویهوین رد هچرگا ،دش قیفر یباسح سلیه مسا هب نم ياهتسود
 دوز یلو دنتفرگ هپوک کی نم يومع رتخد اب وا میدش هک راطق راوس -تسا لخ سلیه
 رتخد زور نامه رصع نیمه يارب .دنشاب اهنت دهاوخیم ناشلد سلیه و وا هک دش مولعم
 رتخد و نم تعاس ود زا سپ .دش يزابقرو لوغشم اههچب اب و دمآ ام يهپوک هب نم يومع
 راطق يورهار نایم سلیه لیب و يرامزر هک میدید و اهنآ يهپوک هب میتشگرب مه اب میومع
 لفق ار رد ایوگ .دوب دیفس چگ لثم و دوب هدیرپ يرامزر گنر -دننکیم ثحب تیلب رومأم اب
 هک دبوکیم ار رد تیلب رومأم یتقو منامگ هب .دندوب هدیشک مه ار اههرکرک و دندوب هدرک
 مینزیم رد ام دندرک رکف لوا اهنآ .دندوب هدیسر ساسح يهطقن هب ،دنک عمج ار اهتیلب
 زاب ار رد رید نوچ و دندوب هدادن یباوج چیه لیلد نیمه هب .مینک ناشتیذا میهاوخیم و
 لام هپوک نیا ایآ هک دوب هدیسرپ سلیه زا .دوب هدش ینابصع یلیخ راطق رومأم ،دندوب هدرک
 هکنیا تابثا و حیضوت ماگنه مه سلیه .دناهدرک لفق ار رد هک تسا شنز يرامزر و تسوا
 هب راطق رومأم هک تفگیم سلیه .دوب هتفر رد هروک زا ناهگان ،هداتفین یقافتا چیه ناشنایم



دلارجزتیف تاکسا  

 رسدرد تسناوتیم رومأم نآ .دوب هدرک شاینابصع عوضوم نیمه و درک تناها يرامزر
 ».دش مامت ارجام ات دمآرد مردپ نک رواب - دنک تسرد یگرزب

 ود نآ يهدروآدب يهطبار هب هک یکشر اتح و هثداح نیا ياهيراکهزیر يهمه روصت اب
 دوجو روصت .دهدیم خر یتارییغت شنورد رد هک درک ساسحا کید ،دربیم راطق يورهار رد
 شلداعت ندز مه هب يارب ،تسین نایم رد رگید هک یسک اتح ،يرامزر و وا نیب یموس رفن
 نشور ریوصت .دروآیم دوجو هب وا رد ار يدیماان و سوه ،یتخبدب ،درد زا یجوم و دوب یفاک
 و دشیم هدید نوریب زا هک هثداح نیا ناجیه ،رتدنت ياهسفن ،يرامزر يهنوگ يور یتسد
 .سدقم يزار زا یشان یمرگ

 ؟مشکب ار هدرپ مناوتیم -
 .تسا نشور یلیخ اجنیا .دیشکب افطل -
 ،دزیم فرح نویهوین رد نایوجشناد یسایس -یفنص شبنج يهرابرد الاح یلک سلاک

 يارب هک یبیجع يهنوگ هب سلاک هک دوب هدرک نامگ کید .ناجیه نامه و نحل نامه اب اما
 تاساسحا رب رظن هب سلیه اب يرامزر يهطبار اما .تسيرامزر قشاع ،تسین كرد لباق وا
 نیا و تسا »مدآ« کی مه يرامزر هک دوب هدرب یپ طقف ،دوب هتشاذگن يریثأت چیه سلاک
 .دوب شخبتذل شیارب هجیتن

 يهمه يارب شتسار .دندمآ يدایز تیعمج زنُب يارب« :دزیم فرح کید يارب نانچمه وا
 ».دنوریم دنراد اهدرم هنافساتم یلو هدش دایز نویهوین تیعمج ردقنآ نالا .دندمآ ام

 ؟مشکب ار هدرپ مناوتیم -
 .تسا نشور یلیخ اجنیا .دیشکب افطل -
 یهاگن دندوب هتسشن زیم تشپ هک ییاهدرم فیدر هب .تفر شکناب هب اجنآ زا کید ...
 ار دوخ ،تشون ار کچ یتقو .دنک دییات رسدردیب ار شکِچ هک دنیزگرب ار یکی ات تخادنا
 ياهشیشهیور دنلبهیاپ زیم يور مارآ و دناخرچ تقد اب ار شدادم ،درک لوغشم يراک هب
 داد ار شساوح هرابود و دنادرگ اههمان شخب تمس هب ار شقمریب ياهمشچ راب کی .تشون
 .دادیم ماجنا هک يراک هب

 دهاوخن هجوتم اهنآ زا کیمادک ،دنک باختنا کچ یسررب يارب ار مادک تسنادیمن زونه
 اهنآ زا یکی .دز دهاوخ فرح همه زا رتمک کیمادک و تسيدب رسدرد هچ راتفرگ وا هک دش
 ییاکیرمآ یهاگشاب هب راهان يارب ار کید راب کی هک يدروخربشوخ یکرویوین ،دوب نیرپ
 تسود کی يهرابرد وا اب هشیمه هک دوب ییایناپسا سوسازاک يرگید ،دوب هدرک توعد
 .دوب هتفر شایگدنز زا شیپ يههد کی زا شیب تسود نیا هکنآ اب ،دزیم فرح كرتشم
 ای درادیمرب لوپ شنز باسح زا هک دیسرپیم کید زا راب ره و دوب سواهچام يدعب رفن
  .شدوخ باسح

 هب هک تفرگ میمصت ،دیشک طخ راب ود نآ ریز و تشون کچ هت يور ار غلبم یتقو
 يزاب ًالومعم .درکیم يزاب شقن یمک شیارب دیاب طقف و دوب ناوج وا نوچ ،دهدب سرییپ
 .تسام ياهدرد هب شنکاو رد نارگید شقن ياشامت زا رتناسآ شقن ندرک

 هک ار يذغاک شاهنیس اب ،داد وا تسد هب ار اههمان هک ینز .تفر اههمان تمسق هب لوا
 روج ناشندب زا اهنز ردقچ درک رکف کید .تشاذگ زیم يور و داد راشف دتفیب دوب کیدزن
 :درک زاب بیترت هب و تشاذگ ياهشوگ رد ار شیاههمان .دننکیم هدافتسا يرگید
 ،وناتنرب تکرش زا یباسحتروص ،یناملآ تکرش کی زا یکشزپناور باتک هدفه باسحتروص
 زا یتراک ؛دشیم رتاناوخان لاس هب لاس هک یطختسد اب ولافوب رهش رد شردپ زا ياهمان
 همان ود ؛تشاد رب رد يایخوش و دوب يرادهلوگنم زمرق هالک ،نآ يور ربمت هک نابراب یمات
 رهش رد يربچگ رگراک زا يزیگناربلاوس باسحتروص ؛یناملآ نابز هب یخیروز ياهرتکد زا
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 ياهیهگآ ،رومیتلاب رد یکشزپ ياهلجم رشان زا ياهمان ،زاسناملبم کی زا یباسحتروص ،نک
 يارب ياهمان و لوکین يارب همان هس نینچمه و راکهزات يرگیزاب زا ملیف کی تیلب و هقرفتم
 .دوب هدش هداتسرف وا یناشن هب هک يرامزر

 ؟مشکب ار هدرپ مناوتیم -
 کید و دادیم ماجنا ار ینز یکناب ياهراک تشاد وا اما ،تفر سرییپ تمس هب اجنآ زا
 .تشادن مه يايرتشم و دوب يدعب زیم تشپ هک سوسازاک شیپ دورب دش روبجم

 اب شلیبس .دز يدنخبل و دش دنلب شیاج زا .دوب مرگنوخ سوسازاک »؟رویاد ،يروطچ«
 وت دای هب نم و میدزیم فرح نوتسردف زا شیپ تقو دنچ« :دروخ ناکت اهبل تکرح
 ».تساینرفیلاک نالا وا -مداتفا

 .دش مخ ولج هب یمک و درک داشگ ار شیاهمشچ کید
 »؟این -رفیل -اک«
 ».مدینش روط نیا«
 شرس ،دنک بلج کچ هب ار سوسازاک هجوت هکنیا يارب ؛تشاد هگن هدامآ ار کچ کید
 لاس هس يهفیطل دای هب شهاگن يهناتسود يزاب اب ار وا و دناخرچ سرییپ زیم تمس هب ار
 .دوب هتخیر مه يور ییایناوتیل ستنک اب سرییپ هک ياهرود نآ زا شیپ ،تخادنا شیپ
 يارب و درک دییأت ار کچ سوسازاک هلصاف نیا رد .تفرگ یپ ار عوضوم شاهدنخ اب سرییپ
 کنیع طقف ،تفاین يرگید يهناهب ،تشاد شتسود مه یلیخ هک کید نتشاد هگن
 ».تساینرفیلاک وا ،هلب« :تفگ رابدنچ و تشاد هگن شیاهمشچ ولج ار شاهتسدیب

 نزونیگنس نامرهق اب وگوتفگ مرگرس زیم نیلوا تشپ ار نیرپ کید نامز نیمه رد
 دصق هک دوب مولعم ،درک کید هب شمشچ يهشوگ زا نیرپ هک یهاگنمین زا و دید ناهج
 ضوع نیرپ میمصت هک دیمهف دعب اما .دنک شایفرعم نامرهق درم هب و دنزب ادص ار وا دراد
 .دش

 ماجنا اب زیتودنت و تفر ياهشیش زیم تشپ دش صالخ یعامتجا ِسوسازاک تسد زا یتقو
 نآ مهم ياهيراتفرگ هب ندش هریخ سپس و نآ ندناوخ ،کچ قیقد یسررب لثم ییاهراک
 شهارمه ياههمان و هالک و اصع ندرک اجهباج و رادکناب رس تسار تمس يرمرم نوتس يوس
 نوریب هک رد زا ؛دوب هدیرخ ار کناب نابهگن شیپ اهتدم زا .تفر اجنآ زا و درک یظفاحادخ
 .داتسیا لودج رانک يروف شایسکات دمآ

 اجنآ زا ،توم ورب لوا ،یسپ نابایخ وت -سنلسکِا راپ ملیف يویدوتسا هب مورب مهاوخیم«
 ».مهدیم تناشن ار هار مدوخ

 تسنادیمن اتح هک دوب هدرک لزلزتم ار وا ردقنآ هتشذگ تعاس راهچ و تسیب ياهدادیور
 و درک صخرم ار هدننار و داد ار یسکات يهیارک دندیسر هک توم هب .دنک راکچ دهاوخیم
 نابایخ زا ،دسرب ویدوتسا نامتخاس هب هک نآ زا شیپ .داتفا هار هب ویدوتسا تمس هب هدایپ
 مرتحم ابیز ياصع و شکتسد اب ،اهبنارگ سابل رد هکنآ اب .تفر لباقم تمس هب و تشذگ
 و نأش .دوب نادرگرس و دشیم هدیشک وس نآ و وس نیا هب ناویح لثم زونه اما ،دومنیم
 شش رد هک ار ییاهراک و هتشذگ هک ددرگرب وا هب تسناوتیم یتروص رد طقف شمارتحا
 کباچوتسچ نوتگنیکرات ناناوجون یهلبا نامه اب .دنک كاپ ،دوب هداد ماجنا شیپ لاس
 شدید نادیم زا ار ویدوتسا يدورو ِرد هک ار ییاهانب هلجع اب و دزیم رود ار اهنامتخاس
 .دنیبن نامتخاس زا جورخ ماگنه هب ار يرامزر ادابم ات تشاذگیم رس تشپ ،دندرکیم ناهنپ
 نهاریپ رازه« :دندوب هتشون ویدوتسا رانک يهزاغم يهشیش يور .دوب ياهدزمغ يهلحم
 هدش هدیچ نیرتیو فک يور ییابیز اب ای ،دوب هتخیوآ يدایز ياهنهاریپ هرجنپ تشپ .»هنانز



دلارجزتیف تاکسا  

 هدش رپ ییاهزیچ اب اهنآ زا یضعب لخاد و هدش هپک مه يور یخرب ،تاوارکاب یخرب ،دوب
 :دوب هدش هتشون تمس ود ياههزاغم ياههشیش يور !دیرمشب »هنانز نهاریپ رازه« :دوب

 رد ژاملت سنتسناک« »،یهگآ شریذپ« »،یشورفهنهک« »،یشورف ینیریش« »،رازفا تشون«
 »توف یهگآ« »،شیشک سابل« :زیگنا مغ یهگآ دنچ رتولج یمک و »باتفآ يهناحبص ملیف
 !گرم و یگدنز .»هوکشاب يرادازع مسارم« و

 ره يهدودحم رد و -دوب دهاوخ یکوش شایگدنز رد دنکیم نالا هک يراک تسنادیم
 يرامزر رب دناوتب دوب راودیما هک يریثأت اب اتح -دیجنگ دهاوخن ،هدرک رتشیپ هک هچنآ
 الاح -دیدیم هابتشایب و هتسیاش يهنومن ار وا هشیمه يرامزر .دوبن گنهامه زین دراذگب
 راتفر هنوگ نیا هب کید زاین .دوب هدزرس نوماریپ نیا رد شندز هسرپ و اجنیا رد شروضح
 نیتسآ رس ،دتسیاب ای دنزب مدق اجنآ رد هک دوب هدش راداو :دوب ناهنپ یتیعقاو رگنایب
 ياهقی ،تفرگیمرب رد ار شنهاریپ نیتسآ یفالغ الثم شتک نیتسآ رس و ار شچم شنهاریپ
 اب و دوب هدش هاتوک قیقد هک یمافخرس ياهوم ،دادیم لکش شندرگ هب کیتسالپ نوچ هک
 ولج هدوب روبجم ینامز هک دوب یسک لثم ،تشاد تسد رد اهلوگیژ لثم هک یکچوک فیک
 ياهنوگ هب کید .دوش هدیزرمآ ات هدرمشرب ار شناهانگ و دنک هبوت و دتسیاب ارارف رد ییاسیلک
 .درکیم فارتعا هدشنییادزهزره و هدشنرارقا ،هدشنشومارف ياهزیچ هب
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 يهلصوح یتقو ًالومعم .دش نخس دراو وا اب یسک ناهگان ندز هسرپ تعاس عبر هس زا دعب
 هب هدزرس یسک ،دنک ناهنپ اهمشچ زا ار دوخ تساوخیم شلد و تشادن ار سکچیه ندید
 فده هک درکیم عافد شاهدشاشفا یگچاپتسد زا يدج نانچ یهاگ .دشیم دراو وا تولخ
 دنکیمن يزاب یبوخ هب ار ششقن ییاج رد هک يرگیزاب لثم ؛تشاذگیم اپ ریز ار شایلصا
 داجیا ياییاناوت نارگید رد بیترت نیدب ،دننک هجوت رتشیب هک دنازیگنایمرب ار اههدننیب و
 ناهاوخ و دنمزاین هک یناسک يارب نینچمه .دننک رپ هتشاذگ زاب هک ار یفاکش هک دنکیم
 ظفح ییاهنآ يارب رتشیب ار نامیزوسلد سح سکعهب ،مینکیم يزوسلد رتمک ،دنايزوسلد
 .دننکیم يزوسلد يهدیچیپ شقن ندرک يزاب هب راداو يرگید ياههویش هب ار ام هک مینکیم

 نابایخ رد یتقو .درک یسررب ،دمآ شیپ نیا یپ زا هک ار ياهثداح شدوخ کید دیاش
 هک وا اب تشاد يرغال تروص هک ياهلاس یس دیاش ییاکیرمآ ناوج دزیم مدق ژنآ زنس
 يهتساوخ هب کید یتقو .دش وگوتفگ دراو دزیم دنخبل ییورشرت یمک اب و دوب هدیسرت
 اهنآ هب تبسن یناوجون زا هک دید ییاهمدآ تسد نآ زا ار وا ،داد وا هب ار شکدنف ناوج
 کی اب و دننارذگیم تقو یشورفراگیس ياههزاغم رد هک ییاهمدآ هنومن نآ ،دوب رایشوه
 زا .دنیاپیم ار مدرم دمآ و تفر ناشزغم فاکش مادک نایم زا دنادیم ادخ ،ناخشیپ رب جنرآ
 راظتنا نلاس ،یناملس ياههزاغم ربورود ای یکیناکم ياههاگریمعت رد هک ییاهمدآ هورگ نآ
 تروص ياهظحل .دننکیم مهبم ییاههلماعم اهیکیرات رد و دنکلپیم هباشم ياهاج و اهرتائت
 اب شایکدوک يهرود رد کید -دش كانسرت »دت« یشحو ياهنوتراک تیصخش لثم درم
 .دوب هتخادنا یهاگنمین نآ هب نارگن ،تیانج يهریت يایند زرم رب هداتسیا ،تشحو و سرت

 »؟شاداد ،يراد تسود ار سیراپ«
 :دیسرپ یمرگ اب سپ .دوش کید ياپمه درک یعس ،دنامب باوج رظتنم هکنآیب درم

 »؟ییاجک لها«
 ».ولافوب«
 ».مدوب اجنیا گنج نامز زا یلو ،منوتنآ نس زا نم«
 »؟یشترا وت«



71 
 

 »؟ياهدینش رکشل نیا يهرابرد چیه -راهچ و لهچ رکشل .مدوب يزور کی«
 .دز لز وا هب زیمآدیدهت یهاگن اب و داتفا کید زا رتولج یمک درم
 »؟يوشیم در اجنیا زا طقف ای ؟شاداد ،ینامب سیراپ وت یتدم یهاوخیم«
 ».موشیم در«
 »؟یلته مادک وت«
 اما .دنک تخل شقاتا رد ار وا بش نامه تساوخیم درم -تفرگ شاهدنخ لد رد کید

 .دناوخ ار شرکف ،دوش هجوتم کید هک نآیب
 تسا دایز اپورسیب یلاوح نیا رد .شاداد ،یسرتب نم زا دیابن ،يراد وت هک يرهاظ اب«
 ».یسرتب نم زا دیابن وت یلو ،دننزیم هسرپ ییاکیرمآ ياهرفاسم يارب طقف مه همه هک

 اجک زا ار تقو همه نیا هک ماهدنام« :داتسیا شیاجرس و تفر رس شاهلصوح کید
 ».يدروآ

 ».منکیم راک سیراپ وت نم«
 »؟یطخ هچ وت«
 ».یشورفذغاک«
 هلصاف نیا درم یلو -دمآیم هرخسم رظن هب شمیالم لغش و وا كانسرت راتفر نیب داضت
 :درک میمرت يدوز هب ار

 يهمانزور ره يارب کنارف هدزاود ای هد -مدروآرد لوپ یلک لاسراپ نم ؛شابن نارگن«
 ».دوب کنارف شش شاهیام هک زمیات یناس
 الاح هک کید تسد هب و دروآ نوریب ياهدیسوپ لوپ فیک زا ار ياهمانزور يهدیرب
 ،دادیم ناشن سیراپ هب ار اهییاکیرمآ موجه هک دوب ینوتراک یسکع -داد ،دوب هدش شهارمه
 .دندشیم هدایپ الط لمح یتشک يهتخت زا يدایز مدرم ریوصت نیا رد

 ».دننکیم جرخ رالد نویلیم هد ناتسبات ره -رفن رازه تسیود«
 »؟ینکیم راکهچ یسپ يهلحم رد اجنیا امش«
 يویدوتسا کی اجنیا .ملیف« :تفگ مهبم و درک هاگن ربورود هب طایتحا اب شرفسمه
 تصرف نیا لابند مه نم .دننکیم مادختسا ،دندلب یسیلگنا هک ار ییاهنآ هک تسییاکیرمآ
 ».مدوب

 .درکاو دوخ رس زا ار وا يدج و دنت کید
 زا شیپ ای ،هدرک رارف کید يهیلوا ياهندز رود نآ زا یکی رد ای يرامزر هک دش مولعم
 ياههزاغم زا یکی هب اجنآ زا سپ ؛تسا هتفر اجنیا زا ،دیایب لحم نیا هب کید هکنآ
 و هناخزپشآ نایم یقیچالآ دراو روز هب ،دیرخ نفلت صوصخم يهکس و تفر یشورفبورشم
 ندیشکسفن يهوحن هک درک ساسحا .درک نفلت »جروج يُر« لته هب و دش وبدب یتلاوت
 نیا اما -تسا هیبش یبلق نارامیب رد كوتسا -نیچ سفنت هب و تسین يداع یچنفلت
 وا هب ار شاهرامش .درک فرحنم شتاناجیه تمس هب ار وا يرگید زیچ ره لثم مه تمالع
 یتدم زا سپ ؛دش هریخ هناخهوهق ياههسفق هب و داتسیا اجنامه تسد هب نفلت سپس ؛داد
 .تفگ مالس یبیجع و هتسهآ يادص ینالوط

 ».مدزیم گنز وت هب دیاب .م-کید«
 :تفگ وا تاساسحا اب بسانتم ینحل اب و دز ایرد هب لد دعب و درک یثکم باوج رد
 ».يدز گنز هک ملاحشوخ«



دلارجزتیف تاکسا  

 يورهبور نامتخاس زا و مایسپ يهلحم نامه رد مه زونه -تمنیبب ات ویدوتسا هب مدمآ«
 ».مینزب رود اوب رد ،نیشام کی اب میناوتیم مدرک رکف .منزیم گنز ویدوتسا

 .دش تکاس هرابود ».مدنام اجنآ هقیقد کی طقف نم !دش دب یلیخ !بجع«
 »!يرامزر«
 ».کید ،هلب«
 یلاسنایم درم لایخ و باوخ ياهچب یتقو .مراد زاین وت هب و تسین يداع ملاح نالا ،نیبب«
 ».دوشیم زاسرسدرد ،دنکیم هتفشآ ار

 ».ینیمز يور مدآ نیرتناوج وت ،کید ،یتسین لاسنایم هک وت«
 مار ،دراتا ياهيرطب -يوسنارف نازرا ياهيرامرهز ياههشیش يهسفق هب »؟يرامزر«
 هریخ کنگمرآ و تچار يرچ ،وکنالب تنرف يردنآ ،یلاقترپ روکیل ،درازیرب يرم ،زمیج تنس
 :دیسرپ دعب و دنام توکس رد یتدم و دش

 »؟ییاهنت«
 ؟مشکب ار اههدرپ مناوتیم -
 »؟مایک اب ینکیم رکف«
 ».مشاب وت اب دهاوخیم ملد نالا نیبب«
 ».يدوب نم اب اجنیا نالا شاک ،هرآ« :یباوج و یهآ دعب و يرگید توکس
 شخپ هنیمز رد یگنهآ يادص و دوب هدیشک زارد نفلت طخ يوسنآ ،شقاتا يوت يرامزر
 :دشیم

 ياچ يارب -رفن ود و«
 وت يارب نم و
 نم يارب وت و
 -راذگب
 ».موش بحاص
 ،دیسوب ار شتروص کید یتقو -دشیم ساسحا ردوپ ياههدنامهت شاهزنرب تسوپ يور
 کید تروص ریز شاهناش نامک و وا قارب و دیفس تروص و دوب بوطرم شیاهوم هاگنتسر
 .دوب

 هب اهنابایخ رد و دمآ نوریب اجنآ زا دعب ياهقیقد و ».درادن ناکما« :تفگ دوخ اب کید
 و دوب شتسد رد زونه شکچوک یتسد فیک ،داتفا هار هب نآ سکع تهج رد ای هتوم تمس
 .دوب هتفرگ ریشمش لثم ار شاییالطرس ياصع

 .درک مامت ،تشونیم شردام يارب هک ار ياهمان و تشگرب شزیم تشپ هب يرامزر
 ساسحا .تسا هفایقشوخ یلیخ منکیم رکف اما ،مدید هقیقد دنچ يارب طقف ار وا ...«
 اعقاو وا .)ماکید قشاع يرگید سک ره زا شیب هک ینادیم هتبلا( مدش شقشاع منکیم
 رکف نم و دوریم دوویلاه هب يدوز هب روظنم نیا هب .دنک ینادرگراک ار یملیف دراد دصق
 رطاخ هب یلو مراد تسود ار وا نم .تساجنیا مه یلک سلاک .میورب دیاب مه ام منکیم
 سلاک يارب ،ماهدید لاح هب ات هک ییاهمدآ نیرتنابرهم ،دناهکرعم هک رویاد ياقآ و مناخ
 ،ماهدروخ صرق ات دنچ هظحل نیا ات و تسین بوخ ملاح یلیخ زورما .مرادن يدایز تقو
 زا ياهشوگ مناوتب منکیمن رکف تمنیبن کیدزن زا ات .هدوبن صرق ندروخ هب جایتحا هچرگ
 ،فارگلت ،نزب فارگلت دیسر تتسد هب همان نیا یتقو !!!منک فیرعت تیارب هداتفا هک ار یقافتا
 ؟میایب بونج هب رویاد يهداوناخ اب نم ای ییآیم لامش تمس هب وت ایآ !فارگلت

 :دیسرپ و درک نفلت لوکین هب شش تعاس کید
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 ماش – میشاب هتشاد ادصورسیب ياهمانرب کی یهاوخیم ؟يرادن یصاخ يهمانرب چیه«
 »؟مینیبب ياهمانشیامن میورب مه دعب و میروخب لته ناروتسر وت

 يرامزر هب شیپ هقیقد دنچ .یهاوخب وت هچ ره ،دنکیمن قرف نم يارب ؟یهاوخیم وت«
 ار ام يهمه لاح نیا مرظن هب .دروخیم شدوخ قاتا رد ار شماش هک تفگ و مدرک نفلت
 »؟هن ،تفرگ

 هتسخ یکیزیف رظن زا رگا ،مزیزع .تفرگن هک ار نم لاح« :تفگ و درک تفلاخم وا اب
 هک میوشیم نامیشپ هتفه کی زا دعب و بونج میوریم هنرگو .مینکب يراک کی ایب ،یتسین
 ».تسا رتهب هک ندروخ هصغ زا .میدیدن ار رچوب ارچ
 :دیسرپ دنت لوکین و داد ول ار دوخ ترابع نیا اب

 »؟یچ يهصغ«
 ».سیلاو ایرام يهصغ«
 زاربا زیچچیه يارب زگره هک دوب مسر اهنآ نیب .درک تقفاوم رتائت هب نتفر اب لوکین
 ناشیاهزور هتفرمهيور مسر نیا تیاعر اب هک دندوب هدیسر هجیتن نیا هب و دننکن یگتسخ
 هب ار هانگ ،دوب بارخ ناشیاههیحور یلیلد هب یتقو .رتهارهبور مه اهبش و دوشیم رتهب
 سیراپ جوز نیرتابیز نیا هکنآ زا شیپ .دنتخادنایم نارگید یگلصوحیب و یگتسخ شود
 دندرک نامگ ،دندینشن یباوج نوچ و دندز یمارآ هب ار يرامزر قاتا ِرد ،دنوش جراخ لته زا
 زا ،دنتشاذگ سیراپ غولش و مرگ بش رد مدق و دنتفر نوریب لته زا .تسا باوخ وا هک
 .دندرب هرهب یکوف ناروتسر یکیرات رد رگید ياهیندیشون یخلت و تومرو بارش ینیریش
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 شاهدیچیپمههب دنلب ياههژم هک نآ زا شیپ و دش رادیب باوخ زا رید لوکین حبص ادرف
 ياهقیقد ،دوب یلاخ کید باوختخت .دینش راوهمزمز ییادص باوخ ملاع رد ،دنک زاب مه زا ار
 .تسا هدش رادیب نمیشن قاتا رد رب يرگنلت يادص اب هک دش هجوتم ات تشذگ

 نابساپ .درک زاب ار رد و دیشوپ ار شربماشودبر .دینشن یباوج یلو »!وت ایب« :دز داد
 .دش دراو لوکین هب مارتحا يادا زا سپ هک دوب هقطنم

 »؟تساجنیا ثرون ناغفا ياقآ«
 ».اکیرمآ تفر ،هن ؟یتفگ یچ«
 »؟مادام ،تفر یک«
 ».حبص زورید«
 اب و داد ناکت لوکین يارب ار شاهراشا تشگنا و دنادرگ رود تفلاخم تمالع هب ار شرس

 :تفگ رتدنت ینحل
 هک دنتفگ نم هب .تسیلاخ شقاتا یلو ،هتفرگ قاتا لته نیا رد .هدوب سیراپ رد بشید«

 ».مسرپب قاتا نیا ياهنامهم زا تسا رتهب
 ».تفر راطق اب میدید حبص زورید ام -تسا بیجع یلیخ«
 مه شاییاسانش تراک اتح .هدش هدید اجنیا حبص زورما یلو دشاب روطنیا تسا نکمم«
 »!امرفب ... تساجنیا .هدش هدید

 ».مینادیمن هراب نیا رد زیچچیه ام« :تفگ بجعت اب لوکین
 .دوب ییوبدب يهفایقشوخ مدآ .درک رکف یمک نابساپ
 »؟دیدیدن ار وا الصا بشید امش«



دلارجزتیف تاکسا  

 »میدیدن .هن«
 ریگتسد ار یتسرد مدآ هرخالاب هک مینئمطم و میدرک ریگتسد ار یتسوپهایس کی ام«
 ».میدرک

 ،ثرون ماهاربآ ياقآ رگا .دینزیم فرح يزیچ هچ يهرابرد منادیمن نم دینک رواب«
 نیا زا ام ،هدوب سیراپ رد هتشذگ بش هک دینئمطم امش و میسانشیم ام هک تسینامه
 ».میعالطایب عوضوم

 .دومنیم روخلد اما دوب هدش یضار رظن هب .دیکم ار شاییالاب بل و داد ناکت يرس درم
 »؟هداتفا یقافتا هچ الاح« :دیسرپ لوکین
 ییابیز يهجوتم تشاد هزات .درک شداب و تسب ار شناهد و داد ناشن ار شتسد فک

 .دیزرل وا يور شهاگن يور نیا زا ،دشیم لوکین
 ار ثرون ناغفا ياقآ بیج .یناتسبات دماشیپ کی ؟مادام ،هداتفا یقافتا هچ دینکیم رکف«
 ییاسانش ار وا دیایب دیاب ثرون ياقآ .میدرک ریگتسد ار دزد ام .هدرک تیاکش مه وا و دناهدز
 ».دنک مالعا ار لوپ تسرد غلبم و دنک

 بآ مامح زا دعب .درک صخرم ار وا دنت و دیچیپ دوخ رود رتگنت ار شربماشودبر لوکین
 تدم نیا مامت رد .دوب هتشذگ حبص هد زا تعاس دش هدامآ یتقو .دیشوپ ار شیاهسابل مرگ
 و درک نفلت لته رتفد هب سپس – دینشن یباوج اما درک نفلت يرامزر هب .دوب هدزتفگش
 شقاتا اما .تسا هتفرگ قاتا لته نیا يوت زور نآ حبص مین و شش تعاس بیا هک دیمهف
 .تسشن رظتنم نمیشن قاتا يوت دونشب يربخ کید زا هک دیما نیا هب .دوب یلاخ زونه
 و دندرک نفلت لته رتفد زا ،دورب اجنآ زا تفرگ میمصت و درک دیما عطق هک ینامز تسرد
 :دنتفگ

 ».دنزب فرح امش اب دهاوخیم اشارک ياقآ مان هب یتسوپهایس«
 »؟دراد راک هچ« :دیسرپ لوکین

 دناهدرک نادنز ار نمیرف ياقآ مان هب یصخش دیوگیم .دسانشیم ار رتکد و امش دیوگیم«
 شلد و هدش يایتلادعیب ارجام نیا رد دیوگیم نمض رد .تسا تسود ملاع يهمه اب وا هک
 ».دنیبب ار ثرون ياقآ ،دوشب ریگتسد مه شدوخ هکنآ زا شیپ دهاوخیم

 تینابصع اب ار یشوگ و درک در ار زیچهمه لوکین ».مینادیمن چیه اهارجام نیا زا ام«
 وا ياهيرابودنبیب زا رگید هک دیسر هجیتن نیا هب بیا بیجع تشگزاب زا .دیبوک نفلت يور
 يرامزر هناخطایخ يوت .تفر نوریب لته زا و درک رد هب رس زا ار وا رکف .تسا هدمآ گنت هب
 زا ییاهریجنز و یعونصم لگ هخاش دنچ لوکین .دنتفر یلویر نابایخ هب مه اب و دید ار
 شیاهراکمه يارب و ساملا شردام يارب ات درک کمک يرامزر هب .دیرخ گنراگنر ياهدیراورم
 شترا کی شرسپ يارب .درخب دیدج يراگیساج دنچ و يرسور ات دنچ اینرفیلاک رد
 راب .دشیم کنارف رازه زا شیب هک دیرخ ار یمور و ینانوی ياهزابرس یبوچ ياههمسجم
 يهویش رطاخ هب ار وا يرامزر هرابود و دندرک جرخ توافتم ياههار هب ار ناشلوپ رگید
 يرامزر اما ،تسا شدوخ نآ زا درکیم جرخ هک یلوپ دوب نئمطم لوکین .دوتس شندرکجرخ
 رد و هدش هداد ماو وا هب و هدمآ تسد هب هزجعم کی هار زا شلوپ درکیم ساسحا زونه
 .دنک جرخ تقد اب دیاب هجیتن

 نانیمطا اب و ،هدیشک ياهاپ چم و اهاپ ،اهتسد ،اهوزاب اب ،ملاس ییاهندب اب ندرک دیرخ
 هک هناگیب يرهش دیشروخ ياهوترپ شبات ریز ندزمدق و ،اهدرم هاگن رد ناشییابیز زا
  .دوب شخبتذل ،دناشکیم ناشتسوپ حطس هب ار گنر و نوخ زا ینایرج
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 سب یشوخ هب یمد ود ره ،دندید لاحرس و داش ار کید و دنتشگرب لته هب یتقو
 .دنتفای تسد ياهناکدوک

 مامت هک دوب هدش مولعم و دوب هدز یمهبم نفلت کید هب بیا اهنآ ندمآ زا شیپ یقیاقد
 .تسا هدش ناهنپ ییاج رد ار حبص

 ».متشاد مرمع رد هک دوب ياینفلت يوگوتفگ نیرتبیجع«
 ياهمدآ نیا الومعم .دوب هدز فرح مه رگید رفن هد زا شیب اب هکلب بیا اب اهنتهن کید
 دنزب فرح وت اب دهاوخیم هک یسک ...« :دندشیم یفرعم يروط نیا نفلت تشپ روجاوروج
 »؟یچ -هدوب اجنآ رد هک دیوگیم وا ،بخ ،تسا تویپت دبنگ رد

 ًالامتحا و هدروآ راب هب ییاوسر روج کی وا ،متفگیم متشاد – !وش هفخ !ورای ،نیبب«
 نیا نم یصخش هدیقع – هک تسا نیا نم یصخش يهدیقع .شروشک هب ددرگرب دناوتیمن
 موهفمان ،هتشاد هچ ورای هک نیا و دمآ ندادتروق يادص »... هتشاد زیچ کی وا هک تسا
 .دنام

 :دوب نیا شداهنشیپ هک تفرگ یسک ار نفلت یشوگ
 يادص ».درک اضاقت سانشناور کی ناونع هب وت زا ار نیا دوشیم تروص ره رد مدرک رکف«
 سک ره ای سانشناور ناونع هب ،کید زا هک دشن قفوم مه تفگ ار ترابع نیا هک یمهبم
 لکش هب بیا اب شیوگوتفگ .داد بیا هب ار نفلت یشوگ ماجنارس و دنکب ییاضاقت يرگید
 :درک ادیپ همادا ریز

 ».مالس«
 »؟بخ«
 ».مالس ،بخ«
 »؟یتسه یک وت«
 .داد رس ياهدنخ ریفن شفرح تشپ ».بخ«
 ».دنزب فرح وت اب ات مهدیم رگید یکی هب ار نفلت نم ،نیبب«
 و ،نفلت یشوگ نتخادنا يادص ای دروخودز يادص و دینشیم ار بیا يادص کید یهاگ

 وت رگا« :تفگ خاتسگ ییادص سپس »...ثرون ياقآ ،منکیمن نم ،هن« :لثم یتارابع رود زا
 ».شربب اجنیا زا و ایب ،یثرون ياقآ تسود

 .درک تکاس ار همه ممصم ینحل اب يدج و کشخ یلیخ و درک عطق ار شفرح بیا
 موریم مراد مه نالا .ماهتخادنا هار هب يداژن شروش کی رترامنوم هفاک وت نم !کید«
 ،ولا – دنزیم سکاو شفک گاهنپک رد هک تسوپهایس کی رگا .منک دازآ نادنز زا ار نمیرف
 نفلت يوس نآ رگید راب »...اجنآ دیایب سک ره رگا ،نیبب ،بخ ؟يونشیم ار میادص
 .دش دنلب يدایز ياهادصورس

 »؟سیراپ یتشگرب ارچ« :دیسرپ وا زا کید
 سیپلوس تنس اب مناوتب ات مدرگرب امیپاوه اب متفرگ میمصت دعب ،متفر رویا ات نم«
 .منادرگرب سیراپ هب ار سیپلوس تنس مهاوخیم هک تسین نیا مروظنم .منک شاهسیاقم
 هظحل کی ادخ رطاخ هب .تسا نیمرج تنس نم روظنم !تسین مه كوراب مروظنم اتح نم
 ».مهدب تمدخشیپ هب ار یشوگ ات نک ربص

 »!نکن ار راک نیا ادخ رطاخ هب«
 »؟تفر لکشمیب يرم ،نک شوگ«
 ».هرآ«



دلارجزتیف تاکسا  

 رسپ .ینزب فرح ،مدش انشآ اج نیمه رد حبص زورما هک یسک اب دهاوخیم ملد ،کید«
 ار شیارجام ات نک شوگ .هتفر هسنارف رد يرتکد ره شیپ هک تسییاوه يورین رسفا کی
 »...منک فیرعت تیارب

 يارب بیا نوچ دوب یسانشنکمن یعون نیا دیاش – درک عطق ار نفلت هظحل نیا رد کید
 .تشاد زاین مدنگ هب شنهذ بایسآ

 نآ هتبلا ،بوخ یلیخ .دوب یبوخ یلیخ مدآ بیا« :تفگ و درک يرامزر هب ور لوکین
 هک دوب اههتفه .شیدیدیم اهزور نآ دیاب .میدوب هدرک جاودزا هزات کید و نم یتقو ،اهمیدق
 یضعب .دوبن هناخ نآ رد سکچیه راگنا هک دوب مارآ ردقنآ و درکیم یگدنز ام يهناخ رد
 يارب ،دزیم ونایپ هعلاطم قاتا رد ادصیب يونایپ اب مه یهاگ و دزیم يزاس کی اهتقو
 حبش کی بیا درکیم رکف ؟دیآیم تدای ار راکتمدخ نآ !کید -درکیم قشع نآ اب یتعاس
 سیورس شسرت زا راب کی .درکیم »... ام ... ام« شدیدیم ورهار رد هک یهاگ مه بیا و تسا
 ».دوبن مهم نامیارب یلو ،تسکش ار نامیروخياچ

 چیه هک ییافص زا رپ یگدنز مسجت اب يرامزر .دنتشاد شیپ اهلاس -یشوخ راگزور هچ
 لثم و تسنادیمن یشوخ زا يزیچ شدوخ .دروخ هطبغ ،تشادن شدوخ یگدنز هب یتهابش
 شیاسآ ار نآ .دمآ مهم یلیخ شرظن هب یشوخ نیا ،دناهتشادن تقوچیه هک ییاهنآ يهمه
 رویاد ياقآ و مناخ ،تسا رود یگدوسآ زا شدوخ هک هزادنا نامه هب هک دیمهفیمن و دیدیم
 .دنراد هلصاف نآ زا مه

 »؟دشونب هک تسا روبجم ارچ ؟درک راکچ وا اب لکلا« :دیسرپ يرامزر
 نیا هب تبسن یتیلوئسم ره نتفریذپ زا و دنادرگ رود پچ و تسار هب ار شرس لوکین
 ».دننکیم دوبان ار ناشدوخ شوهاب ياهدرم زا یلیخ هنامزوهرود نیا وت« :دز زابرس عوضوم

 يزاب دنب يور شوهاب ياهدرم ؟دناهدرکن ار راک نیا خیرات زا عقوم هچ« :دیسرپ کید
 ».دنتفایم و دنروآیمن بات اهنآ زا یضعب – دنروبجم نوچ ،دننکیم

 يولج کید هکنیا زا ».دشاب رتيدج نیا زا دیاب« :درک رارکت ار شدوخ فرح لوکین
 دیآیمن رظن هب دنانرف لثم ،...لثم ییاهدنمرنه« :دوب ینابصع ،درکیم هلباقم وا اب يرامزر
 »؟دننکیم يورهدایز اهییاکیرمآ نیا طقف ارچ ،دننک هفخ لکلا اب ار ناشدوخ
 دوخ ات دراذگب خساپیب ار نآ تفرگ میمصت کید اما دوب يدایز ياهخساپ لاوس نیا يارب
 .دوب هدش هنادقتنم رایسب لوکین هب تبسن کید هاگدید .دهد هولج زوریپ لوکین ربارب رد ار
 هچنآ ره رگید يوس زا و تسا نیمز يور دوجوم نیرتاریگ لوکین هک درکیم رکف هچرگا
 هاگآدوخان و دیسریم شماشم هب گنج يوب رود زا ،دروآیم تسد هب وا زا ،تشاد جایتحا
 ینارسوه میلست ًالومعم .درکیم رتحلسم ار دوخ و دشیم رتریگتخس تعاس هب تعاس
 دوب راودیما تیعقاو هب شیاهمشچ نتسب اب ،دوب هدش شیاهسوه میلست هک الاح و دشیمن
 ساسحا ياهزادنا ات يور نیا زا ،دنیبب یناجیه ياهطبار يرامزر اب ار وا يهطبار لوکین هک
 ار يرامزر ،رتائت نلاس رد لوکین هتشذگ بش – دوبن نئمطم مه دایز هتبلا .درکیم یتسپ
 .دوب هدناوخ هچب هیانک هب

 راهان راتفرمرن ياهتمدخشیپ اب هدششرف ییاضف رد لته ناروتسر رد هس ره زور نآ
 نیمز هب ار دوخ ياهاپ زیتودنت ياهمدق اب هک رگید ياهتمدخشیپ مغرهب .دندروخ
 ناشدوخ شیپ هقیقد دنچ هک دندیچیم ییاهزیم يور ار هزمشوخ ياهاذغ و دندیبوکیم
 .دننزیم مدق اهربا يور ییوگ هک دنتفریم هار مرن ردقنآ اهنیا ،دندوب هدروخ اذغ نآ رود
 و دندرکیم هاگن رگید ییاکیرمآ ياههداوناخ هب و دندوب اجنآ مه ییاکیرمآ يهداوناخ دنچ
 .دننک زاب ار ییوگوتفگ رس اهنآ اب دندیشوکیم
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 دندوب نز تسیب .دننک ادیپ شیارب یلیلد دنتسناوتیمن هک دوب ینشج اهنآ رانک زیم رود
 اهنز .»دینک رارکت تسا نکمم« مالکهیکت و ،اهیشنم هیبش یشیالآیب ناوج درم کی اب
 مه اب رظن هب همه نیا اب ؛هعماج زا یصخشم يهقبط چیه زا هن و نسم هن ،دندوب ناوج هن
 تسود رگیدکی اب ناشنارسمه راک قیرط زا هک ییاهنز هب تبسن و دنتشاد یگتسبمه
 يرتقیمع دنویپ هورگ نیا دارفا نایم نامگیب .دنتشاد يرتکیدزن طابترا مه اب ،دندشیم
 .دوب رگید نکمم ِینامهم ره دارفا هب تبسن

 تساوخ تمدخشیپ زا و داد تروق ،دمآ شنابز كون ات هک ار يدب زیمآدنخشیر فرح کید
 .دنتسه هک اهنآ هک دبایرد و دنک وجوتسج هک

 ».هدشهتشک ياهزابرس نارسمه و ناردام« :تفگ تمدخشیپ
 ياهمشچ .دندرک رارکت رگیدکی يارب هتسهآ و دنلب ،ناجیه اب مه يرامزر و لوکین و کید
 .دش کشا زا رپ يرامزر

 ».دناهداد تسد زا ار ناشنارهوش -اهرتناوج ًالامتحا« :تفگ لوکین
 و ناشداش ياهتروص ندید اب ؛درک هاگن اهنآ هب هرابود شبارش ناویل يالاب زا کید
 یپ یمیدق ياهییاکیرمآ یگتخپ و درخ هب ،دوب هتفرگربرد ار ناشنشج ياضف هک یهوکش
 رگید هک يزیچ يارب ،دننک يرادازع ناشیاههدرم يارب دندوب هدمآ هک ینیتم نانز .درب
 ياهوناز رب یمد رگید راب کید .دندوب هدرک ابیز ار قاتا ياضف یتدم ،دوبن یندشمیمرت
 ياهراکادف و اهرادافو هک یلاح رد ،دنتفر شدرگ هب یبسوم ياقآ اب و تسشن شردپ
 يون يایند يهمه اب و تشگرب شیروهبور نز ود يایند هب تخس .دندیگنجیم شربورود
 .دش ورهبور ،تشاد نامیا نآ هب الاح هک

 ؟مشکب ار هدرپ مناوتیم -
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 دیسر هار زا یتقو .دوب اجنآ زونه و دوب هتفر زتیر هناخیم هب حبص هن تعاس زا ثرون بیا
 دیشروخ ناشخرد ياهوترپ و دندوب زاب اههرجنپ ،تشگیم نتسشن تسب يارب ییاج لابند و
 زا دنت اهوداپ .دندرکیم اجهباج ار هتفرگهدود ياهلبم و اهشرف يور ِرابغ و درگ تارذ
 نتسشن ياج .دنتشگیم هنادازآ هزیکاپ ياضف رد ياهظحل يارب و دنتشذگیم اهورهار نایم
 زا هورگ هچ رهظ زا دعب هکنیا روصت و دوب کچوک یلیخ راب یلصا شخب يورهبور اهمناخ
 .دوبن ناسآ ،دنوشیم عمج اجنیا اهمدآ

 ،دیسریم اهباسح هب تشاد هک دولک اما ،دوب هدماین زونه هناخیم ریدم ،فورعم لواپ
 ياهلایپ بیا هب و دیشک راک زا تسد دهد ناشن یگدزتفگش نوچ ییاجبان شنکاو هکنآیب
 شلاح هلایپ ود زا سپ .تسشن راوید رانک یتکمین يور بیا .دوش نشور ات داد یندیشون
 یتقو .دیشارت ار شتروص ياهوم و تفر هاگشیارآ هب هک دش رتهب ردقنآ -دش رتهب مکمک
 .دوب هدش ژاتنوم شدوخ هاوخلد هب هک دوب هدمآ یلیبموتا اب .دوب اجنآ لواپ ،تشگرب
 يارب .تشاد هقالع بیا هب لواپ .دوب هدرک كراپ زنیسوپاک راولب رد اجب و هناهاگآ ار شلیبموتا
 .دننزب فرح مه اب ات وا شیپ دمآ نیمه

 یکی ،منادیم هچ ،حبص زورید مروظنم ،هناخ مدرگرب یتشک اب دوب رارق حبص« :تفگ بیا
 ».اهحبص نیا زا

 »؟یتفرن ارچ« :دیسرپ لواپ



دلارجزتیف تاکسا  

 مدناوخیم یتربیل يهمانزور رد یقرواپ کی« :درک ادیپ یلیلد ماجنارس و درک رکف بیا
 شتسد زا متفریم رگا نیاربانب -دوشب پاچ سیراپ رد اجنیا دوب رارق شايدعب تمسق هک
 :.شمناوخب متسناوتیمن تقوچیه و مدادیم

 ».دشاب یبوخ یلیخ ناتساد دیاب«
 ».تسیک – ان – تشحو ناتساد«
 و داد هیکت شایلدنص هب .تفرگ ار شدوخ يولج دوز اما دز ياههقهق و دش دنلب لواپ
 :تفگ

 یتشک اب ادرف هک تناتسود زا ات دنچ اب یناوتیم ،يورب یهاوخب اعقاو رگا ،ثرون ياقآ«
 امتح -یکی نآ و تسا نوسرییپ ملسا یکی ؟دوب یچ شمسا ،ياقآ -يورب ،دنوریم سنارف
 ».هتشاذگ شیر هزات و دراد يدنلب دق -دیآیم مدای

  ».یلدرای« ،دروآ شدای هب بیا
 ».دنوریم سنارف یتشک اب ود ره .یلدرای ياقآ«
  هار زا مدوبن روبجم رگا دیاش« :تشاد هگن ار وا بیا هک تفریم شراک تمس هب تشاد
 ».دنتفر هار نآ زا میاهنادمچ اما .متفریم اهنیا اب ،مورب روبرش

 ».ریگب لیوحت كرویوین وت ار تیاهنادمچ« :تفگ هک دشیم رود وا زا تشاد لواپ
 هیقب هک دشیم دنمهقالع جیردت هب -دشیم روج بیا كوک اب مکمک داهنشیپ نیا لیلد

 .دنک رتینالوط ار شایتیلوئسمیب يهرود هکنیا ای دننک تبقارم وا زا
 رادلکیه یکرامناد کی ادتبا :دندوب هدمآ هناخیم هب مه رگید ياهيرتشم تدم نیا رد
 نلاس رگید تمس ياهیلدنص زا یکی يور یکرامناد درم .دوب هدید ییاج ار وا بیا هک دمآ
 فرح ،ندروخ ،ندیشون اب و تسشن دهاوخ اجنآ زور يهمه وا هک دز سدح بیا و تسشن
 .دنامب اجنآ وا زا رتشیب اتح تساوخیم شلد .دنارذگ دهاوخ ار شتقو یناوخهمانزور و ندز
 دنتفریم هار مه رانک طایتحا اب نانچ ،دندش دراو رد زا جلاک ياههچب هک دوب هدزای تعاس
 هک دوب هتساوخ تمدخشیپ زا بیا نامز نیمه رد .دنوش ادج مه زا دندیسرتیم ییوگ هک
 شرگید ياهتسود اب تفرگیم سامت اهنآ اب هک نامزمه ؛دریگب ار اهرویاد يهرامش شیارب
 فرح فلتخم ياهطخ يور نامز کی رد همه اب هک دوب نیا شفده – تفرگیم سامت مه
 هک تشگیمرب تیعقاو نیا هب شنهذ مه یهاگهگ .دوب ناسکی ياهنوگ هب مه هجیتن -دنزب
 یسوباک لثم ار اهتیعقاو نیا يهمه ماجنارس اما ،دنک دازآ نادنز زا ار نمیرف و دورب دیاب
 .درک نوریب شرس زا

 یندیشون و اذغ اههلهله نایم رد اهتمدخشیپ ؛دوب هدش رپ هناخیم رهظ زا دعب کی تعاس
 .دنزادرپب ار ناشباسحتروص هک دندرکیم راداو ار اهيرتشم و دندروآیم

 ،یچیه امش ... یکی و ینیترام ات ود ... رگید یکی و ... یندیشون ات ود دوشیم الاح نیا«
 .یلرتروک ياقآ ،کنارف جنپ و داتفه دوشیم نآ لک هک رود هس دوشیم ... یلرتروک ياقآ
 ییوگب امش هچنآ طقف نم ... يدروخ ار يرخآ امش – هدروخ ار نیا وا تفگ رفش ياقآ
 ».چام ارو سکنَت« ،درک رکشت يوسنارف يهجهل اب یسیلگنا نابز هب و »...منکیم

 دروخیم ناکت مارآ ،دوب هداتسیا هک یلاح رد .داد تسد زا ار شیاج بیا جرموجره نیا رد
 ياپ رود ار شراسفا یگس .دشیم وگوتفگ دراو دزادنیب ماد هب تسناوتیم هک یسک ره اب و
 اهراب و دنک زاب شیاپ رود زا ار گس راسفا یتحاران زاربا نودب تسناوت بیا اما ،دیچیپ وا

 تلگیرب کیدزن تفگ و تفریذپن یلو دش توعد راهان هب ارجام نیا زا دعب .دونشب »دیشخبب«
 صوصخم هک یفیرظ يهویش هب دعب هقیقد دنچ .دهدب ماجنا يراک دیاب تلگیرب رد و تسا
 شیاهانشآ زا یکی اب ،تسیگناخ ياهتفلک ای اهینادنز راتفر هیبش و تساهیلکلا
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 نامه هب هناخیم شوخ تعاس هک دش هجوتم و دنادرگرب ار شرس و درک یظفاحادخ
 .تسا هدمآ رس هب ،دوب هدش عورش هک يایناهگان

 و دش قیوشت مه بیا .دندوب هداد شرافس راهان شناتسود و یکرامناد درم تمس نآ رد
 ریس هتشذگ رد لاحشوخ و تسشن اجنامه سپس .دزن تسد نآ هب اما داد شرافس يراهان
 اهزور نآ هک تسا نیا لثم ،دنکیم نامزمه لاح اب ار هتشذگ شوخ ياهزور لکلا .درک
 دراد هرابود اهنآ يهمه ییوگ .دوش نامزمه زین هدنیآ اب دناوتیم اتح و دراد نایرج زونه
 .دتفایم قافتا

 :دمآ شیوس هب تمدخشیپ راهچ تعاس
 »؟وت شیپ دیایب مراذگب .هدمآ نوسرتیپ زلوج مان هب یتسوپنیگنر کی«
 »؟درک ادیپ ارم يروطچ رگید وا !ایادخ«
 ».ییاجنیا وت هک متفگن وا هب نم«
 .تشاد هگن ار شدوخ دوز اما دروخ يايردنکس شیاهناویل يور بیا »؟تفگ وا هب یک«
 ».هدز رس ییاکیرمآ ياهلته و اهیشورفیم يهمه هب نالا ات دیوگیم«
 »؟وت دیایب دراد هزاجا :تفگ بیا ،دش رود وا زیم زا نوسراگ یتقو »...تسین اجنیا وگب«
 ».مسرپب دیاب«
 رود ار شرس هن تمالع هب و درک شرس تشپ هب یهاگنمین بیا ِلاوس نیا باوج رد لواپ
 .دمآ بیا تمس هب سپس ،دنادرگ

 ».وت دیایب مهدب هزاجا وا هب مناوتیمن ؛دیشخبب«
 .دش نوبماک نابایخ دراو و دش هدنک شیاج زا بیا
 

24 
 »لوکید« ياضما هب سیلاو ایرام يارب یتشاددای نتشاذگ زا سپ رویاد )کید( دراچیر

 زا شایمرچ کچوک فیک اب ،)ناشیاههمان ياپ لوکین و وا ییانشآ لوا ياهزور ياضما(
 هب هک یلوپ زا شیب اهطایخ .تفر هناخطایخ تمس هب و دمآ نوریب سیراپ تفه يهیحان
 بوخ راتفر رطاخ هب هراچیب ياهیسیلگنا هکنیا زا .دندادیم جرخ هب ساوسو دادیم اهنآ
 طایخ هک نیا زا ای و دنتشاد نانیمطا وا هب دوب کید یلام تینما رگناشن هک ییاوهولاح و
 .دوب هدنمرش ،دنک اجهباج چنیا کی شیوزاب يور ار یمشیربا يهچراپ هک دوب هدرک راداو ار

 .دیشون نیج پلق ود و کچوک ياهوهق و تفر نویرک راب هب یطایخ يهزاغم زا
 نوریب لته زا هک نیمه ؛دندوب نشور لومعمان ياهنوگ هب اهورهار ،دش لته دراو یتقو
 و دوب ياینافوت رهظ زا دعب .تسا هدوب نوریب سردوز یکیرات رطاخ هب هک دیمهف ،دمآ
 وهایهرپ و دندوب يزییاپ دنت ياهداب شوختسد ،هزیلهزناش نابایخ یشحو و كزان ياهگرب
 تشپ ار نادیم ود ،رادقاط ياههاگرذگ ریز زا و دیسر یلویر نابایخ هب .دنداتفایم نیمز هب
 اب .دمآیم اجنآ یناشن هب اههمان هک تفر یکناب هب شیاههمان نتفرگ يارب و تشاذگ رس
 شقشع لایخ رد و اهنت ار هزیلهزناش نابایخ و دش یسکات راوس ناراب ياههناد نیلوا ندیراب
 .تشاذگ رس تشپ

 اب هسیاقم رد ار لوکین ییابیز لته يورهار رد و تشگرب جروج يُر لته هب ود تعاس
 يرگید رگریوصت ره كرتخد ییابیز هب تبسن ودرانوئل كرتخد ییابیز لثم يرامزر ییابیز
 زا يرایسب دنت تاساسحا ،هدزتشحو و راوهناوید .داد همادا شهار هب ناراب ریز کید .دید
 .دیدیمن ناسآ ار زیچچیه شیور شیپ رد و درکیم سح دوخ رد ار اهدرم



دلارجزتیف تاکسا  

 ینامه الاح .درک زاب ار شرد ،تشادن ربخ نآ زا سکچیه هک یناجیه و روش اب يرامزر
 زونه تعاس راهچوتسیب زا سپ – دشیم هدناوخ »یشحو کچوک دوجوم« یهاگ هک دوب
 -دوب روصم ییامعم شتشونرس ییوگ ؛دشیم هتفشآ ناسآ و دوب هدرکن روجوعمج ار شدوخ
 ینادرگراک و ار شردام ،ار لوکین ،ار کید بیترت هب و درمشیم ار اهدیما ،درمشیم ار اهدوس
 .درکیم ادج حیبست ياههرهم نایم ياهکخیش لثم ،دوب هدید زورید هک ار

 يرعش هب و دوب هتسشن ناراب ياشامت هب و دوب هدش هدامآ هزات ،دز ار شقاتا رد کید یتقو
 هشیمه لثم ار وا و درک زاب کید يور هب ار رد .زلیه یلروب زیربل ياهنادوان هب و ،درکیم رکف
 و صرق ،دنیآیم اهرتناوج رظن هب اهرتنسم هک هنوگنآ ،تفای هنوگيادخ و هتسارآ الماک
 دیشک لوط ياهقیقد .دش ورهبور وا اب يریذپانزیرگ يروخلد ساسحا اب کید .ریذپانشزاس
 دروآرب ندش هچنغ يارب يرتمیلیم یتقد اب وا نت ،دهد خساپ شیاورپیب دنخبل ینیریش هب ات
 .دشیم لگ و تفکشیم نیقیهب هک ياهچنغ اما ،دوب هدش

 كرتخد« :تفگ و دش ییوشتسد ولج يهچیلاق يور وا سیخ ياپ در يهجوتم کید
 يور ار شایتسد فیک و شکتسد .درکن شسح مه شدوخ هک تفگ مرن نانچ »،نویزیولت
 شناهد رود درد طوطخ رب شاهناچ .داد هیکت راوید هب ار شیاصع و تشاذگ وا شیارآ زیم
-مشچ يهشوگ و یناشیپ هب ار نآ دنامب ناهنپ مدرم هاگن زا دیاب هک یسرت لثم و دوب هریچ
 .دناریم شیاه

 ار تاینتشادتسود ياهبل ات نیشنب میاپ يور و نم کیدزن ایب« :تفگ هتسهآ سپس
 ».میامزایب

 – دیرابیم رتهتسهآ ناراب ياههرطق هک یلاح رد و تسشن اجنآ و دمآ کیدزن يرامزر
 ،دوب هدرک قلخ وا زا هک يدرس و ابیز ریوصت رب ار شیاهبل ك – کچ ،ك – ك – چ ،کچ
 ؛دشیم رتگرزب شتروص ،کید هب ندش کیدزن راب ره اب .دیسوب راب دنچ ار وا سپس .تشاذگ
 ریوصت ییابیز یهاگ هک اجنآ زا ،دوب هدیدن وا تسوپ یناشخرد هب يزیچ لاح هب ات کید
 طقف هک نیا و داتفا لوکین هب تبسن شتیلوئسم دای هب ،دناباتیمزاب ار ناسنا راکفا نیرتهب
 .تسا رتوسنآ قاتا ود ،شایمدق دنچ رد

 »؟ینیبیم ماب لافس يور ار دیشروخ .دش عطق ناراب« :تفگ
 :دز وا هب ار فرح نیرتیعقاو و دش مخ ولج هب یمک و داتسیا يرامزر
 ».وت و نم -میتسه ییاهرگیزاب هچ ام هک هآ«
 یسک ،دناباوخ شیاهوم يور ار هناش هک ياهظحل تسرد و تفر ششیارآ زیم تمس هب
 .دز رد هب جمس اما ،مارآ

 يرامزر .دروخیم رد هب نانچمه اههبرض .دندیسام ناشیاج رس و دندش هکوش ود ره
 هک کید يارب و دیشک شیاهوم يور راب کی ار هناش ،تسین لفق رد هک دیمهف ناهگان
 ناکت يرس ،درکیم فاص ،دندوب هتسشن نآ يور هک ار یباوختخت كورچ و نیچ دنتدنت
 :تفگ دنلب یلیخ هن اما یعیبط ًالماک ینحل اب کید .درک تکرح رد تمس هب و داد

 بش نیرخآ نیا و میوگیم لوکین هب ،يرادن نتفر نوریب يهلصوح و لاح وت رگا ،بخ«
 ».مینارذگیم مارآ ار

 هک دندوب هدنامرد و هتفشآ ردقنآ رد تشپ ياهمدآ اریز ،دوبن مزال طایتحا همه نیا
 .دوب ارذگ رایسب دندرکیم یتواضق ره رگا ،تشادن طبر اهنآ هب هک ییاهعوضوم هب تبسن
 يولهپ .دوب هدش ریپ هام نیدنچ هتشذگ تعاس راهچوتسیب رد و دوب هداتسیا رد تشپ بیا
 لها ،نوسرتیپ ياقآ ار وا بیا .دوب هداتسیا ینارگن و هدزتشحو سب تسوپنیگنر درم وا
 .درک یفرعم ملهکتسا
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 هب ام .تسا نم ریصقت شاهمه و تسیکانتشحو تیعضو رد درم نیا« :تفگ سپس
 ».میراد جایتحا یبوخ ییامنهار

 ».ام قاتا وت دییایب« :تفگ کید
 تیئوس دراو و دنتفر ورهار تمس نآ هب .دورب اهنآ اب هک درک رارصا مه يرامزر هب بیا
 و اهشوپکیش هنومن نآ زا ،بدؤم و هثجزیر تسوپهایس ،نوسرتیپ زلوج .دندش رویاد
 اهنآ یپ زا ،يزرم ياهتلایا رد هاوخيروهمج بزح دزمورجایب و نییاپهجرد ياهراداوه
 .دش قاتا دراو

 هدوب سانرپنوم رد وا دوز حبص يریگرد رد بیا ینوناق دهاش نوسرتیپ هک دش مولعم
 کنارف رازه ندش هدوبر رب ینبم ار وا ياعدا و هتفر سیلپ يهرادا هب بیا هارمه هب ایوگ .تسا
 ،هدوب یسررب دروم دراوم زا یکی شاییاسانش هک یتسوپهایس يهلیسو هب شتسد فک زا
 و هتشگرب یشورفبورشم هب سیلپ رومأم هارمه هب نوسرتیپ زلوج و بیا .تسا هدرک دییات
 راکشآ همه رب دعب یتعاس اما .دناهدرک ییاسانش مرجم ناونع هب ار یتسوپهایس هدزباتش
 اب سیلپ رگید يوس زا .تسا هدش هناخیم دراو بیا نتفر زا سپ تسوپهایس نیا هک هدش
 هیلوا ياهتعاس رد طقف هک ،هناخیم نآ يهتسجرب و تسوپهایس ریدم ،نمیرف يریگتسد
 .دوب هدرک رتهدیچیپ ار ارجام ،هدش دیدپان دوز و هدمآ ناروتسر یلکلا و دولآهم ياضف هب
 ياهب ات هتفرگ بیا زا کنارف هاجنپ روز هب طقف وا هک دندش یعدم یلصا مرجم ناتسود
 یشقن ندرک يزاب اب وا عقاو رد .دزادرپب هداد شرافس بیا دوخ هک ار ییاهبورشم
 .دوب هدش رهاظ هنحص رد هرابود هدننکهارمگ

 تاناجیه و ینورد ،یصخش ياهیگدنز ریگرد ار دوخ تعاس کی تدم رد بیا ،هصالخ
 یگدنز هسنارف نیشننیتال شخب رد هک دوب هدرک رابتییاقیرفآ ییاکیرمآ هس و ییاپورا کی
 زا ییاضف رد وا زور مامت و دوب هدش نکممان يراتفرگ نیا زا ندش اهر کنیا .دندرکیم
 جمس ياهادص و فلتخم ياهاج رد ناهایس سانشان ياههرهچ يهرابود و یناهگان روضح
 .دوب هتشذگ نفلت ياهطخ تشپ اهنآ

 زلوج .دنک زاب دوخ رس زا نوسرتیپ زلوج زجهب ار همه هک دوب هدش قفوم ییاهنت هب بیا
 ییاهتسوپهایس .تسا هدرک کمک یتسوپدیفس هب هک دوب یتسوپخرس تیعقوم رد عقاوهب
 يراک بیا هب دندوب نوسرتیپ يوجوتسج رد هک ردقنآ ،دندوب هدروخ هبرض تنایخ زا هک
  .دنک تظافح وا زا هک تساوخیم بیا زا طقف نوسرتیپ و ،دنتشادن

 یتدم زا سپ هک هتشاد سکاو کچوک يدیلوت تکرش ملهکتسا رد نوسرتیپ اهرتشیپ
 شیارب نآ رازبا زا یکچوک يهبعج و سکاو دیلوت لومرف طقف الاح و دوب هدش تسکشرو
 يراک شیارب زلیسرو رد يدوز هب هک دوب هداد لوق وا هب شدیدج ظفاحم اما ؛دوب هدنام یقاب
 روظنم نیا هب مه بیا .تشاد يزودشفک يهناخراک اجنآ رد بیا نیشیپ يهدننار .دنک روج
 .دوب هداد کنارف تسیود نوسرتیپ هب

 اهفرح نیا زنط كرد يارب اتح ؛دادیم شوگ هدوهیب ياهفرح نیا هب يرازیب اب يرامزر
 یهاگهگ هک هناراکایر هاگن و يرفس يهناخراک نآ اب کچوک درم .دوب مزال يرتخوش عبط مه
 ،ردک ياهرهچ اب بیا يهفایق و ،دادیم ناشن ار شدیفس ياههریادمین سرت زا و دیخرچیم
 .دوب بیجع نوعاط لثم يرامزر رظن زا هدیکورچ و رغال

 يرامعتسا ياهروشک دنورهش يارب هک هدشفیرحت ياهجهل اب ،دیفم و هاتوک نوسرتیپ
 نم راک يهویش عقاو رد .مهاوخیم یگدنز يارب تصرف کی طقف نم« :تفگ ،دوب بیرغ
 منوریب اجنآ زا و دندرکن لمحت ار نم اهیملهکتسا هک دوب بوخ ردقنآ نم لومرف و هداس
 ».منک شلصفولح هک مدرکن یعس نوچ ،مدش دوبان بیترت نیا هب و دندرک
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 و درک بیا هب ور .تفر نیب زا دوز اما ،تفرگ لکش هقالع -تشاذگیم مارتحا وا هب کید
 :تفگ

 هارهبور و يدرک تحارتسا بوخ یتقو .باوخب و روایب ریگ یلته کی تدوخ يارب ورب وت«
 ».دنیبیم ار وت و دیآیم نوسرتیپ ياقآ ،يدش
 »؟تسین مهم وت يارب هدش شراتفرگ نوسرتیپ هک ییالب نیا« :دیسرپ ضارتعا اب بیا
 تسا تخس امش يارب دبال .منامیم رظتنم ورهار وت نم« :تفگ ینیبکیراب اب نوسرتیپ
 ».دینزب فرح ملکشم يهرابرد مدوخ روضح رد هک

 ِیتخس هب بیا .تفر نوریب اجنآ زا يوسنارف مارتحا يادا زا ياهرخسم دیلقت زا سپ
 .داتسیا شیاهاپ يور ویتوموکول

 ».متسین ینتشادتسود یلیخ زورما هکنیا لثم«
 ار لته نیا هک تسا نیا نم يهیصوت ...یندرکنرواب اما ياینتشادتسود« :تفگ کید
 ای روبماش هب ورب .یهاوخیم رگا هتبلا ،نک ادیپ ياهناخیم کی تدوخ يارب ورب و نک كرت
 ».کیتسجم ورب دهاوخیم لماک ییاریذپ تلد رگا

 »؟يروایب یندیشون ناویل کی میارب تمحزیب دوشیم«
 ».میرادن يایندیشون چیه اجنیا« :تفگ غورد هب کید
 رد ار وا تسد زونه .درک مارآ ار شاهفایق .داد تسد يرامزر اب میلست يهناشن هب بیا
 .دندمآیمن شنابز هب اههملک اما .دزاسب ییاههلمج دیشوکیم و تشاد تسد

 »... يهمه زا – يهمه زا وت«
 هنابدؤم اما ،دروخیم مه هب شلاح وا فیثک ياهتسد زا عقاو رد ،دوب فسأتم يرامزر
 لومعمان وا يارب الصا ،دلولیم لایخوباوخ رد هک يدرم ياشامت ییوگ هکيروط ،دیدنخ
 مارتحا يداعریغ ،رهاظ هب وا هب و دننکیم يزاب شقن تسم مدآ يارب بلغا مدرم .تسین
 ياج هب مارتحا – دنریگیم اههناوید زا هداس ماوقا هک یمارتحا هب هیبش شیبامک ،دنراذگیم
 ماجنا تسا نکمم يراک ره و هداد تسد زا ار دوخ راهم تاناکما يهمه هک یسک .سرت
 شندشهدوتس يهظحل ،شايرترب يهظحل رطاخ هب دعب دنامن هتفگان .تسا زیگناربسرت ،دهد
 :درک سامتلا راب نیرخآ يارب و تشگرب کید تمس هب بیا .دزادرپب ناوات مینکیم شراداو

 اهیلاگنس نیا و مباوخب یتعاس دنچ و میوشب ار منت يوب و دود يهمه و لته مورب رگا«
 »؟منارذگب هداوناخ نوناک رد ار بش و میایب مناوتیم – منک رود مربورود زا ار

-ییاناوت« :تفگ و تقفاوم ات هرخسم تلاح هب رتشیب هتبلا ،داد ناکت وا يارب ار شرس کید
 ».ینیبیم تسه هچنآ زا شیب ار تاینونک ياه

 ».مدرگرب هک دادیم هزاجا نم هب ،دوب اجنیا لوکین رگا منئمطم«
 يور و دروآ نوریب ياهبعج نآ لخاد زا و تفر ینادمچ تمس هب کید ».بوخ رایسب«
 .دوب ابفلا فورح زا يرامشیب ياهتراک هبعج نورد ؛تشاذگ قاتا نایم زیم

 ».ینک تکرش يزاسهملک يزاب رد هک ییایب یناوتیم یطرش هب«
 اهنآ دناهتساوخ وا زا ییوگ هک درک هاگن هبعج نورد ياهزیچ هب يایگدزلد نانچ اب بیا
 .دوجب وج ياههناد لثم ار

 »...متشادن بیرغ و بیجع ياهزیچ یفاک يهزادنا هب ؟تسیچ رگید نیا«
 يزاسب ياهملک ره یناوتیم .يزاسیم هملک اهتراک نیا فورح اب .تسیبوخ يزاب«

 ».لکلا زجهب
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 درب ورف اهتراک نایم رد ار شتسد بیا ».ینک یجه ار لکلا يدلب وت هک مدنبیم طرش«
 »؟میایب يراذگیم ،منک یجه ار لکلا مناوتب رگا« :تفگ و

 ».يدرگرب یناوتیم ینک تکرش يزاسهملک يزاب رد یهاوخب رگا«
 .داد ناکت ار شرس میلست يهناشن هب بیا

 تشگنا ».مورب دوخ هار هب هک تسا رتهب نم .درادن هدیاف رگید ،تسا نیا تقطنم رگا«
 یتقو هتفگ موس جروج هک دشاب تدای اما« :تفگ و داد ناکت کید يارب دنمهلگ ار شاهراشا
 ».تفرگیم زاگ ار رگید ياهلارنژ دوب تسم تنارگ

 قاتا زا و تخادنا هنادیماان یهاگن يرامزر هب راب نیرخآ يارب شمشچ درز يهشوگ زا
 ساسحا اب سپس .درک ییاهر ساسحا ،دیدن ورهار رد ار نوسرتیپ یتقو .تفر نوریب
 .دریگب وا زا ار یتشک نآ یناشن ات تفر لواپ غارس هب یگدشمگ و ینامناخیب

 
25 

 شوغآ رد ار رگیدمه اسآقرب يرامزر و کید ،تفر نوریب رد زا ناروخولتولت هک نیمه
 سح ار رگیدکی ياهوب رابغ نیا نایم زا .دوب هداتفا ود ره يور سیراپ زا يرابغ .دنتفرگ
 .يرامزر ياههناش و ندرگ يامرگ فیفخ يوب ،کید سیوندوخ یکیتسال هالک يوب :دندرک
 :تفگ و تشگرب یعقاو يایند هب وا زا شیپ يرامزر ؛دیبسچ وا هب رگید ياهیناث دنچ کید
 ».ناوج ،مورب دیاب«

 هک ياهویش هب يرامزر و دندز یکمشچ مه هب ناشنایم يهدنیازف يهلصاف يوس ود زا
 يارب ات تساوخن وا زا ینادرگراک چیه راب نیا اما ،تفر نوریب رد زا ،دوب هتخومآ یناوجون رد
 .دنک رارکت ششقن رتهب يارجا

 ،تسا هتشاذگ اج زیم يور ار شایچم تعاس هک دروآ دای هب ناهگان .درک زاب ار شقاتا رد
 هب شهاگن ،تسبیم شچم هب هک ار نآ ؛دوب اجنآ تعاس ،تفر زیم غارس هب تسارکی
 لماک شنهذ رد ار هلمج نیرخآ .تشونیم شردام يارب هک داتفا ياهنازور ياهتشاددای
 .تسین اهنت قاتا نیا رد هک دش هجوتم مکمک ،دنادرگرب ار شرس هکنآیب سپس .درک

 ام و دنناباتیم زاب ار اهرون هک دنتسه ییاهزیچ ،دنکیم یگدنز مدآ هک یقاتا ره رد
 یجاع و ياهرقن ،یجنرب فورظ ،هدروخالج بوچ :لثم ،میتسین اهنآ يهجوتم نادنچ
 دننایرج رد مرن و مارآ نانچ هک هیاس و رون ياهاناسر نارازه زین و هدروخلقیص شیبومک
 لیاسو و اهيراگیسكاخاج ،اهدادم كون ،اهسکع باق ،دنیبیمن يروطنیا ار اهنآ مدآ هک
 هاگن سوسحمان ياهشنکاو بذج – اههدنباتزاب نیا يهمه ؛لاتسیرک ای ینیچ ینییزت
 هتسباو اهنآ هب ام ییوگ هک نانچ ،ام هاگآدوخان ریمض ِنوگمه رصانع بذج و دنوشیم
 دیاش – درادیم هگن اهتدم يارب ار مظنمان ياههعطق هک ياهشیش باق لثم میوشیم
 ندوب »يهجوتم« :تفگ و داد حرش زیمآزمر ار نآ يرامزر هک دوب تیعقاو نیمه ساسارب
 نوچ ،درک سح یتقو اما .دشاب هدید يزیچ اعقاو هک نآ زا شیپ ،هدش شقاتا رد یسک
 يور ار یتسوپهایس يهدرم دسج و دیخرچ شیاپ تشگنا كون رب عیرس ،هلاب يهدنصقر
 .دید شباوختخت

 يور مکحم ،دوب هدشن هتسب شچم هب زونه هک شتعاس ،»اااآ« ،دیشک یغیج هک یلاح رد
 تمس نآ و رد تمس هب سپس .تسا ثرون بیا وا هک دز شنهذ هب ياهرخسم رکف ،داتفا زیم
 .دیود ورهار
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 يور ،دوب هدرک هدافتسا حبص زا هک ار ییاهشکتسد ،درکیم روجوعمج تشاد کید
 زیوآتخر هب ار شاهقیلج و تک نیا زا شیپ .تخادنا نادمچ يهشوگ فیثک ياهشکتسد
 يهویش نیا – تخیوآیم يرگید زیوآتخر هب ار شنهاریپ تشاد الاح و دوب هدرک نازیوآ
 كورچ هک ار ینهاریپ یلو یشوپیم تسا فیثک یمک هک ار ینهاریپ« .دوب وا یگشیمه
 ياهيراگیساج ،دیود قاتا يوت يرامزر هک ياهظحل و دوب هدمآ لوکین ».یشوپیمن تسا
 .درکیم یلاخ لاغشآ لطس رد ار بیا زیربل

 »!هدش یچ نیبب ایب ودب ،کید ،کید«
 و درک کیدزن نوسرتیپ بلق هب ار ششوگ و دش مخ .دیود وا قاتا ات ار ورهار ضرع کید
 رد و دوب مهرد و هدرزآ شایگدنز نامز رد شتروص ،دوب مرگ شندب -درک سح ار شنابرض
 نازیوآ تخت يهبل زا هک یشفک اما ،دوب شلغب ریز شرازبا هبعج ،تخمز و خلت شگرم نامز
 کید هسنارف نوناق هب انب .دوب خاروس و دوب هدش هدییاس نآ فک و دوب هدروخن یسکاو ،دوب
 يور -دنیبب يزیچ ات درک اجهباج یمک ار شیوزاب اما ،دنزب تسد هدرم هب تشادن قح
 .دشاب هدرک ذوفن شریز يوتپ هب نوخ مه یمک دیاب ،دوب نوخ ياهکل زبس یتختور

 هار طایتحا اب یکی .دمآیم اپ يادص ورهار زا ؛درک رکف یمک و داتسیا و تسب ار رد کید
 :تفگ نانکچپچپ و درک زاب ار رد .دزیم ادص ار وا هک دوب لوکین يادص دعب و ،تفریم
 رد ار ینارگن یتقو ».تدنیبب یسک راذگن -روایب ار ام ياهتخت زا یکی يوتپ و یتختور«
 نایم ياوعد طقف -ینک تحاران ارجام نیا يارب ار تدوخ دیابن ،نیبب« :تفگ ،دید شاهرهچ
 ».تساهتسوپهایس

 ».دوشب مامت دهاوخیم ملد«
 يروط .هتشادن یبوخ كاروخودروخ هک دشیم مولعم و دوب کبس ،درک دنلب ار دسج کید

 رانک ار وا .دورب ورف هدرم دوخ ياهسابل يوت شمخز زا یشان يزیرنوخ هک تشاد شهگن
 ياهادصورس هب و درک زاب چنیا کی ار رد يال و دروآرد ار وتپ و یتختور ،تشاذگ باوختخت
 ياهناشنمبابرا يادص دعب و دمآیم اهباقشب قرتقرت يادص ورهار هت زا -داد شوگ نوریب
 ياههلپ هار زا و دیچیپ ورهار رگید تمس هب تمدخشیپ اما »،مادام ،یسرم« :تفگیم هک
 لدبودر مه اب ار اهیتختور و اهوتپ دنت لوکین و کید .تفر نییاپ اهراکتمدخ صوصخم
 ،بورغ يامرگ زا نازیرقرع ،دیشک يرامزر تخت يور ار زیمت یتختور کید یتقو .دندرک
 نشور شیارب هتکن دنچ درک هنیاعم ار دسج هکنیمه .درک رکف یمک و داتسیا شیاج رس
 رد ار وا و هدرک بیقعت ار نابرهم تسوپخرس ،بیا نمشد تسوپخرس هک نیا تسخن ؛دش
 ار وا و هتخادنا شماد هب ،هدرب هانپ يرامزر قاتا هب راچان هب یمود یتقو و هدرک ادیپ ورهار
 تسناوتیمن سکچیه ،دندادیم شرازگ دوب هک هنوگنآ ار تیعقوم رگا ،مود ؛تسا هتشک
 1»لکابرآ« نماد زا زگره هانگ يهکل هک روطنامه -دنک كاپ يرامزر نماد زا ار هانگ يهکل
 رتخد« يدج و راوتسا هک دوب نکمم یتروص رد يرامزر يراک دادرارق يهمادا .دشن كاپ
 .دنامیم یقاب »اپاپ

 نیتسآ نودب شوپریز هچرگ ،درب راک هب ار ندزالابنیتسآ ِیمیدق يهویش رایتخایب کید
 يدگل رد هب اپ يهنشاپ اب .دز گنچ ار وا تک ياههناش و دش مخ دسج يور .دوب هدیشوپ
 قاتا هب سپس .داد شرارق يداع یتیعضو رد و دناشک ورهار هب ار وا و درک زاب ار نآ و دز
 و تفر شدوخ قاتا هب اجنآ زا و درک فاص ار نآ یلمخم تکوم باوخ و تشگرب يرامزر
 .درک نفلت لته ریدم هب

 »؟تسیصوصخ ام طخ ایآ .مهم یلیخ عوضوم کی -متسه رویاد رتکد - ؟ثبکم«
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 بلج دوخ هب ار ثبکم ياقآ دامتعا اریز ،دمآ راک هب راب نیا شاهتشذگ ياهشالت ایوگ
 يدایز ياهمدآ ندرک دونشخ يارب هک دوب ییاهتمحز همه نآ شاداپ نیا و دوب هدرک
 ... دوب هتفرگن مه ار ناشیپ رگید زگره و هدیشک

 ...ورهار وت ...میدش ورهبور تسوپهایس کی يهزانج اب هک میتفریم نوریب قاتا زا میتشاد«
 اب لته ياهنامهم یهاوخیمن منادیم نوچ -نک ربص هظحل کی .تسیماظنریغ ،هن ،هن
 .يروآیمن ار نم مسا ییاج سپ .مدز گنز وت هب ،دنوش هچاپتسد ورهار نایم ياهزانج ندید
 ».موشب هسنارف يزاسهدنورپ و نوناق ریگرد مدرک فشک ار هزانج نوچ دهاوخیمن ملد

 شیپ بش ود ،ثبکم ياقآ هک رطاخ نیا هب طقف !لته يارب يایلاع يراکهظحالم هچ
 ار ناتساد يدیدرت  چیهیب ایآ ،دوب هدید رویاد رتکد رد دوخ ياهمشچ اب ار اهیگژیو نیا
 ؟درک رواب

 تصرف رد ثبکم .تسویپ وا هب یمرادناژ رگید ياهقیقد و دمآ ثبکم ياقآ دعب ياهقیقد
 زا مادکچیه مسا هک شاب نئمطم« :تفگ کید شوگ ریز ،دروآ تسد هب هک یبسانم
 راب هب یتحاران امش يارب قافتا نیا هک مفسأتم یلیخ .دوشیمن هتفگ ییاج لته ياهنامهم
 ».هدروآ

 يروط ،دش هجوتم مرادناژ نآ اما .تفگ یندرکنرواب یتعرس اب ار اهفرح نیا ثبکم ياقآ
 زکرم هب و تشون يرسرس یتشاددای .دشکب ار دوخ لیبس ساوسو و یسپاولد اب دش راداو هک
 درک لقتنم ایند لته نیرتهب زا يرگید شخب هب دنت ار وا دسج نامزمه .درک نفلت سیلپ
 .دیمهفیم یبوخ هب ار نیا بساک کی هاگیاج رد ،نوسرتیپ زلوج هتبلا هک

 .تشگرب ناشدوخ تیئوس هب کید
 »؟دنشکیم ار رگیدمه سیراپ وت اهییاکیرمآ يهمه ایآ ؟دش ييیچ« :دیسرپ يرامزر
 »؟تساجک لوکین .دشاب يروطنیا ناتسبات و راهب لصف رد هک دیآیم رظن هب«
 ».تسییوشتسد وت منک رکف«
 قافتا نیا لابند هب هک ییاهالب – دوتسیم ار وا ،دوب هداد شتاجن کید هک نیا زا
 راوهناوید یشتسرپ اب وا ؛داد ادص ششوگ رد يرطخ گنز لثم ،دیایب شرس رب تسناوتیم
 زا شیپ اما .دوب هدش تسرد زیچهمه و دوب هداد شوگ کید بدؤم و راوتسا ،يوق يادص هب
 تمس هب .دش يرگید زیچ يهجوتم کید هجوت ،دبای تسد وا هب شمسج و حور اب هک نآ
 خاروس زا هک ار یبسانمان ياهفرح يرامزر سپس .ییوشتسد هب اجنآ زا و تفر باوخ قاتا
 رپ ار تیئوس يهمه و دشیم رتدنلب و دنلب هظحل ره و تشذگیم اهرد فاکش و دیلک
 .دینش دیرفآیم تشحو هرابود و درکیم

 .تفر کید لابند ،هدید بیسآ و هداتفا ییوشتسد يوت لوکین هک نامگ نیا اب يرامزر
 ولج گنردیب و دنادرگرب بقع هب ار وا شاهناش اب کید هک نآ زا شیپ ،دید يرامزر هچنآ
 .دوبن قافتا کی لصاح ،دناشوپب ار وا دید

 و دروخیم ناکت رگید يوس هب وسکی زا و دوب هدز وناز نیمز يور مامح ناو رانک لوکین
 -يدش دراو ایند نیا رد نم یصوصخ میرح اهنت هب و يدمآ هک ییوت نیا« :هک دزیم دایرف
 هچرگا ،مشکیمن تلاجخ مه چیه -مشوپیم ار نیمه وت رطاخ هب .دولآنوخ يهفالم اب
 و میتفرگیم نشج خیروز يهچایرد رب هک هناقمحا ياهزور نآ يهمه .تسا فسات يهیام
 میایب و مشوپب هفالم کی هک متساوخیم نم و دندوب اجنآ هک یقمحا ياهمدآ نآ يهمه
 »...تشاذگن سکچیه یلو

 »!نک لرتنک ار تدوخ«
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 نم زا و دندروآ لنش میارب و متسشن ییوشتسد نیمز يور نم رطاخ نیمه هب ...«
 »؟منکب متسناوتیم راکچ .مدیشوپ مه نم .مشوپب هک دنتساوخ

 »!لوکین ،نک لرتنک ار تدوخ«
 طقف -دوب رید رگید مه عقوم نآ – یشاب مقشاع هک متشادن راظتنا وت زا تقوچیه نم«
 یهاوخب نم زا هک ینوخ ياههفالم اب ،نم یصوصخ میرح اهنت هب ،وشن ییوشتسد دراو
 ».منک ناشکاپ

 »...وش دنلب ،نک لرتنک ار تدوخ«
 .دش هتسب مکحم ییوشتسد رد هک دینش اجنآ زا و تشگرب نمیشن قاتا هب يرامزر
 تلویو هک هدوب يزیچ نامه نیا هک دیمهف ،دیزرلیم و دوب هداتسیا قاتا نایم هک روطنیمه
 ندینش اب و تشادرب ،دزیم گنز هک ار ینفلت .هدید »اناید الیو« ییوشتسد وت وکسیککم
 یلاحشوخ زا دوب کیدزن ،دوب هدرک لابند رویاد نامتراپآ ات ار وا در هک یلک سلاک يادص
 شدوخ قاتا هب اهنت دیسرتیم نوچ ،الاب دیایب تساوخ وا زا و تشادرب ار شهالک .دنک هیرگ
  .دورب

 
1. Roscoe Arbuckleییافوکش جوا ماگنه هک متسیب نرق ییاکیرمآ يدمک رگیزاب 
 مان هب اهنامهم زا یکی نشج نیا رد .دماجنایم ییاوسر هب هک دهدیم ياینامهم شايرنه
 هب یکمک هاگداد مکح دنادیم هانگیب ار وا هاگداد هکنآ اب و دوشیم هتشک یپار اینیجریو
 .دنکیمن شاهفرح رد وا تیقفوم يهمادا
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 ،دش خیروز دراو راب نیتسخن يارب رویاد دراچیر رتکد یتقو 1917 لاس راهب رد
 نیا مه گنج نامز رد اتح .يدرجم يهلق و درم يارب یبوخ نس ،دوب هلاس ششوتسیب
 هدش جرخ شیارب يدایز يهیامرس و دوب یشزرااب مدآ اریز دوب یبوخ نس کید يارب نس
 ساسحا هتشذگ رورم اب دعب اهلاس .داد تسد زا ياهلولگ کیلش اب ار وا دشیمن و دوب
 هچرگ ،دزیرگب گنج ياهبیسآ زا لماک هتسناوتن مه نما نیمزرس نیا رد اتح هک درکیم
 هدیقع نیا هب 1917 لاس رد هتبلا -دسانش زاب دوخ رب ار گنج قیقد ریثأت تسناوتن هاگچیه
 .تسا هدناسرن وا هب یبیسآ هنوگچیه گنج هک تفگیم زیمآترذعم ینحل اب و دیدنخیم
 انب و دناسریم نایاپ هب ار شتالیصحت ،دنامیم خیروز رد دیاب شزومآ شخب ریدم روتسد هب
 .تفرگیم ار شیارتکد دوب هدیچ هک ياهمانرب هب

 يوس زا و جاوما اب ایزتیروگ يهیحان رد وس کی زا شیاهزرم هک دوب ياهریزج سیئوس
 ياج هب راب نیتسخن يارب ییوگ .دوب هدش هتسش لیس اب »هنا« و »مُس« یحاون رد ،رگید
 ياههناخهوهق رد هک ییاهدرم .دندوب هدش بذج سیئوس ياهتلایا هب اههناگیب ،اهرامیب
 .دندوب رفاسم ياهناگرزاب و ساملا ياههدنشورف دیاش ،دندرکیم چپچپ ونژ و نرب کچوک
 ناشخرد ياههچایرد نایم هک ار گرم مد و اپ کی ،انیبان ياهمدآ زا رپ ياهراطق همه اما
 تشپ قربوقرزرپ ياههیمالعا .دندوب هدید ،دنتشذگیم رگیدکی رانک زا لتاشون و سناتسنک
 نادرم اب –1914 لاس رد سیئوس هک دادیم ناشن اههاگشورف و اهیشورفوجبآ يهرجنپ
 اهیناملآ هب مشخ اب اههوک يالاب زا هک ییاهدرمریپ و دندرکیم قیوشت یشنمدد هب هک یناوج
 دوب نیا فده ؛هدرکیم عافد دوخ ياهزرم زا دندوب هدش هریخ زیگنافوخ ياهيوسنارف و
 یمهس نامز نآ رادریگاو هوکش و لالج زا مه روشک نیا هک دنهدب نانیمطا سیئوس هب هک
 کلوگنا ار گنج اکیرمآ یتقو و دنتخاب گنر اههیمالعا ،یهورگ راتشک يهمادا اب .دربیم
 .دش هدزتفگش يرگید روشک ره زا شیب شاهدناوخرهاوخ يروهمج ،درک

 نتفرگ زا سپ 1914 لاس رد :دوب هدید ار گنج يهیشاح طقف نامز نآ ات رویاد رتکد
 نطو هب شلیصحت لاس نیرخآ يارب .دمآ ندنل هب تکیتنک زا دروفسکآ یلیصحت يهیسروب
 رگا هک نامگ نیا اب 1916 لاس رد .تفرگ زنیکپاه زناج هاگشناد زا ار شکردم و تشگرب
 نامز نآ اتح .تفر نیو هب ،دمآ دهاوخ رد اپ زا یبمب اب ماجنارس گرزب دیورف دنکن هلجع
 یفاک يهزادنا هب تسناوت کید همه نیا اب .دوب هداتفاراکزا راتشک و گنج یپ زا نیو مه
 دسیونب ياهلاسر ،دنیشنب فیتشانمد نابایخ رد شقاتا يهشوگ رد و دنک هیهت لاغز و تفن
 رد هک دش یباتک ساسا ،درک شایسیونزاب هرابود هک اهدعب اما .دربب نیب زا ار نآ سپس و
 .دیسر پاچ هب خیروز رد 1920 لاس
 يهرود نیا و تسام ینامرهق يهرود ای هوکش يهرود هک میراد ياهرود یگدنز رد ام رتشیب
 و تسابرلد يدرم هکنیا نآ و تسنادیمن ار زیچ کی کید اما .دوب رویاد کید ینامرهق
 نویهوین رد هک یلاس نیرخآ رد .تسا لومعمان دراذگیم شنوماریپ ياهناسنا رب هک يریثات
 .دنام شنهذ رد هشیمه يارب هک یمسا -دیمان »لابقاشوخ کید« ار وا یکی دوب

 کید« :تفگیم بل ریز و دزیم مدق تخوسیم شقاتا رد هک ياهدنک نیرخآ يهلعش رود
 سکچیه ینک شفشک وت هکنآ زا شیپ .رسپ ،يدز فده هب !هدنگ يهزانج ،لابقاشوخ
 ».تشادن ربخ شندوب زا اتح
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 ،دشیمن ادیپ لاغز نادنچ شقاجا شتآ نتشاد هگن نشور يارب هک 1917 لاس زاغآ رد
 یباتک ره اما ؛دنک مرگ ار شقاتا ات دنازوس ار دوخ عجرم ياهباتک زا دلج دص دودح کید
 دوب عمج رطاخ و دشیم نئمطم نآ لماک بذج و مضه زا دیاب ،تشاذگیم شتآ رد هک ار
 لاس جنپ تسناوتیم ،تشاد شزرا رگا نمض رد ،تسا باتک تایوتحم زا ياهدیکچ دوخ هک
 دشیم مزال رگا و درکیم رارکت زور و بش زا یتعاس ره رد ار راک نیا .دنک شاهصالخ رگید
 شمارآ هب هک هوژپشناد کی ییاهنت و توکس رد و دیچیپیم دوخ رود ار شیاپ ریز شرف
 .دشیم مامت دیاب مه توکس نیا الاح اما ،درکیم راک ،تسا هیبش یتشهب

 رد الاح و ،دوب نویهوین رد هقلحراد تاکرح نیرمت نویدم ار شندب يارذگ تمواقم نیا
 کی رد مه اب ،ترافس مود رفن ،زنیکلا و وا .دنک انش بوناد رد تسناوتیم ناتسمز نیمه
 يهمه هک دندزیم رس اهنآ هب مه بیجن رتخد ود یهاگهگ و دندرکیم یگدنز نامتراپآ
 دایز مه ترافس دنمراک اب شاهطبار اتح ،دوبن یلیخ هک دنتخاسیم ار وا یعامتجا طباور
 ،درک داجیا شنهذ درکراک تیفیک هب تبسن ار دیدرت نیتسخن زنیکلا دا اب شاهطبار .دوبن
 مسا هک يزنیکلا ،دیدیمن وا و شدوخ نهذ درکراک تیفیک نایم ینادنچ توافت نوچ
 .تشاد رطاخ هب نویهوین رد ار ییاکیرمآ لابتوف يهتشذگ لاس یس ياهمجاهم يهمه

 ردقنیا دیابن وا ،دشاب گنرز ياهدرم نآ زا یکی دناوتیمن لابقاشوخ کید و ...«
 يرامیب ،دنکن شیارب ار راک نیا یگدنز رگا .دوش بارخ یمک دیاب اتح و دشاب ملاسوحیحص
 هک تسا رتهب لاح ره هب ،دنکب تسناوت دهاوخن ینیبمکدوخ يهدقع ای یگتسکشلد ای
 ».دشاب رتلباق مه شاهیلوا راتخاس زا هک دوش میمرت يروط دعب و دنکشب

 -دیمانیم »ییاکیرمآ« و ،هجوم رهاظ هب ار نآ و درکیم هرخسم ار دوخ لالدتسا کید
 تسنادیم همه نیا اب .تساخیمرب شندوب ییاکیرمآ زا وا قطنمیب يزادرپترابع يهویش
 .تسوا ندوب لماکان شندوب ملاس ياهب هک

 نیرتهب ،مکدوک« :دیوگیم یکشم اصع رگوداج ،يرکت مایلیو ي»هقلح و زر« يهصق رد
 ».تسیتخبدب یمک يوزرآ ،منکب وت يارب مناوتیم هک ییوزرآ

 متسناوتیم هچ نم :تسجیم هناهب شدوخ لالدتسا يارب کید یحور تالاح یخرب رد
 يارب ار ياهردمنهج ره ،همه و تسشن تسب هناخقودنص رد نوتسگنیویل تپ یتقو منکب
 هک نم تروصنیا ریغ رد هک مدش هدنرب تاباختنا رد هک دش نیا ؟دنتشگ وا ندرک ادیپ
 دیاب نم و دوب بسانم و بوخ وا .مدروآیمن تسد هب ار 1وهیلا ماقم متخانشیمن ار سکچیه
 رد ندش هدنرب يارب یسناش هک مدرکیم رکف رگا .مدشیم ناهنپ هناخقودنص رد وا ياج هب
 بترم »رسرم« اههتفه نآ مامت رد اما .مدشیم ناهنپ هناخقودنص رد دیاش مراد تاباختنا
 ار میاپ ملق رگا اما .تسا نم اب الماک سناش هک متسنادیم مه دیاش .دمآیم نم قاتا هب
 .مدیسریم ،دوب مقح اعقاو هچنآ هب ،مداتسیایم نآ ربارب رد و متسکشیم

 نیا يور ییاینامور ياهرکفنشور زا یکی اب هاگشناد رد شیاهینارنخس زا دعب الومعم
 يدهاش چیه« :تفگ و داد نانیمطا وا هب هرابود ییاینامور رکفنشور و درکیم ثحب عوضوم
 ینعم هب »شکمشک« راچد گنوی لراک لثم یکی ای هتوگ هک دهد ناشن ات درادن دوجو
 ،ورین ،هظفاح هب و يدنمشناد کی وت ،یتسین یلایخ فوسلیف هک وت .دشاب شايزورما
 تیارب دوخ يهرابرد تواضق نیا .يراد زاین میلس لقع هب هژیو هب و يوق تیصخش
 ینکروگ ناویح زغم يور لاس ود تدم هب هک متخانشیم ار یسک -دوب دهاوخ نیرفآلکشم
 يرگید سکره زا ناویح نیا زغم يهرابرد وا شناد يدوز هب هک دوب دقتعم و درکیم راک
 ار يرشب شناد يهنماد وت هک متفگیم و مدرکیم ثحب وا اب هشیمه نم .دوب دهاوخ رتشیب
 ینامز .ینکیم راک يدرف حیجرت و يرواد يهیاپ رب طقف هکلب ،يربیمن شیپ ولج تمس هب
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 ،يرگید سک زا هزات نوچ -دندرک در ار نآ ،داتسرف یکشزپ يهلجم يارب ار شراک لصاح هک
 ».دندوب هتفریذپ عوضوم نیمه اب ياهلاسر

 اپرازه ندرک زهجم يارب وا لیشآ هنشاپ و تشادن ینادنچ بیع دمآ خیروز هب هک کید
 شايریذپانبیسآ و يدبا تمالس و تردق يهرابرد مهوت زا ییایند اب اما -دوبن یفاک مه
 ياهلسن روک سفن هب دامتعا لثم هک تلم کی مهوت ؛اهناسنا یتاذ یبوخ يهرابرد ،دمآ
 هک دندرکیم همزمز غورد هب ار زاوآ نیا ناشیاههچب شوگ رد هک دوب زرم ناردام یپردیپ
 هب هک دنداد روتسد وا هب ،تفرگ ار شکردم هک نآ زا دعب .تسین یگرگ هبلک رد تشپ
 .ددنویپب »بوا -روس – راب« ناور و باصعا زاسون ناتسرامیب

 ار وا ترفن عوضوم نیا هک ینیلاب يهبنج ات تشاد ییارجا يهبنج رتشیب راک هسنارف رد
 مزال داوم و درک لماک ار یکچوک عجرم باتک و درک روج یتصرف ناربج يارب .تخیگنایمرب
 خیروز هب فیلکت هنوگ ره زا دازآ 1919 راهب رد نیاربانب .دروآ درگ ار شايدعب راک يارب
 .تشگرب

 نامرهق هک مینادیمن زونه یلو تسا همانیگدنز کی زا يدومن دش هتفگ نونکات هچنآ
 یتشونرس يارب هک تسا هدامآ ،هدیملاو شایهدنامرف قاتا رد انلاگ رد هک تنارگ لثم هصق
 غلاب ِناگتخیهرف نایم رد یناوج رد هک یسک ریوصت ندید نمضرد .دوش هدناوخارف هدیچیپ
 رایسب ،هدش هریخ ینیبزیت و دنمورین ،یتاساسحا سانشان صخش هب زورما و هدوب سانشرس
 .دش عورش اجنیمه زا رویاد کید ینامرهق يهرود نامگیب اما .تسا هدننکجیگ

1.Eliho ادخهد يهمانتغل .دوب بویا مالک قادصم هک ربمایپ بویا ناتسود و ناوریپ زا. 
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 ياهبآ و نروهشیبلآ نامسآ رد بروم ياهربا اب ،دوب لیروآ هام رومن ياهزور زا یکی
 زور ود زا کید .تسین تهابشیب ییاکیرمآ ياهرهش هب خیروز .نآ تسپ ياهنیمز رد دکار
 ياههچوک رد هک دوب یسح نامه نیا .تشاد ياهدرکمگ دوب هدمآ رهش نیا هب هک شیپ
 هتشذگ ،خیروز رد اما .دوبن نیا زا شیب يزیچ اجنآ رد و دوب هدمآ شغارس هب هسنارف گنت
 و اههاگارچ هب ار هاگن هک ییاهماب -دوب مه رگید ياهزیچ یلیخ رهش دوخ زا
 بیش یگدنز و ،درُبیم رترود ياههپت كون هب اجنآ زا و دناشکیم اهواگ گنیریجگنیریج
 اهنیباکهلت و اهيزاببابسا اب ،پلآ ياهنیمز .اهلاتسپتراک زا یتشهب يوس هب دوب يدنت
 ناتخرد اب دوب هسنارف رد هک روطنآ ،دوبن دوجو اجنیا رد دنلب سوقان و کلف و خرچ و
  .دیچیپیم مدآ ياپ رود اجنآ هک يروگنا

 ای هدشهدیرخ یقیسوم نرق کی یقیفلت تیفیک هب گروبزلاس رد کید راب کی
 يهیاپ يور ،مارآ یتقو خیروز هاگشناد ياههاگشیامزآ رد مه يراب ؛دوب هدرب یپ هدشهتفرگماو
 یسک نآ لثم هن ،دوب هدید يزاببابسا ياههدنزاس نوچمه ار دوخ ،درکیم راک يايزغم
 زنیکپاه زمرق و یمیدق نامتخاس فلتخم ياهشخب رد دابدرگ نوچ شیپ لاس ود هک
 هتفرگن ار وا يولج هاگشناد يدورو رد یسیع يهنوگادخ يهمسجم دنخشیر اتح و دیودیم
 .دوب

 ،راک نیا يارب مزال نایاپیب ربص و هزادنایب تقد رطاخ هب ار يزاسيزاببابسا شزرا نوچ
 .دنامب خیروز رد زین رگید لاس ود هک دش نآ رب ،تفرگیمن مک تسد

 زرلماد ناتسرامیب تمس هب و تفر نوریب هناخ زا سویروگیرگ ستنارف ندید يارب زور نآ
 نکاس تسیژولوتاپ ،ستنارف .درک تکرح ،دوب هدش انب خیروز يهچایرد رانک رد هک
 اومارت هاگتسیا رد ار وا کید .دوب رتگرزب کید زا یلاس دنچ ،وو تلایا دلوتم ،ناتسرامیب
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 .دوب توافتم هک یسدقم ياهمشچ اب ،تشاد ار ورتسویلگاک یشنمگرزب و یخلت .دید
 تشاد هزات یکشزپناور ملع هک ینامز و دوب سویروگیرگ يهداوناخ زا لسن نیموس ستنارف
 ستنارف .دراذگ انب ار »نیلاپارک« شگرزبردپ ،دمآیم نوریب خیرات ياهیکیرات لد زا
 غوبن رگا اتح .تسنادیم مسیتونپیه رتکد ار شدوخ و دوب تفصهرب و جازمیشتآ ،دنسپدوخ
 .دشاب یبوخ کشزپ تسناوتیم کشیب زونه ،دربیمن ثرا هب ار هداوناخ

 وت .نک فیرعت میارب گنج يهرابرد تاهبرجت زا یمک« :تفگ کید هب ناتسرامیب هار رد
 ار اهییاکیرمآ هلبا و امنناوج يهفایق نامه مه وت ،ینادیم ؟يدش ضوع هیقب لثم مه
 ».کید ،یتسین هلبا وت منادیم هک توافت نیا اب ،يراد

 ».دشاب هدش تریگتسد میاههمان ندناوخ اب دیاش – ستنارف ،مدیدن گنج زا يزیچ نم«
 يهلمح يادص ندینش اب طقف هک میراد ار یناسک ام – دنکیمن ضوع ار يزیچ نیا«
 ندناوخ اب طقف هک میراد مه يرفن دنچ .دناهدش راجفنا زا یشان كوش راچد رود هار زا ییاوه
 ».دناضیرم همانزور زا گنج رابخا

 ».تسا فرخزم هک نم رظن هب«
 هب ار فرخزم يهملک اجنیا رد و تساهرادلوپ ناتسرامیب ام ناتسرامیب اما ،دشاب دیاش«
 »؟ار رتخد نآ ای ینیبب ار نم يدمآ ،وگب ار شتسار الاح .میربیمن راک

 .دز ياهنایذوم دنخبل ستنارف و دندرک یهاگن مه هب مشچ يهشوگ زا
 .مدناوخیم ار اههمان نیلوا دیاب هک تسیعیبط« :تفگ شایمسر نحل و مب يادص اب
 رگید ار يدعب ياههمان هک تشاد نآ رب ار نم عوضوم تیساسح ،دش عورش تارییغت یتقو
 ».دش وت ضیرم المع وا و منکن زاب

 »؟تسا بوخ شلاح سپ« :دیسرپ کید
 ضیرم یسیلگنا و ییاکیرمآ ياهضیرم رتشیب شتسار ،تسا نم ضیرم ،بوخ یلیخ«
 ».دننکیم ادص يروگیرگ رتکد ار نم اهنآ .دنانم

 کی اعقاو ،شمدید راب کی طقف نم .میوگب تیارب رتخد نآ يهرابرد راذگب« :تفگ کید
 يورین مروفینوا هک دوب يراب نیلوا .هسنارف مورب و منک یظفاحادخ وت اب مدمآ هک ینامز .راب
 مارتحا يادا يارب ربورود متفر .مدش یبالق هک مدرکیم ساسحا و مدوب هدیشوپ ار ییایرد
 ».نیمه ،يداع ياهزابرس هب

 »؟شیدیشوپن زورما ارچ«
 ار رتخد نآ هک دش يروطنیا هصالخ .مدش صخرم شترا زا شیپ هتفه هس زا نم ،اقآ«
 ماهخرچود ات متفر تسا هچایرد رانک هک امش نامتخاس تمس هب ،مدش ادج وت زا یتقو .مدید
 ».مرادرب ار

 »؟رادیس نامتخاس -«
 »...دباتیم هوک نآ يور هام یتقو ینادیم ،دوب ییابیز رایسب بش ...«
 ».گزنرک هوک«
 ؛دشاب ضیرم رتخد نآ مدرکیمن رکف .مدروخرب یناوج رتخد و راتسرپ کی هب اجنآ ...«

 رتخد نآ .میدش ماگمه مه اب یمدق دنچ و مدیسرپ اومارت تکرح تعاس يهرابرد راتسرپ زا
 ».مدوب هدید لاح هب ات هک دوب يدوجوم نیرتابیز

 ».تسه مه زونه«
 يرکف چیه نم و هدیدن ییاکیرمآ مروفینوا تقوچیه تفگ .میدز فرح مه اب یمک«
 ياهظحل .درک بلج ار شهجوت انشآ يزادنامشچ ».مدرکن ندزفرح هملک دنچ نیا يهرابرد



دلارجزتیف تاکسا  

 وت يهزادنا هب زونه نم ،ستنارف ینادیم ،هک نیا زجهب ...« :داد همادا هرابود و دش تکاس
 هب و منک راهم ار مدوخ مناوتیمن وا ییابیز هب یهام صرق کی ندید اب و ماهدشن درس
 ».دندش ریزارس اههمان هک نیا ات دوب نیمه شاهمه .منکن رکف شنورد تایوتحم

 ،دتفیب قافتا وا يارب تسناوتیم هک دوب يزیچ نیرتهب« :تفگ ناجیه اب ستنارف
 .منیبب ار وت ات نییاپ مدمآ يراک ِغولش رایسب زور نیا رد لیلد نیمه هب .راذگ عون نیرتیقافتا
 شتسار .مینزب فرح مه اب یتدم ینیبب ار وا هک نآ زا شیپ ات مرتفد هب ییایب مهاوخیم
 راتسرپ نودب شتسار« :دوب ناجیه و قایتشا زا رپ شیادص ».يراک لابند مداتسرف ار وا نالا
 شنامرد متسناوت هک ملابیم یلیخ دروم نیا هب نم .رتتابثمک ضیرم کی اب ،شمداتسرف
 ».وت یقافتا کمک اب هتبلا ،منک

 و عرازم ياههاگارچ روراب ياهنیمز تمس هب خیروز يهچایرد دادتما رد ستنارف لیبموتا
 انش نامسآ یبآ يایرد لد رد دیشروخ .تفریم شیپ یقالیی ياههبلک اب هاتوک ياههپت
 يوب و شخبيداش ياهادص و اههمزمز اب ،ریوصت نیرتابیز اب یسیئوس ياهرد ناهگان .درکیم
 .دش رهاظ یشابکین و یشوخ يهزات و بوخ
 هک دوب ون نامتخاس ود و یمیدق نامتخاس هس زا ياهعومجم رلماد روسفورپ ناتسرامیب
 نیلوا نیا ،شايراذگانب نامز ،شیپ لاس هد .تشاد رارق هچایرد لحاس و هاتوک ياهپت نایم
 دنزب سدح تسناوتیمن ارذگ هاگن کی اب يدراوان چیه .دوب یناور نارامیب نردم ناتسرامیب
 زا شخب ود .تسایند نیا نیرفآمیب و رادیتساک ،هتسکشمهرد ياهمدآ هاگهانپ اجنیا هک
 زاونمشچ ییامن نآ هب روگنا ناتخرد و تشاد هدنبیرف یتماق اب ییاهراوید ناتسرامیب نیا
 يهدودحم هب دورو زا سپ .دندرکیم نیجو ار زره ياهفلع ،باتفآ ریز رفن دنچ .دادیم
 اهنآ يارب هک تشذگیم ینارامیب و شوپدیفس ياهراتسرپ رانک زا نیشام یهاگ ،ناتسرامیب
 .دندادیم ناکت تسد

 تعاسمین يارب ار وا و درک یهاوخرذع وا زا ،درب شرتفد هب ار کید ،ستنارف هکنآ زا سپ
 ياهباتک ،شراک زیم يور ياهقرو یسررب اب و دزیم رود ار وا قاتا کید .تشاذگ اهنت
 رد نیشیپ ریدم یسیئوس و نابرهم يهفایق هب ندش هریخ اب و نارگید ای و شگرزبردپ ،ردپ
 دولآدود قاتا .دنک يزاسزاب ار ستنارف هک درکیم یعس راوید يور یبارش زمرق سکع باق
 شنهذ ناهگان .دروآ نورد هب ار دیشروخ رون زا یطورخم و درک زاب ار يوسنارف يهرجنپ .دوب
 .دیخرچ رتخد نآ ،رامیب نآ يوس هب

 رتشیب همان نیلوا .دوب هدرک تفایرد همان هاجنپ وا زا کید هتشذگ هام تشه لوط رد
 ییاهزابرس يارب اکیرمآ زا اهرتخد هدینش هک دوب هتشون نآ رد و تشاد یهاوخرذع يهبنج
 هتفرگ يروگیرگ رتکد زا ار وا یناشن و مسا .دنسانشیمن ار اهنآ اتح هک دنتسرفیم همان
 ،هریغ و دسرپب ار شلاح و دسیونب یطخ دنچ کید يارب یهاگهگ رگا هک دوب راودیما و دوب
 .دوشن تحاران

 یلام« و »زارد گنل اباب« يهصق يور زا هژیو هب ،دوب ناسآ وا نحل صیخشت اجنیا ات
 اما .دوب لابقتسا دروم اکیرمآ رد هک یطاشنرپ و یتاساسحا ياههمان زا ياهعومجم ،»رگاوغا
 .دنداد تسد زا اهنآ هب ار ناشتهابش ییاج رد اههمان نیا

 اراکشآ و تفای همادا گنج نایاپ ات هک شخب نیلوا .دندشیم میسقت شخب ود هب اههمان
 الماک ،تفرگیم رب رد ار زورما ات نامز نآ زا هک مود شخب و دادیم ناشن ار وا یناور يرامیب
 بآ -روس -راب هب کید اههمان مود شخب نیا يارب .وا لماک دشر و غولب يایوگ و دوب یعیبط
 اههمان نیلوا زا اتح -دوب اهنآ ندیسر رظتنم هناقاتشم ریگلد ياههام نیا رد و دوب هدمآ
 .دنزب سدح هصق يور زا دناوتب ستنارف هکنآ زا رتشیب دوب ریثات تحت کید

)1( 
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 زیزع ناتیپاک
 يوسنارف مدرک رکف دعب .يدوب هفایقشوخ یلیخ مرظن هب ،مدید مروفینوا رد ار وت یتقو
 يارب و مدوب ابیز اهرتشیپ نم اما ،يدید ابیز ارم مه وت .درادن یقرف میارب تندوب یناملآ ای
-کچوک نودب ،ییایب اجنیا هب ،راکهانگ ،شرگن نآ اب هرابود رگا .مدرک شلمحت يزارد تدم
 داد هب ادخ ،ماهتخومآ فیرش درم کی اب نتفرگ طابترا يهرابرد نم هچنآ زا یهاگآ نیرت
 .يرتمارآ نارگید زا رظن هب وت اما .دسرب

)2( 
 وت .دناهنارتخد رتشیب هک مراد تسود ار ییاهرسپ طقف نم .هدنگ ياهبرگ لثم مرن
 .دندشیم ادیپ ییاهاج یگژیو نیا اب ییاهرسپ ؟ياهنارتخد

 دش مامت هک نیمه و مسیونیم وت يارب هک تسا ياهمان نیموس نیا ،دیشخبب ارم دیاب
 یلیخ هام رون يهرابرد مه نم .داتسرف مهاوخن زگره رگید هنرگو متسرفب تیارب يروف دیاب
 .منک ادیپ يدایز دهاوش مناوتیم ،مورب نوریب اجنیا زا مناوتب رگا و مدرک رکف

)3( 
 درد یلیخ نم رس .دنکیم قرف عوضوم ياهبرگ هک یتقو ات اما ،يرتکد وت هک دنیوگیم
 ،تسا نآ هاوگ دیفس يهبرگ اب یلومعم مدآ کی لثم نتفر هار ،شخبب ار نیا سپ ،دنکیم
 و ،نابز راهچ دوشیم یسیلگنا نابز اب و منزب فرح نابز هس هب مناوتیم نم .منکیم رکف
 دیفم همجرت راک يارب مناوتیم ینک مهارف هسنارف رد یتصرف نم يارب رگا هک منئمطم
 راهم همه رود هب هدیچیپ مکحم يدنبرمک اب ار زیچهمه زور ره مناوتیم هک منئمطم ،مشاب
 و تسا هبنش زورما .اجنیا هبنشراهچ لثم ،منک

)4( 
 .ياهدش هتشک مه دیاش و يرود یلیخ وت و
 نم هب هک نآ رگم .دوب مهاوخ زبس يهپت نیا رد هشیمه نم ،نم شیپ درگرب زور کی
 .مسیونب ياهمان ،مدوب شقشاع هشیمه هک مردپ يارب هک دنهد هزاجا

 .تشون مهاوخ تیارب ،دش رتهب ملاح یتقو .تسین بوخ ملاح زورما ،شخبب
 شاب شوخ
 .نراو لوکین
 .زیچهمه تباب ترذعم ضرع اب
)1( 
 رویاد ناتیپاک
 اما .تسین بوخ نم تیعضو لثم يایبصع رایسب تیعضو يارب يواکدوخ هک منادیم
 اهزور نآ ،دوب شیپ یتدم ای هتشذگ لاس .متسه یتیعضو هچ رد نم هک ینادب مراد تسود
 نابایخ وت اهنت ای منزب فرح اهتمدخشیپ اب متسناوتیمن هک مدوب يروط ،مدوب وگاکیش رد
 هک دوب یسک يهفیظو نیا .منک راکچ دنیوگب نم هب نارگید مدوب رظتنم هشیمه ،مورب هار
 فصن طقف اهنآ -تسنادیمن ار زیچهمه سکچیه اما .دوش ییامنهار دیاب روک .دیمهفیم
 عمج ود اب ار ود هک مدوب نآ زا رتجیگ مه يروطنیمه نم و دندادیم ناشن نم هب ار هار
 هب .دیمهفیم ارم تیعضو وا و يوسنارف يرسفا -دوب بوخ رفن کی .مسرب باوج هب و منک
  و تسا کچوک یلیخ نیا« :تفگ و داد یلگ نم

)2( 
 و ضیرم نم و درک رود نم زا ار نآ دعب اما .میدوب تسود ام ».دوشیمن كرد تقوچیه
 هک كرادناژ يهرابرد دوب ياهنارت .دهدب حیضوت نم هب هک دوبن سکچیه و مدش رتضیرم



دلارجزتیف تاکسا  

 نوچ ،دروآیمرد ار مکشا طقف نوچ دوب یسنجدب طقف نیا اما دندناوخیم نم يارب بترم
 عقوم نآ اما ،دندرکیم هراشا مه شزرو هب هرسکی .تشادن یبیع چیه نم زغم عقوم نآ
 و متفر و متفر و مداتفا هار هب ناگیشیم راولب رد يزور ماجنارس .تشادن تیمها میارب
  راوس اما .دندرک لابند ارم لیبموتا اب تبقاع ات مدرک يورهدایپ اهرتمولیک

)3( 
 نآ زا دعب .دناهدمآ اهراتسرپ هک مدید و دندناشک نیشام يوت ارم روز هب ماجنارس .مدشن
 .دتفایم یقافتا هچ نارگید رد هک ممهفب متسناوتیم نوچ ،مدیمهف ار زیچهمه مکمک نامز
 ییاهرتکد اب منامب اجنیا هک دراد يدوس هچ نم يارب و .مایعضو هچ رد هک ینیبیم الاح
 .ماهدمآ اجنیا هب اهنآ زا ییاهر يارب نم هک دننکیم مبیغرت ییاهزیچ هب هفقویب هک
 یلیخ .دربب اجنیا زا ارم و دیایب هک متساوخ وا زا و متشون ياهمان مردپ يارب زورما نیاربانب
 هک ملاحشوخ

)4( 
 یلیخ دیاب راک نیا .ناشدیتسرفب و دینک هنیاعم ار مدرم هک دیراد تسود یلیخ امش
 .دشاب بلاج

 
 :دسیونیم يرگید يهمان رد هرابود و
 
 میارب یگزات هب .یسیونب ياهمان میارب يداد ار تايدعب ناحتما هکنآ زا دعب تسا نکمم
 هب متسکش ار همه نم و منکن شومارف ار میاهسرد ات دنداتسرف نوفامارگ هحفص دنچ
 .دنمهفن اهراتسرپ ات دندوب یسیلگنا نابز هب .دننزیمن فرح نم اب اهراتسرپ لیلد نیمه
 نم هک دوب نیا وا یعقاو روظنم اما ،منکیم ناخاچ نم هک تفگیم وگاکیش رد يرتکد
 هناوید یلیخ نم اهزور نآ اما .تسا هدیدن يدروم نینچ زگره رتشیپ وا و مششتفج
 منزیم رخآ میس هب یتقو ،دیوگیم هچ وا هک تشادن یقرف میارب لیلد نیمه هب و مدشیم
 بش نآ .مرتخد نویلیم کی نم هک دنیوگب رگا اتح دنیوگیم هچ اهنآ هک درادن یقرف میارب
 قشع نیا نم رظن هب ،بخ .منک يزاب یهدیم دای نم هب هک یتفگ

)2( 
 مرگ ار ترس اهناحتما هب وت يهقالع هک ملاحشوخ ،يراب .دشاب دیاب ای تسه ،تسا
 .دنکیم

 .يزیچهمه وت
 
 نراو لوکین
 
 ياهگنهابرض ِنیمک رد يدیماان ياهگنرد اهنآ نایم رد هک دوب مه يرگید ياههمان
 .دوب رتنیگمغ

)1( 
 زیزع رویاد ناتیپاک
 مرظن هب و مروآ يور وا هب هک مرادن ار يرگید سک نوچ مسیونیم وت يارب لیلد نیا هب
 مه وت رظن زا دیاب مرامیب نم هک تسا نیا يایوگ نارگید رظن زا هرخسم تیعضو نیا رگا
 متسه مه هدشریقحت و هدناماو نم نآ رب هوالع و هتفر نیب زا لماک نم یناور لکشم .دشاب
 و دندرک مشومارف مرش لامک اب ماهداوناخ .دنتساوخیم اهنآ هک تسيزیچ نامه دیاش هک
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 ندرک دومناو و ماهدیشک یفاک يهزادنا هب .درادن هدیاف اهنآ زا يزوسلد ای کمک تساوخرد
  و تسا تقو فالتا طقف ،تسا ریذپنامرد نم یناور لکشم هک نیا هب

)2( 
 .دزادنایم رطخ هب ارم یتمالس
 حالص سکچیه هک لیلد نیا هب طقف ،متسه اههناویدهمین الثم ناتسرامیت نیا وت الاح

 رتشیپ تسیچ ملکشم منادیم نالا هک روطنآ رگا .دیوگب نم هب ار تیعقاو يهمه هک هدیدن
 ییاهنآ اما ،مايوق یلیخ نوچ ،متسیاب شربارب رد متسناوتیم منکیم رکف ،متسنادیم مه
 .دننک هاگآ ارم هک دندیدن حالص ،دنتفگیم دیاب هک

)3( 
 دننیشنیم اجنآ اهنآ ،ماهتخادرپ نآ نتسناد تباب یفازگ ياهب نینچ و منادیم هک الاح و
 هب .متشادیم داقتعا متشاد داقتعا هچنآ هب دیاب نم هک دنیوگیم ناشیگس ياهیگدنز اب و
 .ممهفیم نالا نم اما ،دیوگیم ار نیا اهنآ زا یکی هژیو

 رود ،دنتسه سلطا سونایقا يوس نآ رد هک مناتسود و هداوناخ زا و میاهنت هشیمه
 ناونع هب يراک نم يارب یتسناوتیم وت رگا .منزیم هسرپ اجهمه رد جیگهمین ماهداتفا
 لثم ار یناملآ و هسنارف ياهنابز( ،ینک اپ و تسد مجرتم

)4( 
 رد ای )منادیم ییایناپسا مه یمک و ییایلاتیا يدودح ات و مدلب روشک ود نیا نایموب
 شزومآ دیاب یکی نیا يارب هتبلا ،هدیدشزومآ راتسرپ کی ناونع هب ای خرس بیلص سنالوبمآ
 .دوب دهاوخ ترستشپ ریخ ياعد یلک تقو نآ منیبب

 :هرابود و
 وت رظن هک وگب نم هب لقادح ،يریذپیمن دتفایم هک یقافتا يهرابرد ارم حیضوت رگا
 اهزور نیا هک ياهرخسم يهفایق نآ هن ،يراد ینابرهم ياهبرگ تروص وت نوچ ،تسیچ
 رد هک زور نآ یگنشق هب ،داد نم هب وت زا یسکع يروگیرگ رتکد .تسا هدش دم اهاجنیا
 .يدوب رتناوج رظن هب اما ،دوبن يدوب مروفینوا نآ

 
 نم ناتیپاک
 -ینادیمن هتسیاش ار اهراتسرپ هک ملاحشوخ یلیخ .درک ملاحشوخ یلیخ تلاتسپ تراک
 مدید ار وت هک ياهظحل نیلوا نامه زا .منکیم كرد یبوخ هب ار وت تشاددای نم هک هآ
 .ینکیم قرف همه اب هک مدرک ساسحا

 
 زیزع ناتیپاک
 رانک رد ،تسا نیمه طقف نم لکشم .رگید يروج ادرف و منکیم رکف روج کی زورما
 اب وت بناج زا ار ياهناسانشناور داهنشیپ هنوگ ره .بسانت نتشادن و راوهناوید ياهیچیپرس
 تولخطایح رد« زاوآ و دنشکیم زارد ناشیاهمامح ناو رد اهنیا .مریذپیم زاب شوغآ
 نم ییوگ ،دنناوخیم ار »نک يزاب تدوخ يهناخ

)2( 
 چیه رس تشپ ای ور شیپ رد مناوتیم هک نیا ای منک يزاب نآ رد ات متشاد تولخطایح

 ار درم دوب کیدزن راب نیا .دندناوخ ار رعش نیا یشورفینیریش ناکد وت هرابود .مبایب يدیما
  .دنتشاد هگن ار متسد هک منزب وزارت گنس اب

 .مناوتب هک منآ زا رتتابثیب نوچ مسیونب تیارب مهاوخیمن رگید
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 .داد يور يرییغت ناهگان سپس و .دیسرن ياهمان و تشذگ یهام بیترت نیدب و
 ...مدرگیمرب یگدنز هب یمارآ هب -
 ...اهربا و اهلگ زورما -
 ...هدوب یگنج هک مدوبن هجوتم چیه نم و دش مامت گنج -
 ،دشاب یلقاع درم تسا دیفس يهبرگ لثم هک تاهرهچ تشپ دیاب !يدوب نابرهم یلیخ وت -

 ...یتسین نآ لثم وت ،داد نم هب يروگیرگ رتکد هک یسکع رد اما
 .متشاد یبیجع ساسحا هچ رهش کی يهرابود ندید اب ،میتفر خیروز هب زورما -
 .دوب ابیز یلیخ شرادگنز ياهتعاس اب نرب ،میتفر نرب هب زورما -
 ...مینک ادیپ خی لگ و دیفس نسوس ات میتفر الاب اههپت زا زورما -
 
 نیا ات .دادیم باوج ار همه کید اما ،دندیسریم يرتشیب يهلصاف اب اههمان نآ زا سپ
 :دیسر یکی هرابود هک

 .دشیم نم قشاع ،مدوبن ضیرم زونه هک یتقو ،میدق ياهزور ياهرسپ لثم یکی یکشاک
 .منک رکف تسد نیا زا يزیچ هب مناوتب ات درذگب اهلاس دیاش
 ،ینارگن زا یلیس و دمآ شغارس هب یگمیسارس ،دیسرن کید باوج یلیلد ره هب یتقو اما
 و ».ماهدرک تراسج دنکن« و »مدرب رس ار تاهلصوح الامتحا« :قشاع کی ینارگن لثم
 ».ياهدش ضیرم دنکن هک منکیم رکف اهبش«

 فعض رطاخ هب ،دش رتهب شلاح یتقو .دوب هتفرگ ازنآولفنآ يرامیب و دوب ضیرم اعقاو کید
 ،نآ زا سپ یکدنا .دادن باوج رگید ياههمان زا مادکچیه هب يرادا ياههمان زجهب یمسج
 شرس زا ار رتخد رکف بآ ـروس ـراب نیسناکسیو یهدنامرف زکرم یچنفلت طاشنرپ روضح
 هب يروخراهان رد و تشاد زمرق ياهبل اهیهگآ ياهسکع لثم یچنفلت رتخد .درک نوریب
 .دوب فورعم »دیلک هحفص« هب يروآمرش زرط

 سیئر وا هک درکیم نامگ کید .تشگرب شراک قاتا هب ینیبگرزبدوخ ساسحا اب ستنارف
 نداد مظن يارب ندز فرح هدرمش ياههملک و دنلب يادص اب ،تسا ناتسرامیب يارب یبوخ
 .دوب شررضیب و هزادنا زا شیب رورغ یپ زا هکلب ،دوبن وا مشخ يهناشن اهرامیب و اهراتسرپ هب
 .دادیم زورب رتمک و درکیم راهم ار شایعقاو تاساسحا الومعم وا

 و منادب وت يهرابرد مراد تسود هتبلا ،رتخد نآ اما و« :تفگ و تسشن شایلدنص يور
 مدنام رظتنم یلیخ نوچ مینزیم فرح رتخد نآ يهرابرد لوا اما ،میوگب مدوخ زا نینچمه
 ».منزب فرح شاهرابرد وت اب ات

 ندرک وروریز زا سپ اما ،درک ادیپ ذغاک ياهتسد اهنآ يالهبال و تشگ ار اههشوپ يهسفق
 هب ار هصق ضوع رد و تشاذگ شزیم يور ار اهنآ و دنمحازم رتشیب اهنیا دیمهف اهذغاک
 .درک فیرعت کید يارب شدوخ نابز

 
3 

 ياقآ مسا هب نازول زا ییاکیرمآ ياهدازبیجن و رلماد رتکد شیپ مین و لاس کی هب کیدزن
 رارق و دنتشون هتسبرس يهمان دنچ مه يارب ،وگاکیش رد نراو يهداوناخ زا ،نراو ورِود
 .دندمآ ناتسرامیب نیا هب شاهلاس هدزناش رتخد ،لوکین اب نراو ياقآ يزور .دنتشاذگ يرادید
 ،تشاد هرواشم يهسلج رلماد رتکد اب نراو ياقآ یتقو و دوب لاحدب اراکشآ لوکین نامز نآ
 .دنادرگیم ناتسرامیب طایح ربورود ار وا لوکین هارمه راتسرپ
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 هتفگ ستنارف هب رلماد رتکد .تشاد لاس لهچ زا رتمک و دوب هفایقشوخ رایسب نراو ياقآ
 یلیخ« و هدیزرو ،هناشراهچ ،دنلبدق :تسییاکیرمآ بوخ يهنومن کی رظن ره زا وا هک دوب
 هتسجرب شايرتسکاخ و تشرد ياهمشچ فک ياهگر ونژ يهچایرد رد ینارقیاق زا .»کیش
 هب اهنآ اب .تسا دلب ار ناهج نیا ياهزیچ نیرتمهم رظن هب هک دومنیم نانچ وا .دوب هدش
 هاگشناد رد شتالیصحت يهرود ندنارذگ رگنایب دوخ نیا هک دزیم فرح یناملآ نابز
 .دوب نیگهودنا تیرومأم نیا زا دیدرتیب و دومنیم یبصع رظن هب .دوب نگنیتوگ

 رتکد و راتسرپ يدایز دادعت هب ار وا .تسین ملاس ینهذ رظن زا مرتخد ،رلماد رتکد«
 يهزادنا زا شلکشم اما ،هدروخ مه شخبمارآ صرق هنومن دنچ نالا ات و مداد ناشن صصختم
 ».امش شیپ شمروایب هک دندرک شرافس يدایز ياهمدآ .هدش رتنیگنس نم لمحت و ربص

 ».وگب ار زیچ همه و نک فیرعت شلوا زا میارب الاح ،بوخ یلیخ« :تفگ رلماد رتکد
 يهداوناخ رد یگناوید دروم چیه منادیم نم هک ییاج ات مکتسد ،درادن لوا ارجام نیا«
 شردام ،دوب هلاس هدزای لوکین هک یتقو .نم يهداوناخ هن و شايردام يهداوناخ هن ،هدوبن ام
 ملعم و اهراکتمدخ کمک اب ،شردام مه و مدوب شردپ مه یعون هب نم و داد تسد زا ار
 ».ردام و ردپ ،مدوب ود ره شیارب -هناخرس
 ياهمشچ يهشوگ رد یکشا هرطق يهجوتم رلماد رتکد .دش نوگرگد شلاح فرح نیا اب
 .دروخ شغامد هب یکسیو يوب شسفن زا راب نیلوا يارب و دش وا

 دیدیم ار وا هک سک ره ،دندوب شقشاع همه -دوب ینتشادتسود یلیخ ،دوب هچب یتقو«
 باتک تشاد تسود .داش نشور ِزور لثم و دوب شوهاب و زیت هبرگ لثم .دشیم شقشاع
 هشیمه مرسمه هک دیآیم مدای .يراک همه -دنزب ونایپ ای دصقرب ای دشکب یشاقن ،دناوخب
 کی نم .درکیمن هیرگ اهبش هک دوب ياهچب اهنت نیا هداوناخ ياههچب نایم زا تفگیم
 »...لوکین -لوکین اما -لوکین اما ،درم هک رسپ کی و مراد مه رتگرزب رتخد

 .داد همادا ار وا فرح رلماد رتکد و دش تکاس
 ».دوب داش و شوهاب ،یعیبط ًالماک يهچب کی وا«
 ».ًالماک«
 هب یهاگنمین ،دیشک يدنلب هآ و داد ناکت ار شرس نراو ياقآ .دنام رظتنم رلماد رتکد
 .دش هریخ نیمز هب هرابود و درک رلماد رتکد

 مناوتیمن منکیم یعس هچ ره -هام هد مه دیاش ای هام شش ای شیپ هام تشه دودح«
 .دوب اجک و یک دز بیجع و هرخسم ياهراک هب تسد هک يراب نیلوا هک مروایب رطاخ هب
 نم يارب لوکین نوچ -تفگ نم هب ییاهزیچ کی هراب نیا رد هک دوب یسک نیلوا شرهاوخ
 ...« .تسا هتخانش رصقم ار وا یسک ییوگ هک تفگ هچاپتسد نانچ ار نیا ».دوب هدرکن یقرف
 ».دوب اهرکون زا یکی يهرابرد هثداح نیلوا .دوب ینتشادتسود رتخد نامه

 كولرش لثم ییوگ ،داد ناکت دییأت تمالع هب ار شکرابم رس رلماد رتکد ».هلب ،ناهآ«
 .دوش ناتساد دراو هلحرم نیا رد رکون کی طقف و رکون کی هک هتشاد راظتنا ،زملوه

 ».دوب یسیئوس نمض رد ،دوب نم اب اهلاس هک متشاد رکون کی نم«
 ياهرکف وا يهرابرد لوکین« :درک دنلب رلماد رتکد يهناتسرپنطو دییات ياوه هب ار شرس
 ار وا و مدرک رواب نم عقوم نآ هتبلا -دراد رظن شهب هک دوب هدرک رکف .دوب هدرک ياهرخسم
 ».دوب دنرچ شاهمه هک منادیم الاح اما ،مدرک جارخا

 »؟هدرک راکچ وا هک تفگیم لوکین«



دلارجزتیف تاکسا  

 هاگن اهنآ هب طقف .دنشکب نوریب يزیچ شزا دنتسناوتن اهرتکد -دوب زیچ نیلوا نیا«
 هک دوب نیا شروظنم نیقیهب اما .هدرک راکچ هک دننادب دیاب اهنآ ییوگ هک يروط ،درکیم
 ».تشاذگن یقاب کش ياج ام يارب مه ياهرذ -هدرک يزاردتسد وا هب یگزره يور زا درم نآ

 »!بجع«
 درم کی ناشتخت ریز هک دننکیم رکف و دننامیم اهنت هک ییاهنز يهرابرد نم هتبلا«
 زا تسناوتیم ؟دنکب ار رکف نیا لوکین دیاب ارچ اما ،مدوب هدناوخ ،اهفرح نیا زا و هدش میاق
 وت ام .دنک باختنا تساوخیم هک ار مادک ره ،دندوب شربورود هک ناوج رسپ همه نآ نایم
 -میتشاد ییالیو اجنآ ،وگاکیش کیدزن تسیناتسبات هاگحیرفت کی -میدوب »تسراف کیل«
 شتسود یلیخ مه اهنآ زا یضعب .درکیم يزاب سینت ای فلگ اهرسپ اب زور مامت لوکین و
 ».دنتشاد

 رلماد رتکد و دزیم فرح هدوسرف و هدشکشخ يدوجوم اب نراو ییوگ تدم نیا مامت رد
 هتسناوتیم شایناوجون ياهزور رد ینامز .دشیم هدیشک وگاکیش تمس هب بوانتم روط هب
 کنیا ،دزادرپب نامرد و یکشزپ راک هب اجنآ رد و دورب وگاکیش هاگشناد هب داتسا ناونع هب
 رد درخ رادماهس کی ياج هب و دشیم دنمتورث دیاش تفریم رگا هک درکیم رکف دوخ اب
 هک تفرگ رظن رد ار ششناد یتقو اما .دوب شدوخ ینامرد زکرم بحاص ،ینامرد زکرم نیا
 و مدنگ ياههعرزم نآ رساترس رد ،گرزب يهیحان نآ رد تقو مامت راک يارب شنامگ هب
 يهرابرد اهزور نآ اما .دیشوپ مشچ اجنآ هب نتفر زا ،دوب یفاکان و كدنا نایاپیب ياهرازغرم
 کیمرککم و تفیوس ،نراو ،نیرک ،دلیف ،رملاپ ،رومرآ ،گرزب ياهلادوئف يهداوناخ ،وگاکیش
 يهقبط نآ زا يدایز ياهرامیب نونک ات نامز نآ زا و دوب هدرک هعلاطم رگید يرایسب و
 .دندوب هدرک هعجارم وا هب كرویوین و وگاکیش یعامتجا

 يرامیب دیدش يهلمح راچد راب کی ..دش رتدب زور هب زور« :دزیم فرح نانچمه نراو
 »...هدرک تشاددای ار اهنآ زا یضعب شرهاوخ .دوب هناقمحا شیپ زا شیب شیاهفرح -دش
 فرح ییاهدرم يهرابرد هشیمه ابیرقت« .داد رتکد تسد هب ار هدش ات راب دنچ ذغاک یتشم
 رد ای تخانشیم هک تفگیم ییاهدرم زا الومعم ،دنتشاد ار وا هب هلمح دصق هک دزیم
 »...يرگید سک ره ای -دوب هدید نابایخ

 اههداوناخ هک یتشحو زا ،درک فیرعت وا يارب شاهداوناخ و دوخ هودنا و ساره زا سپس
 اکیرمآ رد هک يرثایب شالت همه نآ زا ،دنراد یتیعضو نینچ اب ندش ورهبور ماگنه هب
 دوب هدرک شراداو شرتخد يدوبهب يارب ناکم رییغت هب دیما هکنیا زا ماجنارس و ،دناهدرک
 .دروایب سیئوس هب یتشک اب ار وا و دنکشب ار ییایرد يورین ياههرصاحم يهمه هک

 نیا ناکما ،میدمآ هدحتم تلایا وانمزر اب« :دناهدمآ هچ اب هک درک صخشم توخن یمک اب
 :تفگ دولآمرش يدنخبل اب سپس ».لابقا یمک اب هتبلا ،مهدب ار رفس نیا بیترت هک متشاد ار
 ».درادن یشزرا هک لوپ ،فورعم لوق هب«

 ».درادن هک تسا مولعم« :تفگ يدرس اب رلماد رتکد
 هابتشا رگا و دیوگیم غورد يزیچ هچ يهرابرد و ارچ درم هک دوب تفگش رد رلماد رتکد
 هفایقشوخ درم نآ رد و قاتا ياضف رد هک دوب هچ ییوگغورد ياوهولاح نیا سپ ،درکیم
 هدرک هنخر هدیمل شایلدنص يور ناراکشزرو یگدوسآ هب شاینوتساف راولشوتک اب هک
 ياهلاب اب تسیناوج يهدنرپ ،تسيايدژارت نوریب ،اجنآ ،هیروف هام زا زور نیا رد ؟دوب
 .اوران و یحطس نینچ زیچ همه قاتا نیا رد اجنیا و هتسکش

 ناهگان ».نالا – هقیقد دنچ يارب – منزب فرح وا اب مراد تسود« :تفگ رلماد رتکد
 .درکیم رتکیدزن نراو هب ار وا نابز نیا ییوگ ،دنادرگرب یسیلگنا هب ار شیاهفرح
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 ستنارف و رتکد ،تشگرب نازول هب و تشاذگ ار شرتخد نراو هکنآ زا سپ زور دنچ اهدعب
 :دنتشون لوکین يهدنورپ رد

 میالع زا درم سنج زا سرت .يرامیب دشر هب ور و داح زاف ،ینرفوزیکسا :صیخشت
 .دشاب رظن ریز دیاب يرامیب ریس یسررب يارب ...تسین یتاذ هجو چیه هب و تسيرامیب

 
 هک دندوب رظتنم نوزفازور قایتشا اب نانچمه ستنارف و رلماد رتکد و تشذگیم اهزور
 .دنزب رس ناتسرامیب هب رگید يرادید يارب و دنک لمع شاهدعو هب نراو ياقآ

 وا زا مه زاب یتقو .تشون ياهمان وا يارب رلماد رتکد هتفه ود زا دعب و داتفین یقافتا چیه
 يوِو رد لته دنارگ هب ،دوب »هناقمحا« نامز نآ يارب هک دز يراک هب تسد ،دشن يربخ
 يوس هب تکرح و نادمچ نتسب لوغشم نراو ياقآ هک تفگ وا هب شراکتمدخ .درک نفلت
 هتشون ناتسرامیب ياپ هب نفلت یکنارف لهچ يهنیزه هک نیا هب هراشا اب یتقو اما .تساکیرمآ
 ياقآ و دمآ شوج هب رلماد رتکد رایتسد ندب رد سیرلیوت رصق نابهگن نوخ دش دهاوخ
  .دهدب باوج شنفلت هب هک درک راداو ار نراو

 یگتسب نیمه هب امش رتخد تمالس - تسيرورض دص رد دص اجنیا هب امش ندمآ«
  ».مریذپب یتیلوئسم هنوگچیه مناوتیمن نم .دراد

 مدرگرب يروف دیاب هک هدش نفلت نم هب .تساهنیا نامرد امش راک ،رتکد نک شوگ اما«
  ».اکیرمآ

 هدزن فرح هنوگنیا ،تشادن یکیدزن يهطبار وا اب هک یمدآ چیه اب نونک ات رلماد رتکد
 نآ رد ار دردرپ ییاکیرمآ درم هک داد وا هب ار رادشه نیسپاو راوتسا نانچ زور نآ اما ،دوب
 يهچایرد هب شدورو زا دعب تعاسمین نراو ياقآ ،رابنیا .درک میلست هب راداو طخ يوس
 شاهراوقشوخ تک ریز شیاههیرگ قهقه زا وا يهنادرم و بسانم ياههناش ،تسکش خیروز
 ار كانلوه يهصق تبقاع .دوب رتزمرق ونژ يهچایرد دیشروخ زا شیاهمشچ .دیزرلیم
  .درک فیرعت ناشيارب

 ».دش هچ منادیمن - منادیمن .دوب قافتا کی طقف نیا« :تفگ هتفرگ يادص اب
 نم باوختخت هب حبص زور ره هک دوب شتداع ،دوبن شیب ياهچبرتخد وا ،درم هک شردام
 کلفط نیا يارب ملد .دیباوخیم نم باوختخت نامه يور مه اهتقو یضعب و دیایب
 رگیدمه تسد ،میتفریم ییاج هب راطق ای لیبموتا اب هک تقو ره نآ زا دعب ،هآ .تخوسیم
 اب ار رهظ زا دعب زورما ایب« :میتفگیم مه هب یهاگ .دناوخیم زاوآ نم يارب وا .میتفرگیم ار
 يروجان يهنعط اب ».ینم لام وت حبص زورما ای میهدن تیمها سک چیه هب و میشاب مه
 كاپ ار ناشياهکشا ام ندید اب - يایلاع رتخد و ردپ هچ هک دنتفگیم مدرم« :تفگ
 دعب هقیقد هد و - میدش قاشع دوخ ًاعقاو ناهگان و - میدوب قاشع لثم تسرد ام .دندرکیم
 ،متسپ هزادنا نیا ات هک رطاخ نیا هب دیاش طقف - مشکب ار مدوخ متسناوتیم ،داتفا قافتا نآ
 ».متشادن یشکدوخ تئرج

 لاس یس هک ياهدیرپگنر مارآ يهدازبیجن نآ و وگاکیش يهشیدنا رد مه زاب رلماد رتکد
 نیا ؟دش هچ دعب« :دیسرپ ،دوب هدز دید ار وا ياپارس شایسنپ کنیع اب ،خیروز رد شیپ
 »؟درک ادیپ همادا قافتا

 نک شومارف ،نک شومارف« :تفگیم طقف و دز شکشخ يروف رظن هب وا - وا !هن ،هن«
 ».نک ششومارف .تسین مهم .اپاپ

 »؟تشادن هارمه هب يدمایپ چیه«



دلارجزتیف تاکسا  

 تخس دمایپ نیا زجهب« .تفرگ ار شاینیب بآ راب دنچ و درک يرگید هاتوک قهقه ».هن«
 ».اسرفتقاط و

 تینابصع اب و داد هیکت شایلومعم رادهتسد یلدنص يور رلماد ،دش مامت ناتساد یتقو
 تسیب نیا مامت رد هک دوب یمالک ياهتواضق كدنا زا یکی نیا »!قمحا« :تفگ شدوخ هب
  :تفگ سپس .دروآ نابز هب راب نیتسخن يارب ،لاس

 حبص ادرف و ینارذگب اجنآ رد ار بش و يورب خیروز رد یلته هب هک مهاوخیم امش زا«
 ».نم شیپ ییایب هرابود

 »؟یچ دعب و«
 دریگ لغب رد ار یناوج كوخ تسناوتیم هک درک زاب ياهزادنا هب ار شیاهتسد رلماد رتکد
  :تفگ و

 ».وگاکیش«
 

4 
  :تفگ نراو هب رلماد .میراک ياجک هک میتسنادیم الاح« :تفگ ستنارف
 هنوگچیه و يریگب هلصاف ترتخد زا لاس جنپ مکتسد ،یمولعمان تدم يارب یناوتب رگا«
 یگتسکشمهرد نیلوا زا دعب ».میریذپیم نامرد يارب ار وا ام ،یشاب هتشادن وا اب ياهطبار
 .دنک زرد اکیرمآ هب ناتساد نیا يزور ادابم هک دوب نیا شاینارگن نیرتشیب رظن هب ،نراو

 تبقاع ینیبشیپ .میدنام رظتنم و میدیچ ار لوکین يهرمزور ینامرد يهمانرب هصالخ«
 دوبهب نامه اتح ،دوبهب دصرد ینادیم هک روطنامه – دوبن بوخ وا دوبهب و يرامیب
 ».تسا نییاپ یلیخ لاس و نس نیا اب ینارامیب رد یعامتجا

 ».دادیم ناشن ار وا دب لاح اههمان نیلوا« :تفگ وا فرح دییأت يارب کید
 ،منک راکچ هک مدوب ددرم ادتبا .دوب کینرفوزیکسا رامیب کی زراب يهنومن – دب یلیخ«

 بوخ وت يارب مدرک رکف دعب .هن ای دوش هداتسرف نوریب هب ناتسرامیب زا همان نیلوا مراذگب
 هب هک دوب وت يرظندنلب زا نیا هتبلا .مینکیم راک هنوگچ اجنیا رد ام ینادب هک تسا
 ».يدادیم باوج شیاههمان

 مه يدایز ياهسکع اههمان هارمه هب - دوب لگشوخ ردق نآ« :دیشک یهآ کید
 هب نتفگ يارب یفرح چیه نم و دمآیم اههمان نیا هک دوب هام کی دودح ادتبا .داتسرفیم
 اهرتکد فرح هب و شاب یبوخ رتخد” هک دوب نیا متشونیم شیارب هک يزیچ اهنت .متشادن وا
 ».نک شوگ

 هب هک دراد ار یسک اجنیا زا نوریب درکیم ساسحا اهباوج نیا اب - دوب یفاک نیمه«
 کیدزن وا هب یلیخ ایوگ هک يرهاوخ کی زجهب - تشادن ار سکچیه یتدم .دنکیم رکف وا
 يارب يرایعم اهتشاددای نیا - درکیم کمک ام هب اجنیا شیاههمان ندناوخ نمضرد .دوبن
 ».دندوب وا تیعضو شجنس

 ».ملاحشوخ«
 هک - تسنادیم تسدمه راک نیا رد مه ار شدوخ وا ؟هداتفا یقافتا هچ ینیبیم الاح«

 هرابود ار شتردق و تیصخش تابث میهاوخب هک یتقو رگم ،دنکیمن ضوع ار زیچچیه نیا
 يزورهنابش يهسردم کی هب ار وا دعب ،دوشیم دراو وا هب كوش نیا لوا .مینک یبایزرا
 عافد يارب نیاربانب - دننزیم فرح شرس تشپ اهرتخد هک هدینشیم اجنآ رد .دنتسرفیم
 هتشادن یتسد چیه راک نیا رد وا دوخ هک دهدیم شرورپ شنهذ رد ار هدیقع نیا شدوخ زا
 نآ رد هک ییایند هب ،دوشیم دراو یلایخ ییایند هب دعب هب عقوم نآ زا اما - تسا هانگیب و
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 هب ،دندوب رتدامتعا لباق و هتشاد ناشتسود رتشیب هک ییاهنآ و هدوبن بوخ يدرم چیه
 ».دندمآیم رتموش رظن

 »؟هدمآ شغارس هب تشحو و سرت يهلمح تقوچیه«
 .میدش رسدرد راچد ام ،دشیم یعیبط تشاد یتقو ،ربتکا هام دودح رد شتسار و ،هن«
 ،دنک راگزاس هدمآشیپ تیعضو اب ار شدوخ هک میدادیم شاهزاجا ،دوب هلاس یس رگا نوچ
 رتکد نیاربانب .دوش نوگرگد نورد زا و دوشب تخس میدیسرتیم هک دوب ناوج ردقنآ اما
 چیه هب نیا هتبلا .تسا تدوخ يهدهع هب وت تیلوئسم نالا” :تفگ وا هب تساروكر رلماد
 »دوشیم عورش اج نیمه زا وت یگدنز هزات - تسا راک رخآ نیا هک تسین ینعم نیا هب هجو
 دیورف ياههتشون زا یمک بیترت نیا هب ،دراد يایلاع نهذ ًاعقاو وا .رگید ياهفرح یلیخ و
 تقیقح رد .داد ناشن هقالع یلیخ اههتشون نیا هب رتخد .دایز هن هتبلا ،دناوخب ات داد وا هب ار
 ستنارف »تسا فرحمک یلیخ هک دنامن هتفگان اما .میدرک شزاونوزان هچب کی لثم ار وا
 ییاههمان نیرخآ رد هک تسا حرطم شسرپ نیا ام يارب ،بخ« :تفگ دعب و درک لمأت یمک
 ار ییاههشقن ای و شاینهذ تیعضو هک هتفگ يزیچ ،هداتسرف وت يارب خیروز زا شدوخ هک
 ».دنک نشور هدیچ هدنیآ يارب هک

  .درک رکف یمک کید
 روط هب و دیآیم راودیما رظن هب .مروایب ناتیارب ار اههمان مناوتیم دیهاوخب رگا - هن و هرآ«
 زا یهاگ .تسا کیتنامر و ییایؤر یگدنز يهنشت رتشیب اتح - تسیگدنز يهنشت یعیبط
 هک دمهفیمن زگره مدآ .شنادنز يهرود زا یکی هک دنزیم فرح يروط »هتشذگ«
 یعون وا یگدنز رد نم همه نیا اب .هبرجت نیا لک ای تسا نادنز ،تسا مرج ناشروظنم
 ».مکسورع

 نیمه هب .منکیم رکشت تزا هرابود و ممهفیم یبوخ هب ار وت تیعقوم نم ،تسا تسرد«
 ».منیبب ار وت نم ،ینیبب ار وا و يورب وت هک نآ زا شیپ متساوخیم لیلد

 .دیدنخ کید
 »؟نم يور درپب دنیبب هک ارم ینکیم رکف«
 وت .ینک راتفر مرن یلیخ وا اب هک مهاوخب وت زا متساوخیم هکلب ،تسین نیا مروظنم ،هن
 ».کید ،یباذج یلیخ اهنز رظن زا

 شمنیبب مهاوخب تقو ره - هدننکعفد و دوب مهاوخ میالم ،دشاب !دسرب مداد هب ادخ سپ«
 شاهنال وت دورب هک منکیم شراداو اهراک نیا اب .مراذگیم شیر هت و موجیم ریس هبح کی
 ».دوش میاق

 زا ار تراک رابتعا یهاوخیمن ًاعطق !روخن ریس« :تفگ و تفرگ يدج ار وا فرح ستنارف
 ».تسیخوش تیاهفرح زا یشخب هک منادیم هتبلا .یهدب تسد

 منکیم یگدنز هک ییاج شتسار ،بخ .مورب هار ناگنلناگنل مه یمک کی مناوتیم«
 ».درادن یباسح و تسرد مامح

 دوخ هب ياهفایق هک نیا ای - درک شمارآ ساسحا ستنارف ».ینکیم یخوش لک هب«
 ».وگب میارب تیاههمانرب و تدوخ زا الاح« .دش تحار شلایخ ییوگ هک تفرگ

 نیرتهب دیاش - موشب یبوخ واکناور هک تسا نیا نآ و ،ستنارف مراد همانرب کی طقف نم«
 ».نیمز يور واکناور

  .دنکیمن یخوش رابنیا کید هک دش هجوتم اما ،درک ینیشنلد يهدنخ ستنارف
 ار اعدا نیا هک تسا رتلکشم یلیخ ام يارب ،ییاکیرمآ مه رایسب و - تسیلاع یلیخ«

 خیروز و متسیایم اجنیا نم« .تفر يوسنارف يهرجنپ تمس هب و دش دنلب شیاج زا ».مینکب



دلارجزتیف تاکسا  

 شبادرس رد مگرزبردپ هک منیبیم ار رسنیم سورگ ياسیلک يهرانم – منکیم اشامت ار
 چیه رد تساوخیمن هک یسک ،هدیباوخ هیتاوال مدج وا يورهبور لپ تمس نآ رد .تسا نفد
 يهمسجم و يزتولاتسپ کیرنه مرگید دج زا ،تسياهمسجم وا کیدزن .دوش نفد ییاسیلک
 زا یهاگترایز اب میاد - تسیگشیمه هک تسیلگنیوز اهنیا يهمه تشپ و رشا درفلآ رتکد
 ».مايورهبور اهنامرهق

 .مدز يدایز ياهفرح طقف نم« .دش دنلب شیاج زا مه کید ».تسا تسرد ،هرآ«
 هک دنانیا قشاع هسنارف میقم ياهییاکیرمآ رتشیب .دوشیم عورش ون زا هرابود دراد زیچهمه
 ياهسالک رد رگا طقف مریگیم قوقح شترا زا ار لاس يهیقب – هن نم اما ،اکیرمآ دندرگرب
 يهدنیآ گرزب ياهدرم هک ياهیاپدنلب تلود نینچ يارب هلئسم نیا .منک تکرش هاگشناد
 هرابود .منیبب ار مردپ ات اکیرمآ موریم هام کی يارب دعب ؟تسا روطچ ،دسانشیم ار شروشک
 ».هدش داهنشیپ نم هب مه راک کی نمض رد - اجنیا مدرگیمرب

 »؟اجک«
 ».نکالرتنیا رد رلسیگ ناتسرامیب - امش يابقر شیپ«
 هتشذگ لاس لوط رد« :درک تحیصن ار وا ستنارف ».وشن کیدزن ناشهب میوگیم هک نم«

 -ادیش رامیب کی شدوخ هک رلسیگ .دنتفرگ راک هب ار ناوج ياهکشزپ زا رفن هد زا شیب
 نیا هک ینادیم هتبلا .دنناخرچیم ار ناتسرامیب شمناخ قوشعم و شمناخ اب تسا هدرسفا
 ».تسا زار کی

 نآ زونه ،دش هچ اکیرمآ هب نتفر يارب تایمیدق يهمانرب نآ« :دیسرپ یمرن هب کید
 اهرنویلیم يارب و كرویوین میورب میتساوخیم هک میوگیم ار همانرب نآ ؟يراد رس رد ار همانرب
 ».مینزب ياهسسؤم دیدج ملع يهیاپرب

 ».دوب ییوجشناد نامز فرح نآ«
 و سورعهزات و وا اب ،دوب ناتسرامیب یگیاسمه رد هک ستنارف يالیو رد ار شماش کید
 مهبم ساسحا کید هب اضف نیا رد .دروخ ،دادیم هتخوس کیتسال يوب هک ناشکچوک گس
 ،سویروگیرگ مناخ رطاخ هب هن و اهنآ یلومعم يهبلک ياضف رطاخ هب هن ،داد تسد ینارگن
 ییوگ و دوب ناشیگدنز قفا رد هک يداضت رطاخ هب هکلب ،دوب هدرک شاینیبشیپ دیاش هک
 هدش يراذگهناشن یتوافتم لکش هب ییاسراپ ياهزرم وا يارب .دوب هدش راگزاس نآ اب ستنارف
 دیاب هک یهوکش يهمادا يارب یهار اتح ،دیدیم نایاپ هب ور یهار ناونع هب ار نآ وا - دوب
 تضایر و ییاسراپ حطس ات ار یگدنز دوشب هک درک مه ار شرکف دشیمن اما ،دشیم ظفح
 نیا شنیزگ اب یگدنز و هناخ هب تبسن شنز و ستنارف رکفت .میشکب نییاپ هدیسرثرا هب
 رد گنج زا سپ ياههام ياوه و لاح .دوب ییوجارجام و يرظندنلب زا یلاخ گنت ياضف
 رثا کید هاگدید رب ،دادیم خر ییاکیرمآ لالج و هاج يهیاس رد هک یناوارف فارسا و هسنارف
 هب ار وا هچنآ دیاش و دندوب هتخاس ار وا نهذ رتشیب اهدرم و اهنز نینچمه .دوب هتشاذگ
 يارب دناوتیمن زیچچیه هک دوب ساسحا نیا ،دوب هدنادرگزاب ایند تعاس گرزب زکرم ،سیئوس
  .دشاب يزاورپدنلب اشوک یناسنا

 ياضف نآ رد اما ،دنیبب ابرلد ار وا سویروگیرگ یتیک ،ستنارف نز هک درک يراک کید
 رترارقیب و رارقیب اهنآ یلومعم و بوخ نادنچهن تیعضو زا هتخپ ملکلگ يوب زا هدنکآ
  .دشیم رتشیب زین شدوخ رگنیحطس دید زا شترفن نامزمه و دشیم

 رکف و دشیم رادیب اهبش بیترت نیا هب »؟ماهیقب لثم مه نم ،همه نیا اب ایآ ،ایادخ«
 »؟ماهیقب لثم مه نم ایآ« :درکیم
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 هک یسک يارب اما ،دوب یفیعض شرگن تسیلایسوس کی رظن زا ندوب توافتم هب لیم
 تیعقاو .دوب یبوخ شنیب ،دهد ماجنا ار ایند ياهراک نیرتردان يهدمع شخب تساوخیم
 ایآ هکنیا زا ،تفرگیم هلصاف تسیناوج هب طوبرم هک ییاهزیچ زا اههام يارب هک دوب نیا
 ياهتعاس رد .هن ای دنک ادف ار شناج ،درادن داقتعا نادب رگید هک يزیچ يارب دیاب مدآ
 درک ساسحا ،نابایخ قرب غارچ رون لباقم رد اههبیرغ رابنا هب ندش هریخ اب خیروز حوریب
 يهمه اما ،دشاب لقاع و عاجش ،دشاب نابرهم ،دشاب بوخ ،دشاب همه لثم دهاوخیم شلد هک
 رگا دنشاب هتشاد تسود هناقشاع ار وا تساوخیم شلد نینچمه .دوب تخس رایسب اهنیا
  .دشاب شروخرد تسناوتیم

 
5 

 ییاهاج رد رگم ،دوب نشور زاب ِيوسنارف ياههرجنپ رون زا يزکرم نامتخاس ناویا رسارس
 اهلویالگ رتسب رب ینهآ ياهیلدنص بیجع يهیاس و هتخاسون ياهراوید هایس يهیاس هک
 تسخن نراو هزیشود يهرهچ ،دندوب نادرگرس اهقاتا نایم هک ییاههفایق نیب رد .دیزخیم
 شتروص ،تشذگیم هاگرد ولج زا یتقو ؛دش رادیدپ لماک کید ندید اب دعب و ياهظحل
 نامه نزو اب گنهامه .دروآ نوریب هب دوخ اب ار نآ و درک بذج دوخ هب ار رون شبات نیرخآ
 يهرابرد یناتسبات نازوس و مرگ ياهزاوآ ،دشیم هتخاون ششوگ رد هتفه لوط رد هک يزاوآ
 دندش رتدنلب و دنلب اهزاوآ ردقنآ کید دورو اب .تفریم هار ،یشحو ياههیاس و اهنامسآ
 .دوش ادصمه اهنآ اب تسناوتیم لوکین هک

 هاگن هب شهاگن ییوگ ،درک ادج وا هاگن زا ار شهاگن تمحز هب »؟ناتیپاک ،هروطچ تلاح«
 ربورود هب ارذگ یهاگن ،داتسیا تکرحیب دعب »؟مینیشنب اجنیا میناوتیم« :دوب هدروخ هرگ وا
 ».تسا ناتسبات یتسار یتسار« :تفگ و تخادنا

 »...ارونس« :درک یفرعم کید هب ار وا لوکین و دمآ نوریب لوکین لابند لاش اب یقاچ نز
 زا یکی يور ،نز ود رانک رد کید و تفر اهنآ شیپ زا و درک یهاوخرذع ستنارف
  .تسشن اهیلدنص

 ».تسیگنشق بش« :تفگ ارونس
 :تفگ و درک کید هب ور دعب و ».تسابیز ًاعقاو« :تفگ و درک دییأت ار وا فرح لوکین

 »؟ییاجنیا تسا تقو یلیخ«
 ».هرآ ،تسا خیروز رد تروظنم رگا«
 ».تسيراهب بش نیلوا عقاو رد نیا« :داد همادا ارونس
 »؟ینامب هک ياهدمآ«
 ».منامیم هیئوژ ات مکتسد«
 ».موریم نئوژ هام نم«
 هام رد دعب و ینامب ار نئوژ تسا رتهب .تسیگنشق یلیخ هام نئوژ« :تفگ هرابود ارونس
 ».يورب ،دوشیم مرگ یلیخ اوه هک هیئوژ

 »؟يوریم اجک« :دیسرپ وا زا کید
 رده ار متقو یلیخ نوچ .دوشب رگا ،بلاج ياج کی - موریم مرهاوخ اب ،دش هک اج ره«
 ،ومک میورب دیاش - مورب مارآ ياج کی هب لوا دیاب هک دننکیم رکف اهنیا دیاش اما .ماهداد
 »؟ییآیمن ومک هب ام اب امش ارچ .ایلاتیا

  ».ومک ،هآ« :درک عورش هرابود ارونس



دلارجزتیف تاکسا  

 یپوس وکسیسنارف ي»هتسهآ ماظنهراوس« زاوآ ياهرفنهس رتسکرا هورگ نامتخاس لخاد زا
 شاییابیز و یناوج ریثأت .دش دنلب شیاج زا و درک هدافتسا تصرف زا لوکین .دندرک عورش ار
 راشف ریز ِتاساسحا زا يرگنایغط جوم نوچ وا نورد رد هک ییاج ات دش رتقیمع کید رد
 يهمه دنخبل لثم هک يراذگریثأت يهناکدوک دنخبل ،دز دنخبل لوکین .درک ناروف
  .دوب ایند يهدشمگ ياهناوجون

 تسا رتهب – میونشب ار رگیدمه يادص میناوتیمن و تسا دنلب یلیخ یقیسوم يادص«
  ».ارونس ریخ هب بش .مینزب مدق ربورود نیا میورب

 ».ریخ هب بش - ریخ هب بش«
 دراو ،دوب هدش هدیشوپ هیاس اب ناشیمدق دنچ رد هک يریسم هب و دنتفر نییاپ هلپ ود
 .تفرگ ار وا يوزاب لوکین .دندش

 هک دعب يهعفد .هداتسرف میارب اکیرمآ زا مرهاوخ هک مراد نوفامارگ هحفص ات دنچ نم«
 ،میهدب شوگ اههحفص هب میورب میناوتیم هک مسانشیم ار ییاج ،مراذگیم تیارب ییایب
 ».دونشب دناوتیمن مه سکچیه

 ».تسا بوخ یلیخ«
 یتقو اما ،مدوب هدینشن نم ؟ياهدینش ار “ناتسودنه گنهآ” :دیسرپ ترسح اب لوکین
 و “؟دننکیم ادص ربلد ار اهنآ ارچ” مسا هب مراد رگید یکی .دمآ مشوخ مداد شوگ
 اهنیا يهمه اب سیراپ رد منک رکف “.مزادنایب هیرگ هب ار وت مناوتیم هک ملاحشوخ”
 ».ياهدیصقر

  ».ماهدوبن سیراپ نم«
 شروب رایسب ياهوم و دشیم يرتسکاخ و یبآ بترم شیاهمدق اب هک وا گنرمرک سابل
 یمیالم دنخبل ،دنادرگیمرب وا هب ور ار شرس کید هک راب ره - دوب هدرک توهبم ار کید
 کید زا .دش ناشخرد اههتشرف لثم شتروص هداج رانک ياهقاط ریز هب ناشدورو اب .دزیم
 شنانیمطا کید هک ردق ره و تسا هدرب ینامهم هب ار وا هکنیا لثم ،درک رکشت زیچهمه يارب
 هدزناجیه نانچ - دشیم رتشیب لوکین دامتعا ،دادیم تسد زا وا اب شاهطبار هب تبسن ار
  .دناباتیمزاب ار ایند ياهناجیه يهمه ییوگ هک دوب

 فلع ات نامب ردق نآ” گنهآ ات ود يدمآ هک راب نیا ،مدازآ الماک اجنیا نم« :تفگ لوکین
 ».منزیم تیارب ار “!ردناسکلا ظفاحادخ” و “!دوش زبس تیاپ ریز

 لوکین ،دمآ نوریب ستنارف يهناخ زا یتقو و ،دعب هتفه کی ،دمآ رید کید دعب يهعفد
 شیاههناش يور نانچ و هدرب اهشوگ تشپ هب ار شیاهوم .دوب هداتسیا رظتنم وا هار رس
 لگنج لد زا یتقو .تسا هدرک عولط شیاهوم ریز زا هزات شتروص ییوگ هک دوب هتخیر
 هیده ار وا یسانشان .دوب دوعوم هظحل نیا يرادنپ ،داتسیا هام ناشخرد رون ریز و دمآ نوریب
 هک دوب ياهدشمگ ،تشادن ياهتشذگ چیه كرتخد شاک يا هک درک وزرآ کید ؛دوب هداد
 لوکین هک یهاگتولخ تمس هب ود ره .تشادن ،دمآیم نآ زا هک یبش زجهب يایناشن چیه
 و دنتفر الاب ياهرخص زا ،دندز رود ار هاگراک .دنداتفا هار هب ،دوب هدرک یفخم ار ینوفامارگ
 .دنتسشن ناتلغ بش اهگنسرف ربارب رد ،یهاتوک راوید تشپ

 زیگناهسوسو يدرم »ویراتول« نوچمه ار کید هک ستنارف اتح ،دندوب اکیرمآ رد الاح
 ناشيردام نیمزرس هب و دنشاب هدش رود ردقنآ ود نیا هک درکیمن ار شروصت ،تشادنپیم
 ؛دننیبب ار مه يایسکات رد ات دنتفر اهنآ ؛مزیزع ،دندوب فسأتم یلیخ اهنآ« .دنشاب هتفر
 نآ زا دعب تقو دنچ و ،دندوب هدید ار رگیدمه ناتسودنه رد و دندادیم حیجرت ار دنخبل
 دادیمن تیمها ییوگ سکچیه و تشادن ربخ سکچیه نوچ ،دنشاب هدرک اوعد مه اب دیاب
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 ار وا هک نیا يارب طقف ،تشاذگ هآ و کشا رد ار يرگید و تفر اهنآ زا یکی ماجنارس اما -
 ».دنک نیگهودنا و درازایب

 »سیالاو« بش رد ،درکیم لصو هدنیآ ياهدیما هب ار هدشمگ يهتشذگ هک ریز ياههمغن
 دنویپ رگید مه هب ار اهيدولم دوخ تن کت اب یکریجریج ،نوفامارگ ياهثکم رد .دیچیپیم
  .دناوخیم شیارب شدوخ و درکیم شوماخ ار نوفامارگ لوکین یهاگ زا ره .دادیم

  راذگب ار ياهرقن رالد«
  نیمز رب
 نیبب ار شندیتلغ و
 »..تسا درگ هک نوچ
 .داتسیا شیاجرب ناهگان کید .دزیمن لابورپ یسفن چیه وا ياهبل بان ندش ادج رد
 »؟يرادن شتسود ،دش یچ«
 ».مراد تسود هک تسا مولعم«
 ».تسا هداد دای نم هب اکیرمآ رد نامزپشآ«
 
 دمهفیمن زگره نز کی«
  دراد یبوخ درم هچ هک
 »...دنزیم شاهنیس هب در تسد هکنآ ات
 
 »؟يراد تسود«
 هناور وا يوس هب و درکیم عمج شنورد ار زیچهمه هک يدنخبل ،دز دنخبل کید هب
 شاعترا کی داجیا زا نانیمطا ،خساپ کی ندیپت يارب ،کچوک سب یشنکاو يارب و درکیم
 کیرات يایند زا ،دیب ناتخرد زا هظحل ره .تخاسیم گرزب يدیون دوخ زا درم رد تبثم
  .دشیم ریزارس كرتخد نورد هب يرتشیب قشع و ینیریش نوماریپ

 دروخرب وا هب رایتخایب و دروخ يردنکس نوفامارگ رود و دش دنلب شیاج زا مه لوکین
  .داد هیکت وا درگ يهناش يدوگ هب و درک

 منک رکف .“یتل ،ظفاحادخ” ،ياهدینش ار نیا لاح هب ات - مراد مه رگید يهحفص کی«
 ».ياهدینش

 ».ماهدینشن ار مادکچیه نم یلو ینکیمن رواب وت هک منادیم ،میوگب هناقداص«
 طقف ،ماهدیشچ هن و ماهدرب ییوب هن ،مسانشیم هن« :هک درکیم هفاضا دیاب دیاش
 یناوج ياههزیشود طقف کید ».مرگ یفخم ياهقاتا رد مرگ و خرس ياههنوگ اب ییاهرتخد
 سپ ار اهنآ يهنیس یتسد اب دعب و دندیسوبیم ار اهدرم 1914 لاس رد نویهوین رد هک ار
 الب زا زونه هک يردهبرد مدآ نیا الاح .تخانشیم »سب و نیمه« :دنتفگیم و دندزیم
 ...دروآیم شیارب ار هراق کی يهراصع دوب هتفاین تاجن
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 ،راهان ندروخ يارب ناشرادید خیروز رد .دوب هم هام ،درک ادیپ ار وا کید هک دعب يهعفد
 ار وا شیارگ اراکشآ ،تشاد یگدنز يارب کید هک یقطنم ؛دوب یشیدنارود زا رپ يرادید
 هریخ لوکین هب رواجم زیم زا ياهبیرغ یتقو همه نیا اب اما ؛درکیم مک كرتخد هب تبسن



دلارجزتیف تاکسا  

 درم هب ور ریزگان .دیشک هلعش مشخ زا ياهتخانشان رون عبنم لثم کید ياهمشچ ،دش
  .درک یمارتحایب وا هب هنابدؤم يدیدهت اب و درک هبیرغ

 وت سابل هب ار شیاهمشچ .دوب ضحم نارچ مشچ کی وا« :تفگ ییورشوخ اب سپس
 »؟يراد روجاوروج ياهسابل همه نیا ارچ وت ،یتسار .دوب هتخود

 ».هدرم نامگرزبردام هک يزور زا .میدنمتورث یلیخ ام دیوگیم مرهاوخ« :داد باوج ایریب
 ».تمشخبیم«
 ،دربب تذل وا یناوجون ياهیشوخ و یماخ زا هک دوب رتگرزب لوکین زا یفاک يهزادنا هب
 يهویج هک ردقنآ ،داتسیا ورهار يهنیآ ولج ناروتسر زا جورخ ماگنه وا هک ياهویش زا الثم
 رتالاب ياهلپ رد اپ لوکین هک نیا زا نینچمه کید .دنادرگرب شدوخ هب ار وا هنیآ يوگتسار
 هک درک یعس هناقداص .دربیم تذل زین ،دیدیم ابیز و دنمتورث ار دوخ کنیا و دوب هتشاذگ
 دیدیم یتقو – دنک ادج ،دوب هتخود مه هب ار وا نآ اب هک یساوسو هنوگ ره زا ار كرتخد
 ؛دشیم لاحشوخ دراذگیم انب ار شسفن هب دامتعا و يداش ياههیاپ کید دوخ زا لقتسم
 كاروخ يارب ياینابرق نوچمه ار اهتیلوئسم يهمه لوکین ماجنارس هک دوب نیا لکشم
  .درکیم هیده وا هاگشیپ هب شتسرپ تخرد ای نایادخ

 و ،اههلاسر .دنارذگ شایگدنز نداد ناماسورس هب خیروز رد ار راهب يهتفه نیلوا کید
 اب ار اهنآ دناوتب هک درک بترم ییوگلا ساسارب ،دوب هتشون شترا رد هک ار ییاهتشاددای
 رثا نیا يارب يرشان هک درکیم نامگ .دنک پاچ و ینیبزاب »ناکشزپناور يواکناور« ناونع
 .دنک عفر یناملآ نابز هب ار شتاهابتشا ات تفرگ سامت ییاونیب يوجشناد اب ؛دشاب هتشاد
  .درک هراشا یگداس اب یتشآ هب کید یلو ،تسا هدزباتش يراک نیا هک دوب دقتعم ستنارف

 هب تقوچیه رگید نم هک تسيزیچ نیا« :تفگ و درک يراشفاپ شاهدیقع يور کید
 زگره هک هدشن هداد تیمها نآ هب لیلد نیا هب منکیم ساسحا ،دیمهف مهاوخن یبوخ نیا
 ار یناسک هراومه هک تسا نیا هفرح نیا فعض .هتشادن ار ندش هتخانش يارب مزال رصانع
 رد .دناهدروختسکش و دنراد یصقن و بیع دوخ هک دنکیم بذج شدوخ تمس هب
 بیترت نیدب - دننکیم ناربج ار صقن نیا »نامرد« اب و ندرک راک اب هفرح نیا يراویدراهچ
  .دنزوریپ دربن نیا رد یشالت چیه نودب

 تدلوت زا شیپ ار وت تشونرس تسد نوچ ،ستنارف یتسه یبوخ درم وت ،هیقب مغرهب اما
 - یتشادن »یفعض هطقن« چیه هک ینک رکش ار ادخ دیاب وت .تسا هدیزگرب هفرح نیا يارب
 يرتخد دروفسکآ هاگشناد يادلیه تنس شخب رد هک مدش کشزپناور رطاخ نیا هب مه نم
 ملد یلو موشیم شیدنایحطس مراد نم دیاش .دناوخیم سرد هتشر نیمه وت هک دوب
 ».دورب تسد زا ار ماینونک دیاقع مراذگب وجبآ ناویل نیجود دنچ رطاخ هب دهاوخیمن

 یبیسآ هکنآیب یناوتیم و ياییاکیرمآ کی وت ،بوخ یلیخ« :تفگ وا باوج رد ستنارف
 وت يدوز هب .مرادن تسود ار ییوگیلک نیا نم اما .یهدب ماجنا ار راک نیا ،ینزب تاهفرح هب
 و »يداع ياهمدآ يارب فرژ راکفا« ناونع نیا اب ياهتشون ولوچوک ياهباتک هک منیبیم ار
 ،کید .دشابن ندرک رکف هب يزاین چیه نآ كرد يارب هک ياهدرک هداس ییاج ات ار بلاطم
 درکیم ات و تشادیم رب ار شلامتسد .دزیم يرغ و درکیم یهاگن وت هب ،دوب هدنز مردپ رگا
 یبوچ یلامتسداج ستنارف »...ار یلامتسد اج نیمه تسرد ،درکیم دنلب ار یلامتسداج و
 ،بخ” تفگیم و« درک دنلب ،دوب هدش کح یشحو يزارگ يهلک نآ يور هک ار ياهوهق
 :تفگیم ناهگان و درکیم رکف و درکیم هاگن وت هب دعب “...هک تسا نیا نم ساسحا
 ».دشیم مامت ماش و دزیم يرگید رغ طقف ،تفگیمن يزیچ رگید “؟تسیچ شاهدیاف”

 مه نم عقوم نآ .مشابن اهنت ادرف دیاش اما .میاهنت زورما نم« :تفگ یگلصوحیب اب کید
 ».منزیم يرغ و منکیم ات تردپ لثم ار ملامتسد
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 »؟ربخ هچ نامضیرم زا« :دیسرپ دعب و درک ربص ياهظحل ستنارف
 ».منادیمن«
 ».دشاب هدش تریگتسد وا زا ییاهزیچ کی الاح ات دیاب ،بخ«
 خی لگ نیمزرس هب ار وا - منک راکچ یهاوخیم نم زا .تساریگ یلیخ .مراد شتسود«

 »؟مربب
 هتشاد يرظن مه وا دروم رد ،یتسه یملع ياهباتک یپ رد هک اجنآ زا مدرک رکف ،هن«

 ».یشاب
 »؟منک وا فقو ار مایگدنز ...«
  :تفگ یناملآ نابز هب و درک ادص هناخزپشآ زا ار شنز ستنارف
 ».روایب وجبآ ناویل کید يارب ًافطل !ادخ رطاخ هب«
 ».مشونیمن رگید ،منیبب ار رلماد تسا رارق رگا .هن ،هن«
 - هتشذگ هتفه راهچ .میشاب هتشاد همانرب کی هک تسا نیا راک نیرتهب مینکیم رکف ام«
 رد اما ،دوبن طوبرم ام هب ،دوب ناتسرامیب نیا زا نوریب رگا .تسوت قشاع رتخد نآ ایوگ
 ».میراد یتیلوئسم مه ام و تساجنیا

 ».مهدیم ماجنا ،دیوگب رلماد رتکد هچ ره نم« :درک تقفاوم کید
 رد مه شدوخ وا ؛دناباتب يدایز رون لنوت نیا رب دناوتب مه رلماد هک دوبن نئمطم اعقاو اما
 هداد قوس ارجام نیا تمس هب هناهاگآ ياهدارا نودب .دوب يریذپانینیبشیپ رصنع ارجام نیا
 دیلک لابند هداوناخ ياضعا يهمه هک ینامز ،داتفا شایکدوک زا ياهثداح دای هب .دوب هدش
 ناهنپ ییالاب وشک رد شردام ياهلامتسد ریز ار نآ کید و دنتشگیم ياهرقن یقودنص
 راب هبرجت نیا و دوب هدیسر یفسلف یتوافتیب هب یعون هب زور نآ ؛تفگیمن چیه و دوب هدرک
  .دش رارکت دنتفر رلماد روسفورپ رتفد هب ستنارف و وا یتقو ،رگید

 شناویا زا هک یمیدق و گنشق يهناخ نوچمه شفاص شیر ریز رد ابیز یتروص اب روسفورپ
 و شناد رظن زا هک تخانشیم ار ییاهمدآ کید .دومنیم مارآ ،تسا نازیوآ روگنا ياهزر
 رلماد ياپ هب یفیک رظن زا هقبط نیا دارفا زا مادکچیه اما ،دندوب رترب رلماد زا دادعتسا
  .دندیسریمن

 .تشاد ار ساسحا نیمه وا هب تبسن مه زونه ،دمآ رلماد دسج رس رب یتقو دعب هام شش
 .دادیم کلغلغ ار شدیفس نهاریپ رادراهآ يهقی وا شیر ياهزر و دیباتیم شناویا رب رون
 کلپ ریز رد کنیا ،دندوب ناسون رد شدننامفاکش ياهمشچ ربارب رد هک يدربن همه نآ
 دای هب کید ».اقآ ،ریخ هب حبص ...« - دندوب هدش شوماخ هشیمه يارب وا فیرظ و كزان
  .داتسیا یمسر وا ربارب رد شترا ياهزور

 رسفا نوچ یمین ستنارف .دوب هدرب ورف مه رد ار شتکرحیب ياهتشگنا رلماد روسفورپ
 عطق هار يهنایم رد ار شاهلمج وا قوفام هک نیا ات ،یشنم نوچ یمین و دزیم فرح طبار
 ام هب ار کمک نیرتهب یناوتیم هک ییوت الاح .میاهدمآ ار یصاخ هار ام« :تفگ مارآ و .درک
 ».رویاد رتکد ،ینکب

 ».متسین نئمطم یلیخ هراب نیا رد مه مدوخ نم« :درک فارتعا هدرپیب کید
 هب یلیخ تیعقاو نیا اما ،تسین طوبرم نم هب چیه وت یصخش شنکاو« :داد خساپ رلمد
 هب یهاتوک زیمآهنعط هاگن »“راذگ يهلحرم” نیا فورعم لوق هب هکنیا ،تسا طوبرم نم
 .دوش مامت دیاب« :داد همادا رلماد و ،درک هاگن وا هب هویش نامه اب ستنارف و ،درک ستنارف
 کی زا هک تسین یتیعضو رد هجوچیه هب وا اما ،تسیلاع نیقیهب لوکین هزیشود لاح
 ».دربب رد هب ملاس ناج ،تسیگرزب يدژارت وا رظن زا هک ياهثداح
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  .درک تکاس ار وا ياهراشا اب رلماد رتکد اما ،دمآ فرح هب ستنارف هرابود
 ».هدوب تخس امش عضوم هک ممهفیم«
 ».تخس ًاعقاو ،هلب«
 و کچوک ياهمشچ اب ،دیدنخ هاقهاق و داد هیکت شایلدنص هب روسفورپ هظحل نیا رد
 :تفگ شاههقهق نیرخآ اب و دش هریخ وا هب ،دیشخردیم شیاههدنخ نایم رد هک شزیت
 ».ياهدش ریگرد یساسحا رظن زا مه وت دیاش«

  .دیدنخ ،دننکیم شقیوشت هک نیا زا یهاگآ اب مه کید
 چیه نم .دریگیم رارق ییابیز ریثأت تحت ییاج کی ات یسک ره - تسیلگشوخ رتخد«
 »...مرادن یلیامت

 میقتسم يهراشا هک یلاؤس اب رگید راب زین رلماد و دیوگب يزیچ درک یعس ستنارف هرابود
 »؟يوش رود اجنیا زا يدرک رکف چیه« :درک تکاس ار وا ،دوب کید هب نآ

 ».مورب ییاج مناوتیمن«
 ».میتسرفب رفس کی هب ار نراو هزیشود دیاب سپ« :تفگ و درک ستنارف هب ور رلماد رتکد
 کی نیا کشیب .رلماد روسفورپ ،دینادیم حالص امش روط ره« :تفریذپ ار وا فرح کید
 ».تسيدج لکشم

 شدوخ ،دشکب الاب شلغبریز ياصع ود يور ار شنزو هک ییاپیب مدآ لثم رلماد روسفورپ
  ».تسياهفرح لکشم کی نیا اما« :تفگ مارآ و دیشکرب شایلدنص يور ار

 قاتا ياضف رد شهآ شرغ نینط ات دنام رظتنم و تشگرب شایلدنص هب و دیشک یهآ
 رد دناوتب هک دوبن نئمطم و هدیسر مشخ جوا هب رلماد هک دش هجوتم کید .دوش شوماخ
  .دروآ نابز هب ار شفرح تسناوت ستنارف ،درک شکورف نارحب یتقو .دروآ ماود وا مشخ ربارب

 تسرد ات دنک كرد ار تیعقوم دیاب وا نم رظن هب ،دراد يايوق تیصخش رویاد رتکد«
 زا یسک هکنآیب ،دنک يراکمه ام اب اجنیمه دناوتیم کید نم رظن هب .دنک شلصفولح
 ».دورب اجنیا

 »؟تسیچ هراب نیا رد وت رظن« :دیسرپ کید زا رلماد روسفورپ
 نمض رد ؛تسا هدرک راتفر هناخاتسگ ،تیعضو نیا اب ییورایور رد هک درک ساسحا کید
 هب دومناو يدودحمان تدم يارب دناوتیمن هک دش هجوتم رلماد رظن راهظا زا دعب توکس رد
  .تخیر نوریب ار شنورد زیچهمه ناهگان ؛دنک یساسحایب و يدرس

 ».دز منهذ هب مه وا اب جاودزا رکف اتح .متسه وا قشاع يدودح ات مه نم«
  »!ِا ،ِا« :تفگ رایتخایب ستنارف
 !ییوگیم هچ« :دادن یتیمها وا رادشه هب ستنارف اما »!نک ربص« :داد رادشه وا هب رلماد
 - زیچهمه و یشاب شراتسرپ ،یشاب شرتکد ،ینک وا فقو رمع کی ار تدوخ یهاوخیم
 يهرود نیلوا زا دعب دروم کی طقف دروم تسیب نایم زا .مسانشیم ار اهرامیب نیا نم !زگره
 وا زگره رگید تسا رتهب - ددرگیمنرب شايرامیب رگید و دسریم لماک يدوبهب هب نامرد
 ».ینیبن ار

 »؟ینکیم رکف هچ وت« :دیسرپ کید زا رلماد
 ».دیوگیم تسرد ستنارف کشیب«
 

7 
 دندرک مولعم و دندناسر یصخشم يهطقن هب ار وگوتفگ ناکشزپ هک دوب بورغ کیدزن
 نایم نیا رد ار شدوخ اما ،دشاب ناسنا نیرتنابرهم دیاب وا کنیا .دنکب دیاب هچ کید هک
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 ناراب ،داتفا نوریب هب هرجنپ زا کید هاگن دندش دنلب ناشياج زا اهرتکد یتقو .دریگب هدیدان
 زا کید یتقو .دوب هداتسیا هارهبمشچ ناراب ریز ییاج ،دوب رظتنم لوکین و دیرابیم یمیالم
 ریز .دیشک نییاپ ار شهالک يهبل و تسب ار شایناراب يهقی يهمگد ،دمآیم نوریب رد
  .دش ورهبور وا اب دیسر هک يدورو رد نابیاس
 مدوب ضیرم یتقو .اجنآ میورب میناوتیم .مسانشیم ار يون ياج کی نم« :تفگ لوکین
 هب دنتفگیم اهنآ هچ ره - منیشنب نارگید شیپ ،نامتخاس يوت اهبورغ متساوخیمن
 ...نیا و منیبیم ضیرم ار اهنآ نم نالا هک تسیعیبط .دمآیم يرگید زیچ کی مرظن
 »...نیا

 »؟هن ،يوریم يدوز هب«
 دیآیم »هنادرد« مییوگیم وا هب هشیمه هک یتب ،مرهاوخ رگید يهتفه دنچ .دوز یلیخ«
 ».مدرگیمرب اج نیمه هب رخآ هام يارب نآ زا دعب ؛دربب ییاج کی هب ار نم ات

 »؟تسا رتگرزب وت زا ترهاوخ«
 رهاوخ اب ندنل وت .تسیسیلگنا مه یلیخ و - تسا هلاس راهچوتسیب .رتگرزب یلیخ«
 تقوچیه نم هتبلا .دش هتشک وا یلو ،دوب هدرک دزمان یسیلگنا کی اب .دنکیم یگدنز مردپ
 ».شمدیدن

 دوب هتفرگ دوخ هب جاع گنر دولآهم بورغ ربارب رد و ناراب اب راکیپ زا سپ هک شاهرهچ
 يهدمآرب ياهناوختسا :دوب هدیدن يزیچ نینچ زگره کید هک دادیم يدیون نانچ
 هیتآشوخ ناوج بسا تلکسا روآدای ،هتخورفارب هن ،مارآ ،هدیرپ یمک یگنر اب ،شیاههنوگ
 یشیور هکلب ،دوبن يرتسکاخ ياهدرپ رب یناوج زا یسکع طقف شایگدنز هک يدوجوم - دوب
 يهدولاش :درکیم ظفح ار شاییابیز یلاسنهک رد اتح و یلاسنایم رد هک یتروص ؛دوب یعقاو
  .تشاد دوخ رد ار ییابیز نیا يهیامتسد و یساسا

 »؟ینکیم هاگن يزیچ هچ هب«
 ».درذگیم شوخ تهب ًامتح هک مدرکیم رکف متشاد«
 دهاوخن رتدب هک هدوب رتشیپ هچنآ زا - بخ ؟ینکیم رکف روط نیا« :درک تشحو لوکین
 ».دوب

 ار شایناراب و تسشن شفلگ شفک يور ونازراهچ اجنآ و درب مزیه رابنا هب ار وا لوکین
 یهاگن اب زین وا .دوب هدش هدنزرس و خرس ،بوطرم ياوه زا شیاههنوگ .دیچیپ شیاههناش رود
 نآ هب هک يایبوچ كریت هب ار شرورغ يهبارا ،درم هک تفایرد و دز لز کید هب هنارقوم
 رد يراذگوتشگ زا سپ هراومه هک وا يهرهچ هب ؛تسا هدرکن میلست لماک ،دوب هداد هیکت
 زا شخب نیا .دش هریخ ،دمآیمرد يدج یبلاق هب هناهاگآ ،یصاخ دنخشیر اب تذل يایند
 نآ زا و تخانشیمن چیه ،دوب بسانتم شايدنلریا یخرس اب رظن هب هک ار کید دوجو
 :دوب وا شخب نیرتهنادرم نیا - دنک شفشک هک دوب قاتشم رایسب رگید يوس زا ،دیسرتیم
 شاهنابدؤم هاگن رد هتفهن هجوت نامه ای وا يهدیدشزومآ شخب ،ار شرگید شخب لوکین اما
  .دندوب هدرک ار راک نیا وا زا شیپ اهنز رتشیب هک روطنامه ،دش کلام یناسآ هب ار

 نابز هب اهرتکد زا ات ود اب .دوب یبوخ ياج اهنابز يریگدای يارب ناتسرامیب نیا لقادح«
 اهضیرم زا یکی و یچتفاظن ياهنز زا رفن ود - یکی اب و یناملآ نابز هب اهراتسرپ اب ،هسنارف
 اهضیرم زا رگید یکی زا مه و مدزیم فرح اههیام نیا وت يزیچ ای ییایلاتیا نابز هب مه
 ».متفرگ دای ییایناپسا یلک

 ».تسا بوخ یلیخ«
 .دماین شکمک هب یقطنم چیه رظن هب اما ،دهد هئارا یشرگن دوخ زا هک درک یعس کید
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 یقیسوم طقف نم هک یشاب هدرکن رکف تدوخ اب مراودیما .روطنیمه مه یقیسوم ...«
 دحاو کی خیروز رد مه هتشذگ هام دنچ - منکیم نیرمت زور ره نم .مراد تسود یبرض
 هگن اپرس ار نم هک دوب يزیچ اهنت نیا یهاگ شتسار .مدنارذگ یقیسوم خیرات مان هب یسرد
 هدش هراپ هک ار ششفک فک زا ياهکیراب و دش مخ ناهگان ».یشاقن و یقیسوم - تشادیم
 يروط نیمه ار وت ریوصت دهاوخیم ملد« .درک دنلب ار شرس سپس و داد بات و تفرگ ،دوب
 ».مشکب یتسه نالا هک

 .تخوس شلد کید ،دنک بلج ار وا قفاوم رظن ات درک حرطم ار شیاهرنه لوکین یتقو
 ».مرادن هقالع مراک زجهب زیچ چیه هب نم هک نالا .مروخیم هطبغ وت هب نم«
 یلیخ دیاب نز کی اما .تسیلاع نیمه درم کی يارب نم رظن هب« :تفگ دنت لوکین
 ».دنک لقتنم شیاههچب هب دناوتب ات دشاب هتشاد کچوک ياهرنه

 ».دیاش« :تفگ ياهدیجنس یتوافتیب اب کید
 ار يدیماان ناسآ شقن شدوخ ات دزیم فرح وا هک درکیم وزرآ کید .دش تکاس لوکین
  .دوب هتسشن تکاس لوکین الاح اما ،دنک يزاب

 مه یلاس ود یکی يارب ؛ینک شومارف ار هتشذگ نک یعس .یبوخ یلیخ وت« :تفگ کید
 ».شاب شوخ و -وش قشاع هزات ياهرهچ اب و اکیرمآ هب درگرب .نکن راک دایز

 يهنت يور زا ار رابغ و درگ زا ياهلیپ شاهدیدبیسآ شفک ».موشب قشاع مناوتیمن نم«
 .دیشارت ،دوب هتسشن نآ يور هک یتخرد

 ای رید دعب یلو ،یناوتن رگید لاس کی ات دیاش« :درک يراشفاپ کید ،»یناوتیم ًامتح«
 هتشاد یعیبط الماک یگدنز کی یناوتیم وت« :درک هفاضا یمحریباب سپس ».یناوتیم دوز
 هب یتسناوت نس نیا رد هک تیعقاو نیمه .لگشوخ ياهيرز لکاک زا رپ هناخ کی اب یشاب
 نیرتدب وت يرامیب يهدنهدباتش ياهلماع هک دنکیم تباث يدرگرب يداع الماک لاح
 وت ،دنهدب ناشن ار يرامیب میالع زونه تناتسود هک نآ زا سپ اهتدم اما .دندوب اهلماع
 ».ییآرب زیچ همه يهدهع زا هک دیشوک یهاوخ نانچمه

 .تسشن مغ هب لوکین ياهمشچ راوگان جنر نآ يروآدای و وا مالک رهز یخلت زا
 ».دوب مهاوخن بسانم سکچیه اب جاودزا يارب اهتدم ات منادیم« :تفگ ایریب دعب
 يهعرزم هب و تشگرب نوریب هب ور .دیوگب يزیچ نیا زا شیب هک دوب نآ زا رتتحاران کید
 .دنک حالصا ار دوخ يهنادرخبان راتفر و دبایب یهار ات دش هریخ تالغ

 ردقنآ يروگیرگ رتکد ،نیبب .دنراد نامیا وت تیقفوم هب همه اجنیا -يوشیم قفوم وت«
 »...دهاوخیم الامتحا هک دنکیم راختفا وت هب

 ».مرفنتم يروگیرگ رتکد زا«
 ».یشاب هتشاد ترفن وا زا دیابن نم رظن هب اما«
 تاساسحا ایند نیا ریز رد ؛دوب یماودیب و تسس يایند هچرگ ،دش یشالتم لوکین يایند
 هب هک ياهنتالاب لثم ،يدورو رد ولج هک دوبن شیپ یتعاس ایآ .دندیگنجیم زونه شزیارغ و
 :درکیم وزرآ هنوگنیا و دوب وا رظتنم دیما رد گنچ دوب هدش هتسب شدنبرمک

 ،دینک هفوکش !اهسگرن ،دینامب هتسب !اههمگد ،دینامب بترم و فاص وا يارب !میاهسابل ...
 ؟نامب ریذپلد و تکرحیب !اوه

 ياهظحل ».میشاب شوخ میناوتب هرابود رگا تسا بوخ یلیخ« :تفگ نانکنِمنِم لوکین
 رد ،دراد لانم و لام ردقچ هک دیوگب وا هب و دنک حرطم ار ياهدوهیب عوضوم هک دش هسوسو
 بلاق رد یمد -تسیشزرااب ییاراد هچ هک دیوگب و تسا هدرک یگدنز یگرزب ياههناخ هچ
 يهمه ندرکیطاق يهسوسو زا ار دوخ گنردیب اما ،دمآرد بسا رجات ،نراو دِس ،شگرزبردپ
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 راگزور ،شصوصخم يهرود يهنانیبدوخ ياهروگ رد ار عوضوم نیا و داد تاجن اهشزرا
 .دوب هدنامن شیارب درد و ییاهنت زجهب ياهناخ هچرگ – درک نفد ییایروتکیو

 ».درابیمن ناراب رگید نالا .ناتسرامیب مدرگرب دیاب نم«
 هرطق هک تساوخیم شلد و درکیم ساسحا ار شایتحاران و تفریم هار وا رانک رد کید

 .دشونب ،درکیم سمل ار شاهنوگ هک یناراب
 .منک ربص اهنآ هب نداد شوگ يارب مناوتیمن ،مراد ون يهحفص ات دنچ نم« :تفگ لوکین
 »...ینادیم

 
 .درک دهاوخ مامت ار تسکش لماع نیا هک تفگ دوخ شیپ کید ماش زا سپ بش نآ
 شقنیب دنیاشوخان يارجام نیا هب وا ندرک دراو رد هک مه ار ستنارف تساوخیم نینچمه
 نیا اما ،دوب یمشپ یهالک لابند هب شیاهمشچ .دنام رظتنم نلاس نایم .دنک هیبنت ،دوبن
 ار ياهدشیحارجهزات رس هکلب ،دوبن سیخ ناراب رد راظتنا زا لوکین یمشپ هالک لثم هالک
 ار کید تبقاع ،درکیم هاگن وس ره هب تقد هب ینابرهم ياهمشچ هالک ریز .دوب هدناشوپ
 :تفگ هسنارف نابز هب و دمآ وا تمس هب و درک ادیپ

 ».رتکد ریخب زور«
 ».ویسوم ریخب زور«
 ».تسیبوخ ياوه«
 ».تسیلاع ،هلب«
 »؟ییاحنیا اهزور نیا«
 ».مرفاسم ،هن«
 ».ویسوم ظفاحادخ ،بخ .تسا بوخ ،ناهآ«
 رارقرب يرگید لکشمیب يهطبار کی دوب هتسناوت هک نیا زا ،یمشپ هالک نآ ریز يهراچیب
 نییاپ اههلپ زا يراتسرپ هظحل نآ رد .دنام رظتنم کید .تفر اجنآ زا یلاحشوخ اب ،دنک
 .داد وا هب یمایپ و دمآ

 دهاوخیم بشما و دنک تحارتسا دهاوخیم شلد .تساوخ شزوپ نراو هزیشود ،رتکد«
 ».دروخب الاب مه ار شماش

 شايرامیب ياپ هب ار نراو هزیشود راتفر کید هک تشاد راظتنا و دوب باوج رظتنم راتسرپ
 .دراذگب

 مراودیما« .درک راهم ار شبلق نابرض و درک عمج ار شناهد ناور بآ »...دشاب ،بجع«
 ».منونمم .دوشب رتهب شلاح هک

 .درک يدازآ ساسحا ربخ نیا اب لاح ره هب اما .دوب دونشخان و جیگ کید
 هک تفگ و درک یهاوخرذع سویروگیرگ يهداوناخ زا و تشون ستنارف يارب یتشاددای
 هب یتقو .تفر راطق هاگتسیا هب هدایپ يرانک يهداج زا .دروخب اهنآ اب ار ماش دناوتیمن
 شورف يهشیگ يهشیش و نهآهار يراهب شیموگرگ نامسآ رون ،دیسر هاگتسیا يوکس
 نایم رد ناتسرامیب و راطق هاگتسیا هک درک ساسحا ياهظحل .دوب هدرک ییالط ار تیلب
 ياهگنسهولق يادص ندینش اب اما .دش هدزتشحو .دنروانش ییارگزکرم و يزیرگزکرم
 .تفرگ مارآ شیاپ ریز خیروز تخس

 هک درکیم رکف .هملک کی زا غیرد اما ،دونشب يربخ لوکین زا هک تشاد راظتنا دعب زور
 .دز فرح ستنارف اب و درک نفلت ناتسرامیب هب لیلد نیمه هب ،هدش ضیرم دیاش



دلارجزتیف تاکسا  

 یمک هک دمآیم رظن هب .روطنیمه مه زورما ،نییاپ دمآ راهان يارب زورید« :تفگ ستنارف
 »؟تشذگ روطچ .تسا شدوخ ملاع رد و دنکیم يریگهرانک عمج زا

 .دنزب یلپ سنج ود نایم گرزب يهرد رب هک درک یعس کید
 هلصاف هک مدرک یعس .میدیسرن ییاج هب نم رظن هب مکتسد – میدیسرن هطقن نآ هب ام«
 ییاج ات الصا رگا ،دنک ضوع ار وا شرگن دناوتب هک داتفین یقافتا مرظن هب یلو ،منک ظفح ار
 ».دشاب هتفر شیپ

 .دوبن رجز نیا هب نداد نایاپ يارب يایصالخ ریت چیه و دوب هتسکش شرورغ دیاش
 ».هدیمهف هک منکیم نامگ نم هتفگ شراتسرپ هب هک يزیچ زا«
 »!بوخ هچ«
 -دشاب هتفشآ یلیخ هک دیآیمن رظن هب .دتفیب قافتا تسناوتیم هک دوب يزیچ نیرتهب«
 ».دنکیم ریس شدوخ ملاع رد و تسا جیگ یمک طقف

 »!بوخ هچ«
 ».ایب دوز ،نم شیپ ایب مه زاب ،کید«
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 سح هطبار نیا يهنارصم یماکان و یلصا تلع .دوب تحاران یلیخ کید دعب ياههتفه رد

 يرادربهرهب یفاصنایب اب لوکین تاساسحا زا .دوب هدروآ دوجو هب شیارب يدنیاشوخان و دب
 ؟داتفایم یقافتا هچ ،دشیم راتفر هنوگنیا وا دوخ تاساسحا اب رگا یتسار هب .دوب هدش
 هاگرذگ رد هک دیدیم ار وا ایؤر رد – درکیم هرهبیب اهیشوخ زا ار دوخ دیاب یتدم ریزگان
 ...دهدیم ناکت ار شگرزب يریصح هالک و دنزیم مدق ناتسرامیب

 رد ولج یهوکشاب سیورزلور ،تشذگیم سالاپ لته ولج زا هک دید ار وا ِدوخ راب کی
 تردق هب يروتوم هک يرکیپلوغ يوردوخ يوت لوکین .دز رود لته لکشیلاله يدورو
 کید نامگ هب هک یناوج نز وا رانک .دومنیم کچوک ،تشاد راخب بسا دص يرورضان
 .دش زاب تشحو زاربا يارب شناهد ياهظحل و دید ار وا لوکین .دوب هتسشن ،دوب شرهاوخ
 ياهيرپ و نج يادصورس اب شنوماریپ ياضف زونه اما ،تفر و درک اجهباج ار شهالک کید
 شنهذ زا ار هچ ره دیشوک زور نآ .دوب رپ رتسنوم سورگ ياسیلک دبنگ يور زاورپ رد
 يور شیپ تیعقوم و ار تاییزج يهمه و دروایب ذغاک يور یتشاددای تروص هب درذگیم
 ایند ریزگان ياهراشف لابند هب ار يرامیب يهرابود »شروی« لامتحا و دنک یسررب ار لوکین
 رگم ،دشاب ریذپرواب همه رظن زا تسناوتیم هک دش یتشاددای هتفرمهيور -دسیونب لوکین رب
 .نآ يهدنسیون رظن زا

 زا و درب یپ دوخ ندوب یتاساسحا يهجرد هب رگید راب هک دوب نیا شالت نیا دوس يهمه
 هب ندیشیدنا اهرهزداپ زا یکی .تشامگ تمه نآ يارب يرهزداپ نتخاس هب يدج سپ نآ
 عمج اب و دزیم رود زنلبوک ات سین زا ار اپورا الاح هک دوب بآ - روس -راب یچنفلت رتخد
 رگید رهزداپ ؛تخاسیم اتمهیب يرفس دوخ يارب ،تخانشیم هک ییاهدرم ریزگان ندرک
 يارب يدج یشالت یموس و ؛دوب یتلود ياهیتشک اب و توا هام رد ،نطو هب يرفس يهشقن
 .دوش هضرع نابزیناملآ یسانشناور ياهباتک يایند هب زییاپ رد دوب رارق هک یباتک شیاریو

 یلمع ياهراک يارب يرتشیب تقو تساوخیم شلد الاح ؛دوب هداد طسب ار شباتک کید
 .دنک باسح هرمزور ياهراک زا يرایسب يور تسناوتیم ،دشیم نامهم رایداتسا رگا ؛دراذگب

 و قیقد يدنبهقبط يارب یشالت :دوب هدیچ مه ار يرگید باتک نتشون يهمانرب نامزمه
 شیپ نامز ود رد رامیب دصناپ و رازه يهنیاعم ساسا رب یشیرپناور و يروجنرناور یلمع
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 یشزومآ ياهناتسرامیب دنچ رد نارامیب نیا .نآ زا سپ و نیلاپارک نردم یکشزپناور زا
 يهدشتبث تاعالطا رب هوالع -يرگید قارطمط رپ فارگاراپ و – دندوب هدش هنیاعم رصاعم
 .یملع يدنب میسقت نیا اب طابترا رد لقتسم دارفا

 1.دومنیم رتیندنام و رتناوخشوخ یناملآ نابز هب ناونع نیا
 هب يرس دمآیم شیپ هک یتصرف ره رد و دزیم باکر هتسهآ دیسر هک ورتنوم هب کید
 رذگدوز زادنامشچ هب هدزتفگش یلحاس ياهلته ياههچوک لالخ زا و ،دزیم نراهنگوی
 اب و دندمآیم اجنآ هب لاس راهچ زا دعب هک دیدیم ار یسیلگنا نارفاسم .درکیم هاگن ایرد
 كوکشم روشک نیا رد هک دوب رارق ییوگ .دندرکیم هاگن همه هب اههصق ياههاگآراک ِینامگدب
 يهپت نیا ياجياج رد .دننک هلمح اهنآ هب دندوب هدید شزومآ ناملآ رد هک ییاههورگ
 نازول و نرب رد .دوب هدش ناریو یناتسهوک ياهلیس یپ زا هک دوب ییاهنامتخاس کچوک
 زونه و دمآ نئوژ هام هک دندیسرپیم وا زا بترم نایموب ،تفریم بونج تمس هب هک
  ؟دوشب ناشیادیپ توا هام ات ینکیم رکف ،دناهدماین اجنیا هب اهییاکیرمآ

 و ریز سابل و دیشوپ ار شاییامیپهوک ياهشفک و یشترا نهاریپ ،یمرچ كراولش
 نویلگ نیباکهلت هاگتسیا رد .داتفا هار هب و تشاذگ شایتشپهلوک وت ار شایناتک راولشوتک
 نامزمه و دیرخ یکچوک يوجبآ ،هاگتسیا ییارحص يهفوب زا و درک یسررب ار شاهخرچود
 زا ششوگ .دیزخیم هپت يالاب تمس هب هجرد داتشه بیش زا هک دش هریخ ياهرشح هب
 هک ساسحا نیا اب ار هار يهمه نوچ ،دوب هدش کشخ نوخ زا رپ زلپ دنلب یحاون رد ندیود
 لکلا یمک ،دیزغل هاگتسیا و نییاپ تمس هب نیباکهلت یتقو .دوب هدیود تسیسول راکشزرو
 ار شایتشپ هلوک و دندز راب هک ار شاهخرچود .درک كاپ ار ششوگ ینوریب شخب و تفرگ
 .دش راوس مه شدوخ ،دندرک ریجنز نیباکهلت ینییاپ کقاتا هب

 هتخانش ات هتشاذگ جک ار شهالک هک یسک هالک يهبل لثم ار امیپهوک ياهنیباکهلت
 هک یصاخ يروآون زا کید ،درک ناروف نیباک ریز نزخم زا بآ یتقو .دناهتخاس جک ،دوشن
 هبذاج يورین اب هک یلاع ینیباکهلت –دش هدزتفگش ،دوب هتفر راک هب هلیسو نیا تخاس رد
 شزمرت ندش اهر ضحم هب و دشیم رپ ناتسهوک ياهبآ زا هلق كون رد کنیا ،درکیم راک
 .دیشکیم الاب تمس هب ،دوب لصو نآ هب یلباک اب هوک نییاپ رد هک ار بآ زا هدشهیلخت ِنیباک

 .دندزیم فرح اهلباک سنج يهرابرد و دندوب هتسشن شیورهبور ییایناتیرب یجوز
 ود .دننکیم رمع لاس شش ای جنپ هشیمه ،دنوشیم هتخاس ناتسلگنا وت هک ییاهلباک«
 رکف .دندرب ار هصقانم و دنداد داهنشیپ ام تمیق زا رتنییاپ یتمیق اهیناملآ شیپ لاس
 »؟درک رمع ردقچ اهنآ لباک ینکیم

 »؟ردقچ«
 دیدزاب يهنیمز رد اهنآ .دندروآ ور اهییایلاتیا هب اهیسیئوس دعب .هام هد و لاس کی«
 ».دننکیمن يریگتخس یلیخ اهلباک

 
1. Ein versuch die Neurusen and Psychosen gleichmässing and pragmatisch 
zu klassifizieren auf Grund der Untersuchung fünfzehn hundert pre-
Krapaelin and post-Krapaelin fällen wie sie diagnostiziert sein würden in 
der Terinologie von den verschiedenen Schulen der Gegenwart- and another 
sonorous paragraph – Zusammen mit einer Chronologie solcher 
Subdivisionen der Meinung, welche unabhäentstanden sind. 



دلارجزتیف تاکسا  

 ».دوشیم دب یلیخ اهیسیئوس يارب ،دوشب هراپ لباک کی رگا«
 نیباکهلت و دز گنز شراکمه هب راطق باتوچیپ نایم رد سپس .تسب ار رد هدننارکمک

 تکرح زبسرس يهپت كون رب یکچوک يهطقن يوس هب و دش هدیشک الاب تمس هب یناکت اب
 لثم ونژ ،تشذگ اووس سیئوس ،هلاو ،وو ياهزادنامشچ ،هاتوک ياهماب يور زا یتقو .درک
 نیار يهناخدور درس بآ نایرج زا هک هچایرد زکرم رد .تفرگ نایم رد ار اهرفاسم ینودرگ
 و اهقیاق لثم اهوق نآ حطس رب .دوب هدش عقاو برغ ناهج یقیقح زکرم ،دشیم کنخ
 ینشور زور .دندوب هدش مگ ییابیز لدگنس یتسین رد ود ره و دندوب روانش اهوق لثم اهقیاق
 نیا نایم ياهمدآ .دیباتیم لاسروک دیفس ياهطایح و زبسرس لحاس رب دیشروخ و دوب
 .دنتشادن ياهیاس چیه اهطایح

 هب ار شرس کید ،دش دراو ناشدید نادیم هب نوینلاس ياهریزج رصق و نویش خاک یتقو
 ياههتسد وس ود ره رد ؛دوب یلحاس ياههناخ نیرتدنلب يالاب نیباکهلت .دنادرگرب لخاد
 اهلگ .دندیسریم جوا هب اجهباج ،گنر ینوگانوگ اب اههتوب و لگ يهدیچیپمهرد ياههخاش
 :دوب هدش هتشون هسنارف نابز هب نیباکهلت يوت و دوب نیباکهلت طخ رانک رد هک دندوب یغاب زا
 .دینیچن ار اهلگ

 نایم هب اههچنغ اهنیباکهلت رذگ ماگنه ،دیچیم یلگ هار نیا رد دیابن سکچیه هچرگا
 نورد هب هپوک ره يهرجنپ زا ییابیکش اب زنیکرپ یثورود یشحو ياهزر – دندمآیم نیباک
 هب یباتوچیپ اب ماجنارس و دندروخیم ناکت یمارآ هب نیباکهلت تکرح اب و دندشیم هدیشک
 و دندمآیم اهنیباک نورد هب اهراب و اهراب اههخاش نیا .دنتشگیمرب زر ياههتسد نایم
 .دنتشگیمرب

 زا ناجیه اب و دندوب هداتسیا اهیسیلگنا زا یهورگ کید يورهبور و ییالاب يهپوک رد
 ات دندرکیم زاب هار همه ؛تخیر مه هب ناشمظن ناهگان هک دندزیم فرح نامسآ يولبات
 يهپوک ای نیباکهلت بقع يهپوک هب دندزیم مه هب ار اهفص نانکیهاوخرذع هک یناوج جوز
 ینیتال رظن هب ،تشاد يزاببابسا يوهآ مشچ نوچ ییاهمشچ هک ناوج درم .دنسرب کید
 .دوب لوکین ناوج نز و ؛دوب

 هب راشف اب ار اهیسیلگنا نادنخ یتقو ؛دندیشک یقیمع سفن و دنداتسیا ياهظحل جوز
 هریخ ار مشچ شاییابیز ».ماللس« :تفگ لوکین دنتسشن ناشیلدنص يور و هدنار اههشوگ
 هدرک رییغت شیاهوم هک تفایرد دعب ینآ ،دش وا رد يرییغت يهجوتم يروف کید .درکیم
 سینت دیفس نماد و ینامسآ یبآ زولب .لسک نیریآ يوم لثم ،تسا هدش رادرف و ابیز و
 وا زا ناتسرامیب ياهیگنرمهان يهمه و دوب هم هام حبص نیتسخن یباداش هب –دوب هدیشوپ
 .دوب هتسبرب تخر

 دعب ».دننکیم نامریگتسد يدعب هاگتسیا !ینابهگن بجع !هووا !گند« :تفگ نانزسفن
 ».ارومرام تنک ،رویاد رتکد« :درک یفرعم مه هب ار ود نآ

 – هدیرخ کی يهجرد تیلب رهاوخ« .دپتیم شرف ياهوم درکیم ساسحا »!ييياو«
 الاح« :دنتفگ دایرف اب و دندرک هاگن مه هب ارومرام و وا ».تسا مهم یلیخ وا يارب اهزیچ نیا
 هدرپ اب یناراب ياهزور و – !هدننار تشپ شکشعن قاتا ینعی کی يهجرد هک میدیمهف
 لوکین هرابود »...تسا شنمگرزب یلیخ رهاوخ ،بخ .دوشن هدید نوریب ات دوشیم هدیشوپ
 .دندیدنخ یناوج تیمیمص اب ارومرام و

 »؟دییاجک مزاع« :دیسرپ کید
 لام ،دندرک راوس ولج هک ياهخرچود« .درک هاگن وا عضو و رس هب لوکین »؟مه وت .وک«
 »؟دوب وت
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 ».نییاپ میایب صالخ هدند اب مهاوخیم هبنشود .هرآ«
 ».دوشیمن رتهب نیا زا ؟ینکیم راوس ،میوگیم يدج ؟ینکیم تباکر راوس ار نم«
 ار وت ای – تیکسا اب .نییاپ تمربیم میاهتسد يور مدوخ« :تفگ ضارتعا اب ارومرام
 ».نییاپ يورب مارآ رپ لثم ات منکیم ترپ

 یلاحشوخ زا ار لوکین يهرهچ ،هنزو لثم ندش هدیشک ياج هب رپ لثم ندوبروانش رکف
 مخا ،تفرگیم هفایق ،یمسر و مارآ رایسب یهاگ ،دوب اشامت يارب یلاوانراک لوکین .درک زاب
 كون ات یمیدق جنر یگرزب و داتفایم ياهیاس وا رب یهاگ و – تفرگیم تسژ و درکیم
 لماک هک دشاب ییایند نآ روآدای وا يارب ادابم هک دوب نارگن کید .دشیم يراج شناتشگنا
 تفرگ میمصت .دریگب هلصاف وا زا هک تساوخیم شلد ،يور نیا زا .تسا هتشاذگ رس تشپ
 .دورب يرگید لته هب هک

 نیباکهلت رومأم ود نایم هک يزومرم دتسوداد رطاخ هب طقف ،داتسیا نیباکهلت یتقو
 تلاح هب نامسآ ود یبآ ياهدبنگ نایم رد دراوان ياهرفاسم دش ماجنا هدنورنییاپ و هدنورالاب
 زارف هب و دنتفر رتالاب و الاب گنت ياهرد و یلگنج یهاگرذگ يور زا سپس .دندیخرچ روانش
 .دندیسر ،تشاد دادتما نامسآ زرم ات ناشیاپ ریز زا هک سگرن ياهلگ اب هدیشوپ ياهپت
 یباداش .دندوب نزوس رس يهزادنا الاح ،دندرکیم يزاب سینت ورتنوم لحاس رد هک ییاهنآ
 ياوآ اب اوه یگزات و یباداش ،دیسر نویش هب هتسهآ نیباکهلت یتقو –دوب اوه رد ياهزات
 .دیسر ناششوگ هب دشیم هتخاون لته غاب رد هک يرتسکرا و دیدرگ اونمه یقیسوم

 زا هک یبآ رشرش يادص رد یقیسوم ياوآ ،دندش یناتسهوک راطق راوس هک نآ زا سپ
 شبات زا لته يهرجنپ رازه و دوب ناشرس يالاب ًابیرقت وک .دش قرغ ،دشیم اهر اهراغ
 .تخادگیم بورغ دیشروخ
 رد لثم ار اهرفاسم ییادصورسرپ نیشام – دوب توافتم اجنآ هب یبایتسد يهلیسو اما
 دنارذگ نامسآ نییاپ ياهربا نایم زا نانکتپتپ سپس ؛درب الاب هب و دناخرچ نکزاب يرطب
 ؛دیدن ار وا کید یتدم يارب و دش وحم روتوم راخب نایم رد لوکین تروص ياهظحل يارب و
 اب ماجنارس ات دندزیم رود ار ادیپان ياههقلح زا رود کی دشیم رتگرزب لته هک رود ره رد
 .دیشروخ ياهوترپ يالاب هب ،دندیسر اجنآ هب مامت یتفگش

 ولج تمس هب وکس يور و درک باترپ ار شایتشپهلوک هدننکجیگ دورو نیا زا سپ کید
 .دید شرانک ار لوکین هظحل نیا رد هک دریگب ار شاهخرچود ات دیود

 »؟یتسین ام لته وت«
 ».منکیم رفس يداصتقا«
 هب ار مرهاوخ ،رویاد رتکد« .دوب هدش یطاق اهنادمچ »؟يروخب ماش ام اب نییاپ ییآیم«
 ».خیروز زا رویاد رتکد – منکیم یفرعم امش

 يوق مه ار وا .دش مخ اورپیب و دنلبدق يهلاس جنپ راهچ و تسیب ناوج نز يارب کید
 يارب ییوگ ناشدننامهچنغ ياهبل هک داتفا رگید ياهنز دای هب و ،ریذپبیسآ مه و دید
 .تسا هدش رادرایش هنهد نتسب

 تداع اجنیا ياوهوبآ هب دیاب لوا« ،دنزب ناشرس ماش زا دعب هک داد لوق اهنآ هب کید
 ».منک

 نیلوا ،درکیم سح دوخ لابند ار لوکین هاگن .تفر ناششیپ زا و دش شاهخرچود راوس
 ره هب وا دوخ نورد قشع نیا هک درکیم سح مه ار نیا و درکیم سح ار وا ياونیب قشع
 يهظحل زا .تفرگ یقاتا .دیسر شلته هب و تفر الاب یبیشارس زا درای دصیس .دچیپیم وس
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 دای هب ار نآ زا یمد اتح اما دیشک لوط هقیقد هد تسش ار شدوخ یتقو ات لته هب شدورو
 یتیمهایب ياهادص ،دیلخیم نآ رد هک ییاهادص اب دوب یتسم زا ییارذگ قرب طقف ،دروآیمن
 .تسا نآ رد قشع هزادنا هچ تسنادیمن اتح هک
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 هب ییایلاتیا ناوج و نراو هزیشود .دندومنیم لماکان وا دوبن رد و دندوب شرظتنم هس ره
 لته ِیتوص ِقاتا .دوب ریذپانینیبشیپ رصنع زونه وا ؛دندوب شهارهبمشچ لوکین ِيراکشآ
 اب صاخ ینس هورگ زا ییایناتیرب ياهنز زا یکچوک عمج .دوب هدش هدامآ صقر يارب
 ؛دندوب اجنآ يرتسکاخ هب لیام یتروص يهدزردوپ ياهتروص و هدشگنر ياهوم ،دنبندرگ
 گنر هب یشیارآ اب ،صاخ ینس هورگ زا ،دندوب ییاکیرمآ ياهنز زا مه یهورگ نینچمه
 ياهشوگ رد ارومرام و نراو هزیشود .ییولابلآ زمرق ياهبل و هایس ياهسابل ،یفرب دیفس
 هداتسیا اهنآ زا يدرای لهچ يهلصاف رد لباقم يهشوگ رد لوکین – دندوب هتسشن يزیم رود
 :تفگیم هک دینش ار لوکین يادص ،دش نلاس دراو کید هک نیمه .دوب

 ».منزیم فرح يداع نم ؟يونشیم ار میادص«
 ».بوخ یلیخ«
 ».رویاد رتکد مالس«
 »؟تسیچ عوضوم«
 »؟يونشیم امش یلو ،دنونشیمن ار نم يادص نلاس نایم ياهمدآ هک يوشیم هجوتم«
 هب نلاس يهشوگ کی زا اهادص .تفگ ام هب اهتمدخشیپ زا یکی« :تفگ نراو هزیشود
 ».میسیب لثم ،دوشیم لقتنم رگید يهشوگ

 زیگناناجیه ایرد لد رد يایتشک يهشرع يور ياوهولاح لثم هوک يالاب ياوهولاح
 هنامرتحم نراو ياهرتخد اب ناشراتفر .دنتسویپ اهنآ هب ارومرام ردام و ردپ هظحل نیا رد .دوب
 نیا هک تسا نالیم رد یکناب رد اهنآ ییاراد الامتحا هک دیسر هجیتن نیا هب کید – دوب
 ياهزیگنا ،دنزب فرح کید اب تساوخیم نراو هنادرد اما .دراد یطابترا نراو ییاراد اب کناب
 ییوگ ،دوب باتیب ندز فرح يارب نمض رد .دناشکیم دراوهزات ياهدرم يهمه يوس هب ار وا
 .دسرب بانط نیا نایاپ هب رتدوز هچ ره دیاب هک دنکیم رکف و هدش راسفا دنیاشکان یبانط اب
 .درکیم زاب مه زا و تخادنایم مه يور ار شیاهاپ زیرکی رارقیب و دنلبدق ياههرکاب لثم

 یشقن شايدوبهب رد عقاو رد و دیتشاد شقن شنامرد رد امش هک تفگ نم هب لوکین ...«
 رد – مینک راکچ دیاب ام هک تسا نیا تسا موهفمان نم يارب هک يزیچ اما .دیتشاد يدیلک
 یگدنز داش و یعیبط دیاب وا هک دنتفگ نم هب طقف ؛دنارذگیم مهبم ار زیچهمه هاگشیاسآ
 نییاپ دیایب هک متساوخ ونیت زا مه نم ،اجنیا دناهدمآ ارومرام يهداوناخ هک متسنادیم .دنک
 دوب نیا لوکین راک نیلوا -داتفا یقافتا هچ هک دیدید امش .الاب نیا دروایب ار ام نیباکهلت اب و
 ناشیود ره هک نیا لثم ،الاب دنیایب ریخهنیس نیباکهلت لغب زا مه اب ات درک راداو ار وا هک
 »...دناهناوید

 ود ره .منیبیم یبوخ يهناشن ار نیا نم« .دیدنخ کید ».دوب یعیبط الماک راک نیا«
 ».دندرکیم ییامندوخ رگیدمه يارب دنتشاد

 داد ممشچ ولج ،دیوگب نم هب هکنآیب میدوب هک خیروز الثم ؟ممهفب اجک زا نم ،بخ«
 ».ریف یتینو يهلجم رد يریوصت رطاخ هب ،دندرک هاتوک ار شیاهوم

 نیا دیناوتیمن امش .دوب دهاوخن يداع تقوچیه -تسا هتخیسگناور وا .درادن یلاکشا«
 ».دینک ضوع ار
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 »؟هچ ینعی«
 ».يداعریغ – متفگ هک نامه«
 »؟هناوید یسک هچ و تسيداعریغ یسک هچ هک دیمهف دوشیم يروطچ ،بخ«
 ».یسرتب يزیچ زا دیابن مه وت ،تسا طاشن اب و داش لوکین – تسین راک رد یگناوید«
 هک دوب یضاران و یکاش ياهنز همه زا يزراب يهنومن وا -درک اجهباج ار شیاهاپ هنادرد

 رسفا اب طابترا رد هک يزیگنامغ دماشیپ مغرهب و ،دنراد هقالع شیپ لاسدص ِنوریاب جروج هب
 .تشاد ییاضرادوخ و رورغ زا ییاوهولاح ،دوب هدمآ شیپ شیارب شترا

 نیچمه هداوناخ وت لاحهبات .منامسآ و نیمز نایم طقف ،تسین مهم میارب شتیلوئسم«
 بناج زا كوش نیا نم رظن هب و هدش دراو كوش لوکین هب هک مینادیم ام -میتشادن یسک
 اب ،دنک ادیپ ار شلوئسم رگا دیوگیم ردپ .مینادیمن ار شایعقاو تلع اما ،هدوب رسپ کی
 ».شزغم وت دنزیم هلولگ

 .دیصقریم شردام اب ناوج يارومرام ؛دزیم ار »هراچیب يهناورپ« گنهآ رتسکرا هورگ
 لوکین ياههناش هب و دادیم شوگ گنهآ هب کید .تشاد یگزات همه يارب هک دوب یگنهآ
 و خیسخیس ونایپ ياهدیلک لثم شیاهوم هک رتنسم يارومرام اب تشاد الاح .درکیم هاگن
 هب ،ییاوسر هب دعب و درکیم رکف نزنلویو ياههناش هب کید دعب .دزیم فرح دوب دیفس
 »...دنرذگیم تعاس تعرس هب اههظحل – هناورپ ،هآ« .دوب هدنام ناهنپ هک يزار

 رظن زا دیاش هک مراد همانرب کی نم شتسار« :داد همادا يدولآمرش یلدگنس اب هنادرد
-یمن .دراد تبقارم هب جایتحا یلاس دنچ لوکین دنیوگیم اهنآ یلو دشابن یلمع الصا امش
 »...هن ای دیسانشیم ار وگاکیش امش هک مناد

 ».مسانشیمن«
 شخب .دنايادج مه زا الماک هک یبونج شخب کی و دراد یلامش شخب کی ،بخ«
 نایلاس يارب مکتسد ،میدرکیم یگدنز اجنآ هشیمه ام .یلاع و تسا کیش شایلامش
 وت زونه ،ینادیم ار مروظنم منک رکف ،وگاکیش یمیدق ياههداوناخ زا يدایز دادعت اما .لاس
 کلسمیمیدق اهیضعب يارب شخب نیا .تساجنآ مه هاگشناد .دننکیم یگدنز یبونج شخب
 ».هن ای يوشیم هجوتم ار مروظنم منادیمن .دنکیم قرف یلامش شخب اب لاحرههب .تسا

 .دمهفب ار عوضوم دوب هتسناوت زکرمت یمک اب .داد ناکت ار شرس کید
 ذوفن هاگشناد ياضعا و اهرایتسد ،اهداتسا زا یضعب يور ردپ .میراد دایز انشآ اجنآ ام«
 عمج نآ نایم میربب و مینادرگرب هناخ هب ار لوکین رگا مدرک رکف رطاخ نیمه هب .دراد
 يارب -دنزیم فرح مه نابز دنچ هب و تسیبوخ نادیقیسوم هک دینادیم – مینک شیاهر
 »...دوشب بوخ رتکد کی قشاع هکنیا زا رتهب يزیچ هچ تیعضو نیا رد وا

 رتکد رهوش لوکین يارب دنتشاد نراو يهداوناخ ،دز ناروف کید نورد هدنخ زا یجوم
-یم هک دنایتیعقوم رد اهنآ ؟میریگن شراک هب ارچ ،تسه بوخ رتکد کی – دندیرخیم
 ،هدشن کشخ شکردم رهم زونه هک يرتکد ،دنرخب بوخ ناوج رتکد کی وا يارب دنناوت
 .دنشاب نارگن لوکین يارب تسین مزال رگید

 »؟دوشیم هچ رتکد نآ رظن سپ« :دیسرپ هاگآدوخان کید
 ».دننزب اوه وت ار یتصرف نینچ هک دنشاب يدایز ياهرتکد دیاب«
 :تفگ کید شوگ ریز دنت هنادرد یلو دنتشگرب اههدنصقر
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 وت الاب هتفر ایآ .دشاب هتفر ییاج کی دیاب – تساجک لوکین الاح .دوب نیمه نم روظنم«
 مودب دیاب ای تسيداع شراک نیا هک مدیمهفن تقوچیه ؟منک راکچ دیاب الاح الثم ؟شقاتا
 ».منک شیادیپ و

 تداع ییاهنت هب ،دننکیم یگدنز اهنت هک ییاهمدآ – دشاب اهنت دهاوخیم شلد دیاش«
 هرابود دعب .دش تکاس ،دهدیمن شوگ وا هب نراو هزیشود هک دش هجوتم یتقو ».دننکیم
 ».مزادنایم ربورود هب یهاگن موریم نم« :تفگ

 هدیشک ار شیاههدرپ هک يراهب لثم ،دش هم زا هدیشوپ نوریب يایند يهمه ياهظحل
 و تشذگیم اهنیمزریز يهرجنپ رانک زا کید .دندوب هدش عمج لته ربورود همه .دشاب
 بارش رتیل کی رس رب و دناهتسشن وشات ياهباوختخت يور هک دیدیم ار اهتمدخشیپ
 دیفس ياههلق تشپ زا اههراتس ،دش کیدزن هاگشدرگ هب یتقو .دننکیم يزاب قرو ییایناپسا
 ياهیاس لثم لوکین ،قرب غارچ ریت ود نایم ،یبسالعن يورهدایپ وت .دندش نایامن پلآ
 وا هب ور لوکین .تشذگ اهنمچ يور زا ادصیب کید .دوب هدش هریخ ایرد هب شوجوبنجیب
 .دش نامیشپ شندمآ زا ياهظحل کید ».يدمآ هرخالاب« :تفگ و تشگرب

 ».دش تنارگن ترهاوخ«
 هیجوت ار شراتفر یتخس هب دعب .دوب هدرک تداع دشاب رظن ریز هراومه هک نیا هب »!ِا«
 ملمحت يهزادنا زا مک کی هک تسا نیا مروظنم -موشیم زیچ مک کی اهتقو یضعب« :درک
 .دوب يدایز میارب یقیسوم نآ بشما .ماهدرک یگدنز مارآ و تکاس یلیخ نم .دوشیم رتشیب
 »...تخادنایم ماهیرگ هب

 ».ممهفیم«
 ».دوب یناجیه یلیخ زور کی زورما«
 ».منادیم«
 تسرد رسدرد همه يارب یفاک يهزادنا هب -منکب یعامتجاریغ يراک دهاوخیمن ملد«
 ».نوریب منزب تساوخیم ملد بشما اما .ماهدرک

 هب ار شاهمانتیصو ياج زونه دسریم شنهذ هب ناهگان هک یگرم مد ِمدآ لثم تسرد
 رلماد یمیدق بتکم ي»هدرورپ تسد« لوکین هک دیسر کید نهذ هب هرابکی ،هتفگن یسک
 تسا نردم ملع زا يدایز ياهزیچ هک دیسر شرکف هب نینچمه ؛تسوا دننامحور دادجا و
 هب و تشاد هگن شدوخ شیپ ار هنادنمدرخ يهمانرب نیا اما .دوش هتفگ لوکین هب دیاب هک
 :تفگ و تخادرپ ینونک تیعقوم رهاظ تروص

 ».نک يرواد تدوخ يهرابرد تدوخ يار هب انب طقف و -یتسه یبوخ رتخد وت«
 »؟يراد تسود ار نم وت«
 ».هتبلا«
 دوب رتولج درای تسیود هک یبسالعن يورهدایپ کیرات ياهتنا تمس هب دنتشاد »...نم اب«
 مدوب يرتخد وت رظن زا هک تسا نیا مروظنم ،وت ،مدوبن ضیرم ًالبق نم رگا« .دندزیم مدق
 ».تسیچ مروظنم ینادیم تدوخ ،یکبآ ردقچ ،ها – ًالامتحا هک

 دوب کیدزن وا هب ردقنآ لوکین .دوب هداتفا یبیجع یقطنمیب ریگ ،دوب هداتفا ماد هب کید
 دوب هدید هک ییاهشزومآ رگید راب اما درکیم ساسحا ار دوخ سفن يادص رییغت کید هک
 :دمآ شکمک هب ياهشیلک یترابع و زیمآتنطیش ياهدنخ لکش هب

 دوب هدش شراتسرپ قشاع هک دوب يدرم کی .مزیزع يراذگیم تدوخ رسهبرس يراد«
 لوکین ناهگان .تخیمآ مه رد شیاپ يادص اب و دش الپوترپ و تفر ههاریب هب شتیاکح »...
 »!فرخزم« :درک عطق ار وا فرح ییوگاکیش يزاجیا اب
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 ».تسا کیکر یلیخ حالطصا نیا«
 شیپ -مرادن تیارد و لقع نم ینکیم رکف ؟تسیچ تروظنم« :تفر رد هروک زا لوکین
 يايدرم نیرتباذج وت هک منادن رگا و مراد نالا یلو ،متشادن ًالصا موشب ضیرم هکنآ زا
 دومناو اما -دشاب ،تسا نم دب تخب نیا .ینادب هناوید ار نم زونه دیاب ،ماهدید زورما ات هک
 ».منادیم ار زیچهمه مدوخ و وت يهرابرد نم -منادیمن زیچچیه نم هک نکن

 يهرابرد وا ياههتفگ و رتگرزب نراو هزیشود دای هب .دش يرگید رسدرد راچد کید
 و دیرخ لباق وگاکیش یبونج شخب ياههدرکلیصحت ماهس رازاب رد هک یناوج ياهرتکد
 متسناوتن اما ،ياییابرلد يهچب وت« :دریگب ار شدوخ هک تفرگ میمصت و داتفا دناشورف
 ».موش تقشاع

 »؟یهدیمن مه ار نیا تصرف نم هب یتح«
 »!یچ«
 درکیمن نامگ .درک هدزتفگش ار کید ،دش نایب هتسبرس هک يزاتوتخات قح و یخاتسگ
 .دشاب هتشاد مشخ زا ریغ یتصرف چیه نتشاد یگتسیاش لوکین هک

  ».هدب تصرف کی نم هب«
 و دش شوماخ شاهنیس نایم رد هکنآ ات دش هتسهآ شیادص کید هب شندش کیدزن اب
 هآ نینچمه و درک ساسحا ار شناوج ياهبل کید .دیشک شبلق يور ار شگنت دنبناتسپ
 رتراوتسا هنیآ ره شنتشاد هگن يارب هک یشوغآ رد ییاهر زا یشان یگدوسآ رس زا هدمآرب
 طولخم اهمتا دنویپ اب دوخ تسد هب ییوگ ،دنکب تسناوتیمن يراک رگید نونکا .دشیم
 اما ،تخیر رود ار طولخم مامت دشیم دیاش ؛دوبن یندشادج رگید هک دوب هتخاس يرادیاپ
 و دوب هتشاد هگن ار وا هک روطنیمه .دوب نکممان رگید شاهیلوا ياهمتا هب نآ تشگزاب
 ،دشیم کیدزن وا هب و دادیم انحنا شندب هب رتشیب و شیب لوکین هک روطنیمه و دیسوبیم
 و مارآ ییوس زا و ،قشع رد قرغ و روهطوغ ،تشاد یگزات مه شدوخ يارب هک ییاهبل اب
 ياهمشچ يهنیآ رد يریوصت طقف ندوب نیا رگا اتح ،دوب رازگساپس دوخ ندوب زا کید ،زوریپ
 .دوب وا رت

 ».دراد یتذل هچ وت ندیسوب ،نم يادخ« :تفگ نانزسفن
 هدیبسچ ییاراد نیا هب و تشاد دوخ فرصت رد رتهب ار وا لوکین الاح اما ،دزیم فرح طقف
 نیمز نایم رد رهظ زا دعب نیباکهلت لثم و تفرگ هلصاف وا زا ياهوشع اب هظحل نیا رد ،دوب
 رورغم ردقچ داد دهاوخ ناشن وا هب نیمه ،تسا سب ،تفگ دوخ اب .درک شیاهر نامسآ و
 کنیا .تسا نم لام وا ،مدروآ گنچ هب ار وا !دوبن یلاع ،هآ ،دنکب دناوتیم هچ نم اب و ؛تسا
 شلد و دادیم رده ار تقو هک دوب هزات و نیریش شیارب زیچهمه ردقنآ اما ،دوب زیرگ تبون
 .دعلبب ار شاهمه تساوخیم

 و »ورتنوم« ياهغارچ زا يدنبتسد و دنبندرگ شیاپ ریز اپ رازه ود .دیزرل دوخ هب ناهگان
 شوگ هب صقر گنهآ هرد هت زا .دید ار »نازول« مهبم ییابیز اهبآ يوس نآ رد و »يوِو«
 هب دیشوکیم و دوب درسنوخ درسنوخ و ،درکیم يوریپ شلقع زا الاح لوکین .دیسریم
 دربن زا سپ يزابرس هک يایگدیجنس نامه اب ،دهدب ناماسورس شاهناکدوک يرگیتاساسحا
 ياهنوگ هب و دوب هداتسیا وا کیدزن هک کید زا زونه اما .دروآیم يور یتسم و ندیشون هب
 نآ رب ار وا نیمه ؛دیسرتیم ،دوب هداد هیکت یبسالعن ورهدایپ رود ینهآ ياههدرن هب صاخ
 زا رپ يدبس لثم ار مدوجو مامت - مدوب وت رظتنم غاب وت هک دیآیم مدای« :دیوگب هک تشاد
 يارب راظتنا يهظحل نآ رد مدرکیم رکف -دوب يروطنیا هک مدوخ يارب .مدوب هدرک لغب لگ
 ».مدومنیم یتشادتسود وت هب دبس نآ نداد هیده



دلارجزتیف تاکسا  

 اب ،دیسوب اهراب ار وا لوکین و دناخرچ تجامس اب ار وا و دیشک یسفن وا هناش يور کید
 هتفرگ ار کید ياههناش شیاهتسد اب .دشیم رتگرزب شتروص ،وا هب ندش کیدزن راب ره
 .دوب

 ».دیآیم ناراب يروجدب«
 ناششوگ هب هچایرد يوس نآ یبارش ياهروگنا ياههپت يور زا یشرغ يادص ناهگان
 هراپ مه زا ار اهنآ ات دندشیم کیلش گرگت زا رپ و نتسبآ ياهربا تمس هب اهپوت ؛دیسر
 ندیراب يدنت ناراب ناهگان سپس .دندش نشور هرابود و شوماخ هاگشدرگ ياهغارچ .دننک
 دش ریزارس نییاپ تمس هب اههوک يوس زا نآ ربارب ود سپس و نامسآ يوس زا ادتبا .تفرگ
 و کیرات نامسآ نآ لابند هب ؛درب و تسش ار یگنس ياهبآهار و اههداج یلیس نوچ و
 لته رانک زا رگناریو ياهربا نامزمه ،دمآ نکشناهج دعر و كانتشحو قرب و دش كانلوه
 یکیرات و جرموجره ،هماگنه نیا نایم رد لته - دندش دیدپان اههچایرد و اههوک .دنتشذگ
 .دوب هدرک زک

 ارومرام يهداوناخ و نراو هنادرد هک ییاج ،دندیسر ورهار هب لوکین و کید هظحل نیا رد
 مه هب مکحم هک ییاهرد رانک رد ،ندمآ هم زا هک یتسار هب .دندوب اهنآ رظتنم سپاولد
 اهسابل يور ار ناراب ياههرطق ،ندرپس شوگ داب شرغ هب ،ندیدنخ و نداتسیا ،دنروخیم
 اب سوارتشا سلاو رتسکرا صقر نلاس رد .دوب زیگناروش ندیزرل ناجیه زا و ندرک ساسحا
 .دشیم هتخاون هدننکجیگ و دنلب ییادص

 ؟دش عورش اجک زا ؟داتفا قافتا هنوگچ ؟یناور رامیب اب جاودزا و رویاد رتکد
 ضوع ار تیاهسابل هک نیا زا دعب« :دیسرپ کید زا قیقد یفاکشوم زا سپ نراو هنادرد
 »؟يدرگیمن رب ،يدرک

 ».ریز سابل هکت دنچ زجهب ،مرادن ندرک ضوع يارب یسابل«
 .دیدنخیم هرخسم هب و لد رد تفریم شلته تمس هب یتخس اب و یضرق یناراب اب یتقو
 هب تسا رتهب ،بخ ؟دنرخب رتکد کی دنهاوخیم – !نم يادخ .هلب ،هآ ،یلاع تصرف«
 ددصرد ،لوکین هب تبسن دوخ نشخ راتفر زا رازیب ».دنبسچب ،دنراد وگاکیش رد هک ینامه
 یناراب ياههناد ،وا ياهبل يهناگی یباداش هب زیچچیه زگره هک دروآ رطاخ هب ،دمآرب یفالت
 و قارب ياههنوگ يور مارآ و تخیریم ورف کید يارب ییوگ و دوب کشا ياههرطق لثم هک
 کیدزن ناراب و قرب و دعر ندش مامت زا یشان توکس ...هدرکن ساسحا ،تسشنیم وا مرن
 ییابیز .تفر هرجنپ تمس هب و دش دنلب شیاج زا .درک رادیب باوخ زا ار وا حبص هس تعاس
 دیچیپیم اههدرپ يالهبال حور نوچمه و دش وا قاتا دراو و دمآ الاب ناچیپ ياههپت زا لوکین
 ...درکیم شخشخ و

 شیپ زور يامنهار هکنیا زا و تفر الاب رتم رازه ود ،يان يد هشور يهلق ات ادرف حبص ...
 .دوب لاحشوخ دورب هلق هب وا اب ار شلیطعت زور دوب هتفرگ میمصت وا

 شلته هب عقومهب ماش يارب و دمآ نییاپ ورتنوم ات ار هار يهمه انش يارب کید سپس
 :دوب وا رظتنم همان ود ناخشیپ رد .تشگرب

 و .داتفا قافتا میارب هک دوب ياهثداح نیرتهب - متسین هدنمرش چیه مبشید راک زا نم«
 ».دوب مهاوخ لاحشوخ قافتا نیا زا هشیمه ،زیزع ناتیپاک ،منیبن ار وت زگره رگید رگا اتح
 نیگنس يهیاس ،درک زاب ار يدعب يهمان کید یتقو اما - دوب شخبمارآ یفاک يهزادنا هب
 :تشگرب رلماد

 فطل نم قح رد هک مهاوخب امش زا مناوتیم .دیدوب نوریب ،مدرک نفلت :زیزع رویاد رتکد
 زا دنیوگیم .مدرگرب سیراپ هب يروف دیاب هک هداد خر ياهرظتنمان دماشیپ ؟دینکب یگرزب
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 تسه شناکما ایآ ،دیدرگیم رب هبنشود زور امش هک يور نآ زا .میسریم رتدوز نازول هار
 نیا امش رظن هب ؟دیراذگب هاگشیاسآ رد ار وا و ؟دیربب خیروز ات ناتدوخ اب ار لوکین هک
 ؟تسیگرزب شهاوخ

 ،دنمتدارا 
 .نراو ناویا یتب
 هخرچود وا هک تسنادیم نراو هزیشود - دش ینابصع یلیخ همان نیا ندناوخ اب کید
 نکممان وا شهاوخ نتفریذپن هک دوب هدیچ مه رانک ار اههملک نانچ همه نیا اب اما ؛دراد
 !نراو هداوناخ لوپ و نیریش یترواجم !ینکیم ترپ مه يوس هب ار ام .دومنیم

 هدرک زادنارب يدام يدید اب ار کید وا .تشادن یفده نینچ نراو هنادرد .دوب هابتشا رد وا
 دوجوم ار وا هک نیا مغرهب و دوب هدیجنس اهیسیلگنا هارمگ ياهرایعم اب قباطم و دوب
 »رکفنشور« يدایز وا نراو هزیشود رظن زا .دیدیمن راک نیا بسانم ،تسنادیم يریگنادند
 ندنل رد اهنآ زا یهورگ اب ینامز هک ياهدافارپ ياهادگ زارتمه ار وا لیلد نیمه هب .دوب
 هدیشک نوریب لماک ،دندوب بسانم ًاعقاو هک هورگ نآ زا ار دوخ کید - دیدیم ،دوب هدش انشآ
 رد و دشکب الاب وا يهدیا دح رد ار شدوخ دناوتب کید هک درکیمن نامگ نراو هزیشود ،دوب
 .دیآرد فارشا يهرمز

 تبسن اهراب اهمدآ نامه بیجع يهویش هب تسرد - دوب تخسرس کید ،هتشذگ نآ زا
 رد ار لوکین يدیقیب و يرابودنبیب هنادرد ...دوب هداد ناشن ییانتعایب هنادرد ياهفرح هب
 »ياهتفر ِبآ« ار وا هک دوب هدرک تداع قح هب کنیا و تشادن تسود شایکدوک يهرود
 هزیشود هک دوبن یکشزپ نآ رویاد رتکد همه نیا اب ؛ددرگیمن رب يوج هب رگید هک دنادب
 .دریذپب هداوناخ زا يوضع ناونع هب دناوتب نراو

 .درکیم يرادربهرهب کید زا دوخ راک یناسآ يارب طقف وا
 .دوب هدرک تشادرب وا يهتساوخ زا کید هک تشاذگ اج هب ار يرثا نامه شتساوخرد اما
 یشیامزآ رارف کی دناوتیم ؛دشاب هرخسم ای زیگنامغ ،دب رایسب يراک دناوتیم راطق اب رفس
 اب ینیعم زور ندنارذگ لثم تسرد ،دشاب هتشاد يرگید رفس زا تیاکح دناوتیم ؛دشاب
 سپس .یگنسرگ ماگنه ندروخ اذغ مه اب ات حبص رد باتش زا ،دوشیم ینالوط هک یتسود
 هرابود نایاپ رد اما ،دوشیم هدنشک و هتسهآ رفس رذگ تعرس ،رصع هب ندش کیدزن اب
 لوکین دوخ يارب هچرگ ؛تفرگ شلد لوکین یشوخ ندش مامت ندید اب کید .دریگیم باتش
 چیه مه اب لوکین و کید زور نآ .دوب شخبمارآ تخانشیم هک ياهناخ اهنت هب نتشگرب
 يهچایرد رانک ریگلد هاگشیاسآ يدورو رد يولج ار وا یتقو اما ،دنتشادن ياهناقشاع يهطبار
 کنیا وا لکشم هک درب یپ کید ،درک هاگن وا هب و تشگرب رگید راب لوکین و تشاذگ خیروز
 .دوب دهاوخ هشیمه يارب و تساهنآ يود ره لکشم
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 هناخهوهق هب ياچ ندیشون يارب نراو هنادرد اب خیروز رد رویاد رتکد و دوب ربماتپس هام
 .دنتفر

 ار امش ياههزیگنا ًاعقاو هک متسین نئمطم .تسيدب يهیصوت مرظن هب« :تفگ نراو
 ».ممهفیم

 ».رادرب یقلقدب زا تسد و ایب«
 ».مالوکین رهاوخ نم لاح ره هب«
 ».ینک یقلقدب یشاب هتشاد قح هک دوشیمن لیلد نیا اما«



دلارجزتیف تاکسا  

 لوکین« :دوب ینابصع ،دیوگب وا هب تسناوتیمن و تسنادیم ار زیچهمه هک نیا زا کید
 ».دوشیمن نم ییوجارجام ثعاب وا تورث اما ،تسا دنمتورث

 ».تسا دنمتورث لوکین .تسا روطنیمه اقیقد« :تفگ يراشفاپ اب نراو هنادرد
 »؟دراد لوپ ردقچ الاح« :دیسرپ کید
 ؟تسا هرخسم ردقچ نیا ینیبیم« :داد همادا ادصیب ياهدنخ اب کید و ؛درک عورش نراو
 »...منزب فرح هداوناخ ِدرم کی اب مهدیم حیجرت نم

 نیا عوضوم« :دیزرو رارصا شاهدیقع رب هنادرد ».هدش هتشاذگ نم هدهع هب زیچهمه«
 ».يایک وت مینادیمن ام هک تسا نیا هکلب ،مینادیم وجارجام کی ار وت ام هک تسین

 نم يهتشذگ و ماهدرک یگدنز ولافوب وت .تسا هتسشنزاب شیشک مردپ .مکشزپ نم«
 .مدوب زدار يوجشناد دعب .متفر نویهوین هب ادتبا .درک شایسررب دوشیم و تسین یفخم
 ».مانیو ینوتنآ 2دم ناگداون زا نم و هدوب یلامش يانیلوراک مکاح مگرزبردپ ردپ

 »؟هدوب یک نیو ینوتنآ دم« :دیسرپ دیدرت اب هنادرد
 »؟نیو ینوتنآ دم«
 ».هتفهن یگناوید یفاک هزادنا هب هطبار نیا وت مرظن هب«
 لته ناویا هب قاتا زا لوکین نامز نامه رد تسرد ،داد ناکت ار شرس يدیماان اب کید
 .درک هاگن ربورود هب اهنآ يوجوتسج رد و دمآ

 ».دراذگب لوپ دلیف لاشرام يهزادنا هب هک دوب نآ زا رتهناوید وا« :تفگ کید
 »...دوخ ياج هب اهنیا الاح«
 شدوخ ردپ اب کید ردپ يهسیاقم رد ؛تسنادیم بوخ ار نیا شدوخ و دوب هنادرد اب قح

 دندوب اکیرمآ مانیب ياهكود زا اهنآ .دراد يرترب یشیشک ره رب ابیرقت وا ردپ هک دوب راکشآ
 لح يارب ،دشیم اضما اههمانیفرعم ياپ ،دوب هدش تبث لته رتفد رد هک یمسا نیمه -
 هک دوب اهینوگرگد نیا و دشیم مدرم یناور ینوگرگد ثعاب ،دمآیم راک هب تالکشم
 شرگن و راتفر زا وا .دوب هتخاس ناشیعامتجا هاگیاج هب تبسن ار نراو هزیشود يهدیقع
 یپ تیعقاو نیا هب ،دنتخانشیم شیپ لاس تسیود زا ار نراو يهداوناخ هک ییاهیسیلگنا
 وا يور يوت هک دیایب ولج هزادنا نیا ات کید هک درکیمن مه ار شرکف اتح الاح .دوب هدرب
 لابند هک دوب لوکین داد تاجن يورشیپ زا ار ثحب نیا راب نیا هچنآ .دنزب جاودزا فرح
 .هزات و رت و دیفس ،دیشخردیم ربماتپس هام رصع نیا رد و تشگیم اهنآ زیم

 
 زا دعب و میوریم ایلاتیا يومک رهش هب ادرف ام .لیکو ياقآ متخبشوخ امش اب ییانشآ زا
 عوضوم نیا هب رهاوخ و امش مهاوخیم لیلد نیمه هب .میدرگیمرب خیروز هب هتفه کی
 ات میراد دصق ام .دسریم نم هب ردقچ هک دنکیمن قرف نم يارب نوچ ،دیهدب ناماسورس
 یگدنز نیا سپ زا هک دراد یفاک يهزادنا هب کید و مینک یگدنز مارآ خیروز رد لاس ود
 ياهزاین و سابل يارب طقف نیا - ینکیم روصت وت هک منآ زا رتارگعقاو نم ،هنادرد ،هن .دیآرب
 ؟دسرب نم هب همه نیا هک تسه ردقنآ ییاراد ایآ ...زا شیب نیا ،ارچ ...تسا مدوخ یصخش
 رطاخ هب - يراد رتشیب وت ارچ ؟يراد ردقنیا وت .منک جرخ مناوتیمن ار همه نیا هک نم
 ،هن ...دوشب هتشابنا مه يور نم مهس راذگب سپ ،دشاب ؟منامب ناوتان نم تسا رارق هک نیا
 رخف نامیود ره يارب هک دش مهاوخ روبجم نم .دریذپیمن ار مهس نیا زا زیچچیه کید

 
 .)م( تسا هناوید ینعم هب نمض رد )mad( دم .2
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 ،خآ ؟منک اضما دیاب ار اجک الاح - تسیمدآ روج هچ کید هک ینادیمن ًالصا وت ...مشورفب
 !دیشخبب

 يارب ییاج چیه ؟میتسین اهنت یلیخ ایآ .تسین بیجع ام ندوب مه اب وت رظن هب ،کید ...
 نم یلو ،هآ ؟سب و میزروب قشع مه هب طقف دوشیم .رگیدمه يوس هب زجهب ،میرادن نتفر
 رگا اتح ،يوشیم ادج نم زا هک ممهفیم یتقو ار نیا ،نم قشاع وت ات ماوت قشاع رتشیب
 صوصخ هب ،مینارگید لثم هک تسیلاع یلیخ منکیم رکف .منکیم شساسحا ،دشاب مک
 .منکیم ادیپ مدوخ رانک مرگ ِمرگ ،باوختخت يور ار وت و منکیم زارد ار متسد یتقو

 کچوک باتک نیا ،هلب .دینزب فرح مرهوش اب و دینزب گنز ناتسرامیب هب تسا نکمم رگا ...
 هب هک دوب رارق نم .دننک پاچ نابز شش هب هک دنتساوخ - دوریم شورف بوخ اج همه رد
 و نیگنس یلیخ ،مسرتیم نداتفا زا - ماهتسخ اهزور نیا یلو منک شاهمجرت هسنارف نابز
 يور درس یشوگ .دتسیاب شیاپ رس دناوتیمن هک ماهدشهل ییابرم تلور لثم - ماهدش لبنت
 تسا رتهب -».تسین مهم میارب زیچچیه« هک تسا نیا نم ساسحا نیرتيوق و تسا مبلق
 ؟میرفن هس الاح ،تسین بلاج .دریمب ناتسرامیب وت هراچیب نز نآ دوبک و رامیب يهچب

 جایتحا رتگرزب نامتراپآ کی هب يدایز لیالد هب ام - تسا لقع زا رود رظن هب ،کید ...
 هیبنت ار نامدوخ ،تسا رویاد لوپ زا رتشیب نراو لوپ هک رطاخ نیا هب طقف دیاب ارچ .میراد
 دیوگیم ام هب یسیلگنا شیشک نیا .میدرک ضوع ار نامرظن ام اما ،نوسراگ ،یسرم ؟مینک
 هک تسا لیلد نیمه هب ؟دوشیمن رداص ییاج هب .تسیلاع وتیوروا رد اجنیا امش بارش هک
 .میراد تسود بارش یلیخ هک نیا اب ،میاهدینشن ار شمسا لاح هب ات ام

 يهمه دوخ يهنهپ رب ییوگ اهیبیشارس و دناهتفر ورف ياهوهق سر كاخ رد اههچایرد
 يور میاهوم سکع نآ رد .داد ام هب ارم سکع یساکع .دنراد ار مکش يور ياهنکش و نیچ
 ،هتورگ یبآ نیمزرس ظفاحادخ« زاوآ نارقیاق .هدش اهر دوریم يرپاک هب هک یتشک ياههدرن
 لابند ار ییایلاتیا يهمکچ نوگشدب و مرگ ياپ قاس سپس .دناوخیم ار »ایب دو-وز هرابود
 اشامت ار ام اههپت نآ يالاب زا اههدرم و دیشکیم هزوز كانسرت ياههعلق رود داب ،میدرک
 .دندرکیم

 شاهشرع رب مه اب نامیود ره ياهشفک يهنشاپ هک صوصخ هب ،تسیبوخ یتشک نیا ...
 داب تهج فالخ هب ،میسریم اجنیا هب هک يرود ره رد و دزویم داب هشوگ نیا رد .دبوکیم
 مه اب ود ره .متفیب بقع کید زا هکنآیب مشکیم ماهنیس يور مکحم ار متک و مخرچیم
 :مینکیم همزمز ترپوترچ

 هوا - هوا – هوا – هوا«
 نم زا ریغ رگید ياهوگنیمالف
 هوا – هوا – هوا - هوا
 »... نم زا ریغ رگید ياهوگنیمالف
 
 ام هب ،دناهتسشن هشرع ياهتکمین يور هک ییاهنآ - تسافصاب کید رانک رد یگدنز
 زا کید .میناوخیم هچ هک دبایرد و دونشب ار ام يادص هک دشوکیم ینز و دننکیم هاگن
 لالخ رد یشاب اهنت رگا .هدب همادا اهنت تدوخ ،کید سپ ،دوشیم هتسخ زاوآ نیا ندناوخ
 اهشکدود دود و اهیلدنص يهیاس نایم زا و مزیزع ،يوریم هار توافتم رتنیگنس ییاضف
 وت هب هریخ ياههاگن يور هک ینکیم ساسحا ار تاهیاس .یباییم ولج تمس هب ار تهار
 نوریب نآ زا ات ینک هبرجت ار یگدنز دیاب منامگ هب هکلب ؛يوشیمن ریگهشوگ رگید .دزغلیم
 .ینزب



دلارجزتیف تاکسا  

 و دزوب ات ماهدرک اهر ار میاهوم و ماهتسشن ایرد هب ور ،یگدنز یتشک نیا يهشرع رب
 زیگنامغ ِيرات يوس هب ارم ات هدش هتخاس یتشک نیا و متکرحیب نامسآ ربارب رد .دشخردب
 هدش کح ینابداب يایتشک يهغامد رب مارتحا اب هک ییونابدزیا ،منانوی يانتآ ،دربب هدنیآ
 ضوع اهلگ گربوخاش قیقع زبس گنر و دننکیم پلشپلش یمومع ياهتلاوت بآ .تسا
 .تسا ریگلد یتشک يهلابند زا و دوشیم

 ار ریازجلا يهرکسب ات یندیس رد ولومولو جیلخ زا -میدرک رفس يدایز ياهاج هب لاس نآ
 ام يارب ینابرهم اب هدننار و میدمآ راتفرگ اهخلم موجه يالب هب ارحص زرم رد .میدز رود
 نایادخ زا رپ و دوب نییاپ بش رد نامسآ .دنالسع ياهروبنز یعون اهنیا هک داد حیضوت
 ياوآ ،اهیلاگنس لبط يادصورس ؛هراچیب لین دلوا يهلیبق ياههنهرب ،هآ .بقارم و بیجع
 بش هچ ناشیکیتسال ياهشفک اب نایموب ياهاپ پاتپات يادص و نالان ياهرتش گنز ،ین
 .دوب هتخاس ییادصورسرپ و غولش

 یکی همه اههنارک و اهیتشک - مدوب هتفر ورف مدوخ يایند هب هرابود نم نامز نآ رد
 رتخد یسپات ،ممود يهچب دلوت زا دعب اما ،درب رفس هب ارم کید رطاخ نیمه هب .دندوب
 .دش راتوهریت هرابود زیچهمه ،نم يولوچوک

 تسد هب ارم هدید حالص ارچ منادیمن ،متسرفب مرهوش يارب یمایپ متسناوتیم شاک ...
 فرح و هرخسم نیا -تسا هایس نم يهچب هک ییوگیم .دورب و دراپسب نادان ياهمدآ نیا
 یگدنز رد نم یلصا شیارگ نوچ ،میتفر اقیرفآ هب »داگمیت« ندید يارب طقف ام .تسا تفم
 ،دنشکیم مخر هب ار نیا مه زیرکی و منادیمن زیچچیه هک نیا زا .تسیسانشناتساب هب
 .ماهتسخ

 رید رگا -مشاب هتسجرب مدآ کی وت لثم دهاوخیم ملد  ،دش بوخ ملاح یتقو ،کید ...
 ینیشننامتراپآ زا -میرخب هناخ کی و میهدب ار نم لوپ دیاب .مدناوخیم یکشزپ مه نم دوبن
 نتشون يارب یتقو و دوریم رس تاهلصوح خیروز وت مه وت .مدش هتسخ ندوب وت رظتنم و
 شناد يهزوح .دنکیم فارتعا شدوخ یناوتان هب نتشونن اب دنمشناد ییوگیم تدوخ .يرادن
 هرابود رگا اتح و مریگیم دای بوخ ار نآ و منکیم ادیپ يزیچ و منکیم یسراو تقد هب ار
 ساسحا هزادنا نیا ات رگید نم و ،کید ینکیم مکمک وت .مشکیمن تسد نآ زا ،مشاپب مه زا
 ود ره و میوش هزنرب میناوتب هک درک میهاوخ یگدنز یمرگ لحاس کیدزن .درک مهاوخن هانگ
 .مینامب ناوج

 ره نهذ هب نامزمه رکف نیا ،هآ .دشاب کید راک صوصخم قاتا تسا رارق تمسق نیا ...
 یلاخ ار اههناخ ،بسا لبطسا ود زجهب و میدمآ اجنیا ات و میتشذگ مرات زا اهراب .دز ام يود
 دش ربخ اب هسنارف ییایرد يورین یتقو اما میدیرخ يوسنارف کی کمک اب ار اجنیا .میتفای
 اجنیا هب ار ناشیاهسوساج يروف ،دناهدیرخ ار ياهپت يهدکهد زا یشخب اهییاکیرمآ هک
 دش روبجم هنادرد ماجنارس .دندرک وروریز پوت لابند ار نامتخاس حلاصم مامت و دنداتسرف
 .دنزب فارگلت سیراپ وت هجراخ روما ریزو رتفد هب هک

 نامهم رفن دنچ زا شیب هک میراد راظتنا سپ ،دیآیمن اریویر هب ناتسبات لصف رد سکچیه
 هتشذگ يهتفه - دننکیم یگدنز يوسنارف ات دنچ اجنیا .مینک راک و میشاب هتشادن
 لته ندوب زاب زا ،تشون ار »Pas sur la Bouche« باتک هک یسک و وساکیپ ،وگنیتسیم
 .دندرک بجعت

 رویاد رتکد مسا هب هن ،یتفرگ قاتا رویاد مناخ و رویاد ياقآ مسا هب لته وت ارچ ،کید ...
 هک ياهداد دای نم هب وت .دیسر منهذ هب نالا لاوس نیا - دش لاوس میارب ؟رویاد مناخ و
 درم کی هک یتفگیم هشیمه وت .مراد نامیا وت ياهفرح هب نم و تسا راک مدآ زیچ همه
 تسا نیا فده ،دوشیم نارگید لثم ،دشکیم تسد نتسناد زا یتقو و دنادب ییاهزیچ دیاب
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 ار اهزیچ یهاوخیم وت رگا .دسرب تردق هب ،دشکب تسد ایند تخانش زا هک نآ زا شیپ هک
 هار شیاهتسد يور وت زا يورهلابند هب دیاب مه تلوکین ایآ اما ،درادن یلاکشا ،ینک هنوراو
 ؟مزیزع ،دورب

 اب تقورید ات ،دش بوخ ملاح هک یبش نیلوا .مایتکاس مدآ نم دیوگیم نابراب یمات ...
 مدهدیپس زا سپ و ،میدیشک راگیس و میتسشن رادیب باوختخت يور ود ره ،مدز فرح کید
 زاوآ یهاگ .میناشوپب رون ربارب رد ار ناممشچ ات میدز هجریش نامیاهشلاب لد هب گنریبآ
 و نم یتقو .يرم الثم - مراد مه تسود رفن دنچ و منکیم يزاب تاناویح اب و مناوخیم
 هنادرم راک ندز فرح .مینکیمن شوگ يرگید فرح هب مادکچیه مینزیم فرح مه اب يرم
 منکیم ساسحا یهاگ اتح .متسه کید نم دیاش میوگیم مدوخ اب منزیم فرح یتقو .تسا
 .تسا هتسهآ و لقاع ردقچ وا هک مروآیم رطاخ هب یتقو اصوصخم ،متسه مکچوک رسپ
 نم قشاع یمات .نابراب یمات ،مدش وت زا يدومن اتح مه راب کی و موشیم رلماد رتکد یهاگ
 کید هک تسا قشاع ردقنآ اما .هدننکمرگلد ياهنوگ هب و ناهنپ رد یلو ،منکیم رکف ،تسا
 زا رتهب تقوچیه ،هتفرمهيور .دنرادن لوبق ار رگیدمه کید و وا .دنکیم يراگزاسان وا اب
 ود و رسمه اب مارآ لحاس نیا رد .دنراد تسود ارم هک مایناتسود نایم رد نم .هدوبن نیا
 ییاذغ روتسد نیا يهمجرت مناوتب رگا هتبلا -تسا بوخ زیچهمه .منکیم یگدنز مدنزرف
 ياههسام يالهبال رد میاپ ياهتشگنا .منک مامت يوسنارف نابز هب ار دنليرم غرم یتنعل
 .دناهدش مرگ لحاس

 هب هیبش یتفگ هرآ -رتخد نآ ،هوا – دناهدمآ دیدج ياهمدآ مه زاب ،منکیم هاگن ،دشاب«
 يرامزر .میرادن هزات ییاکیرمآ ياهملیف ندید تصرف یلیخ اجنیا ،ماهدیدن ،هن ...تسیک
 بیجع رایسب نم رظن هب - ؟تسین قنوررپ يدایز اجنیا هیئوژ هام يارب ترظن هب ؟یچ
 ».دندش دایز یلیخ لحاس نیا تیعمج يروطنیا اما ،تسیگنشق رتخد ،هرآ .دیآیم
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 کنخ يهیاس ریز هیلازد هفاک رد توا هام رد زرییپسا یسلا مناخ و رویاد دراچیر رتکد
 و دندوب هدش تام ترارح زا اکیم قارب ياهگنس .دندوب هتسشن هتفرگرابغ ياهتخرد
 هک ار لحاس رانک ِيریگیهام ياهقیاق و دیزویم لته تمس هب لحاس زا کشخ ياهدابدنت
  .دنابنجیم هراوهگ لثم دندوب زازتها رد فاص نامسآ هب ور اجنآ و اجنیا ناشیاهنابداب

 عضو هچ اهتسوپهایس نآ اب هک یتسار ،متشاد همان کی زورما نم« :تفگ زرییپسا مناخ
 ».دیدرک تبحم وا هب یلیخ امش هتشون يرامزر نمض رد !دیتشاد یکانتشحو

 تیذا هک یسک اهنت – دوب شارخلد اعقاو .دریگب لادم دیاب شراتفر رطاخ هب يرامزر«
 ».درادن ربخ ارجام نیا زا مه زونه دیاش – تفر رواه تمس هب نوچ - دوب ثرون بیا ،دشن

 ».دش تحاران ارجام نیا زا رویاد مناخ هک مفساتم« :تفگ طایتحا اب زرییپسا مناخ
 :دوب هتشون شردام يارب يرامزر
 ،میایب بونج تمس هب اهنآ اب متساوخیمن .تسا هداد تسد زا ار شلقع رظن هب لوکین
 .دراد رسدرد یفاک يهزادنا هب شدوخ کید هک مدرک ساسحا نوچ

 یک .دیوریم اجنیا زا ادرف امش سپ .تسا بوخ شلاح نالا« :تفگ یگلصوحیب اب کید
 »؟دیوشیم یتشک راوس

 ».ادرف نیمه«
 ».تسا دب یلیخ امش نتفر نم يادخ«



دلارجزتیف تاکسا  

 میوگب دیاب .مینونمم امش زا ،میتشاد یبوخ ياهزور اعقاو .اجنیا میدمآ هک میلاحشوخ«
 ».دش دنمهقالع وا هب يرامزر هک دیتسه يدرم نیلوا امش هک

 هک دادیم نآ زا ربخ دابدنت نیا .دز رود ار لوپنل نیرذآ ياهگنسهپت يرگید دابدنت
 زا رتدوز ناتسبات يهمین ریذپلد ياههظحل لاسما ؛دباتشیم يرگید ياوه زاوشیپ هب نیمز
 .دندش يرپس دعوم

 هک دیشکیمن یلوط اما ،تسا هتشاد مه ییاههاوخرطاخ يرامزر« :تفگ زرییپسا مناخ
 .دیدنخ هاقهاق نآ یپ زا و ».دادیم لیوحت نم هب یسررب و یفاکشدبلاک يارب ار اهنآ

 ».مدرب رد هب ملاس ناج نم سپ«
 ،مشاب هدید ار امش هک نآ زا شیپ اتح ،منکب متسناوتیمن يراک چیه نم هنیمز نیا رد«
 ».ولج ورب متفگ وا هب طقف .دوب هدش ناتقشاع

 هتفرگ رظن رد لوکین ای وا يارب ییاج زرییپسا مناخ يهشقن رد هک دش هجوتم کید
 .تسوا دوخ ياهتسکش زا یشان زرییپسا مناخ یقالخا شزغل هک تفایرد زین و – هدشن
 اهنز .دوب وا قح ،دوب هدش هتسشنزاب نآ رب هیکت اب وا تاساسحا هک یگتسشنزاب قوقح
 رطاخ هب ار اهنآ دوشیم تردن هب و دننکب يراک ره دنناوتیم ریزگان ،اقب يارب شالت ماگنه
 و قشع ياپ خلخل يادص هک یتقو ات .درک موکحم »یمحریب« هب یناسنا ياهتیانج نیا
 یتوافتیب اب ياهتخا يهجاوخ دننام زرییپسا مناخ ،دشاب هتسب ياهرد و اهراوید تشپ درد
 رس هب ،دسرب یبیسآ يرامزر هب تسا نکمم هک ار رکف نیا اتح وا .درگنیم نآ هب دنخشیر و
 ؟دراد نانیمطا وا يریذپانهبرض هب دیاش ای -دهدیمن هار دوخ

 هدیسر یبیسآ چیه يرامزر هب هک منکیمن روصت ،دشاب تسرد دییوگیم امش هچنآ رگا«
 ».دشاب

 زیچهمه الاح نیمه زا وا« .دشیدنایم يرامزر هب هنانیبعقاو هک درک دومناو نایاپ ات کید
 يور شیپ رد ،دنیآیم شیپ یقافتا رظن هب هک يرایسب مهم ياهتصرف و هدرک شومارف ار
 ».تسوا

 وا يارب وت -يدوب درم نیلوا وت .دوبن یقافتا یکی نیا« :تفگ يراشفاپ اب زرییپسا مناخ
 ».دنکیم رارکت ار نیا شیاههمان يهمه رد .یلآهدیا

 ».تسا شبدا يور زا نیا«
 نیا هب وا اما .مسانشیم نم هک دیتسه ییاهمدآ نیرتبدوم يرامزر و وت هک مراد لوبق«
 ».دراد داقتعا لد هت زا فرح

 ».تسیتاذ يدرگش نم بدا«
 ياهناوج يهناهاگآ ياهنوگ هب و بوخ ياهراتفر کید .دوب تسرد ياهزادنا ات ترابع نیا
 نیا وا .دوب هتخومآ شردپ زا ،دندوب هدمآ لامش تمس هب یلخاد گنج زا سپ هک ار یبونج
 نیا رد نوچ ،دوب رازیب اهنآ زا مه تبسن نامه هب و تسبیم راک هب رایسب ار راتفر يهویش
 یهاوخدوخ هک نیا هب طقف هکلب ،دشیمن هدید یضارتعا یهاوخدوخ یگتسیاشان هب اهراتفر
 .دوب ضرتعم دیامنیم تسیاشان ردقچ
 یعون امش هب نآ نتفگ هک منادیم نمض رد .مايرامزر قشاع نم« :تفگ وا هب ناهگان
 ».تسینارسوه

 نیا هیلازد هفاک ياهیلدنص و اهزیم اتح ییوگ ،دمآ یمسر و بیجع یلیخ شرظن هب
 نیا ریز رد کید ،دوب هتفرن يرامزر زونه هک نیا اب .دروآ دنهاوخ دای هب هشیمه ار ترابع
 ار وا يهتخوسباتفآ يهناش طقف لحاس رانک ياهزور زا .درک ساسحا ار شدوبن اهنامسآ
 يرتسکرا کنیا ؛دوب هدرک وحم دوخ ياپ ریز هک ار شیاپدر مرات غاب زا و دروآیم رطاخ هب
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 صقر اب هک شیپ لاس يهدشمامت ياهيداش زا یکاوژپ ،تخاونیم ار سین لاوانراک گنهآ
 يهمه ات دوب هدمآ تعاس دص يارب .دوب يرامزر رطاخ هب زیچهمه ییوگ ؛دش عورش یفیرظ
 دیلوت یبصع يژرنا هک ینیئفاک ،هدننکروک يابیز نز ؛دوش بحاص ار ایند هایس ياهوداج
 .تسیگنهامه لماع هک یهایگرهم ،دنکیم

 دییات رگید راب ار هتخا يهجاوخ هب شتهابش و زرییپسا مناخ یتوافتیب يارجام یشالت اب
 .درک

 تیصخش بلاق هب هتفرگ امش زا هک ياییاناد .دیرادن یتهابش چیه مه هب يرامزر و امش«
 و یعقاو راکفا ،دنکیمن رکف وا .دوشیم ورهبور ایند اب نآ اب هک یباقن بلاق هب ،هدمآرد وا
 ».تسیقطنمریغ و کیتنامر ،يدنلریا شاقیمع

 بسا کی ،شفیرظ رهاظ يهمه اب يرامزر هک تسنادیم مه شدوخ زرییپسا مناخ
 زا يایضرع شرب رگا تفگیم و دوب ییاکیرمآ تیُه رتکد رظن نیا ،تسا ناوج یشحو
 ریز یگمه هک دش دهاوخ نایامن یگرزب حور و رگج ،لد دوش هدراذگ شیامن هب يرامزر
 .دناهدش هدرشف ییابیز يهتسوپ

 شیارب وا هک تسنادیم ،دوب هاگآ زرییپسا مناخ رایسب ییاریگ زا کید یظفاحادخ ماگنه
 تساوخیم رگا دیاش .تسا رتدنمشزرا هدیشوپ مشچ نآ زا هتساوخان هک يرامزر رصنع نآ زا
 ،اهسابل رگا .دنک قلخ ار شردام تسناوتیمن زگره اما ،دنیرفایب ار يرامزر تسناوتیم
 ،دوب هداد وا هب کید هک دوب ییاهزیچ نامه ،تفر اهنآ اب يرامزر هک ییاهنایلرب و اهزیمهم
 تسنادیم نیقیهب هک يزیچ ،دوب هدرک اشامت ار شردام ییاریگ هک دوب یفاک نیمه لباقم رد
 رظتنم ییوگ ،دمآیم رظتنم رظن هب زرییپسا مناخ .دوبن نآ نتخیگنارب لماع کید دوخ هک
 ندیگنج نوچمه يراک ،درکیم مامت ار وا رانک رد ندنام زا رتمهم راک دیاب هک دوب يدرم
 .دشیم شمحازم یسک ای درکیم باتش دیابن نآ نداد ماجنا يارب و ،یتایلمع ای يدربن رد
 یلدنص رب دنک شرت يور هکنآیب و ییابیکش اب وا ،دناسریم ماجنا هب ار شراک درم یتقو
 .دزیم قرو ار شیاههمانزور شمارآ رد و تسشنیم شراظتنا رد يدنلب

 یلیخ لوکین و نم هک دشاب ناتدای هشیمه يرامزر و امش هک دهاوخیم ملد ،ظفاحادخ«
 ».میراد هقالع امش هب

 دیشک زورمین رون ربارب رد هک ار اههدرپ و تفر شراک قاتا هب تشگرب اناید الیو هب یتقو
 بترم یمظنیب نیع رد شباتک ياهقرو وا راک گرزب زیم ود يور .دز سپ ،دندوب هدش
 یلام کمک یمک اب هک دوب یناور ياهيرامیب يدنبهقبط يهرابرد لوا دلج .دوب هدش هدیچ
 هرکاذم تشاد شايدعب پاچ يارب الاح و دوب هتفای تسد ییاهتیقفوم هب راشتنا يارب
 ِيواکناور« :دوب لوا کچوک باتک زا ياهدشهداد طسب و حرش يهعومجم مود دلج .درکیم
 ون يهیرظن ود ای کی زا شیب مه وا هک تفایرد رگید ياهناسنا يهمه لثم .»ناکشزپناور
 ،دوب هدیسر مهاجنپ پاچ هب یناملآ نابز هب الاح و دوب هتشون هک یکچوک يهوزج -درادن
 .دوب وا شناد و راکفا مامت يهیامنب

 زا شیب اما ،دوب رفنتم نویهوین رد هدشفلت ياهلاس زا .دوب یضاران شاهمه زا الاح اما
 ییارگلمجت اب ییوگ هک رهاظت هب زاین و رویاد يهداوناخ نوزفازور ییارگلمجت نایم زیچ ره
 هک يدرم يهصق ،شاییاینامور تسود ناتساد يروآدای اب .درکیم ساسحا ضقانت ،دمآیم
 نیلرب ياههناخباتک رانک رامیب ياهیناملآ هک دز سدح ،درک راک ولیدامرآ زغم يور اهلاس
-ینونک تیعضو نیمه اب ار باتک هک دش نآ رب .دنیوا رظتنم ساسحایب و دناهتسشن نیو و
 يدمآردشیپ ناونع هب ،هملک رازه دص اب ،هدشن تبث یباتک تروص هب ار نآ و دنک هصالخ شا
 .دنک پاچ يدعب رتیملع باتک رب



دلارجزتیف تاکسا  

 تسناوتیم .درک یعطق ار شمیمصت و دز مدق باتفآ بورغ ياهوترپ رود شراک قاتا رد
 يراک نداد ماجنا رد وا ِيژرنا اب يدرم رگا درک رکف .دنک مامت راهب ات ار شدیدج يهمانرب
  .تسوا يهشقن رد یصقن امتح ،دنک دیدرت رتشیب زورهبزور و دنک اپهباپ لاس کی

 ياههتسد رانک ،درکیم هدافتسا اهذغاک نتشاد هگن يارب هک ار يدودنارز يزلف ياههلیم
 قاتا نیا هب تشادن قح يراکتمدخ چیه هک ییاجنآ زا .تشاذگ شیاهتشاددای نوگانوگ
 .تسش يرسرس یمآ نب يهدننکزیمت عیام اب ار ییوشتسد و دز وراج ار اجنآ فک ،دیایب
 سپس .داتسرف ياهمان خیروز رد يرشن رتفد هب و درک ریمعت ار هرجنپ تشپ ياهروت زا یکی
 .دیشون و درک طولخم بآ سنوا ود اب ار نیج سنوا کی

 شنیگمغ راک نیا يامنرود اتح .دشیم ورهبور وا اب دیاب الاح .دید غاب يوت ار لوکین
 و دعب يهتفه ،ادرف ،زورما ،دادیم ناشن بیعیب يرهاظ دوخ زا دیاب شربارب رد .درکیم
 لونیمال روآباوخ صرق ریثات تحت وا و تفرگ شلغب يوت بش مامت سیراپ رد .دعب لاس
 ياهفرح اب کید ،دنک زورب هرابود وا یشیرپناور میالع هکنآ زا شیپ دوز حبص ؛دیباوخ
 يور ار شتروص .تفرگ ار شایگتفشآ يولج و دمآ نایم هب هدننکمرگلد و زیمآتبحم
 اب کید ،شندش رادیب زا شیپ و تفر باوخ هب هرابود وا ات تشاذگ لوکین يوبشوخ ياهوم
 دیاب و تفریم يرگید لته هب دیاب يرامزر .داد ناماسورس ار زیچهمه يرانک قاتا نفلت
 بحاص ،ثبکم ياقآ .دیشوپیم مشچ اهرویاد اب یظفاحادخ زا اتح و دنامیم »اپاپ رتخد«
 .دنک يزاب ار ینیچ نومیم هس شقن دش رارق مه لته

 ياهزیچ زا رپ ياهتکاپ و هدشهدیچ مه يور ياههبعج نایم رد لوکین و کید
 .دندرک تکرح اریویر تمس هب رهظ و دنتسب ار ناشیاهنادمچ ،هدشيرادیرخ

 هک دش هجوتم کید ،دنتفرگ ناماس راطق باوخ يهپوک رد یتقو .دوب یشنکاو سپس
 و باتیب ،دوش جراخ دنبرمک زا راطق هکنآ زا شیپ و تسا شنکاو نیا رظتنم لوکین
 ،دوریم هتسهآ راطق زونه ات هک دوب نیا کید يزیرغ شنکاو اهنت - داد زورب ار نآ گنردیب
 کنیع و دوشگ ار یباتک اما .دنکیم راکچ و تساجک يرامزر دنیبب دورب دنت و دوش هدایپ
 ششلاب يهشوگ زا ،هپوک رگید تمس رد لوکین هک تسنادیم ،درک کیدزن نآ هب ار شایسنپ
 .تسا هتسخ هک درک دومناو و تسب ار شیاهمشچ ،دناوخب ار باتک تسناوتیمن .دیاپیم ار وا
 ،روآباوخ يوراد ریثأت تحت مه زونه كرتخد هچرگا ،تشاد رظن ریز ار وا نانچمه لوکین
 هب و دوب لاحشوخ دوب وا لام کید هرابود هک نیا زا ،دربیم رس هب يرادیب و باوخ ملاع رد
 .دوب هدیسر رطاخ شمارآ

 يارب اما .داتفا ندرک مگ و ندرک ادیپ يهخرچ رد اریز ،دش رتدب عضو هتسب نامشچ اب
 - دش رتهب عضو راهان تقو .دنام یقاب شکزارد تلاح هب رهظ ات ،دیامنن باتیب هکنیا
 ،اهراطق ،اهناروتسر ،اهلته رد هک يراهان رازه يزیرهمانرب :دندوب هزمشوخ اهاذغ هشیمه
 يهلجع .دندادیم ماجنا مه اب هک دوب یتخس راک ،دوب هدروخ لوکین اب اهامیپاوه و اههفوب
 سیراپ يهزمشوخ ياهاذغ ،یندعم بآ و بارش کچوک ياهيرطب ،اهتمدخشیپ یگشیمه
 هک نیا زجهب ،تسا هتشذگ لثم زیچهمه هک دش مهوت نیا ثعاب یگمه ،هنارتیدم  -نویل -
 کید .دندشیم رود مه زا ،نتفر مه يوس هب ياج هب راب نیلوا يارب ود نآ رفس نیا رد
 و هناخ يهرابرد مه اب .دیشون لوکین هک یسالیگ زج هب ،درک مامت ار بارش يرطب يهمه
 ،دش رارقرب توکس اهنآ نایم هرابود ناشهپوک هب تشگرب زا سپ اما .دندز فرح اههچب
 ییوگ .دوب هدش مکاح اهنآ رب گروبمازگول غاب يورهبور ناروتسر رد هک یتوکس نوچمه
 لابند هدناشک اجنیا هب ار وا هک ار ییاپدر تسا روبجم یمدآ ،هودنا تدش زا ندش مک زا سپ
 :تفگ ناهگان لوکین .دش یبیرغ یگلصوحیب راچد کید .ددرگرب هار نامه زا و دنک
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 یلکشم شیارب ینکیمن رکف -میدمآ و میتشاذگ روطنیا ار يرامزر هک دش دب یلیخ«
 »؟دیایب شیپ

 ادابم هک نیا زا ».دشکب بآ زا ار شمیلگ دناوتیم دشاب هک اج ره وا .هن هک تسا مولعم«
 هشیپرنه کی هک نکن شومارف « :تفگ همادا رد ،دهد هولج مک ار لوکین ییاناوت ترابع نیا
 دای تسا روبجم رگید الاح ،دنکیم شتیامح هنیمز سپ رد شردام هشیمه هچرگا و تسا
 ».دشاب شدوخ بظاوم شدوخ دریگب

 ».تسا باذج یلیخ«
 ».تسا هچب یلیخ«
 ».تسا باذج یلیخ لاح نیا اب«
 .دزیم ار يرگید لد فرح مادک ره و دندرکیم وگموگب فدهیب ود ره
 ».تسین اناد مدرکیم لایخ نم هک ردقنآ« :تفگ کید
 ».تسا شوهاب یلیخ«
 ».دهدیم ریش يوب شنهد و تسا هناگهچب شراتفر زونه -دایز هن«
 ملیف رد نم رظن هب و تسا لگشوخ یلیخ یلیخ« :تفگ بصعت زا یلاخ و دیکات اب لوکین
 ».دش رهاظ بوخ یلیخ

 ».دوبن يدرف رنه کی نیا ینک رکف شهب تسرد رگا .نکن شومارف ار نادرگراک شقن«
 ».تسا باذج یلیخ اهدرم رظن زا منکیم رکف .دوب نم رظن هب«
 ؟اهنآ زا رفن دنچ ؟درم مادک رظن زا .تخیر ورف کید لد
 ؟مشکب ار اههدرپ یهدیم هزاجا -
 .تسا نشور یلیخ اجنیا ،دیشکب افطل -
 ؟تسیسک هچ اب و تساجک الاح
 ».دهدیم ناشن وت زا رتگرزب لاس هد رگید لاس دنچ طقف«
 نایلاس ات نم رظن هب ،مدرک مسجت ار شاهدنیآ امنیس يهدرپ يور بش کی ،سکع رب«
 ».دنامیم لاس

 ار يرامزر حور تساوخیم کید رگید زور ود - یکی ات .دندوب رارقیب ود ره باوخ عقوم
 چیه هظحل نآ رد اما .دشکب يراوید اهنآ نایم هک نآ زا شیپ ،دنک نوریب شایگدنز زا
 مورحم زا رتتخس ندرک مورحم درد زا ار دوخ یهاگ .تشادن راک نیا نداد ماجنا هب يرارصا
 دومناو زجهب يراک چیه کنیا هک دندوب هدرک هطاحا ار وا نانچ اههرطاخ .تسا تذل زا ندرک
 دوب ینابصع مه لوکین تسد زا الاح اریز ،دوب تخس رایسب شیارب راک نیا و تشادن ندرک
 صیخشت دوخ رد ار یبصع راشف میالع دیاب رگید الاح ،لاس همه نیا زا دعب درکیم رکف و
 نآ راب کی :دوب هدش میالع نیا میلست راب ود هتشذگ يهتفه ود رد .دنک هلباقم نآ اب و دهد
 مناخ هب و دیدنخیم راوهناوید هک درک ادیپ شباوخ قاتا رد ار وا یتقو ،مرات رد بش
 هاچ يوت ییوشتسد رد دیلک اریز ،دنک هدافتسا ییوشتسد زا دناوتیمن تفگیم وکسیککم
 ریحتم و روخلد ،هدزتفگش ،درکیم كرد ياهنوگ هب ار وا هچرگ وکسیککم مناخ و هداتفا
 اریز ،درکن تشحو نادنچ مرات بش نآ يهثداح زا کید .سیراپ رد رگید راب و ؛دومنیم
 یهاوخرذع وکسیککم مناخ زا ات دز گنز سوگ لته هب و دش نامیشپ گنردیب لوکین
 .دندوب هتفر اجنآ زا اهنآ اما ،دنک

 یمهم يهثداح مه لوا راب هک دادیم ناشن و تشاد قرف سیراپ رد وا یشیرپناور عون اما
 و وا یمیدق لکشم زا يدیدج يهخرچ هب وا دورو يهناشن اهدماشیپ نیا دیاش .تسا هدوب
 ماگنه وا ياهفرحریغ ياهرجز اب ندش ورهبور رد کید .دوب شايرامیب زا يرگید دشر



دلارجزتیف تاکسا  

 و درک مواقم وا ربارب رد ار دوخ ریزگان ،یسپات دلوت زا سپ لوکین يرامیب ینالوط تشگرب
 دناوتن رگید هک دش ثعاب نیمه .درک داجیا یفاکش »ملاس لوکین« و »رامیب لوکین« نایم
 خوسر شبلق رد هک ياهزات يدرس اب دوب شدوخ زا تظافح يارب هک ار شاياهفرح یتوافتیب
 اهر دوخ لاح هب ای دوشیم هداد اهب یتوافتیب هب یتقو .دهد صیخشت مه زا دوب هدرک
 یلاخ لوکین زا ار دوخ و دوب هتفایرد ار نیا کید .دراپسیم الخ هب ار دوخ ياج ،دوشیم
 .درکیم راتفر دوخ لیم فلاخم وا تاساسحا راکنا و ییارگیفنم اب و درکیم
 اما ،دننادیم ملاس تسوپ لثم ابیرقت ار مخز يهدشمیمرت ياج یسانشبیسآ رظن زا یخرب
 رس يهزادنا هب یهاگ هک دنتسه يزاب ياهمخز .درادن دوجو يزیچ نینچ ناسنا یگدنز رد
 تسد زا درد يهزادنا نامه هب ناشدرد يهزادنا و دنامخز زونه اما ،دنوشیم کچوک نزوس
 لاس کی لوط رد اتح دیاش .مشچ کی ییانیب نداد تسد زا ای ،تسا تشگنا  کی نداد
 يراک چیه ،میدش نآ يهجوتم ینامز رگا اما ،میوشن اهنآ دوبن يهجوتم مه ياهظحل يارب
 .دیآیمن رب نامتسد زا
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 هتشاذگ شیاههناش يور و هدرک مخ جنرآ زا ار شیاهتسد هک دید غاب نایم رد ار لوکین
 .تسا هدش هریخ وا هب شاهناکدوک يهدزتریح يرتسکاخ ياهمشچ اب و

 ادرف ینادیم .مدرک دروخرب زرییپسا مناخ هب اجنآ .نک متفر« :تفگ و دمآ رتولج کید
 شفرصنم نم یلو ،دنک یظفاحادخ وت اب و اجنیا دیایب تساوخیم .دوریم هسنارف زا دراد
 ».مدرک

 ».مراد تسود ار زرییپسا مناخ نم ،شمنیبب متشاد تسود ،دب هچ«
 ».رولیات ویملاثراب ،مدید ار یک رگید نزب سدح«
 »!اباب هن«
 روناج لابند نیمز يور .دیاین مدآ مشچ هب برجم ریپ يوسار نیا تروص درادن ناکما«
 هاگیاپ زماربآ مناخ منکرکف .اجنیا دنیآیم همه رگید لاس !تشگیم يرصم یشحو
 ».هدوب ناشیربخ

 ».دوب هدروآ شوج ناشتسد زا هنادرد اجنیا میدمآ هک یناتسبات نیلوا«
 ات دننامیمن لیوود وت اجنامه ارچ منادیمن ،دنشاب اجک هک دنکیمن قرف ناشیارب ًاعقاو«
 ».دننزب خی

 »؟هدمآ رگید زیچ کی ای ابو اجنیا هک مینک تسرد هعیاش دوشیمن«
 لثم هک ییاهولاز رمع متفگ ،دندرم سگم لثم ياهدع اجنیا هک متفگ ویملاثراب هب نم«

 ».تسا گنج وت یچلسلسم کی رمع یهاتوک هب دنزیریم اجنیا لگنا
 »؟!اعقاو«
 یبلاج يهرظنم .میداد تسد مه اب راولب طسو وا و نم .دوب راتفرشوخ یلیخ .متفگن ،هن«

 ».رتسیلآکم درو اب دیورف دنومگیز تاقالم ،دوب
 راک يهرابرد شیاههشیدنا ات دشاب اهنت تساوخیم شلد – دنزب فرح تساوخیمن کید
 نیبدب اما ،تسنادیم ار نیا لوکین .دوش هریچ زور نآ ثداوح و هناقشاع ياهرکف رب هدنیآ و
 هک تساوخیم شلد زونه اما ،دوب رازیب وا زا یمک یناویح يوخ زا يوریپ اب .دوب روخلد و
 .دلامب شیاههناش هب ار شدوخ

 ».نم زیزع« :تفگ هتسهآ کید
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 دمآ شدای دوز اما ،هتفر اجنآ هب هچ يارب هک درک شومارف ،دش نامتخاس دراو سپس
 تن يهگرب نودب و دزیم توس شناهد اب ،تسشن نآ تشپ و تفر و ،ونایپ يارب هک
 :تخاونیم

 نک مسجت میاهوناز يور ار دوخ طقف«
 ياچ يارب رفن ود و رفن ود يارب ياچ و
 »...نم يارب وت و وت يارب نم و
 هک دنزیم سدح نیقیهب و دونشیم ار نآ لوکین هک دروآ رطاخ هب ناهگان يدولم نایم
 یلومعم یگنهآ هب ار يدولم .تسا شیپ يهتفه ود هب تبسن وا يژلاتسون سح زا یشان نیا
 .دش دنلب ونایپ تشپ زا و داد رییغت

 لوکین گرزبردپ و دوب هدرک تسرد لوکین هک ياهناخ ربورود هب .دورب اجک تسنادیمن
 رازه هس زا .دوب نآ يانبریز و شراک قاتا کلام طقف وا .تخادنا یهاگن دوب هداد  ار شلوپ
 و سابل ،دروآیم تسد هب شیاهباتک پاچ زا هک يدمآرد هرذ هرذ و شاهنالاس قوقح رالد
 هب ار هینال لیصحت يهنیزه و دادیم ار شاهناخمُخ جرخ ،دیرخیم ار شایصخش لیاسو
 نتفرگ رظن رد نودب ار يراک چیه .دوب شراتسرپ قوقح طقف زور نآ ات هک ،دوب هتفرگ هدهع
 يهجرد راطق اب دوب اهنت یتقو و تسیزیم هنادهاز رتشیب کید .دندادیمن ماجنا کید مهس
 هب و دوب شیاهسابل بظاوم بوخ یلیخ ،دیشونیم ار اهبارش نیرتنازرا ،درکیم رفس هس
 اما .دوب لقتسم بوخ یلام رظن زا بیترت نیدب ،درکیم هیبنت ار شدوخ یجرخلو ره رطاخ
 لوکین لوپ هک دنتفرگیم میمصت مه اب دیاب - دوبن ناسآ رگید راک نیا يهمادا یتدم زا دعب
 کید و دشاب شکلام تساوخیم شلد هک لوکین نامگیب .دننک جرخ ییاهزیچ هچ يارب ار
 نوچ نوگانوگ ياههویش هب هشیمه و درکیم قیوشت یلبنت هب ار وا ،دنامب شیارب دبا ات
 یگنس يالیو نتخاس يهدیقع يانب .درکیم شعابشا شیاپ هب رگید ياهالاکو لوپ نتخیر
 قفاوت زا ار اهنآ هک دوب ییاهراشف زا يزراب لاثم ،دندیدیم لایخ و ایور لثم يزور ار نآ هک
 .درکیم رود خیروز رد ناشهیلوا

  »...رگا دراد افص ینکیمن رکف« سپس و ؛تشاد افص هلب »...رگا دراد افص ینکیمن رکف«
 زا ؛دوب هدش هتفشآ لوکین تالکشم رطاخ هب کید راک .تشادن افص مه ردقنآ اعقاو اما
 شزرایب و کچوک ار کید راک هک دوب نوزفازور نانچ لوکین دمآرد اهزور نیا ،هتشذگ نآ
 هناخ دیدش هک دوب هدرک دومناو اهلاس نیا يهمه وا نامرد رطاخ هب نمضرد .دادیم هولج
 یشوجوبنجیب نیا رد هک يدومناو و دشیم هدنار نآ زا هک ياهناخ ،تسا تسودهداوناخ و
 تفریم نیبهرذ ریز رتشیب کید لیلد نیمه هب و دشیم رتاسرفتقاط زورهبزور تمحزیب
 شلد هک ار یگنهآ تسناوتیمن اتح رگید کید یتقو .تفرگیم رارق شیامزآ دروم و
 يوس هب و دوریم یصخشم تهج رد شایگدنز هک دوب راکشآ ،دنزب ونایپ يور تساوخیم
 تعاس زیرکی زوزو هب و داتسیا گرزب نلاس نایم زارد یتدم .دوشیم شیالاپ یصاخ يهطقن
 .داد شوگ نامز يادص هب و یکیرتکلا

 هداج يوس نآ ات و دندروآ موجه لحاس هب و دندش هایس ایرد جاوما ربماون هام عورش اب
 دمآ نایاپ هب ناهگان ،دوب هدروآ ماود نونک ات هک ناتسبات يوهایهرپ یگدنز – دنتفر شیپ
 و ریمعت يارب سوگ لته .دش ریگلد و كورتم یلامش ياهداب و ناراب یپ زا لحاس و
 کید .دش رتیساسا و رتگرزب نوپل ناژ یناتسبات يونیزاک تسبراد و دش هتسب يزاسگرزب
 ،اهرتسکرا ناگدنزاون اب - دندش انشآ يدیدج ياههرهچ اب سین و نک هب ندمآ زا دعب لوکین و
 یحیرفت هنهک قیاق ناشیارب کید هک -اهزاسیتشک ،يراکزیلاپ ناگتفیش ،اهرادناروتسر
 دنتخانشیم بوخ ار ناشیاهتمدخشیپ .یقوقح و یفنص يهیداحتا ياضعا و – دوب هدیرخ



دلارجزتیف تاکسا  

 يوق رظن هب هرابود لوکین ربماسد هام رد .دندوب هدرک يزیرهمانرب مه اههچب لیصحت يارب و
 ياهفرح و ینعمیب ياهدنخبل نودب ،توکس نودب ،شنتیب هام کی رذگ اب ؛دمآیم
 .دنتفر سیئوس پلآ ياههوک هب سمسیرک تالیطعت يارب کید و وا ،موهفمان
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 .دش نامتخاس دراو و درک كاپ ار شگنریبآ یکسا هایس سابل يور فرب شهالک اب کید
 ،دوب هدش خاروسخاروس یکسا ياهشفک ياهخیم اب شیپ ههد ود زا هک ار گرزب نلاس فک
 ياههسردم رد ییاکیرمآ ناوجون داتشه دودح .دندوب هدرک تسرد ياچ زا دعب صقر يارب
 ای و دندرکیم هجروهجرو »رواین ار ولول« داش گنهآ اب و دندوب هدیزگ تماقا داتشیگ کیدزن
 و هداس ،ناوج ینلک نیا .دندشیم رجفنم هنایشحو نوتسلراچ گنهآ يهبرض نیلوا اب
 ساسحا نراو هنادرد يور نیا زا .دوب سیروم تنس رد اهرادلوپ 1تبرض دراگ و دوب هنیزهرپ
 .تسا هتشذگ شزایتما و قح زا لحم نیا رد رویاد يهداوناخ هب نتسویپ اب هک درکیم

 اب لوکین  .درک ادیپ ناسآ ار رهاوخ ود رادناسون و ابیز يهدزحبش قاتا يوس نآ رد کید
 صرق اهیهگآ ياههرترپ لثم يرجآ زمرق یکسا سابل اب هنادرد و نوگلین یبآ یکسا سابل
 دندرکیمن هجوت وا هب مادکچیه اما ؛دزیم فرح اهنآ اب یسیلگنا یناوج .دندومنیم راوتسا و
 .دندوب مارآ اهناوجون يهدننکهریخ صقر ياشامت اب و

 وا سپ« .دش رتنشور کید ندید اب ،دوب هدش زمرق فرب يامرس زا هک لوکین تروص
 »؟تساجک

 زا ار شنیگنس يهمکچ و تسشن کید ».دسریم رگید تعاس دنچ -هدنام اج راطق زا«
 مدای نم یهاگ .دینکیم هجوت بلج یلیخ مه رانک رد ات ود امش« :داد ناسون شیوناز يور
 ».مروخیم هکی ناتندید زا و اجنیا میاهدمآ مه اب هک دوریم

 ار شنهذ یگلاس یس هب ندش کیدزن رکف اهزور نیا و دوب هفایقشوخ و دنلبدق هنادرد
 .دوب هدناشک اجنآ هب ندنل زا ضرم و ضرغ اب ار یسیلگنا درم ود .دوب هدرک ریگرد تخس
 ياهینارچمشچ اب دوب یتخمز درمریپ ،يرگید و دوب هدماین رتنییاپ جیربمک زا اهنآ زا یکی
 شنکاو یندب سامت هب تبسن -تشاد ار اهرتخدریپ صخشم ياهیگژیو هنادرد .ییایروتکیو
 ینالوط ياهسامت و ،دروخیم اج دزیم تسد وا هب یناهگان یسک رگا :دادیم زورب یبیجع
 شهاگآدوخان ریمض نورد هب شناوختسا و تشوگ هار زا تسارکی ندرک لغب و سوب لثم
 نیمز هب ار شیاهاپ میدق کبس هب و تشادیم هگن تسار و تکرحیب ار شاهنتالاب .دیزغلیم
 رس رب هک ییاهالب ،دربیم تذل گرم هب ندرک رکف زا .دادیم ناکت ار اهتسد و دزیم
 .درکیم رارکت ار لوکین رابمغ تشونرس زیرکی و دادیم لکش شانهذ هب دوب هدمآ شناتسود

 ار اهنآ و درک یهارمه ار ناوج ياهنز اهبیش يور ،دوب هدمآ وا اب هک یسیلگنا ناوج
 نآ زا و دیچیپ کید ياپ چم دیبلطیم دایز تراهم هک یچیپ رد .درب ینارهمتروس ریسم زا
 ساوک یسور يرتکد اب و تفر لته هب سپس و دنارذگ تقو اههچب اب میالم یبیش رد سپ
 .دیشون

 نیا زا ات دنچ اب يوریمن ارچ .ینارذگب شوخ نک یعس ،کید« :تفگ رارصا هب لوکین
 »؟یصقرب اهنآ اب رهظ زا دعب و يوشب انشآ جارو ياهرتخد

 »؟میوگب اهنآ هب مراد زیچ هچ«
 و زیمآهلان ياهمشرک اب و دروآ الاب هجرد نیدنچ ار دوخ مب و نشخ ابیرقت يادص لوکین
 »؟ییوگب دیاب هچ ینکیم رکف "...یلجشوخ دقچ وت !هآ ،ولوچوت رتخد" ،وگب« :تفگ يدیلقت
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 اب یتقو .دنهدیم یلفلف انعن و یگناخ نوباص يوب .مرادن تسود ار جارو ياهرتخد نم«
 ».مهدیم له ار هچب يهکسلاک مراد منکیم رکف مصقریم اهنآ

 ناشن ناوج ياهرتخد هب ياهقالع هک دیشوکیم هناهاگآ کید و دوب یساسح عوضوم
 .دهدن

 تسینیمز زا مروظنم ،هدیسر اکیرمآ زا ربخ کی .هداد خر يدایز ياهقافتا« :تفگ هنادرد
 الاح و دیرخ ار شاینایم شخب طقف نهآهار يهرادا لوا .هاگتسیا نیمز میتفگیم نآ هب هک
 شلوپ اب روطچ هک تسا نیا لاوس الاح .دوب ردام لام نیمز نیا .هدیرخ ار شاهیقب
 ».مینک يراذگهیامرس

 نیاربانب ،دندرک عفد ناشعمج زا ار وا عوضوم رییغت نیا اب هک درک دومناو یسیلگنا درم
 يرمع هک ياییاکیرمآرتخد ِكوکشم هاگن اب هنادرد .تفر نلاس نایم رد يرتخد تمس هب
 :داد همادا دوخ فرح هب اورپیب سپس و درک لابند ار وا ياهظحل هدوب اهسیلگنا رادتسود

 نآ اب يروطچ منادیم نم .دسریم رالد رازهدصیس ام مادکره هب .تسا لوپ ایند کی«
 رکف و دنادیمن چیه يراذگهیامرس يهرابرد لوکین یلو ،مشاب شبظاوم و منک يراذگهیامرس
 ».ینادب يزیچ مه امش هک منکیمن

 ».راطق هاگتسیا مورب دیاب نم« :تفر هرفط یخساپ ره زا کید
 هناد دنچ شسفن مد اب .دیدیمن زیچچیه کید ياهمشچ و دوب کیرات نامتخاس نوریب
 دندزیم داد بیجع ینابز اب ،دنتشذگ وا رانک زا همتروس اب اههچب زا رفن هس .داد تروق ار فرب
 يادص رتولج یمک و دینش يدعب چیپ رد ار اهنآ دایرف و داد هرابود ؛دندادیم رادشه وا هب و
 لیطعت ياهزور نیا رد هاگتسیا .دمآیم الاب اههپت زا یکیرات رد هک دش دنلب ياهمتروس گنز
 تحت کید .دندوب دیدج ياهرسپ و اهرتخد رظتنم اهرسپ و اهرتخد .دیشخردیم راظتنا زا
 يهخرچ زا تعاس مین هک درک دومناو يروگیرگ ستنارف شیپ و ،دوب هتفرگ رارق اضف نیا ریثات
 اب هک درکیم لابند ار یمهم فده هظحل نآ رد ستنارف اما ،هدرک یچیق ار یشوخ نایاپیب
 کی يارب دیاش« :دوب هتشون شیارب کید .دوب ناوخمهان کید يهیحور اب یهارمه هنوگ ره
 داتشگ ات ار هار يهمه ستنارف اما ».ییایب نازول ات یناوتب وت مه دیاش ای خیروز میایب زور
 .دوب هدمآ

 دنیاشوخ و هنابدوم ياهراتفر زا ياهعومجم شلماک غولب رانک رد و دوب هلاس لهچ وا
 ياهرامیب زا تسناوتیم ساسا نیا رب و دوب یمیدق روآلالم و رطخیب ياهنوگ هب اما ،تشاد
 ار يرتعیسو يایند دیاب ستنارف یثوروم شناد .دشاب رازیب درکیم نامرد هک ار يرادلوپ
 هدیزگرب دوخ يارب ار هعماج نییاپ يهقبط هاگدید دمع هب رظن هب اما ،درکیم زاب شیور شیپ
 یسراو ار وا دنت نراو هنادرد ،دش هک لته دراو .دوب شرسمه باختنا نآ زراب يهنومن و دوب
 زیمت ار رگیدمه نآ نتفای اب زاتمم يهقبط هک ياهژیو زایتما ای زراب ناشن چیه نوچ و درک
 زا یمک هشیمه لوکین .درک هاگن ود يهجرد ناسنا مشچ هب درم هب ،دیدن وا  رد ،دنهدیم
 .تشاد تسود شرگید ناتسود لثم یطرش و دیق  چیهیب ار وا کید و دیسرتیم وا

 راک ایند شخب نیا رد هک یکچوک ياههمتروس اب مه اب همه بش ندنارذگ يارب
 اب دوب یلته ناشدصقم .دندش هدکهد دراو و دنتفر هپت نییاپ هب ،درکیم ار زینو ياهیجرک
 رادهتسد ياهناویل ،وجبآ ياههکشب ،تعاس زا رپ یقاتا ،كاوژپ رپ یمیدق یبوچ يهناخیم
 نشج کی هب هک دوب ینوگانوگ ياهنشج گرزب ياهزیم رود .نزوگ ياهخاش و يروخوجبآ
 و بیجع عون – دندروخیم صوصخم رینپ اب ودناف همه و دوب هدش لیدبت تسدکی هوکشاب
 .دندوب هدرک مرن یلفلف و دنت بارش اب ار نآ هک يزلو يهتشرب رینپ یندشنمضه



دلارجزتیف تاکسا  

 کید و دروآ نابز هب ار هژاو نیا ناوج یسیلگنا .دوب رشحم زیچهمه گرزب قاتا يوت
 دش مارآ یبوخ روآیتسم بارش اب سپس .تفگ دوشیمن يرتهب هملک شیارب هک تفریذپ
 ياهاون نآ اب ،دون ییالط يههد ياهدیفسشیر تسد هب رگید راب ایند ییوگ هکنانچ
 ياهسابل و ناوج ياهادص ندوب اب هژیو هب ،تسا هدروخ دنویپ مه هب ،اهونایپ رب ناشیمیدق
 دنراوس يایتشک رب هک درک ساسحا ياهظحل .دندادیم ناج دولآدود قاتا هب هک یگنراگنر
 و بش يارب یبان راظتنا اهرتخد يهمه يهرهچ رد ؛تساهنآ یمدق دنچ رد یکشخ و
 هدید شیپ یقیاقد هک ار یکرتخد ات درک هاگن ربورود هب .دشیم هدید نآ نکمم ياهناجیه
 زا ار وا سپس .تسا هتسشن وا رس تشپ هک درک ساسحا دنیبب ار وا هکنآیب ،دنک ادیپ ،دوب
 .درذگب شوخ ینامهم نیا رد دیشوک .درک لوغشم هدوهیب يزیچ هب ار دوخ و درب دای

 تعاس راهچ و تسیب طقف نم .منزب فرح وت اب دیاب« :تفگ وا هب یسیلگنا هب ستنارف
 ».متسه اجنیا

 ».يراد تنابز كون یفرح هک مدرک ساسحا«
 هک مراد ياهشقن« .داتفا کید يوناز يور شتسد ».تسیلاع یلیخ هک مراد یحرط«
 ».دزاسب ار نامیود ره یگدنز دناوتیم

 »؟بخ«
 یمیدق ناتسرامیب - میشاب هتشاد مه اب میناوتیم وت و نم هک تسه یناتسرامیب ،کید«

 نردم کبس هب شیاهشخب يهمه ،شخب ود یکی زجهب .گوز يهچایرد رانک ،نوارب
 دورب دهاوخیم الامتحا ،شیرتا دورب دهاوخیم و تسا ضیرم نآ بحاص .هدش يزاسزاب
 چیه ،نک ربص زونه اما !یتفج هچ -وت و نم .داد تسد زا دیابن هک تسیتصرف .دریمب اجنآ
 ».منک مامت ار مفرح ات هدن يرظن

 شوگ ستنارف ياهفرح هب مه وا هک دش هجوتم هنادرد ياهمشچ درز قرب زا کید
 .دنکیم

 وت ياپوتسد روطنآ اهنت هن تیلوئسم نیا .میریگب هدهع هب ار راک نیا ام يود ره دیاب«
 طقف الثم یناوتیم .هاگشیامزآ کی ،زکرم کی ،دوشیم هاگیاپ کی تیارب هکلب ،ددنبیمن ار
 یتقو مه نآ ،ینک یگدنز ناتسرامیب ینوکسم شخب رد و ینامب اجنآ ار لاس زا هام شش
 اب ار تعجرم ياهباتک و اکیرمآ ای هسنارف هب يدرگرب یناوتیم مه ناتسمز .تسا بوخ اوه
 نییاپ ار شیادص یمک ».یسیونب .يدروآ تسد هب ناتسرامیب رد راک زا هک ياهزات ياههبرجت
 هدافتسا ناتسرامیب تاناکما و اضف زا یناوتیم ،لایع يرامیب يهلمح ياههرود يارب و« :دروآ
 :داد رییغت ار عوضوم و تفرگ زاگ ار شنابز ستنارف هک دش ثعاب کید يهرهچ تلاح ».ینک
 ،زادرپهیرظن ناونع هب وت و ییارجا ریدم ناونع هب نم .میشاب کیرش مه اب میناوتیم ام«
 وت هک ار ییاهغوبن زا مادک چیه هک منادیم .مسانشیم ار مدوخ نم ... و دادعتسااب رواشم
 زا هدافتسا رد ؛مرادروخرب يدایز ياهییاناوت زا ،مراک وت هک دندقتعم همه اما .مرادن يراد
 یضعب .منک تباقر همه اب مناوتیم و مراد لماک یگتسیاش نردم یکینیلک ياههویش رتشیب
 .ماهدرک راک یمیدق ناتسرامیب ینامرد شخب سیئر ياج یپردیپ ياههام يارب اهتقو
 .ولج مورب هک دنکیم شرافس نم هب و تسیلاع هشقن نیا دیوگیم ناتسرامیب روسفورپ
 ».دنکیم راک هظحل نیرخآ ات و دنامیم هدنز دبا ات شدوخ دیوگیم

 مسجم شنهذ رد ار راک نیا يامنرود زا يریواصت ادتبا یتواضق هنوگ ره زا شیپ کید
 .درک

 »؟هچ یلام رظن زا« :دیسرپ
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 شیاههناشو اهجنرآ ،اهتسد ،یناشیپ يور رذگدوز ياهنیچ ،شیاهوربا و هناچ ستنارف
 شبلق ،دش هدمآرب شراولش هچراپ هک درک ضبقنم ار شیاهاپ تالضع نانچ ؛دیشک الاب ار
 .درشف شناهد فقس هب ار شیادص و دیشک الاب تمس هب هنیس يهسفق رد ار

 هب شتمیق .مرادن یلوپ چیه نم« :درک يراز هب عورش و »!لوپ !بلطم لصا رس مییایب«
 هژاو نیا ،دیدرت اب »... هناراکتبا حرط دنچ نمض رد .تسا رالد رازه تسیود اکیرمآ لوپ
 تقفاوم نآ اب مه وت نیقیهب هک تسيرورض ...« :داد همادا و درک هزم ناهد رد ار شاهزات
 ناتسرامیب اما .درادیمرب جرخ ییاکیرمآ رالد رازه تسیب دودح مه اهراک نیا .درک یهاوخ
 .ماهدیدن ار ناتسرامیب باتک و باسح رتافد زونه هک میوگب ار نیا - تسالط ندعم کی
 »...میراد ياهدشنیمضت دمآرد ام يرالد رازه تسیب و تسیود يهیامرس يارب

 :دیسرپ وا زا و دناشک ثحب نایم هب ار وا کید هک دوب ردقنآ هنادرد يواکجنک
 نینچ ییاپورا کی یتقو هک ياهدرب یپ نیا هب چیه ،يراد وت هک ياهبرجت اب ،هنادرد«
 »؟تسا نایم رد لوپ ياپ هشیمه ،دنیبب ار ییاکیرمآ کی دهاوخب یتوفيروف

 »؟تسیچ عوضوم« :دیسرپ یگداس يور زا هنادرد
 و مینک عورش ار یگرزب راک مه اب دیاب هک دنکیم رکف ناوج و ادصورسیب نارنخس نیا«

 ».میناشکب اجنیا هب ار ییاکیرمآ یناور -یبصع نارامیب
 .دوب هدز لز هنادرد هب یسپاولد اب ستنارف ،دزیم فرح کید یتقو
 نم و یشکیم كدی تدوخ اب ار فورعم مسا کی وت »!ستنارف ،میتسه یک ام رگم اما«
 نمض رد ؟تسیفاک مدرم رظن بلج يارب اهنیا ینکیم رکف .ماهتشون عجرم باتک ات ود مه
 دنخبل يروابان اب ستنارف ».مرادن مه ار شمهد کی اتح نم - مرادن لوپ همه نیا هک نم
 دندنمتورث نانوی هاشداپ ،سوسورک يهزادنا هب هنادرد و لوکین .مرادن ،میوگیم هناقداص« .دز
 ».مشاب هتشاد سرتسد اهلوپ نآ زا ینپ کی هب ماهتسناوتن زونه نم اما

 شیاهفرح مه وا رس تشپ كرتخد ایآ هک تسنادیمن کید - دندادیم شوگ همه الاح
 هب ات دهد هزاجا هنادرد هب تفرگ میمصت .دوب یبلاج داهنشیپ وا رظن زا .هن ای دونشیم ار
 تسد زا هک ییاهعوضوم يور اهنز دنهدیم هزاجا بلغا هک روطنامه ،دنزب فرح وا ياج
 درسنوخ ار دوخ و تفر شگرزبردپ دلج ریز هب ناهگان هنادرد .دنهدب رظن ،تسا نوریب اهنآ
 .داد ناشن هبرجت اب و

 يروگیرگ رتکد منادیمن .ینک رکف شهب دیاب وت هک تسيداهنشیپ نیا نم رظن هب ،کید «
 »...هک دیآیم رظن هب یلو ،تفگیم هچ

 .درادرب نیمز زا ار يزیچ ات دوب هدش مخ دود زا ياهقلح لخاد هب کید رس تشپ رتخد
 درکیم هنال طایتحا اب هک شاییابیز -درک بلج ار کید هاگن زیم يوس نآ زا لوکین تروص
 .دنک تظافح نآ زا هک تخیگنارب ار وا و دش ناور کید قشع رد ،دنازیگنایمرب و

 یتقو هک شاب هتشاد هجوت ،کید« :درک يراشفاپ دوخ يهتکن يور ناجیه اب ستنارف
 .دشاب کیدزن سامت رد یناور ياهرامیب اب دیاب ،دسیونیم بلطم یکشزپناور يهرابرد یکی
 يهمه و دسیونیم رلدآ ،دسیونیم لروف ،دسیونیم دیورف ،دسیونیم رلولب ،دسیونیم گنوی
 ».دنسامت رد یناور نارامیب اب میاد روط هب و نامزمه اهنیا

 رامیب اب سامت رادقم نیمه منکیم رکف« :دیدنخ و ».دراد ار نم کید« :تفگ لوکین
 ».تسیفاک شیارب یناور

 ».دنکیم قرف نیا« :تفگ طایتحا اب ستنارف
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 شلایخ هشیمه يارب ،دنک یگدنز یناور زکرم کی کیدزن لوکین رگا هک درک رکف هنادرد
 رکف هلئسم نیا يهرابرد تقد اب دیاب ام« :تفگ هشیدنا نیا اب .دوب دهاوخ تحار وا تباب زا
 ».مینک

 :تفگ یمرن هب و تفرگن لیوحت ار نآ ،دمآ ششوخ وا یخاتسگ زا کید هک نیا اب
 يارب یهاوخیم هک تسوت فطل رظن نیا هتبلا .دنکیم نارگن ار نم میمصت نیا هنادرد«
 ».يرخب ینامرد زکرم کی نم

 :دیشک رانک ار دوخ تعرس  هب ،هدرک اجیب یتلاخد دش هجوتم هک هنادرد
 ».تسا طوبرم تدوخ هب الماک نیا ،تسا تسرد«
 نیا ایآ منادیمن .دراد مزال تقو هتفه دنچ یمهم نیا هب ياهلئسم يارب يریگمیمصت«
 تشگرب ستنارف هب ور »...هن ای مراد تسود میزادنیب رگنل خیروز رد لوکین و نم هک ار روصت
 لاس هس مدوخ -دراد قرب و یندیماشآ بآ ،يرهش زاگ خیروز .منادیم« :دناوخ ار وا رکف و
 ».ماهدرک یگدنز اجنآ

 »...تسا تحار ملایخ هک نم ،ینک رکف شاهرابرد بوخ هک مراذگیم« :تفگ ستنارف
 مه اهنآ ،دندش ناور رد تمس هب و دندیبوک نیمز يور يدنوپجنپ ياههمکچ تفج دص

 هک دید ار رتخد کید ،هام فافش رون ریز .دنتفر نوریب رد زا و دنتسویپ تیعمج نیا هب
 ،دوخ يهکشرد رب مه اهنآ .ددنبیم ییولج ياهمتروس يهکشرد هب ار شکچوک يهمتروس
 ناشهنیس اب و دندروآ راشف کیرات ياوه هب هنایزات زیت يادص اب اهبسا و دندش راوس هدرشف
 اهرتناوج ،دنتفریم الاب و دنتشذگیم اهنآ رانک زا ناودناود ییاهمدآ .دنتفاکش ار نآ
 سپس ،دنتخادنایم مرن ياهفرب لد هب و دندادیم له اههمتروس يور زا ار رگیدکی
 هک دندزیم دایرف و غیج ای و دنتفریم اهبسا رس تشپ ياهمتروس يور هتسخ و نانزسفن
 لد زا اههبارا و بسا هک ییاضف ؛دوب مارآ و بوخ وس ود ره زا تشد .دناهدنام بقع هلفاق زا
 نامناکاین لثم ییوگ ،دوبن ییادص رگید هموح رد .دومنیم اهتنایب و دنلب ،دنتشذگیم نآ
 .دندوب هدرپس شوگ اهگرگ ندمآ يادص هب فرب اهگنسرف نایم رد

 ،اهامنهار ،یکسا ياهیبرم ،اهرادهزاغم ،اهلته ياهتمدخشیپ ،اهرادواگ نناس رد
 دوبن زا سپ .دندیصقریم و دندوب هدش عمج رهش نلاس رد یگمه اهناقهد و اهرگشدرگ
 و هفازگ ناونع ساسحا مرگ و هتسب ياضف نیا هب ندمآ ،ییارگادخدنچ یناویح سح
 رادزیمهم ياههمکچ ندیبوک ییاسآردنت نامه اب درکیم اقلا ار روشحلس زیگنانیسحت
 ياهزاوآ و اهههچهچ هظحل نیا رد .نکتخر ینامیس نیمز رب لابتوف ياهشفک خیم ای یگنج
 رود ،دوب هتفای کیتنامر زاغآ رد هچنآ زا ار کید نآ يانشآ يدولم و دش دنلب یگشیمه
 رتخد نآ هک تسا لیلد نیا هب شکیتنامر سح ندادتسدزا هک درکیم نامگ تسخن .درک
 ندز فرح زرط رطاخ هب هک تفایرد دوز اما ،هدنار نوریب شهاگآدوخ ریمض زا روز هب ار
 يهتفگان ياهفرح سپس و »...مینک رکف هلئسم نیا هرابرد تقد هب دیاب ام« :تسا هنادرد
 هب رهاظت يهمادا .يریذپیم ار نیا دوز ای رید وت و مییوت کلام ام« :هلمج نیا رس تشپ
 ».تسا هدوهیب يراک لالقتسا

 :تشذگیم اهلاس دوب هدرک بوکرس یسک هب تبسن ار یضغب کید هک يراب نیرخآ زا
 يهرابرد یفورعم يهلاقم هب هک يزور نامه ،نویه وین هاگشناد رد شلیصحت لوا لاس
 زا و دوب ینابصع هنوگنامه هنادرد هب تبسن الاح .دوب هدرک دروخرب »ناور تشادهب«
 .دنک ناهنپ دوخ نورد ار هنیک و مشخ نآ دیشوک اما .رازیب وا تورث زا یشان درس یخاتسگ
 دننک كرد ار تقیقح نیا نوزامآ روهظون يوجگنج نانز ات دشکب لوط لاس اهدص دیاش
 ياهشدخ رورغ نیا هب هک نیمه و ،تسا ریذپبیسآ شرورغ يهطقن رد طقف درم کی هک
 هنارایشوه اهنآ زا یخرب هتبلا ــ دوشیم هدننکش 2یتپماد – یتپماه يهزادنا هب ،دمآ دراو
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 عون زا یغرممخت يهدننکش يهتسوپ هب رویاد رتکد فارتعا .دناهدرک تیامح تقیقح نیا زا
 يهمتروس رب راوس ،داتشگ هب تشگرب هار رد اما .تخادنا تسکش زا یتشحو وا لد رد رگید
 :تفگ مرن

 ».دنابوخ يدایز اهراتفر نیا«
 ».تسیلاع نم رظن هب یلو« :تفگ هنادرد
 همه نیا راتفر .تسین بوخ اعقاو ،هن« :تفگ هنارصم زخ اب هدیشوپ ناشنومانیب نز هب
 شکتسد اب دیاب هک دناهدننکش ردق نآ اهناسنا هک تسا تقیقح نیا هب فارتعا عقاو رد بوخ
 ای وسرت ار یکی میناوتیمن یتحار هب دیدرتیب– رشب هب مارتحا عوضوم و .دز تسد اهنآ هب
 ناشداب و میدنبب مدرم یعقاو تاساسحا هب ار ناممشچ نامرمع مامت رگا اما میمانب وگغورد
 دیاب اهنآ زا زیچ هچ هب هک میهدب صیخشت میناوتیمن رگید هک میسریم ییاج هب ،مینک
 ».میراذگب مارتحا

 يدج يدایز ار دوخ ياهراتفر اهییاکیرمآ نم رظن هب« :تفگ رتنسم یسیلگنا درم
 ».دنریگیم

 دندرکیم کیلش ادتبا هک دوب هدرب ثرا هب یمدرم زا ار شراتفر نم ردپ ،دیاش« :تفگ کید
 امش اب ام توافت نوچ ،ارچ - دناحلسم اهدرم يهمه اجنآ .دندرکیم یهاوخرذع دعب و
 لمح هحلسا "شترا رد زجهب" مهدجه نرق زاغآ زا امش هک تسا نیا رد اهییاپورا
 »...دینکیمن

 »...دیاش ،هن تقیقح رد«
 ».هن ًاعقاو ،هن تقیقح رد«
 ».ياهتشاد یبوخ رایسب راتفر هشیمه وت ،کید« :تفگ ییوجلد اب هنادرد
 اهفرح رتناوج یسیلگنا .دندرک زیت ار ناششوگ اهشوپزخ شحو غاب تمس نآ زا اهنز
 و درکیم ریس دوخ داش يایند و اهنامسآ رد هک دوب ییاهمدآ هورگ نآ زا وا -دیمهفیمن ار
 يهقباسم يهرخسم يارجام لته ات هار يهمه – هتسشن یتشک بانط يور ییوگ
 رگیدمه هب تعاس کی هک تفگ نیا زا ،درک فیرعت ار شتسود نیرتهب اب شاینزتشم
 کید خوش عبط .ناوارف مارتحا اب هراومه و ،دندوب هدرک دوبک ار يرگید ندب و هدرک تبحم
 .درک لگ

 »؟تسیبوخ یلیخ تسود يدرکیم رکف دزیم ار وت راب ره سپ«
 ».مدوب لئاق مارتحا شیارب رتشیب«
 اوعد مه اب چیه رس تتسود نیرتهب و وت .ممهفب مناوتیمن هک تسياهیضق نامه نیا«
 »...دیدرک

 حیضوت تیارب مناوتیمن مه نم ،یمهفب یناوتیمن وت رگا« :تفگ يدرس اب یسیلگنا ناوج
 ».مهدب

 .مریگیم ار خساپ نیمه مروآ نابز هب ار مراکفا تقو ره هک تفگ دوخ اب کید
 يهویش نینچمه و درم شرگن یماخ زا یشان ناتساد ندوب هوای هک دیمهف یتقو
 .دش هدنمرش وا هب نتخات زا تسا ناتساد تیاور يهنارگهطسفس

 ،دنتفر اهیندیشون قاتا هب عمج اب مه اهنآ و دوب اپرب ینارذگشوخ ياوهولاح نانچمه
 رون شرگید وترپ ،درکیم يراکتسد يدولم ود لثم ار اهرون یسنوت یقاس هک ییاج هب
 ار كرتخد کید ییانشور نآ رد .دیباتیم اههرجنپ نورد هب ژانیتاپ نیمز زا هک دوب یهام
 یکیرات زا ات دنادرگرب وا زا ار شرس .درادن ياییاریگ چیه و هداتفا یگزات و روش زا هک دید
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 راون زا و ،دندشیم ياهرقن و زبس اهرون زمرق ششخرد اب هک اهراگیس كون زا ،دربب تذل
 .داتفایم اههدنصقر يور رد ِندش هتسب و زاب اب هک رون دیفس
 يرادهدنزبش بش کی زا دعب هک ینکیم رکف منیبب وگب ،ستنارف« :تفگ ستنارف هب
 زونه هک ینک عناق ار تیاهضیرم و راک رس يدرگرب یناوتیم وجبآ ندیشون و لماک
 »؟دننیبب یجازم رامیب کی ار وت ینکیمن رکف ؟ياهتسجرب

 یهارمه ار وا روسناسآ مد ات کید ».مباوخب مهاوخیم ،موریم مراد نم« :تفگ لوکین
 .درک

 وا هب و مدرگرب دیاب یلو مدمآیم وت اب مه نم دوبن ستنارف رگا« :تفگ لوکین هب هار رد
 ».مرادن ياهقالع یناور زکرم نآ رد راک هب هک مهدب ناشن

 ».دمهفیم بوخ یلیخ هنادرد« :تفگ یشیدنافرژ اب و دش روسناسآ دراو لوکین
 »...زا یکی هنادرد«
 دش روبجم کید .دش دنلب هگنل ود ندروخ مه هب يادصورس و دش هتسب مکحم رد
 ».تسیهاوخدوخ و هیاممک نز هنادرد ...« :دنک مامت شنهذ رد ار شاهلمج
 ،دنتفریم راطق هاگتسیا تمس هب همتروس رب راوس ستنارف و کید یتقو دعب زور ود اما
 :تفگ و درک مالعا ناتسرامیب رد راک يارب ار شتقفاوم

 ياهراشف زا ياهعومجم حطس نیا رد یگدنز .میاهریاد کی يور تکرح زاغآ رد ام«
 تیفیک لاح ره هب .دربیمن رد هب ملاس ناج اهراشف نیا زا لوکین و دراد ریذپانبانتجا
 یلاعف لصف هک تسا رارق رگید لاس ناتسبات - دوشیم نوگرگد ناتسبات رد اریویر ياهتشد
 ».دشاب

 ،درکیم شخپ ار نیو سلاو صقر ياهگنهآ هک ژانیتاپ مافزبس ياهنیمز رانک زا
 گنرمک یبآ نامسآ ریز هک ار ینوگانوگ و گنراگنر یناتسهوک ياههسردم و دنتشذگ
 .دنتشاذگ رس تشپ ،دندیشخردیم

 زجهب هک تسا نیا تیعقاو .ستنارف ،میناسرب ماجنا هب ار راک نیا میناوتب هک مراودیما ...«
 »...مدرکیمن ار راک نیا رگید سکچیه اب وت

 !یکیرات رد فرب ياههناد ،ابیز و درس ياهلگ ،هزات ياهتروص دوردب !داتشگ ،دوردب«
 »!دوردب ،داتشگ دوردب

 
1.  Sturmtruppen 
٢. Humpty-Dumpty ددرگیمن زاب لوا ياج هب رگید نتسکش زا سپ هک یغرممخت. 

 )م(
 

14 
 هب ،دش رادیب باوخ زا کید ،گنج يهرابرد ینالوط یسوباک زا سپ حبص جنپ تعاس
 :دش عورش ياهدزمغ گنهرس ندمآ اب شسوباک .دش هریخ داتشگ هب و تفر هرجنپ تمس
 قشع« گنهآ مود نامووم هک یناگدنزاون هورگ رس تشپ ییایرد يورین ياهشوپمروفینوا
 ياهنیشام سپس .دنتفریم شیپ یکیرات نادیم رد ،دنتخاونیم ار فیفوکورپ »لاقترپ هس
 نتساخرب كانتشحو يهنحص نکتخر رد و دید ار یتخبدب ياهلبمس نیا ،یناشنشتآ
 نشور ار شباوختخت رانک غارچ .دمآرد شیامن هب شمشچ يولج هدیرب ياهاپ و اهتسد
 يروجنرناور« :درک شمامت زیمآزنطهمین یترابع اب و تشون شاهرابرد لماک یتشاددای و درک
 ».نایماظنریغ رد گنج زا یشان
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 .تسیلاخ بش و هناخ ،قاتا هک درک ساسحا ،دوب هتسشن تخت يهبل هک روطنیمه
 رد وا هک ياییاهنت يارب شلد کید و تفگ رابمغ ياهلمج بل ریز وا رواجم قاتا رد لوکین
 لاس دنچ ره دعب و دشیم تکرحیب نامز کید يارب .تخوس ،درکیم ساسحا شباوخ
 و اهزور ،اهتعاس لوکین يارب اما ،ملیف عیرس نادرگرب لثم ،تشذگیم باتش اب راب کی
 .دوزفایم باتش نیا هب شاییابیز نتفر نیب زا كاندرد مغ و تشذگیم دنت اهلاس
 ،تسا هداد رده گوز يهچایرد رانک رد ار هتشذگ مین و لاس کی هک درکیم ساسحا
 هیئوژ رد ،دشیم یتروص هم هام رد هک يزاسهار ياهرگراک سابل گنر رییغت اب طقف اهلصف
 يهلمح نیلوا .تخانشیمزاب ،دیفس راهب ندمآ اب هرابود و هایس ربماتپس رد و ياهوهق
 ره زا اما ،تشاد رایسب ياهراظتنا و هزات ياهدیما و دوب هتشاذگ رس تشپ ار شايرامیب
 ناشتسود درکیم دومناو طقف هک ییاههچب ندرک گرزب ،کید زجهب دوب هرهبیب يایتسه
 شتیذا ،دندوب شکرس اتدمع تشاد تسود هک ار ییاهمدآ .هدشییامنهار ياهمیتی ،دراد
 ،لقتسم ار اهنآ هک تسجیم یطاشن و روش اهنآ رد ؛دندوب دب شایتمالس يارب و دندرکیم
 ياهیتخس و شکمشک رد ناشیاهزار اریز -رمثیب ییوجوتسج ،دوب هدرک راوتسا ای روآون
 لوکین ییابرلد و يرهاظ یگنهامه هب رتشیب اهنآ .دوب هدش نفد ناشیکدوک يهدششومارف
 هرادا ار يایفخم یگدنز دوخ تولخ رد وا .شايرامیب رگید يهرهچ هب ،دنتشاد هقالع
 .دشاب هتشاد یکلام تساوخیمن شلد هک یسک ،دوب کید کلام نآ رد هک درکیم

 هاگچیه اما ،دنک دازآ دوخ هب یگتسباو لاگنچ زا ار لوکین دوب هدرک شالت اهراب کید
 ینیریش ياهفرح ،دنتشاد يرایسب بوخ ياهزور مه رانک رد کید و وا .دوب هدشن قفوم
 هشیمه اما ،دندوب هتفگ مه هب ،دننکیم همزمز مه شوگ ریز اهيرادهدنزبش رد قاشع هک
 اهر یلاخ تسد اب ار لوکین ،تفریم ورف دوخ يایند هب و دنادرگیم يور وا زا کید یتقو
 ار لیلد ره و تسجیم يرامشیب لیالد نآ يارب و دزیم لز الخ نیا هب وا و درکیم
 زاب وا يوس هب يدوز هب کید هک درکیم اهر دیما نیا اب ار نآ ماجنارس اما ،درکیم شیامزآ
 .تشگ دهاوخ

 تعرس شهاک يارب اهینپاژ لثم و ،درک هلاچم و درشف مه هب مکحم ار ششلاب کید
 زور نآ حبص .تفر باوخ هب یتدم يارب هرابود و تشاذگ شندرگ ریز شرس نوخ شدرگ
 اههچب هب و دیخرچیم ربورود و دوب هدش رادیب لوکین ،دیشارتیم ار شتروص ياهوم یتقو
 -دنک اشامت ار شردپ ندز شیر دمآ هینال .دادیم حیرص و دنت ياهروتسد اهراکتمدخ و
 دوب هدرک داجیا ردپ هب تبسن يدننامیب دامتعا كرسپ رد یکشزپناور زکرم رانک رد یگدنز
 ِگرزب ياهمدآ رتشیب هب تبسن اما ،دنک هاگن وا هب زیمآنیسحت يدید اب هک دوب هدش ببس و
 تادوجوم ای دندوب بیجع یلیخ ای وا رظن زا یناور ياهرامیب ؛دشاب توافتیب رایسب رگید
 كرسپ .دوب هدنامن ناشیارب یتیصخش و دندوب هدش حالصا يدایز هک ياهدشفیعض
 دنارذگیم هینال اب ار يدایز نامز کید .تشاد ینشور يهدنیآ رظن هب و دوب ياهفایقشوخ
 .دوب سانشهفیظو زابرس اب يرسفا ریگتخس اما هنازوسلد يهطبار لثم وا اب شاهطبار و

 ترس يور نوباص فک زا یمک هشیمه ،ینزیم شیر یتقو ارچ« :دیسرپ شردپ زا هینال
 »؟دوشیم هدیلام

 .ارچ مدیمهفن تقوچیه« :تفگ و درک زاب مه زا طایتحا اب ار شاینوباص ياهبل کید
 بترم ار مشیر طخ مهاوخیم یتقو منک رکف .منکیم ار راک نیا ارچ مبجع رد مه مدوخ
 و دوریم الاب نآ ات يروطچ یلو ،ملامیم نآ يور و منکیم ینوباص ار متشگنا نیلوا منک
 ».منادیمن ،دوشیم ینوباص مرس يور

 ».دوشیم يروط نیا هک ینکیم راکچ منیبب منکیم هاگن شلوا زا حبص ادرف«
 »؟تسوت يهناحبص زا شیپ لکشم اهنت نیا«



دلارجزتیف تاکسا  

 ».مراذگیمن لکشم ار شمسا نم«
 ».راذگب يراد تسود هچ ره ار شمسا«
 هلاس تشه و یس الاح .درک راک هب عورش ناتسرامیب يرادا شخب رد کید دعب تعاس مین
 هک ینامز هب تبسن اما ،درکیم يراددوخ شیر نتشاذگ زا اهکشزپناور يهیور مغرهب و دوب
 نیا رد هک دشیم یهام هدجه .دوب هدش رتهیبش اهکشزپناور هب شرهاظ ،دوب اریویر رد
 لثم و دوب اپورا ینامردناور زکارم نیرتهب زا یکی نیقیهب – درکیم یگدنز ینامرد زکرم
 کیرات ینامتخاس رگید هک یناتسرامیب -دوب نردم زکارم فیدر رد رلماد رتکد ینامرد زکرم
 يرهاظ اب ،هدنکارپ و کچوک ياهنامتخاس اب مجسنم دوب ياهدکهد هکلب ،دوبن موش و
 ،دندوب هدرک رتابیز ار نآ رهاظ دوخ يهقیلس اب لوکین و کید – یناور يزکرم يارب هدنبیرف
 زا تشذگیم خیروز زا هک یسانشناور ره و دوب هدش ییابیز رهظم زکرم نیا هک ياهنوگ هب
 .دمآیم یحیرفت و یشزرو هاگشاب راک هب رابنا يارب یقاتا ندوزفا اب .درکیم رادید اج نآ
 هتفر ورف هریت يایند هب هک ییاهرامیب صوصخم ياههناخ ،شار و نرتسن ياهنامتخاس
 راتتسا ار اهژد و دندشیم ادج یلصا نامتخاس زا کچوک ياهقیاقش زا يراوید اب دندوب
 .دندرکیم هرادا نارامیب ار نآ زا یشخب هک دوب یگرزب يهعرزم ناتسرامیب تشپ .دندرکیم
 ار شایسرزاب حبص ره رویاد رتکد و دندوب فقس کی ریز هک دنتشاد ینامردراک هاگراک هس
 يوب و هراكاخ نیریش يوب و دیشروخ رون زا رپ ،يراجن هاگراک .درکیم عورش اجنآ زا
 ؛دندوب اجنآ اهدرم زا رفن شش ای جنپ هشیمه ؛راولا و بوچ اب راک نیرید راگزور کیژلاتسون
 – دندرکیم فاص و هدنر سپس و دندیربیم هرا اب ار اهبوچ ،دندیبوکیم خیم رب شکچ اب
 .دنتشادیمرب راک يور زا ار ناشنیگمغ هاگن هاگراک ولج زا وا رذگ ماگنه تکاس ياهدرم
 هناتسود ،مارآ يادص اب اهنآ اب هقیقد دنچ يارب راب ره و دوب یبوخ راجن مه شدوخ کید
 و دوب باتک یفاحص هاگراک رواجم قاتا .دزیم فرح اهرازبا زا یضعب ییاراک يهرابرد مرگ و
 نارگید زا شیب ناشدوبهب لامتحا هک یناسک ،دندرکیم راک اجنآ اهرامیب نیرتكرحترپ
 یجنرب فورظ اب راک و يزودقوجنم ،یگدنفاب هاگراک هب هرجح نیرخآ .هشیمه هن هتبلا ،دوب
 ینآ هک تسنامیم یناسک يهفایق هب هاگراک نیا ياهرامیب يهفایق .دوب هدش هداد صاصتخا
 يهناشن ناشهآ اما ،دناهتسش یندشانلح یلکشم لح زا تسد و هدیشک دنلب یهآ شیپ
 رب هکلب ،يداع مدرم لثم ،فاص یطخ رب هن ،دوب لالدتسا زا يرگید يهتسویپ يهریاد زاغآ
 قربوقرز .دندیخرچیم هریاد نامه رود دبا ات و دندیخرچیم و دندیخرچیم .هریاد نامه
 نیا رد هک درکیم رذگدوز مهوت نیا راچد ار ياهناگیب ره ،دندرکیم راک نآ اب هک ییاهزیچ
 هاگراک نیا ياهضیرم رویاد رتکد ندمآ اب .تسیلاع زیچ همه ناتسکدوک ياضف لثم اضف
 ییاهنآ .دنتشاد تسود سویروگیرگ رتکد زا شیب ار وا اهنآ رتشیب .دندش لاحشوخ مه
 دنچ طقف .دنتشاد تسود رتشیب ار وا نیقی هب ،دندوب هدرک یگدنز گرزب يایند رد يزور هک
 و تسین ياهداس مدآ وا هک نیا ای تسا هدش لفاغ اهنآ زا رویاد رتکد هک دندرکیم رکف رفن
-هفرحریغ یگدنز رد وا هک یشنکاو اب کید هب تبسن اهنآ شنکاو .دریگیم تسژ هک نیا ای
 هدش جراخ دوخ یعیبط لکش زا مدرم نیا اما ،دوبن تهابشیب تخیگنایمرب مدرم رد شايا
 .دندوب هدش راجنهان و

 عوضوم ار نآ هک دزیم فرح وا اب یعوضوم يهرابرد هشیمه یسیلگنا ياهنز زا یکی
 .تسنادیم شدوخ صوصخم

 »؟میرادن یقیسوم يارب ياهمانرب چیه بشما«
 مناخ بشید هک ار ییاهگنهآ .ماهدیدن ار والسیدال رتکد نم ،منادیمن« :تفگ کید
 »؟یتشاد تسود ،دندز تیرتسگنال ياقآ و شاس

 ».دندوبن دب«
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 ».نپوش صوصخ هب – دندوب بوخ نم رظن هب«
 ».دندوبن دب نم رظن هب«
 »؟ینزب ام يارب یهاوخیم یک تدوخ وت«
 لاحشوخ هتشذگ لاس دنچ يهزادنا نامه هب لاوس نیا زا و تخادنا الاب ار شیاههناش
 .دش

 ».تسین دب طقف مه نم راک یلو منزیم زور کی«
-نادیقیسوم هک تشاد رهاوخ ود عقاو رد – دنزیمن يزاس چیه وا هک دنتسنادیم اهنآ
 دای ار اهتن دوب هتسناوتن زگره یلاسدرخ نامز رد وا دوخ یلو ،دندوب يدادعتسااب ياه
 .دریگب

 يهزادنا هب نوریب زا اههناخ نیا .تفر شار و نرتسن ياهشخب تمس هب اههاگراک زا کید
 و اهراب لثم رابجا هب ار شناملبم و رهاظ لوکین ؛دندوب داش و هدنز اهنامتخاس يهیقب
 رد يدایز ياهراکتبا و دوب هدرک یحارط تباث ياهلبم اب اجنآ و اجنیا ياهیشورفبورشم
 تسد هب شايرامیب رثا رد و دوبن وا تاذ رد هک يروآون نیا .دوب هدرب راک هب نآ نتسارآ
 هک درکیمن مه ار شروصت اتح يربخیب يهدننکدیدزاب چیه هک تشاد یتیفیک دوب هدروآ
 مکحم و يوق يراسفا رگید رس ،اههرجنپ يولج ياههدرن يور يابیز و داش يرنه ياهراک
 رتيزورما دراودا يهرود يهنارکتبم و ینهآ دنلب ياههلیم نآ زا اههعطق نیا هک نیا ای ،تسا
 هدشبصن ياهزیچ و یلومعم ینیئزت راک ره و ینهآ ياههلیم يور ياهلگ اتح .دنرترادیاپ و
 اب لوکین .دندوب مزال اهشارخنامسآ رد هتفرراکهب ياهنهآریت کتکت يهزادنا هب تباث و
 ار ییاراک نیرتشیب هک دوب هدرک یحارط نانچ ار یقاتا ره شریذپانیگتسخ ياهمشچ
 .دیمانیم رهام شکهلول ار دوخ اورپیب و ینتورف يور زا وا .دشاب هتشاد

 ییاهزیچ ،دوب هدشن ییادزبطق ناشیامنبطق هک ییاهنآ يارب اهنامتخاس نیا رد
 رویاد رتکد يارب بلغا ،اهدرم نامتخاس ،نرتسن نامتخاس ياضف .دومنیم بیرغ و بیجع
 دناوتب رگا هک درکیم نامگ و تشاد ییامننت زا یشیامن اهضیرم زا یکی .دوب هدننکمرگرس
 لح ار يدایز تالکشم دناوتیم ،دوشن يزواجت وا هب و دورب هنهرب دروکنک نادیم ات لیوتا زا
 .دیوگیم تسرد الماک دیاش تفگیم دوخ اب کید و – دنک

 یشاقن و ییاکیرمآ يهلاس یس نز .دوب يرتسب یلصا نامتخاس رد وا رامیب نیرتبلاج
 ینامرد زکرم نیا هب شیپ هام شش زا و دوب هدنارذگ سیراپ رد ار شرمع زا يزارد تدم هک
 ،دوب هدید ار وا یقافتا شیومع رسپ .دوبن تسد رد یشخبتیاضر يهچخیرات وا زا .دوب هدمآ
 نآ فورعم ياهنامرد زا ماکان يهرود کی ندنارذگ زا سپ و ،هتفرتسدزا و هناوید الماک
 ار لکلا و ردخم داوم هب داتعم نارگشدرگ رتشیب هک رهش يهیشاح یکشزپ زکرم رد نامز
 ییابیز زکرم نیا هب دورو ماگنه .دروایب سیئوس هب ار وا دوب هتسناوت دندرکیم نامرد
 ياهشیامزآ يهمه .دوب جنر و درد زا رپ ياهدنز دوجوم طقف الاح و – تشاد يزیگناتفگش
 رارق یبصع يامزگا يهدر رد هنافساتم وا يرامیب .دندادیم ناشن یفنم یشنکاو شنوخ
 سبح يرامیب نیا سفق رد هام ود ،دشاب هدش ینادنز ینهآ یسفق رد هک یسک لثم .تفرگ
 .دوب شوهاب اتح و یقطنم ینز شدوخ صاخ ياهمهوت يهدودحم رد .دش
 اهنت رویاد رتکد ،دیدش یناجیه ياههلمح نامز رد و دوب رویاد رتکد يهژیو رامیب ادتبا زا
 ياهبش زا سپ ،شیپ هتفه دنچ .»دهد ماجنا ینامرد وا يور« تسناوتیم هک دوب يرتکد
 ،دناباوخب مزیتونپیه اب یتعاس دنچ ار وا هک دوب هدش قفوم ستنارف ،هجنکش و یباوخیب یپایپ
 هب کید هک دوب يرازبا مزیتونپیه .دوب هدشن وا ندناباوخ هب قفوم زگره رگید نآ زا دعب اما



دلارجزتیف تاکسا  

 هشیمه دناوتیمن هک تسنادیم نوچ ،درکیم هدافتسا نآ زا تردن هب و تشادن دامتعا نآ
 يهویش هب وا و دوب هدرک شیامزآ لوکین يور راب کی – دنک زکرمتم نآ يور ار شدوخ رکف
  .دوب هدیدنخ کید هب ياهدننکراوخ

 ار رویاد رتکد تسناوتیمن شیاهمشچ رود دیدش مروت رطاخ هب تسیب يهرامش قاتا نز
  .دزیم فرح يروآناجیه و تفلک ،يوق ادص اب وا .دنیبب ،دوب هدش شقاتا دراو هک

 »؟دبا ات ؟دنک ادیپ همادا دهاوخیم یک ات«
 شربورود ياهاج زا یلیخ دیوگیم والسیدال رتکد .دشکیمن لوط یلیخ رگید الاح«
 ».هدش بوخ

 شلوبق ییابیکش اب تقو نآ ،مشکیم ار الب نیا یهانگ هچ يازا هب مدیمهفیم رگا«
 ».مدرکیم

 صیخشت یبصع ياهدیدپ ار نآ ام - یسریمن ییاج هب تسا راک رد يزار ینک رکف رگا«
 »؟يدوب یتلاجخ یلیخ يدوب هچب یتقو - دراد طابترا ندیشک تلاجخ اب .میداد

 .دوب هدیشک زارد تشپ هب شباوختخت يور
 ».مشکب تلاجخ شیارب هک ماهدرکن ادیپ يزیچ هدمآرد ملقع ياهنادند هک يزور زا«
  »؟يدشن بکترم یهابتشا ای هانگ تقوچیه هک ییوگب یهاوخیم«
 ».منک شنزرس شرطاخ هب ار مدوخ هک ماهدرکن يراک چیه«
 ».یتخبشوخ یلیخ وت«
 يالهبال زا وا یفخم ياهيدولم رد هتفهن يهدرزآ يادص سپس ،درک رکف ياهظحل نز
 :دمآ نوریب شاهدشیچیپراون تروص

 ».دندناوخیم هزرابم هب دربن يارب ار اهدرم هک مامنامز زا ییاهنز تشونرس کیرش نم«
 لثم تسرد مه نیا بجعت لامک اب« :داد خساپ وا دوخ راتفگ يهویش نامه هب کید
 ».دوب رگید ياهدربن يهمه

 :تفگ سپس و درک رکف ترابع نیا هب راب دنچ نز ».رگید ياهدربن يهمه لثم تسرد«
 دروخیم تسکش ای ،دباییم تسد 1کیریپ يزوریپ هب ای ،دنکیم هدامآ ار یتازیهجت مدآ«
 ».دوشیم لیدبت هتسکش ياهراوید تشپ زا حاورا كاوژپ هب طقف تقو نآ - دوشیم دوبان و

-هدرک تکرش یعقاو یگنج رد هک ینئمطم ایآ ،يدش دوبان هن و يدروخ تسکش هن وت«
 »؟يا

 »!نک هاگن نم هب« :دز دایرف مشخ اب
 اهدرم اب ربارب ار دوخ هکنآ زا شیپ ،دناهدیشک درد يدایز ياهنز اما ،ياهدیشکدرد وت«

 دیابن وت لاح ره هب« :درک ضوع ار عوضوم کید هک دریگب الاب ثحب دوب کیدزن ».دننادب
 ».ینک یکی ییاهن تسکش اب ار اهنت تسکش کی

 زا ترابع نیا ندنارذگ يارب وا شالت و »ییابیز ياههملک هچ« :تفگ دنخشین اب نز
  .درک نوبز ار کید دیشکیم هک يدرد ياههیال يالهبال

 وا فرح نز اما »... مینک یسررب ،هدناشک اج نیا هب ار وت هک یعقاو لیالد میراد تسود«
 .درک عطق ار

 زیچ نآ هک ینادب وت دیاش مدرک رکف .متسه اجنیا یصاخ زیچ زا یلبمس ناونع هب نم«
 ».تسیچ صاخ

 ».یضیرم وت« :تفگ رایتخایب کید
 »؟دوب هچ منک ادیپ دوب کیدزن هچنآ سپ«
 ».رتگرزب يرامیب کی«
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 »؟نیمه«
 تسناوتیم ثحب يهمادا رگید الاح اما ،دروخ مه هب شلاح ییوگغورد نیا زا ».نیمه«

 یجیگ طقف نیا زا جراخ« :داد همادا هنوگنیا ،يور نیا زا .دماجنایب رتشیب ياهغورد نتفگ هب
 اما .میهاگآ بوخ وت جنر يداح و تدش زا ام - منکیمن هظعوم وت يارب نم .تسیگتفشآ و
 ردقچ ره لاح ،تسا تالکشم اب هنازور دروخرب شلوا ياج هب زیچهمه ندنادرگرب هار اهنت
 »...یناوتب هرابود دیاش نآ زا دعب .دنشاب هدننکهتسخ و کچوک رظن هب

 و تساک شندز فرح تعرس زا درواین نابز هب ار شرکف ریذپانزیرگ نایاپ هکنآ يارب
 ياهزرم هتبلا ».ینک شیامزآ ار تایهاگآدوخ ون ياهزرم ...« :درک مامت هنوگ نیا ار شاهلمج
 هدش هدینت بوخ وا تشرس .دندوبن نز نیا نآ زا زگره ،دننک فشک دیاب نادنمرنه هک يون
 لام فشک و شالت .درکیم وجوتسج نافرع یعون رد ار ششمارآ دیاب هرخالاب اما - دوب
 گرزب ياهنار اب ییاهمدآ ،دوب يراج ناشندب رد ییاتسور نوخ ياهزادنا ات هک دوب ییاهنآ
 هرذ ره رد نآ تباب دیاب ،دندزیم یکمن و نان هب تسد رگا هک ییاهنآ ،تفلک ياهاپ چم و
  .دنتشادیم مه ار هیبنت لمحت ناشحور و تشوگ زا

  .تشگرب و دمآ شنابز كون ات ترابع نیا ».تسیتخس يزاب وت يارب يزاب نیا ،وت لام هن«
 شلد .دورب شیوس هب یسنج يراتفر اب ابیرقت کید هک دش ثعاب وا درد یگرزب اما
 هب و ،دوب هتفرگ شوغآ رد ار لوکین بلغا هک روطنامه ،دریگب شوغآ رد ار وا تساوخیم
 ،دوب هدش وا دوجو زا یشخب و هدرک ذوفن شناج قمع رد نانچ هک شتاهابتشا رطاخ
 ییایموم بلاق و دیباتیم قاتا نورد هب اههرکرک يالهبال زا یجنران يرون .دهدب شايرادلد
 ،درکیم نایامن اهراون يالهبال زا ار شتروص يور زاب يهطقن و دنایامنیم تخت يور ار شنت
 تسدرود یعازتنا راکفا يهدنبای طقف ،درکیم وجوتسج ار شايرامیب یچوپ هک شیادص
 .دوب

 نز تروص يور ياهراون ریز هب ناشفشتآ ياههزادگ لثم کشا ،دش دنلب کید یتقو
  .دیهج

 ».دوش لصاح نآ زا يزیچ دیاب .تسیلیلد نیا يارب« :تفگ بل ریز
  .دیسوب ار شایناشیپ و دش مخ کید
 ».میشاب یبوخ ياهمدآ هک مینک یعس دیاب همه ام«
 ؛دیدیم دیاب ار يرگید ياهضیرم .داتسرف اجنآ هب ار يراتسرپ و دمآ نوریب شقاتا زا
 یکدوک هک دوب هدش گرزب روصت نیا اب وا .دوب ییاکیرمآ يهلاسهدزناپ كرتخد يدعب رامیب
 ،هدیچ هت ات نخان یچیق اب ار شیاهوم يهمه دید هک کید - تسا ندرب تذل يارب طقف
 يهقباس وا یگداوناخ يهچخیرات رد - درک دشیمن یکمک چیه وا هب شتسار .دش تحاران
 تیصخش ناوتب ات دشیمن هدید شاهتشذگ رد یتبثم يهتکن چیه و دوب یبصع ياهيرامیب
 دوب هدرک یعس هراومه وا .دوب سانشهفیظو و ملاس شردپ .درک يزاسزاب نآ يهیاپ رب ار وا
 ار اهنآ طقف راک نیا اب و دنک ینابیتشپ یگدنز تالکشم ربارب رد شایبصع ياههچب زا هک
 :تفگ طقف و تشادن یفرح وا يارب کید .دوب هتشادزاب یگدنز یناهگان ثداوح اب يراگزاس زا

 هب و يریگب دای دیاب ،سرپب اهراتسرپ زا یکی زا یتسین نئمطم يراک زا یتقو ،نله«
 »؟ینک شوگ ام فرح هب دعب هب نیا زا هک یهدیم لوق نم هب .ینک شوگ نارگید ياهفرح

 هک يايدیعبت رامیب هب اجنآ زا ؟دشاب دناوتیم یلوق هچ ،دراد رامیب نهذ هک یمدآ لوق
 رد بوانتم روط هب و دوب هدش هتسب ییونن یباوختخت هب لفق اب وا .دزرس ،دوب هدمآ زاقفق زا
 و فعض ار رهاوخ هس نیا .دزرس یلاغترپ یلارنژ ياهرتخد هب دعب .تفریم ورف مرگ بآ ناو
 تفگ وا هب و دید ار يرامیب کشزپناور يدعب قاتا رد .دوب هتفرگ رب رد یجیردت ینالضع جلف



دلارجزتیف تاکسا  

 دشیم هریخ وا تروص رد درم راب ره .دوشیم رتهب مه زورهبزور و تسا هدش رتهب شلاح هک
 دوبن ای دوب ِلالخ زا تسناوتیم طقف اریز ،دناوخب شیاهمشچ رد ار فرح نیا هب وا نامیا ات
 رتکد سپس .دنزب هیکت یعقاو يایند هب تفاییم رویاد رتکد يادص نحل رد هک ینانیمطا
  .دوب راهان ِتقو نآ زا دعب و درک جارخا ار یلبنت رگراک رویاد

 
1Pyrric Victory  اب ربارب يزیچ و تسا هارمه ینیگنس رایسب يهنیزه اب يزوریپ عون نیا 
 .تسا تسکش

 
15 

 نیا رد .دادیم ماجنا یلیمیب اب رویاد رتکد هک دوب ياهفیظو اهضیرم اب راهان ندروخ
 رظن هب هاگن نیلوا رد نلاس .دنتشادن روضح شار و نرتسن نامتخاس ود ياهضیرم عمج
 هب هک يرتکد ره .دوب هریچ نآ ياضف رب ینیگنس هودنا هشیمه اما ،دمآیم يداع یلیخ
 هک اهنآ رتشیب اما ،درکیم عورش اهرامیب اب ار ییوگوتفگ ًالومعم ،دمآیم يروخراهان قاتا
 دندزیمن یفرح ،دندوب هدرسفا اهرتکد رانک رد ندوب زا و هتسخ حبص شالت و راک زا ییوگ
  .دندروخیم ار ناشیاذغ و دندرکیم هاگن ناشیاهباقشب هب طقف و

 یبیجع يهفایق و دوب هداتسیا نلاس رد لوکین .تشگرب شیالیو هب کید و دش مامت راهان
  :تفگ و دمآ ولج کید ندید اب .دوب هتفرگ دوخ هب

 »!ناوخب ار نیا«
 دوب هدش صخرم ناکشزپ تفلاخم مغرهب یگزات هک دوب ینز زا همان .درک زاب ار همان کید
 يهلحرم رد یتدم رتخد .تسا هدرک اوغا ار شرتخد هک دوب هدرک مهتم اراکشآ ار کید و
 هب رگا هک دوب هدرک نامگ همان يهدنسیون .دوب هدنام وا رتسب رانک رد شردام يرامیب تخس
 .دش دهاوخ رازگساپس وا زا تس»یمدآ روج هچ ًاعقاو« شرسمه دهدب ربخ رویاد مناخ

 نآ و درک نایب یسیلگنا قیقد و ناور نابز هب ار شیاههلمج .دناوخ رگید راب ار همان کید
 رتخد شهاوخ زا سپ راب کی وا .داد صیخشت ییادیش يرامیب اب یسک بناج زا ياهمان ار
 زور نآ بورغ و دورب خیروز ات شنیشام اب هک دوب هداد هزاجا وا هب نز ِياهوشع و نوگمدنگ
 .دوب هدیسوب ار وا يراگنالهس يور زا و لیلدیب نایاپ رد .ددرگرب ناتسرامیب هب وا اب مه
 هدادن ناشن ياهقالع کید اما ،دهد همادا کید اب ار هطبار هک دوب هدرک یعس كرتخد اهدعب
 هدرب ناتسرامیب نآ زا مه ار شردام ،هدش رازیب کید زا راتفر نیا رطاخ هب دیاش مه وا و
  .دوب

 اتح نم .متشادن رتخد نآ اب ياهطبار هنوگچیه نم .تسا شوشغم همان نیا« :تفگ کید
 ».متشادن شتسود

 ».منک رکف يروط نیا مدرک یعس مه نم ،هرآ« :تفگ لوکین
 »؟يدرک ،يدرکن شرواب وت نیقیهب«
 ».مدوب هتسشن اجنیا نم«
  :تفگ رابشنزرس ینحل اب و داد رییغت ار شیادص نحل .تسشن وا رانک رد کید
 ».تسیناور رامیب کی زا همان نیا .تسا فرخزم نیا«
 ».مدوب یناور رامیب کی مه نم«
  :تفگ رتشیب مکحت اب و دش دنلب شیاج زا کید
 لوا زا دعب ،نک روجوعمج ار اههچب ورب الاح .لوکین ،میاهدینشن ار اههوای نیا نک ضرف«
 ».مینکیم عورش
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 نآ رد ناسآ هیقب اههچب زجهب هک یکچوک رایسب يونر ؛دندش کید يوردوخ راوس یگمه
 ماگنه .دوب هتسشن دنلب لکد لثم لزامدام ،اههچب نایم ،بقع یلدنص رد .دندشیمن اج
 زا سپس و دندید ار بآ و رون ششخرد باتزاب ،ولج يهشیش يور ،هچایرد يهغامد زا رذگ
 هک ییاج ،دنتخانشیم ار ریسم نیا زا رتمولیک ره .دنتشذگ زبسهشیمه ناتخرد قاط ریز
 نامسآ نایم دیشروخ يامرگ .هایس ياهقاجا دود يوب ای و ینزوس ياهجاک يوب زا دوب رپ
 ناشرس و درکیم ذوفن اههچب يریصح هالک زا ،تشاد ار هرهچ راگنوشقن زا يرثا نآ رد هک
  .دنازوسیم ار

 ساسحا شرانک رد بلغا .دوب تحاران وا يدج و هریخ هاگن زا کید و دزیمن فرح لوکین
 يارب طقف هک شایصخش ياهیگژیو زا شایپردیپ ياهيرادربهدرپ اب و درکیم ییاهنت
 رگا رصع زور نآ اما ».مايروط نآ رتشیب - مايروط نیا نم« :درکیم شاهتسخ ،دوب کید
 فیرعت کید يارب ار شراکفا زا ییاههشوگ و دزیم فرح دنتودنت اهثکم نایم رد لوکین
 شدوخ يایند نورد هب لوکین یتقو .دشیم لاحشوخ هشیمه سکع هب کید ،درکیم
 ناشيور شیپ رد نکمم تیعضو نیرتكانرطخ ،تسبیم همه يور هب ار رد و دیزخیم
  .دوب

 هاگشیامن تمس هب رویاد يهداوناخ .تفر و دش هدایپ لزامدام دندیسر هک گوز رهش هب
 يارب ار هار رکیپلوغ ياهناویح زا ياهلگ لثم هک هاگشیامن ياهکتلغ تشپ و دنتفر يریگآ
 لوکین هاگن هک نیمه و درک كراپ ياهشوگ رد ار نیشام کید .دنداتفا ،دندرکیم زاب اهنآ
 و دش ادج مه زا لوکین ياهبل »!مزیزع ،وشهدایپ« :تفگ ،داتفا وا ياهمشچ هب تکرحیب
 هدیدن ار نآ هکنیا لثم اما ،دش هرهلد و سرت راچد کید .تسشن اهنآ يور یکانلوه دنخبل
 ».دنوش هدایپ دنناوتب اههچب ات وش هدایپ« :درک رارکت ار شفرح ،دشاب

 وا نورد دنت هک دشیم هدنک یناتساد زا اههملک ».میآیم بوخ ،ِا« :تفگ لوکین
  .دمهفب دناوتب کید هکنآ زا رتعیرس ،دیچیپیم

 »...میآیم نم ،شابن نارگن«
 »!ایب سپ«
 و هرخسم دنخبل نآ زونه اما ،دنادرگیم يور وا زا لوکین ،دزیم مدق شرانک کید یتقو
 هجوت تسناوت ،دز فرح وا اب راب دنچ هینال هک نآ زا سپ اهنت .دوب شیاهبل يور ینعمیب
 تباث اب و »،يدوج و چناپ« شیامن ؛دهدب ،دزیم فرح نآ زا كرسپ هک يزیچ هب ار دوخ
  .دنک گنهامه وا اب ار شدوخ نآ يور شهاگن نتشاد هگن

 رسمه ناونع هب ،وا هب تبسن شراکفا یگناگود .دنک ادیپ یلح هار هک درکیم یعس کید
 نیا رد .درکیم شجلف و تساکیم شیاهییاناوت زا هشیمه زا شیب ،کشزپناور ناونع هب و
 و تاساسحا اب و دوب هدناشک زرم ات دوخ اب ار کید اهراب لوکین هتشذگ لاس شش
 هدرک حالس علخ ار وا ،يریگهرانک و مهوت ،شوه و لقع زا یلیس اب ای یناجیه ياهيزوسلد
 الاح دشیم اهر شنت نیا زا شدوخ هکنآ زا سپ و هثداح زا دعب طقف ،بیترت نیدب ،دوب
  .دربب شیپ هب ار شفده وا رتهب صیخشت تردق مغرهب هتسناوت لوکین دیمهفیم

 هکنیا يهرابرد و دندز فرح يوسنارف یکسورع شیامن يهرابرد یسپات اب هک نآ زا سپ
 هرابود ،دندوب هدید سیراپ یکسورع شیامن رد هتشذگ لاس هک تسیچناپ نامه چناپ ایآ
 ياههقیلج يور هک هنانز ياههالک .دندز مدق هاگشیامن ياههفرغ نایم زاب ياضف رد یگمه
 و اهنیرتیو تشپ ،سیئوس فلتخم ياهشخب زا زاب ياهنماد ،دوب هدش بصن یلمخم
 گنیدگنید يادص اههفرغ زا یکی زا .دندمآیم رقوم و نیتم رظن هب یجنران و یبآ ياههفرغ
  .دیسریم شوگ هب یشیامن یصقر گنیرجگنیرج و



دلارجزتیف تاکسا  

 وا نتفر يهجوتم اتح کید هک دیود یناهگان ردقنآ ،درک ندیود هب عورش ناهگان لوکین
 ردقنآ .دوریم شیپ هب و دچیپیم تیعمج يالهبال هک دید ار وا درز سابل رود زا طقف .دشن
 و دیودیم هنایفخم وا .دوب لیخت و تیعقاو زرم يور درز یهرگ لثم هک دوب هدش کچوک
 دش ببس و دش رتكانتشحو و رتزیت وا رارف اب رصع یغاد .درکیم شبیقعت هنایفخم کید
 ود ره يوزاب الاح .دیود اهنآ تمس هب و تشگرب دوز اما ؛دنک شومارف ار اههچب کید هک
  .دیخرچیم رگید يهفرغ هب ياهفرغ زا دنت شیاهمشچ .دناشکیم و دوب هتفرگ ار

 هتسشن ییامزآتخب ياهتیلب شورف دیفس يهنودرگ تشپ هک تفر یناوج نز تمس هب
 ؟مراذگب امش شیپ هقیقد ود ار ولوچوک ات ود نیا مناوتیم« :دیسرپ وا زا هسنارف نابز هب .دوب
 ».مهدیم کنارف هد تاهب نآ يازا هب - مراد يروف راک کی

 ».دشاب ،هتبلا«
  :تفگ اههچب هب هسنارف نابز اب و درب هفرغ نورد هب ار اههچب کید
 ».مدرگرب نم ات دینیشنب مرتحم مناخ نیا شیپ«
 ».کید ،دشاب« :دنتفگ اههچب
 یبوچ ياهبسا هارمه هب ؛دیدیمن ار وا رگید اما ،دیود وا یپ تعرس نامه اب هرابود
 دودیم اهنآ رانک رد هک دش هجوتم راب دنچ زا دعب .دزیم رود اهنآ اب گنهامه و یکیناکم
 ؛تفریم شیپ و دزیم سپ ار اهمدآ یناروتسر راب رد .هدش هریخ بسا کی هب تدم مامت رد و
 نآ ریز يریگلاف هک ار يرداچ يهبل ،دروآ رطاخ هب ار لوکین يهقالع دروم ياج ناهگان
 وا هب هسنارف نابز هب تخاونکی يادص اب ینز .تخادنا یهاگن لخاد هب و دز الاب ،دوب هتسشن
 »...ویسوم وت دییامرفب - دمآ ایند هب لین لحاوس رد نارتخدتفه زا متفه رتخد« :دز امرفب

 دشیم مامت يداش و نشج هک ییاج ،هچایرد لحاس تمس هب و درک اهر ار رداچ يهشوگ
  .دید اجنآ ار لوکین .دیود ،دیخرچیم نامسآ يوس هب یمارآ هب یکچوک کلفوخرچ و

 .دوب هدیسر هطقن نیرتالاب هب الاح و دوب اهنت کلفوخرچ ياهیلدنص زا یکی يوت
 دنت ؛ددنخیم ياهرخسم زرط هب هک دید ار وا کید دمآیم نییاپ تمس هک روطنیمه
 یبصع ناجیه و دندوب کلفوخرچ يدعب رود رظتنم یهورگ .دش ناهنپ مدرم نایم و تشگرب
  .دندادیم ناشن مه هب ار لوکین دیدش

 »!نیبب«
 »!نیبب ار یسیلگنا نز نآ«
 و دش مک نآ یقیسوم يادص و کلفوخرچ تعرس راب نیا - دمآ نییاپ هرابود وا یلدنص
 اب هک دندشیم راداو شاهدنخ عون رطاخ هب همه .دندش عمج وا یلدنص رود رفن هدزاود هد
 - درک شکورف شاهدنخ ،دید ار کید لوکین یتقو اما .دننزب دنخبل ياهناهلبا يزوسلد
 تفرگ ار وا يوزاب تعرس هب کید اما ،دراد رارف دصق هرابود دادیم ناشن هک تفرگ ياهفایق
  .دندش رود اج نآ زا ات تشاد هگن و

 »؟يداد تسد زا ار تدوخ راهم يروج نیا ارچ«
 ».ارچ هک ینادیم بوخ تدوخ وت«
 ».منادیمن ،هن«
 رکف .تسا نم تیصخش هب تناها راک نیا - نک لو ار میوزاب ،تسا هرخسم تراک نیا«
 .هریت يهزیم هزیر رتخد نآ - درکیم هاگن وت هب تشاد هک مدیدن ار رتخد نآ نم ینکیم
 »؟مدیدن نم هک ینکیم رکف .لاس هدزناپ ریز يهچب کی ،هچب کی - تسا هرخسم یلیخ

 ».نزب فرح مه هتسهآ و تسیاب اجنیا هظحل کی«
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 شیاهمشچ ولج شتسد ،دومنیم كوکشم تدش هب شهاگن ،دنتسشن يزیم تشپ
 یندیشون کی ملد« .دوب هتفرگ ار شدید نادیم يولج يزیچ ییوگ ،دشیم اجهباج
 ».يدنرب سالیگ کی - دهاوخیم

 ».يروخب هایس يوجبآ یناوتیم یهاوخب رگا - یشونب يدنرب یناوتیمن«
 »؟مروخب يدنرب مناوتیمن ارچ«
 .تسا مهوت کی رتخد نآ عوضوم - نک شوگ بوخ .میوشیمن ثحب نیا دراو الاح«
 »؟یمهفیم ار هملک نیا ینعم

 ».تسا مهوت زیچ نآ ،منیبیم و منیبب نم یهاوخیمن وت ار يزیچ یتقو هشیمه«
 مهتم یهانگ هب یسوباک رد هک ینامز لثم تسرد ،تسا هدرک یهانگ درک ساسحا کید
 هک میباییمرد میوشیم رادیب یتقو اما ،تسا ریذپانراکنا هانگ نیا سوباک نآ رد و میوشیم
  .دیزغل نییاپ هب وا هاگن يور زا شهاگن .میاهدرکن یهانگ ًاعقاو

 ».میراد ناشرب و میورب دیاب .متشاذگ یلوک نز کی شیپ اههفرغ زا یکی وت ار اههچب«
 »؟1یلاگنوسا ؟یتسه یک ینکیم رکف« :دیسرپ لوکین
 يهتساوخان راشف اب لوکین هک کنیا اما .دندوب هداوناخ کی ياضعا شیپ يهقیقد هدزناپ
 ياهثداح نیرفآشقن ،درم هچ و كدوک هچ ،ار همه و کید ،دوب هدش هل ياهشوگ رد وا
  .دیدیم كانرطخ

 ».هناخ میوریم میراد«
 كرت و دیزرلیم شیادص تفگیم رتدنلب نیا زا رگا هک دیرغ نانچ لوکین »!هناخ«
 ار ياهبعج ره رد .میسوپیم میراد همه هک مینک رکف و مینیشنب و هناخ میورب« .دروخیم
 »!دیلپ ردقچ ؟منیبب ندش دساف لاح رد ار اههچب رتسکاخ منک زاب هک

 ات هک لوکین اما .دش هدوسآ شلایخ درک كاپ یگدولآ زا ار وا اهفرح نیا دید هک کید
 يهرهچ تلاح .دید وا يهرهچ رد ار ینیشنبقع ،دوب هدش ساسح تسوپ نیریز يهیال
 »!کید نک مکمک ،نک مکمک« :داتفا سامتلا هب و دش مرن شدوخ

 يدنمهوکش قریب نینچ هک دوب كاندرد ردقچ یتسار .دیشورخ کید نورد درد زا یجوم
 هک دوب تسرد نیا ياهزادنا ات .وا زا نازیوآ ،دوب نازیوآ طقف و دشاب هتشارفا تسناوتیمن
 یکی لوکین و کید اما ؛متیراگل و وزارت نیهاش ،رکف و نهآریت ،دندوب نیمه يارب اهدرم
 ،دوب کید مه لوکین ؛يرگید يهدننکلماک هن و مه فلاخم هن ،ربارب ناسنا ود ،دندوب هدش
 تسد و دنیشنب وا یشاپورف ياشامت هب تسناوتیمن کید .کید ناوختسا ِزغم نورد یکشخ
 ناروف نوریب هب شنورد زا ،يزوسلد و ینابرهم سح لثم وا شنیب و كرد .دنکن اطخ اپ زا
 ار يراتسرپ - دنک لمع نردم شور هب هشیمه لثم تسناوتیم طقف ینایمرداپ يارب - درک
  .دنک تبقارم وا زا بش نآ ات دناوخارف خیروز زا

 ».کید ،ینک کمک نم هب یناوتیم وت«
 نم هب البق« .دربیم ولج هب و دناشکیم نییاپ شرورغ يهلق زا ار کید وا نیریش يردلق
 ».ینک مکمک یناوتیم مه الاح - يدرک کمک

 ».منک تکمک مناوتیم یمیدق شور نامه هب طقف نم«
 ».دنک کمک نم هب دناوتیم یکی«
 ار اههچب میورب ایب .ینک کمک تدوخ هب یناوتیم رگید سک ره زا شیب وت اما .دیاش«
 ».مینک ادیپ

 هدش بصن دیفس ياههنودرگ اب ییامزآتخب تیلب ياههفرغ زا يدایز رامش ناشریسم رد
 .داتفا تشحو هب کید ،درک اشاح ار اههچب دوجو هفرغ نیلوا ناخشیپ تشپ نز یتقو - دوب
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 رازیب اهنآ زا .درکیم راکنا ار اههچب ندوب و دوب هداتسیا رانک رابترارش نامشچ اب لوکین
 .دناشکب جرموجره هب ار نآ تساوخیم هک دیدیم یلماک يایند زا یشخب ار اهنآ نوچ ،دوب
 تذل اب یتنیز يایشا لثم و دندوب هتفرگ ار ناشرود اهنز .درک ادیپ ار اهنآ کید ماجنارس
  .دندوب هدز لز اهنآ هب یتاهد ياههچب و دندرکیم ناشیسراو

 ظفاحادخ .مادام ،ویسوم ،مدش لاحشوخ یلیخ .دیرظندنلب یلیخ امش ،ویسوم یسرم«
 »!نم ياهولوچوک

 ینارگن و مغ اب لیبموتا ياضف ؛دنتشگرب هناخ تمس هب یتحاران زا یناشورخ جوم اب
 مه هب ضغب اب ار اهبل و هدیشک مه رد ار اهمخا روخلد اههچب .دوب هدش نیگنس هیوسود
 هک گوز رهش ياهیکیدزن .دوب هدمآ هریت كانلوه و انشآان گنر اب هودنا .دندوب هدرشف
 هداج زا هک يدولآهم درز يهناخ يهرابرد تساوخ تخس یشالت اب لوکین دندیسر
 ،دوب هتفگ رتشیپ هک ار یترابع ،تسنامیم ياهدشنکشخ یشاقن هب و دوب هدرک ینیشنبقع
 ماکان ،دوشیم اجهباج دنت هک یبانط رس هب نتخادنا گنچ يارب شالت لثم اما ،دنک رارکت
 .دنام

 اهتعاس دیاب و دوب شراظتنا رد یشکمشک هناخ رد - دنک تحارتسا تساوخیم کید
 يارب یبوخ رایسب مان »نرفوزیکسا« .درکیم زاغآ ون زا لوکین يارب ار ناهج و تسشنیم
 يزاین زیچچیه حیضوت هب هک دوب یسک بوانتم روط هب لوکین - تسیتیصخش دنچ مدآ
 روبجم کید .داد حیضوت شیارب دشیمن ار زیچچیه هک دوب یسک دعب ياهظحل و تشادن
 و دراذگب زاب تیعقاو يور هب ار هار هراومه و دنک راتفر هنانیبشوخ يراشفاپ اب وا اب هک دوب
 تسیبآ ییاناوت لثم یگناوید ییوجهراچ ،يرایشوه اما .دنک رذگراوشد رارف يارب ار هداج
 مدرم شالت و یگتسبمه هب نآ اب هلباقم يارب .دنکیم تشن يدس ریز و ربورود زا بترم هک
 دوب نآ رب ،دنک نامرد ار شدوخ لوکین راب نیا تسا مزال هک درک ساسحا .تسا زاین يدایز
 یگدنامرد اب کید .دوش رازیب اهنآ زا و دروآ رطاخ هب ار شیپ ياهراب وا ات دنامب رظتنم هک
 .دریگ رس زا دوب هداد شمارآ وا هب شیپ لاس هک ار ياینامرد میژر تسا نکمم هک درک رکف

 ات داد راشف زاگ يور ار شیاپ یتقو .دوب ربنایم ناتسرامیب ات هک دیچیپ ياهپت تمس هب
 تسار و پچ تمس هب دیدش نیشام ،دریگب تعرس هپت اب يزاوم هاتوک و تساررس هار رد
 رد لوکین هک روطنیمه .دش جک خرچ ود يور ندزمههبمشچ کی رد و دش فرحنم هداج
 و داد راشف ،دوب هدیبسچ نامرف هب راوهناوید هک ار یتسد ناهگان دیشکیم غیج ششوگ
 ار هاتوک ياههتوب ؛تفر نوریب هداج زا و دناچیپ ار نامرف هرابود .دش فاص دوخهبدوخ نامرف
 هتسهآ هجرد دون يهیواز اب و دش جک خرچ ود يور رگید راب ،تفاتشیم ولج هب و تسکشیم
  .داتسیا یتخرد ولج
 و دادیم شحف کید هب و دیشکیم دایرف اهنآ اب ادصمه لوکین و دندزیم غیج اههچب
 درکیم رکف نیشام ندوب جک هب هک روطنیمه کید .دنزب گنچ کید تروص هب دیشوکیم
 نیشام يالاب تمس هب و دز سپ ار لوکین يوزاب ،هدش جک ردقهچ هک دمهفب تسناوتیمن و
 یب .تسيراوتسا عضو رد نیشام هک دید الاح ؛دروآ نوریب و درک دنلب ار اههچب و دیزخ
 هدیرب شسفن و درک ندیزرل هب عورش شنت ،داتسیا شیاج رس ،دهد ماجنا يرگید راک هکنآ
 .دش هدیرب

 »!...وت« :دز دایرف سپس
 سک ره .نارگن هن و هدیسرت هن ،دوب هدنمرش هن ،دزیم ههقهق هرخسم يهویش هب لوکین
 وا ؛هدش هثداح نیا ثعاب لوکین هک درکیمن مه ار شروصت اتح ،دیدیم ار هنحص نیا
 .دننکیم رارف زا دعب اههچب هک ییاههدنخ نامه زا ،دیدنخیم نانچمه
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 تلد هک تسا مولعم ؟هن ،يدوب هدیسرت« :تفگ و درک مهتم ار کید هدنخ زا دعب
 »!يریمب تساوخیمن

 ناج يارب أعقاو ایآ هک داتفا کش هب كوش تلاح نآ رد کید هک دزیم فرح يدج نانچ
 وا ،دیخرچیم سکع هب و ردام هب ردپ يور زا هک اههچب نارگن هاگن اما -دوب هدیسرت شدوخ
 .دنک درخ ار لوکین دنخشین کسام دهاوخب هک تشادیم نآرب ار

 زا رتمدصناپ ،مخ و چیپرپ يهداج ریسم زا هک دوب ياهناخرفاسم اهنآ رس يالاب تسرد
 يالهبال زا هناخرفاسم نامتخاس زا یشخب ؛رتمدص زا رتمک هپت هار زا و تشاد هلصاف اهنآ
 .دشیم هدید یلگنج يهپت

 دیورب هپت نآ زا مه اب و مکحم ،يروجنیا ،ریگب ار یسپات تسد« :تفگ هینال هب کید
 هب دیدیسر هناخرفاسم هب یتقو .اجنامه دیورب دیاب ؟ینیبیم ار کچوک يهداج نآ -الاب
 ».اجنیا دیایب يروف دیاب یکی .هدش بارخ رویاد نیشام« :وگب اهنآ

 يزیچ ندوب ریذپانینیبشیپ و یگریت هب اما ،هداتفا یقافتا هچ أعقاو هک دوبن نئمطم هینال
 :دیسرپ شردپ زا .تشاد کش

 »؟دینکیم راکچ امش ،کید«
 ».مینامیم نیشام شیپ اجنیا ام«
 :دز دایرف ناشرس تشپ کید .دندرکن هاگن ناشردام هب مادکچیه ،دنداتفا هار اههچب یتقو

 »!دینک هاگن فرط ود ره هب !دیشاب بظاوم ،دیوشیم در هداج زا یتقو«
 دوب يروهلعش ياههرجنپ لثم ناشهاگن ،دندش هریخ مه مشچ رد میقتسم کید و لوکین
 هنیآ هب ،داد شمارآ دوخ هب لوکین سپس .دناهدز لز مه هب هناخ کی طایح يوس ود رد هک
 رد و دنتفر الاب هپت زا هک دییاپ ار اههچب کید .دز بقع مارآ ار شهاگجیگ يوم و درک هاگن
 یبیسآ نازیم ات دز یتشگ نیشام رود سپس ؛دندش دیدپان جاک ناتخرد يالهبال هار يهمین
 تسناوتیم .دزادنیب هار هرابود ار نآ دناوتیم روطچ دنیبب و دجنسب هدمآ دراو نآ هب هک ار
 یعون ؛دنیبب ،دوب هدش هدیشک یکاخ نیمز يور اپ دص زا شیب هک ار مطالتم نیشام ياپدر
 .تشادن مشخ هب یتهابش چیه هک دش داجیا وا رد ترفن

 :تفگ و دمآ نییاپ هپت زا ناود ناود هناخرفاسم بحاص ،لیما دعب يهقیقد  دنچ
 تخرد نیا رگا !دیدروآ یسناش هچ ؟یتفریم دنت یلیخ ،داتفا قافتا نیا روطچ !ادخ«

 »!دیتفریم هرد هت ات و دیدیتلغیم الاب نیا زا أمتح ،دوبن
 یلکش هب و درب هرهب شاهرهچ ینابرهم و گرزب هایس دنبشیپ اب لیما دوجو زا کید
 اب ؛دشکب نوریب نیشام زا ار وا و دنک شکمک لیما دراذگب هک داد تمالع لوکین هب یعیبط
 تسد زا ار دوخ لداعت یبیشارس رد ،دیرپ نوریب نیشام نییاپ يهبل زا لوکین تمالع نیا
 لیبموتا دنراد هک دید ار اهدرم یتقو .دش دنلب شیاج زا دوز اما ،داتفا شیاهوناز يور و داد
 و درک لابقتسا وا قلخ نیا زا اتح کید .تفرگ دوخ هب نامرفان ياهفایق ،دنهدیم تکرح ار
 :تفگ

 ».مییایب ام ات اههچب شیپ ورب !لوکین«
 تسنادیم و تساوخیم كاینک شلد وا هک دمآ شدای کید ،تفر لوکین یتقو تسرد
 لو ار نیشام« :تفگ و درک لیما هب ور -دوشیم تفای هناخرفاسم يوت یندیشون نیا هک
 ره و »دشکب هداج يالاب ات ار نیا و دیایب گرزب نیشام اب هدننار کی ات مینامیم رظتنم ،نک
 .دندیود هناخرفاسم تمس هب ود
1.Svengali  دروآرد دوخ ذوفن ریز ار يرگید دشوکیم هک یسک ره. 
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 ره ،رتشیب ای هام کی تدم يارب ،مراد جایتحا ترفاسم کی هب« :تفگ ستنارف هب کید
 ».مناوتب هک ردقچ

 هک یتشاد رارصا تدوخ وت – تسام يهیلوا دادرارق زا یشخب نیا ،کید هن هک ارچ«
 »...لوکین و وت رگا .ینامب

 ورروریز ار نم رخآ يارجام نیا .منک رفس اهنت دهاوخیم ملد .مورب لوکین اب مهاوخیمن«
 خر یلگنیوز ياههزجعم زا یکی هک نادب ،مباوخب زور هنابش رد تعاس ود طقف رگا -درک
 ».هداد

 ».دهاوخیم تضایر كرت تلد«
 یناوتیم ،مورب نیلرب یکشزپناور يهرگنک هب نم رگا ،نیبب .تسا "تصخر" شمسا«
 .دراد تسود مه ار شراتسرپ و تسا بوخ لوکین هک تسا هام هس ؟ینک ظفح ار شمارآ
 ».مهاوخب تزا ار نیا مناوتیم هک یتسه یسک اهنت وت ایند نیا رد ،نم يادخ

 هب شساوح هشیمه هک درک دامتعا وا هب دوشیم ایآ هک تسنادیمن ،درک ياهلان ستنارف
 .دشاب وا یگدنز کیرش

 هب یگرزب يامیپاوه اب اجنآ زا و تفر نیشام اب هاگدورف ات خیروز زا کید دعب يهتفه
 هب و دش سحیب سحیب یبآ نامسآ لد رد نتفرشیپ و ندیرغ اب .درک زاورپ خینوم تمس
 هب ار يرامیب ،تفرگ رب رد ار وا ياپارس ياهدننکعناق سب شمارآ .درب یپ دوخ یگتسخ جوا
 یکی اتح هب نتفر هب مه یشیارگ چیه .درپس نابلخ هب ار یبایتهج و روتوم هب ار ادص ،رامیب
 ،دنک مسجت دوخ شیپ ار اههمانرب يهمه یبوخ هب تسناوتیم – تشادن هرگنک ياههمانرب زا
 یکشزپناور زا ياهلاقم هب ،درکیم مضه رتهب هناخ رد ار ریپ لروف و رلولب دیدج يهلاسر
 نامرد شیاههزول ندنازوس اب ای شرامیب ياهنادند ندیشک اب ار ینرفوزیکسا هک ییاکیرمآ
 يروئت نیا زا هک تسنادیم و درکیم هاگن رخسمت اب هارمه یمارتحا يهدید هب ،دوب هدرک
 دنمتورث يروشک اکیرمآ و تسییاکیرمآ نآ بحاص هک دش دهاوخ لابقتسا لیلد نیا هب طقف
 و یناحور ياهرهچ اب هک دوب خرسهلک زتراوش اکیرمآ زا رگید يهدنیامن .تسا دنمتردق و
 زا رفن اههد هارمه هب ،تشاد ار ایند يهگنل ود رب ندش راوس دصق شنایاپیب ییابیکش
 ات دنیآیم ناشرابتعا شیازفا يارب وسکی زا هک ،زومرم ياههرهچ اب يراجت ياهکشزپناور
 رد رگید يوس زا و ،دنروآ تسد هب یمرن و برچ يهمقل مئارج يهزوح رد نآ سپ زا
 ناشیراجت ماهس دوپورات يالهبال ار اهنآ دنناوتب و دنوش داتسا دیدج ياهيزابهطسفس
 و ییایناپسا ،يوسنارف دیدرتیب .اهشزرا يهمه یگتفشآ هزادنایب يالهبال ،دنفابب
 نینچمه .دوب دنهاوخ هسلج نیا رد مه نیو زا دیورف نادرم زا رفن دنچ و نیبدب ياهیلاغترپ
 و یسانشناسنا لگنج ود رد راذگوتشگ رد هک دروخربشوخ گرزب گنوی ،رهام نارنخس
 هب ییاکیرمآ بلاق هرگنک ادتبا .دیآیم ،دراد ییالاب ییاناوت ياهسردم ياههچب يروجنرناور
 هب بلاق نیا اب ییاپورا رترادناوختسا یگدنزرس سپس ،هوکشاب يراتخاس رد ،دریگیم دوخ
 نوریب نیتسآ زا ار رخآ گرب هک دنکیم روبجم ار اهییاکیرمآ ماجنارس و دزیخیمرب دربن
 یشزومآ زکارم و ناتسرامیب يانب يارب ناوارف ششخب و لذب يهلیح هب هیکت اب و دنشکب
 .دنیبب ار اهنیا ات دوب دهاوخن اجنآ وا اما .دنناسرتب ار اهییاپورا دیدج

 يزاونلد یشوخ هب اههدکهد ياشامت زا کید .دندز رود گربلارو ناتسا رد ار پلآ ياههوک
 رود هک دیدیم ار يرفن جنپ ای راهچ ياههورگ ياهدکهد ره رد الاب نآ زا .تفای تسد
 اب يزاب یگداس هب ،دوب هداس ندرک هاگن نیمز هب رود ياهلصاف زا .دناهدش عمج ییاسیلک
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 نیمه اب اههتسشنزاب و ناهدنامرف ،نادرمتلود نیقیهب .یگنج ياهکمدآ و یبوچ ياهزابرس
 .دوب شمارآ زا یبوخ سیونشیپ لاح ره هب .دننکیم هاگن زیچهمه هب دید

 يزیچ اهیسیلگنا رد یگزات هب کید اما ،دزیم فرح وا اب لباقم یلدنص زا یسیلگنا يدرم
 و يراسگیم زا دعب هک تسنامیم يدنمتورث درم هب ناتسلگنا .دوب هتفای زیگناترفن
 پگ هداوناخ ياضعا کتکت اب ،یسولپاچ و ینیریشدوخ روظنم هب ،رگناریو ياهیشایع
 ار شاهتفردابرب مارتحا دنکیم یعس طقف وا هک تسا نشور همه رب هکیلاحرد ،دنزیم
 .دریگ سپ روز هب ار دوخ نیشیپ تردق ات دبایزاب

 نشیرتسالیا ،رچکیپ نشوم ،يرچنِس :دوب هدروآ دوخ اب ار زادناراب ياههلجم يهمه کید
 اب نداد تسد و اههدکهد نیا هب یلایخ رفس و ایور رد ندش قرغ زا اما ،رتلب دنگیلف و
 يوب ياهسابل اب ولافوب رد هک ییاهزور لثم .دربیم تذل رتشیب ییاتسور ياهتیصخش
 نیا ياهاسیلک تکمین يور ،تسشنیم شردپ ياسیلک رد هبنشکی زور يهتفرگکپک
 نیا رد و ندرم ،ندش هدیشک بیلص هب ،کیدزن رواخ زا ییاهتیاور هب .تسشن اههدکهد
 صوصخم يهساک رد هک دوب هدنام رگید راب و دادیم شوگ ،ندش نفد شخبيداش ياسیلک
 هتسشن شرس تشپ تکمین يور يرتخد نوچ ،تنس هد ای دراذگب تنس جنپ لوپ يروآدرگ
 .دوب

 زا هکنیا زا کید .تفرگ ضرق ار وا ياههلجم وگوتفگ هلمج دنچ زا سپ یسیلگنا درم
 رد یگرگ نوچ .دیشیدنا شیورشیپ رد رفس هب نامداش ،دوب هدش تحار اههلجم تسد
 تذل زا رپ يایند هب نیمزرس نآ يهنیرید لوصحم ،ییایلارتسا یمشپ سابل رد ،شیم سابل
 نوتیز ناتخرد ریز هک ناشنهک زیمت كاخ اب كاپ ياهياهنارتیدم يایند رد – تفر ورف
 يزمرق و يزبس هب ياهرهچ اب اناواس ردنب ییاتسور رتخد يایند رد و دوب هدش کیک لثم
 ...دوبر دهاوخ زرم بل زا و درب دهاوخ شیاهتسد يور ار وا .دش قرغ ینارون ياعد باتک

 ياهردنب دولآهم ياهبآ ،نانوی ياههریزج تمس هب دیاب – درک شیاهر اجنآ ار وا اما ...
 نهذ زا یشخب .تفریم شیپ ینتشادتسود ياهزاوآ و لحاس رد هدشمگ كرتخد ،انشآان
 ياههزاغم هب هک ینهذ نآ رد اما .دوب هتفرگ لکش یکدوک نازرا ياهیتاغوس زا کید
 قمریب شتآ دوب هتسناوت کید ،دوب هیبش یکدوک رادقربوقرز و نازرا ياهیشورفیتاغوس
 .دراد هگن نشور ار يرکفنشور كاندرد
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 ياهناخهوهق رد ،خینوم ِزتالپنیرم رد کید - دوب نامرهق یمات ،دوب هدنامرف نابراب یمات
 ورهبور وا اب ،دندرکیم يزاب سات »تفابتسد« ًالثم ياههچیلاق يور کچوک ياهزابرامق هک
 .دوب اهقرو يهبرض يادص و یسایس ياهفرح زا رپ هناخهوهق ياضف .دش
 »!اه اه اب موا !اه ،اه اب ،موا« :دزیم یلاشرام ياهههقهق و دوب هتسشن يزیم تشپ یمات
 وا زا یمک هراومه شناهارمه و دوب وا راک يهیاپ تعاجش ؛دیشونیمن نادنچ تداع هب انب
 اههیخب و دوب هتشادرب ار شاهمجمج زا متشه کی ییوشرو یحارج یگزات هب .دندیسرتیم
 رگنلت اب ار وا تسناوتیم هناخهوهق مدآ نیرتفیعض الاح .دشیم هدید شیاهوم ریز زا
 .دشکب ياهدروخهرگ لامتسد

 :درک یفرعم کید هب ار شناهارمه یمات
 .تشاد لاس هاجنپ هک ياهدوسرف و دیفسوم یسور »...فکیلیچ هدازهاش...«
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 یکشم ییاهوم و شاشب هایس ياهمشچ ناناه ياقآ »...ناناه ياقآ و – نبیککم ياقآ«
 :تفگ کید هب يروف وا ؛دوب یعقاو یکقلد و تشاد

 »؟يرپیم نم يهمع اب هک تسیچ تروظنم منیبب وگب میهدب تسد مه اب هکنآ زا شیپ«
 »...نم ،یک«
 »؟ینکیم راکچ خینوم وت اجنیا الاح ؟متفگ یچ يدینش«
 »!اه ،اه اب ،موا« :دز ههقهق هرابود یمات
 »؟يرپیمن تدوخ ياههمع اب ارچ ؟يرادن همع تدوخ«
 :درک ضوع ار شاهلمح عون درم وا يهدنخ اب هک دیدنخ کید
 ار هصق نیا يهمه هک مشاب نئمطم اجک زا نم .رانک میراذگب ار همع عوضوم ایب الاح«
 تسا تعاس مین زا رتمک هک یکی اب ،ياهبیرغ ًالماک مدآ کی امش ،امرفب ؟یتخاسن تدوخ
 زا .ییوگیم تیاههمع يهرابرد ار يدروآردنم يهصق نیا و نم شیپ ییآیم و ،یسانشیم
 »؟ینکیم یفخم ام زا ار يزیچ کی يراد هک مدیمهف اجک

 نیشنب .یلراک رگید تسا سب« :تفگ يدج اما ینابرهم اب دعب و دیدنخ هرابود یمات
 »؟تسا روطچ لوکین ؟يروطچ ،کید

 ساسحا نادنچ مه ار ناشروضح و تشادن تسود دایز ار اهدرم زا مادکچیه یمات
 يزاب مود عافد رد هک یبوخ راکشزرو لثم ؛دوب هدوسآ و هدامآ ًالماک دربن يارب -درکیمن
 طقف رتتیمهامک راکشرزو هک یلاح رد ،دنارذگیم تحارتسا هب ار شتقو رتشیب و دنکیم
 هدننکدوبان و مئاد یبصع ياهشنت رد عقاوهب و تسا تحارتسا لاح رد هک دنکیم دومناو
 .دربیم رس هب

 نتخاون هب عورش و تفر ناشرانک يونایپ تمس هب ،دوب هدشن بوکرس لماک زونه هک ناناه
 بل ریز یهاگهگ ،دشیم نایامن شتروص رد ترفن ،درکیم هاگن کید هب هک راب ره .درک
 نم ،اههمع متفگن هک نم« :تفگیم یشوماخ هب ور یگنهآ اب و »وت ياههمع« :دناوخیم
 .»اههبنپ متفگ

 ياهملک لابند شنهذ رد »...یلیخ رظن هب ؟يروطچ منیبب وگب ،بخ« :دیسرپ هرابود یمات
 هک ینادیم ،یتسین لاحرس و هتسارآ روطنآ ،قباس لثم ،ییآیمن لاحرس« :تشگیم
 »؟تسیچ مروظنم

 اب کید هک دوب هدنامن يزیچ و دوب هیبش زوسيژرنا و هدنرازآ ياهماهتا هب رتشیب وا رظن
 هدازهاش و یمات لومعمان و شرُبدب ،بیرغوبیجع ياهراولشوتک يهرابرد هنارگشاخرپ ینحل
 دهدب رظن ،دوب لیریب نابایخ يهبنشکی ياهزور ياهتال بسانم رتشیب رظنهب هک فکیلیچ
 :دمآ فرح هب هدازهاش هظحل نیمه رد اما –

 ».نوریب میاهدمآ يوروش زا هزات ،ياهتخود مشچ ام ياهسابل هب يروجدب«
 طایخ -میوگیم تسار ،هتخود رابرد طایخ ،هدش هتخود ناتسهل وت اهنیا« :تفگ یمات
 ».یکسدوسلیپ دوخ

 »؟دیدرکیم شدرگ یحاون نآ وت« :دیسرپ کید
 .دز یمات تشپ هب مکحم هدازهاش نامزمه و دندیدنخ همه
 دوخ وت .هیسور رساترس رد یگرزب شدرگ .شدرگ ،تسا تسرد .میدرکیم شدرگ ،هرآ«
 ».روشک

 :داد حیضوت هملک ود رد نبیککم ياقآ .دنهد حیضوت رتشیب ات دنام رظتنم کید
 ».دندرک رارف«
 »؟دیدوب ینادنز يوروش وت«
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 :دوب هدز لز کید هب شحوریب درز ياهمشچ اب »،مدوب نم« :تفگ فکیلیچ هدازهاش
 ».مدوب یفخم ،مدوبن ینادنز«

 »؟دیتشاد لکشم یلیخ ندش جراخ يارب«
 يارب هدازهاش »...تشک ار ات ود یمات .میتشک ار اهنابهگن زا ات هس زرم رس !!یلکشم هچ«
 ».ار یکی نم و« :تفرگ الاب ار شیاهتشگنا زا ات ود اهيوسنارف لثم ترابع نیا نتفگ

 »؟دننک تفلاخم امش جورخ اب دیاب ارچ .ممهفیمن ار شتمسق نیا نم« :تفگ نبیککم
 دنکیم رکف کم« :تفگ و دز کمشچ نارگید هب و درک دنلب ونایپ يور زا ار شرس ناناه
 ».دشاب هتفر سدقم كرام هسردم هب هک تسا یسک یسکرام کی

 راکتمدخ اب لاس هن هک ياهدازفارشا – لکش نیرتهب هب اما ،دوب رارف یگشیمه يهصق
 هدجه رتخد ؛دنکیم ادیپ راک یتلود ییاونان ناکد رد سپس و »دوشیم ناهنپ شقباس
  ...و دوشیم انشآ نابراب یمات اب سیراپ رد شاهلاس

 يهقیتع يهدشهلاچم ذغاک ریمخ نیا هک درک رکف دوخ اب ،دادیم شوگ يوار هب هک کید
 اهنآ زا هظحل نیا رد .درادن ار ناوج هس ناج نتفر تسد زا شزرا هجو چیه هب ناتساب دهع
 »؟هن ای دیدوب هدیسرت« ،دندیسرپ

 .مسرتیم ،دوشیم مدرس تقو ره ًالومعم .مدیسرتیم ،دشیم مدرس یتقو« :تفگ یمات
 ».مدوب روطنیمه مه گنج نامز رد

 .دش دنلب شیاج زا نبیککم
 هب مدوخ نیشام اب اههچب راتسرپ و – میاههچب و نز اب حبص ادرف .مورب دیاب نم«

 ».میوریم كوربسنیا
 ».موریم اجنامه هب ادرف مه نم« :تفگ کید
 اههچب و منز طقف و تسا گرزب دراکپ کی .ییایب ام اب یناوتیم »؟ًاعقاو« :دیسرپ نبیککم
 »...اههچب راتسرپ و – میتسه مدوخ و

 »...دوشیمن«
 شتسار ،تسین راتسرپ وا هتبلا« :تفگ و درک هاگن کید هب زیگناتقر یتلاح هب نبیککم
 ».نراو هنادرد ،دسانشیم ار تنزرهاوخ منز یهاوخب ار

 .دتفیب هتخانشان یماد رد تساوخیمن کید اما
 ».منک رفس اهنآ اب هک مداد لوق درم ات ود هب«
 زیم لغب ».منکیم یظفاحادخ اجنیمه نم بخ« :تفر مهرد نبیککم تروص »،ناهآ«
 زا رپ دراکپ يوردوخ کید ؛درک زاب ار يراکش گس ود راسفا نتفر دصق هب و داتسیا يرانک
 ادصورسرپ ياهگس و اهكاس ،شیاههچب و نز ،نبیککم نآ رد هک درک مسجت ار ینیشنرس
 .دنزاتیم كوربسنیا تمس هب اههچب راتسرپ و

 شیاههدازومع یلو ،دنسانشیم ،هتشک ار وا هک يدرم دناهتشون همانزور وت« :تفگ یمات
 قافتا ینوناقریغ يراب لمح ماگنه هثداح نوچ ،دوش هتشون همانزور يوت شمسا دنتساوخن
 »؟ینکیم رکف هچ هراب نیا رد وت .هداتفا

 ».رگید تسا هداوناخ رورغ و وربآ عقاو رد«
 :تفگ دعب و دز يدنلب تن ونایپ يور همه هجوت بلج يارب ناناه
 ولج رگا اتح ،دنزب لد هب یگنچ نادنچ شایقیسوم ياهقشم نیلوا منکیمن رکف«

 دنناوتب هک دنتسه رفن هدزاود هد زا شیب اهییاکیرمآ نیب رد مه زاب ،يریگب ار اهییاپورا
 ».دنهدب ماجنا ،درک ثرون هک ار يراک
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 .دننزیم فرح ثرون بیا يهرابرد اهنآ دنامهف کید هب هک دوب ياهراشا نیلوا نیا
 ».درک ار راک نیا هک دوب يرفن نیلوا بیا هک تسا نیا توافت اهنت« :تفگ یمات
 ناونع هب شاهزاوآ يهمه .مرادن لوبق نم« :درکیم يراشفاپ دوخ فرح يور ناناه
 کی دندوب روبجم شیاهتسود ،دیشونیم یلیخ نوچ هک تساجنآ زا بوخ نادیقیسوم
 »...دننک شاهیجوت يروج

 يرسدرد وت ؟تسیچ عوضوم ؟هدرک راکچ ثرون بیا« :دیسرپ و درک عطق ار وا فرح کید
 »؟هداتفا

 »؟يدناوخن ار دلاره يهمانزور زورما«
 ».هن«
 هتسناوت طقف .هدرم هک دناهدز ار وا ردقنآ كرویوین وت ینوناقریغ يزیچ لمح عقوم .هدرم«
 »...دریمب و دناشکب تکار هاگشاب ات ،هناخ ات ار شدوخ

 »؟ثرون بیا«
 »...اهنآ ،شدوخ ،هرآ«
 »؟هدرم وا هک دینئمطم« .دش دنلب شیاج زا کید »؟ثرون بیا«
 -دناشک اجنآ هب ار شدوخ هک دوبن تکار هاگشاب« :تفگ و درک نبیککم هب ور ناناه

 ».دوبن تکار هاگشاب وضع وا هک منئمطم .دوب دراوراه هاگشاب
 ».دیوگیم يروطنیا همانزور« :تفگ يراشفاپ اب نبیککم
 ».منئمطم ًالماک نم ،دندرک یهابتشا«
 ».هدرم هک دناهدز ار وا ردقنآ ینوناقریغ يزیچ لمح عقوم« :درک رارکت ار هلمج کید
 هاگشاب نیا وضع دیابن .مسانشیم ار تکار هاگشاب ياضعا رتشیب ًاقافتا نم« :تفگ ناناه

 ».دشاب دراوراه هاگشاب وضع دیاب ،دشاب
 يهرابرد قیمع يرکف زا فکیلیچ هدازهاش .روطنیمه مه یمات ،دش دنلب شیاج زا کید
 یسررب يوروش زا شقفومان جورخ يهرابرد ار دوخ سناش دیاش ،دمآ نوریب مولعمان يزیچ
 يدوز نیا هب دناوتب دمآیمن رظن هب هک دوب هدرک لوغشم ار وا نهذ ردقنآ هک يرکف ،درکیم
 .دتفا هار هب اهنآ اب و دنک نوریب رس زا

 ».دناهدز گرم ياپ ات ار ثرون بیا«
 :تفگ یمات ،تفر روطچ دیمهفن ًالصا کید هک یهار ،لته هار رد
 دصق .سیراپ میورب میناوتب ات دنک هدامآ ار نامیاهراولشوتک هک میطایخ کی رظتنم«
 .دریگیمن راک هب ار نم سکچیه مورب سابل نیا اب رگا .ماهس یلالد راک وت مورب مراد
 اتح هک يروطنیا ؟يوریم اجنیا زا ادرف ًاعقاو ایآ .دنراد ینویلیم ياهدمآرد وت ياهنطومه
 یمیدق رتخد تسود کی خینوم وت هدازهاش ًارهاظ .میروخب وت اب میناوتیمن مه ماش کی
 نیاربانب ،هدرم شیپ لاس جنپ هک دش هجوتم و دز گنز وا هب اجنیا میدمآ یتقو اما ،هتشاد
 ».میروخیم ماش شیاهرتخد زا ات ود اب

 .داد ناکت ار شرس هدازهاش
 ».مینک میظنت رویاد رتکد اب ار ماش يهمانرب میناوتب دیاش«
 ».هن ،هن« :تفگ دنت کید
 يهرجنپ ياپ زا هک ینرادازع يهتسهآ يهژر يادص اب و تفر قیمع باوخ هب کید بش نآ
 يانشآ دوخهالک هک دندوب یشوپمروفینوا ياهدرم زا یفیدر .دش رادیب ،دنتشذگیم شقاتا
 ،یمشیربا ياههالک و ادر اب هثجيوق و قاچ ياهدرم ،دوب ناشرس يور 1914 لاس
 .دندزیم مدق نوتس کی رد مه اب همه یلومعم ياهدرم و اههدازفارشا ،یناملآ ياهدنورهش
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 یمارآ هب نوتس .دندربیم اهربق رس هب ار اهلگ ياههقلح هک دندوب اهزابرسهنهک زا یهورگ
 هژر هدششومارف یگوس و هتشذگ شالت ،هتفرتسدزا هوکش و لالج يارب يرورغ اب و
 ِیناوج و بیا گوس رد ياهظحل کید ضغب اما ،دوب نیگمغ رهاظ هب طقف اههرهچ .تفریم
 .دیکرت شدوخ شیپ لاس هد

 
18 

 يارب و داتسرف یلته هب ار شیاهكاس ،دیسر كوربسنیا هب باتفآ بورغ زا شیپ
 رس يالاب نایلیمیسکم روتارپما يهمسجم بورغ وترپ ریز .تفر رهش هب راذگوتشگ
 رد نویعوسی ياهزومآون زا يرفنراهچ یهورگ ؛دوب هدز وناز اعد مسر هب شايزنرب ناراوگوس
 دیشروخ بورغ ندش لماک اب .دندناوخیم يزیچ و دنتفریم هار هتسهآ هاگشناد غاب
 پوس کید .دندش وحم اهدرگلاس و اهجاودزا ،یمیدق ياهتخت و جات زا يرمرم ياهدوبدای
 هب يرسد اما ،دروخ رنزلیپ يوجبآ سالیگ راهچ و هدش درخ ياهسیسوس اب ار یگنرفدوخن
 .دروخن ار »نرامشا رزیاک« مان

 یتقو ،دعب یتعاس .دوب رود یلیخ لوکین ،دوب رود یلیخ سیئوس ،اههوک ندوب ولج مغرهب
 وا هب یگتسبلد ساسحایب و تفر غاب هب ندز مدق يارب کید دش کیرات بوخ اجهمه
 يور لوکین رابکی هک دروآ رطاخ هب .دیزرو قشع وا هب شبوخ يهمین رطاخهب و دیشیدنا
 يور .دش سیخ منبش زا شایشرفور ییاپمد و دیود شیوس هب ناباتش بوطرم ياهفلع
 رد یباتک يهحفص ییوگ ،تفرگ الاب ار شتروص و داد هیکت وا هب ،داتسیا کید ياهشفک
 .دش هدوشگ شربارب

 مهاوخیمن وت زا .ینم قشاع روطچ هک نیبب و نک رکف بوخ« :تفگ نانکاوجن ششوگ ریز
 .یشاب هتشاد رطاخ هب ار قشع نیا هک مهاوخیم تزا یلو ،یشاب مقشاع يروطنیا هشیمه
 ».تسا بشما »ِنم« نیمه هک هک دوب دهاوخ یسک هشیمه نم نورد ییاج
 ار شدوخ .درک رکف عوضوم نیا هب یتدم .دوب هدش رود وا زا شدوخ رطاخ هب کید اما
 رابکی .تسیلاس ای یهام ،ياهتفه ،يزور ،یتعاس هچ تسنادیمن ،ار نامز و دوب هدرک مگ
 نیرترسدردیب ِلکشم نیرتهداس لثم ار اههلداعم نیرتلکشم و دوب هتفاکش ار هرذ ره لد
 رد یگنس لد رد خیروز يهچایرد رانک ار لوکین هک يزور نآ زا .دوب هدرک لح شرامیب
 تدش هب شاهزین یگدنرب زا ،دوب  هدید ار يرامزر هک ياهظحل ات دوب هتفای نتفکش لاح
 .دوب هداد تسد زا ار شناوت و تردق و هدش هتساک

 دض تشرس اب ار لوپ هب قشع ،نیشنریقف ياههلحم رد شردپ تمحزرپ و تخس یگدنز
 رد هاگچیه – دوبن یلام تینما هب یلومعم يزاین نیا .دوب هتخیمآ مه رد وا یتسرپلوپ
 هزادنا نیا هب و دوب هدرکن تینما ساسحا لوکین اب شجاودزا نامز يهزادنا هب شایگدنز
 هزاجا ياهنوگ هب و دوب هدش هدیعلب ییولوگیژ و شوپکیش ناوج لثم اما .تشادن لالقتسا
 .دوش سبح نراو يهدشمومورهم ياهقودنصواگ رد شاهناخدارز هک دوب هداد

 رد ار لاس تشه .تسا هدشن رید زونه اما ؛متشونیم ییاپورا کبس هب ياهمانقفاوت دیاب«
 ماجنا لماک ار مراک زونه اما ،مداد رده اهدنمتورث هب رشب یگتسیاش يابفلا شزومآ هار
 ».مراد هدرکنيزاب ياهقرو یلیخ و ماهدادن

 اوه .دزیم هسرپ ،وبشوخ اما ،انشآان ياههزخ كانمن رتسب و گنردرز ياهزر نایم رد
 یتفلک ینوتساف يوتلاپ دوب روبجم هک دوب درس ردقنآ اما ،دوبن درس نادنچ ربتکا هام يارب
 هلصاف یتخرد هایس يهیاس زا یسک هظحل نیا رد .ددنبب یشک راون اب مه ار شاهقی و دشوپب
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 ار ییابیز نز ره الاح .دوب هدید ار وا نامتخاس زا ندمآ نوریب ماگنه هک ینز نامه .تفرگ
 .دیزرویم قشع راوید يور شاهیاس هب و رود زا وا رهاظ هب اتح ،دیدیم هک

 نانچ ار یتیربک بوچ کید ،دوب کید هب شتشپ ،تشگرب رهش ياهغارچ هب ور نز یتقو
 رس تکرحیب اما ،دینش ار نآ شخ يادص نز کشیب هک دیشک تیربک یطوق دلج هب
 .دنام شیاج

 ياهوزرآ يایند زا هک دوب يزارد تدم ؟ییانتعایب زا ياهناشن ای ؟دوب توعد یعون ایآ
 يدادعتسا رگید و تسنادیمن يزیچ نآ يهرابرد و دوب هدش رود اهنآ ندرک یلمع و هداس
 نیا رد نادرگرس ياهناسنا نایم رد دیاش هک دوب نیا تسنادیم هک يزیچ اهنت .تشادن
 .دنباییم ار رگیدمه دنت اهمدآ نیا هک دشاب ییاهزار و زمر هتخانشان یندعم بآ ياههمشچ

 هب دنسانشیمن ار رگیدمه یتقو ناکدوک .دادیم ماجنا کید ار يدعب تکرح دیاب دیاش
 »؟مینک يزاب مه اب ییآیم« :دنیوگیم و دننزیم دنخبل مه

 لثم دیاش هک درک رکف دوخ اب .درک تکرح تسار و پچ هب هیاس ،تفر رتولج کید
 يارب شبلق .دنیبب ییانتعایب ،دوب هدینش ناشدروم رد یناوجون رد هک تسپ ياهنزلبط
 .داتفا شپت هب هدشنباسح و هدشنلیلحت ،هدشنیفاکشدبلاک ،هدشنشواک مدآ اب سامت
 خاش هب نتسویپ اب هک ار ییابیز يهیاس زین كرتخد وا ینادرگور اب و دنادرگ ور وا زا ناهگان
 یتکمین ،مکحم یلو دنت نادنچهن ییاهمدق اب ،دز مه هب ،دوب هدرک تسرد ناتخرد گرب و
 .تشگرب لته هب ریسم نامه زا و دز رود ار

 زتیپشاراکریب ياههوک رد شدرگ هب رگید درم ود و ناتسهوک يامنهار ،کید دعب حبص
 ساسحا ،دندیسر رادهلوگنز ياهواگ و اههاگارچ نیرتدنلب يالاب هب یتقو .دندش لوغشم
 ،دربیم تذل دوخ نت یگتسخ زا و امنهار درم ییامنهار زا کید – دمآ شغارس هب یبوخ
 هب هک زور اما .دوب هبلک بش رظتنم هناقاتشم و دوب نامداش زین راید نیا رد شایمانمگ زا
 .دیراب گرگت و دز یناتسهوک ياهقرب و دعر ،دش هریت اج همه .دش ضوع اوه ،دیسر همین
 اما ،دنهد همادا ناشهار هب هک دندوب دنمهقالع اهدرونهوک زا رگید یکی و کید همه نیا اب
 ناشرفس دعب زور ات دنتشگرب كوربسنیا تمس هب فسأتم .تفریذپن ار اهنآ داهنشیپ امنهار
 .دنریگب رس زا هرابود ار

 هکنآیب ،یلاخ يروخراهان نلاس رد یموب بان بارش ندیشون و ماش ندروخ زا دعب
 زا لته نلاس يوت ،ماش زا شیپ .داتفا غاب دای هب هکنآ ات ،دش ناجیه راچد ،دنادب ار شلیلد
 وا اما ،دوب هدیدنسپ ار وا و دوب هدرک هاگن کید هب نز راب نیا .دوب هتشذگ نز نآ رانک
 یبوخ مهس بسانم نامز رد متسناوتیم یتقو ؟منک عورش الاح دیاب ارچ :دوب نارگن نانچمه
 تسد میوزرآ زا ياهراپ اب ،حبش کی اب دیاب الاح !مدرکن عورش ،مشاب هتشاد ابیز ياهنز زا
 ؟ارچ ؟منزب راک نیا هب

 :دش زوریپ یعقاو يدراوان نآ ،یگشیمه ینمادکاپ ماجنارس و دوب لایخ و رکف رد نانچمه
 باوخمه يزیهربلیو رتخد ای وتنماکیراک سینج اب و مدرگرب اریویر هب مناوتب اتح دیاش ،ایادخ
 مهاوخن نیب زا يرابودنبیب دروم کی اب ار اهلاس نیا يهمه شزرا بیترت نیدب ایآ .موش
 ؟درب

 مامت اب ندوب اهنت .دنک رکف رتشیب ات تشگرب شقاتا هب ناویا زا .دوب هدزناجیه زونه اما
 رتشیب ییاهنت ثعاب رتشیب ییاهنت و دوشیم رتشیب ییاهنت ساسحا ثعاب حور و مسج
 .دوشیم

 دربیم تذل يراخب ناجمک يامرگ زا .درکیم رکف عوضوم نیا هب و دزیم رود شقاتا رد
 بلج ار شرظن لوکین فارگلت هرابود ؛دروآیمرد نت زا هیال هیال ار شايدرونهوک شوپنت و
 یهارمه ار وا رفس ریسم رد هنازور ،هویش نیا اب لوکین .دوب هدرکن زاب ار شتکاپ زونه ،درک
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 یفارگلت .غاب ياوه هب دیاش – دوب هتخادنا بقع ار وا يهمان ندرک زاب ماش زا شیپ .درکیم
 :دوب هدش هداتسرفزاب وا هب خیروز زا هک دوب ولافوب زا

     ».درپس ناج شمارآ رد تردپ بشما«
 زملوه   

 
 شنورد رد تمواقم زا ییاهراشف ،درک ساسحا يدیدش درد ربخ نیا یشان تشحو زا
 .دیچیپ شیولگ و هنیس ،مکش رد و دمآ الاب تمس هب و دش هلولگ

 یلاح رد و دش هریخ ياهطقن هب .تسشن شباوختخت يهبل يور .دناوخ رگید راب ار مایپ
 نهذ هب ردام ای ردپ گرم زا هک ياهناکدوک يهناهاوخدوخ راکفا ،دیشکیم سفن دنت هک
 نم رس رب ،هتفر منابیتشپ نیرتمکحم و نیرتیمیدق هک الاح ،دز شرس هب ،دسریم یمدآ
 ؟دمآ دهاوخ هچ

 یهاگ و تفریم هار قاتا فک يور مارآ .درک شکورف وا رد ناکاین يوخ هب شیارگ
 زا اما ،دوب شردپ یمسر نواعم زملوه .دشیم هریخ شتسد رد تشاددای هب و داتسیایم
 .دوب هدش اسیلک شیشکرس شیپ ههد کی

 .تشاد يزارد رمع .درک رمع لاس جنپ و داتفه – دایز نس زا ؟درم روطچ
 شیاهرهاوخ و اهردارب ،شرسمه -تخوس شلد ،دوب هدرم ییاهنت جوا رد شردپ هکنیا زا
 ریقف همه اما ،تشاد اینیجریو رد ییاههدازهمع و هدازومع ،دندوب هتفر ایند زا وا زا شیپ
 هدرک اضما شدوخ ار همان زملوه لیلد نیمه هب ،دننک رفس لامش هب دنتسناوتیمن و دندوب
 و هدیقع ،دنک تواضق يزیچ يارب تساوخیم هک راب ره و دوب شردپ قشاع کید .دوب
 ایند هب شناوج رهاوخ ود گرم زا سپ یهام دنچ وا .دادیم رارق كالم ار شردپ میمصت
 ندش سول زا يریگولج يارب ،کید ردام رب كدوک ود گرم ریثأت زا هاگآ شردپ و دوب هدمآ
 الاب ار شدوخ شالت اب اما ،دوب یمیدق لسن نامه زا وا .دش شایقالخا يامنهار دوخ ،وا
 .دوب هدیشک

 – دننزب سکاو ار ناشیاهشفک هک دنتفریم رهش زکرم ات نانزمدق رسپ و ردپ ،اهناتسبات
 و شربشوخ ياهسابل اب هشیمه لثم شردپ و یناولم يهتسش دیفس راولشوتک اب کید
 یگدنز زا هچنآ ره .دیلابیم شاهفایقشوخ كرسپ هب هراومه ردپ – یشیشک تخودشوخ
 ياهزیچ ،دندوب تسرد ناشرتشیب اما ،دندوبن يدایز ياهسرد ،دادیم دای وا هب تسنادیم
 زا راب نیلوا يارب زور کی« .دیجنگیم اهشیشک راک هریاد رد هک يایقالخا لوصا و هداس
 مدوب جیگ ادتبا .مدش دراو یغولش قاتا هب اجنآ رد ،دنداتسرف یبیرغ رهش هب ارم مراک لحم
 نم تمس هب متخانشیم هک ییاهنآ زا رفن دنچ .تسا نم نابزیم یسک هچ متسنادیمن و
 تمس نآ رد هک مدوب هدید ار يدیفسوم نزریپ نوچ ،مدادن تیمها اهنآ هب نم اما ،دندمآ
 رد نآ زا سپ .مدرک یفرعم ار مدوخ و متفر وا غارس هب تسارکی .هتسشن هرجنپ رانک قاتا
 ».مدرک ادیپ يدایز ياهتسود رهش نآ

 ،تشاد نانیمطا شیاهرواب و دوخ هب -دوب هداد ماجنا یبلقشوخ يور زا ار راک نیا شردپ
 ود ،درکیم دای ،دندوب هدرک گرزب ار وا هک يدنلبرس يهویب ود زا یبلق یمارتحا و راختفا اب
 ،يراکتسرد لثم »یبوخ ياههزیرغ« زا رترب دناوتیمن زیچچیه دندوب هتخومآ وا هب هک ینز
  .دشاب تعاجش و مارتحا

 دسرب شرسپ هب دیاب ،هدنام اج هب شرسمه زا هک یثرا كدنا هک دوب رواب نیا رب هشیمه وا
 مامت ات داتسرف شیارب کچ راهچ یلاس ،یکشزپ يهدکشناد و جلاک رد شلیصحت نامز رد و



دلارجزتیف تاکسا  

 :دندرکیم يرواد هنانیبهتوک شاهرابرد ،تورث رصع نیا رد نارگید هک دوب ییاهمدآ نآ زا .دش
 ».درادن راکتبا و هزیگنا نادنچ اما ،تسیفیرش رایسب مدآ«

 شقاتا لوط رد زونه .دنروایب ياهمانزور شیارب هک تساوخ و درک نفلت شقاتا زا کید ...
 هک دشیم رود نآ زا هرابود و کیدزن ،دوب زاب شزیم يور هک یفارگلت هب و دزیم مدق
 ار خیروز هک تساوخ هناخنفلت زا سپس .دورب اکیرمآ هب نآ اب ات درک باختنا ار يایتشک
 رطاخهب ار يدایز ياهزیچ دوب رظتنم طخ تشپ یتقو .دنزب فرح لوکین اب ات دنریگب شیارب
 .دشاب یبوخ ناسنا ،هتساوخیم شلد هک هزادنا نامه هب هشیمه هک درک وزرآ و دروآ
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 يارب همه ،كرویوین هاگرگنل ،نطو يرامعم هوکش ردپ گرم زا یشان قیمع هودنا رطاخهب
 زا ساسحا نیا ،دیسر هک لحاس هب اما ،دوب فرگش نامزمه و ریگلد شرظن شیپ یتعاس
 ،درب ولافوب ات ار وا هک يراطق رد هن ،لته رد هن ،اهنابایخ رد هن :تشگنرب رگید و تفر نیب
 نانکخلخل یلحم راطق یتقو طقف .شردپ يهزانج هارمه هب اینیجریو هب تشگزاب ماگنه هن و
 هب ؛تخانشزاب ار شنوماریپ يایند رگید راب ،تفریم دنلرومتسو دولآلگ رازهتوب تمس هب
 رب هک ار زیگنامغ هام و دروآیم دای هب هتشذگ زا ار نآ هک دید ار ياهراتس دیسر هک هاگتسیا
 يادص ،دندزیم رود هک ییاههبارا ياهخرچ چرقچرق يادص ؛دیشخردیم کیپاسچ جیلخ
 ياهمان اب هک یمیدق ياههناخدور مارآ يادص و لومعم و هدوهیب ياهفرح ینتشادتسود
 .دندوب ناور یمرن نامه هب یتسوپخرس فیرظ و مرن

 طایح رد رتناه و یسرود ،رویاد ياههداوناخ ياضعا زا رفن دص نایم رد شردپ دعب زور
 يور .دوب شخبمارآ رایسب شاهداوناخ ياضعا يهمه نایم رد وا نتشاذگ .دش نفد اسیلک
 يراک و سک چیه رگید نیمز زا هطقن نیا رد کید .دوب لگ زا رپ هدروخناپ ياهوهق كاخ
 يهمه .دز وناز تفس كاخ يور .ددرگرب اجنیا هب يزور هرابود هک درکیمن رکف و تشادن
 تخس و رغال ياهندب ،قارب یبآ ياهمشچ و هدزامرس ياههرهچ ،تخانشیم ار اههدرم نیا
 .دندوب هدش هتخاس ون كاخ زا مهدفه نرق زا یلگنج قیمع یکیرات رد هک ییاهحور و

 »!مناردپ يهمه ظفاحادخ –مردپ ظفاحادخ«
 
 .اجنآ زونه هن و تساجنیا هن رگید هک مايروشک رد راخب یتشک رادفقس يهلکسا يور
 نیگنس ياههبرض و شرغ يادص .تساهادص كاوژپ زا رپ دولآرابغ و درز يدبنگ فقس
 يوب نیلوا هتبلا و ،اهربالاب نشخ قلتقلت ،اهنادمچ ندش هدیشک يادص ،يربراب ياهخرچ
 ره هراق و هتشذگ ؛هدنام تقو تکرح ات زونه هچرگ ،دوشیم راوس هلجع اب یکی .ایرد کمن
 لاح و ؛یتشک يولهپ رد تسياهتخادگ يهناهد هدنیآ ،دنوشیم هتشاذگ رس تشپ ود
  .جیگ رایسب و هتفشآ ،هریت تسا ياهچوک

 دنکیم گنهامه شندش کچوک اب ار شدید ایند دوریم الاب هک یتشک هب دورو يهتخت زا
 .ارودنآ زا رتکچوک يروشک ،تسایناتیرب ياههرمعتسم زا یکی لها یکی .دوشیم رتگنت و
 هاگن ؛تسا بیجع اهنیباک لثم تیلب نارومام يهفایق .درادن داقتعا زیچ چیه هب رگید وا
 دنلب یتشک ياهتوس رابهودنا يادص سپس .تسا زیمآریقحت ناشناتسود و اهدرونایرد
 ياههفایق و هلکسا .دنیآیم رد تکرح هب ناسنا رکف و یتشک و ،كانسرت یشزرل ،دوشیم
 رود اهتروص ؛دلسگیم اهنآ زا ناهگان هک دوشیم ياهعطق یتشک و دنروخیم رُس نآ يور
 لحاس يور صخشمان ياههکل رامشیب نآ زا یکی هلکسا .شوماخ اهادص و ،دنوشیم
 .دیآیم ایرد تمس هب مرن هاگرگنل .دوشیم
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 هدش یفرعم یتشک راب نیرتشزرااب اههمانزور رد هک مه وکسیککم تربلآ نآ هارمه هب
 زا يدیلقت شیاهنامر .دیسریم ترهش هب تشاد وکسیککم .دوب هدش ناور ایرد رب دوب
 زا هتشذگ .دشیم هتشاگنا شزرامک دیابن هک يراکهاش ،دوب شنامز دارفا نیرتهب ياهراک
 ماو اهنآ زا هک يراثآ هب تبسن ار شراتشون حطس تسناوتیم هک تشاد مه يدادعتسا ،نآ
 يهتفیش يدایز ياههدنناوخ ساسا نیارب .دسیونب يرتهداس راثآ و دروآ رتنییاپ ،دوب هتفرگ
 .دوب هدش وا ینتورف هجیتن رد و تفرشیپ ببس تیقفوم .دندوب وا ياهراک یگداس و یناسآ
 ،رتدادعتسااب ياهمدآ زا يرایسب هب تبسن هک تسنادیم -دوب هاگآ شیاهییاناوت زا وا
 چیه زونه« :تفگیم هشیمه .دربب تذل یبایماک نیا زا هک دوب نآ رب و ،تسا رتهدنزرس
 ،مسیونب هراومه رگا اما .مشاب دنمهرهب یعقاو غوبن زا هک منکیمن نامگ .ماهدرکن يراک
 .دتفایم قافتا اهشرپهتخت نیرتتسس يور زا یلاع ياههجریش ».تشون مهاوخ يراکهاش
 رب شتیقفوم هناسانشناور هاگن زا نیقیهب .دوب هدش شومارف هتشذگ رامشیب ياهییانتعایب
 رد هثداح نیا هکنآ زا سپ اریز ،دوب هدش هتشاذگ انب ،تشاد نابراب یمات اب هک یلئود يهیاپ
 .دیرفآ ياهزات و ون يروابدوخ وا رد ،دش كاپ شرطاخ

 هب طایتحا اب تسخن .تخانش و دید یتشک يهشرع يور ار رویاد کید رفس نیا مود زور
 يزیچ کید .تسشن شیولهپ و درک یفرعم هناتسود ياهویش هب ار دوخ دعب ،درکیم هاگن وا
 تفایرد و دش وا رد یتارییغت يهجوتم هک هقیقد دنچ زا دعب و تشاذگ رانک دناوخیم هک ار
 .دمآ ششوخ وا اب ندز فرح زا ،هتفر نیب زا شاینیبمکدوخ يهدنهدرازآ ساسحا هک
 شوگ نیاربانب – دوب »هاگآ« هتوگ راکفا زا رتارف ياهعوضوم هلسلس زا یبوخ هب وسکیککم
 شراکفا و دیاقع ناونع اب هک وا یحطس و ناور ياهفرح زا يرامشیب يهزیمآ هب نداد
 اذغ اهنآ اب راب دنچ کید و دش هدوشگ یتسود باب بیترت نیدب .دوب بلاج ،درکیم حرطم
 ناتیپاک زیم رس ار ناشماش بش کی هک دندوب هدرک توعد وکسیککم ياقآ و مناخ زا .دروخ
 لمحت ار هورگ نآ دنناوتیمن« هک دنتفگ کید هب هتفکشون ياهدافا اب اما ،دنروخب یتشک
 ».دننک

 یهاگ .سابل ناحارط زودتسد ياهسابل هب هتسارآ و دوب هدش راوگرزب یلیخ رگید تلویو
 نیا دیاب نامگیب .دشیم دوخ کچوک ياهفشک نوسفا ،هدشتیبرتبوخ ياهناوجون لثم
 رد ار شفان دنب هک يور نآ زا اما ،تفرگیم دای شردام زا سیئوب رد ار کچوک ياهزیچ
 اهنویلیم لثم الاح .تشادن یتقو شردام يارب رگید ،دندوب هدیرب وهادیآ کچوک ياهامنیس
 و یگتخپان زورب عقوم زونه شرهوش همه نیا اب ،دوب لاحشوخ و دوب »يزیچ« رگید مدآ
 .درکیم شتکاس وا يهزادنا زا شیب یماخ

 ود لپان ردنب رد کید ،دعب زور بورغ .دندش هدایپ قراط لبج رد وکسیککم يهداوناخ
 یتشک يوت ار اهنآ .درب هاگتسیا هب لته زا سوبوتا اب ار یتخبدب و هدشمگ ردام و رتخد
 :دوب هتفرگ اپ ندش نیسحت ای ندرک کمک يارب يدیدش لیم وا رد ناهگان و دوب هدید
 تذل اب و دیرخ یبارش ناشیارب طایتحا اب ؛داد ناشن اهنآ هب ار شطاشنوروش زا ییاههشوگ
 هک درکیم دومناو کید .دنباییم زاب ار ناشروخرد ییاتسدوخ سح مکمک اهنآ هک تفایرد
 ناوت دایز ندیشون و شاهتخاسدوخ يهنحص رد نداتفامادهب اب و دنانانچ و نینچ اهنآ
 زا ياهتشرف وا هک دندرکیم لایخ اهنز تدم نیا مامت رد .داد تسد زا ار شیاهمهوت راهم
 عورش نونیزورف و ونیساک رد راطق و دش کیدزن شنایاپ هب بش هک نیمه .تسادخ بناج
 ییاکیرمآ لومعمان ياهیظفاحادخ زا سپ و دش ادج اهنآ زا کید ،درک تکرح و شرغ هب
 .تفر لانیریوک لته هب هدنامرد و هتسخ ،مر هاگتسیا رد

 هدیشون هچنآ ییوگ .تفرگ الاب ار شرس و دش هریخ ياهطقن هب ناهگان ناخشیپ تشپ
 و ناجیه زا ینایغط و درک مرگ ار شاهدعم ششوپ و دمآرد شوجوبنج هب شنورد ،دوب



دلارجزتیف تاکسا  

 ،دوب هدمآ شندید يارب هک دیدیم ار یسک نامه شیاهمشچ .داتسرف شزغم نورد هب امرگ
 .دوب هدومیپ ار هنارتیدم يهرتسگ شیارب هک یسک

 ؛دوتس ،دروآ اج هب ار وا هک نآ زا شیپ و دش کید يهجوتم مه يرامزر هظحل نامه رد
 کید .دیود کید يوس هب و درک اهر دوب وا اب هک ار یکرتخد و دنادرگرب ار شرس هدزتفگش
 یتقو .تشگرب وا يوس هب و درک سبح هنیس رد ار شسفن ،تشاد هگن تسار ار شتماق
 نغور اب هک یناوج بسا لثم ،دشیم رتراکشآ شاییابیز ،دمآیم نلاس تمس نآ زا يرامزر
 اما ،درک هدزتفگش تخس ار کید .تسا هدروخ الج شقوط و هدش دنمورین هنادهایس
 هک ییاج ات هک نآ زجهب دنکب تسناوتیمن يراک چیه هک دمآ شیپ دنت ردقنآ زیچهمه
 شیامن ،وا دیمارپ و ناشخرد ياهمشچ ندید اب .دنک ناهنپ ار شایگتسخ تسناوتیم
 »!يوشب رهاظ نم ولج دیاب وت – ایند مدرم يهمه نایم زا« :تفگ و درک يزاب ياهناراکایر

 مر ملیف میراد« ؛تفرگ رب رد ار کید تسد زیم يوس نآ زا وا شوپشکتسد ياهتسد
 شعطق اهزور نیمه دیاش ؛مینک شمامت میناوتب هک میتسین نئمطم – میزاسیم ار هوکشاب
 ».مینک

 زا ار وا ات دنک شاهچاپتسد یمک درکیم یعس ؛دوب هدش هریخ كرتخد هب تخس کید
 هدیباوخ نآ يور هک ياهدیکورچ يهقی و هدیشارتن شیر يهجوتم  و دنکن زادنارب کیدزن
 .تشاد هلجع يرامزر هناتخبشوخ .دوشن ،دوب

 ار اج همه هم زا ياهدوت هدزای تعاس تسا رارق نوچ ،مینکیم عورش دوز ار نامراک«
 ».نزب گنز نم هب ود تعاس – دریگب

 نفلت گنز اب رهظ هک داد روتسد .درک عمج ار شساوح يهمه لته قاتا يوت کید
 .دز هجریش قیمع یباوخ لد هب و دروآرد ار شیاهسابل ،دننک شرادیب

 زا هدنزرس و باداش ود تعاس اما ،داد همادا شباوخ هب نفلت گنز هب هجوتیب رهظ رس
 .داتسرف ییوشوتا هب ار شیاهسابل و راولشوتک ،درک زاب ار شنادمچ .دش رادیب باوخ
 وترپ .دروخ هناحبص سپس .دیشک زارد مرگ بآ ناو يوت یتعاسمین و دیشارت ار شتروص
 يالهبال زا دیشروخ رون ات تشاذگ زاب ار رد کید .دیباتیم لانویسان نابایخ فک رب دیشروخ
 دوب رظتنم هک ینامز .دباتب نورد هب رد يولج یگنیریجگنیریج و یجنرب ياههقلح
 دناوخ ار ربخ نیا و دز قرو ار ارسالد ریروک يهمانزور ،دنروایب و دننزب وتا ار شراولشوتک
 رد یکچوک رهش مدرم یعامتجا یگدنز »تیرتسا لاو« رد سیئول رلکتنس زا یملیف هک
 .دنک رکف يرامزر هب هک درک یعس سپس .تسا هدرک یسررب ار اکیرمآ

 روطنیمه مه یسپات اما .ابرنهآ لثم و دوب ناوج شیارب وا .تشادن رس رد يرکف چیه ادتبا
 اهنآ قشاع مه شدوخ و هتشاد ییاهقشاع هتشذگ لاس راهچ نیا رد هک درک رکف .دوب
 ،همه نیا اب .تسا هدرک لاغشا اج ردقچ نارگید لد رد هک دمهفب دناوتیمن زگره مدآ .هدوب
 زا یهاگآ نتشاد اب هک تسياهطبار هطبار نیرتهب – دز نوریب شتاساسحا هم رطاخ هب
 نآ هک تساوخیم شلد .تشگرب هتشذگ .دشاب هدنز نآ ظفح هب لیم زونه ،عناوم يهمه
 ،دریگ شنایم رد اجکی ات دراد هگن شیاهبنارگ بلاق رد دیشخبیم هک ار وا دوجو زا شخب
 بلج ار كرتخد هچنآ ره دیشوک .دنامن یقاب نآ زا يزیچ کید دوجو زا نوریب رد رگید ات
 ِكرتخد دیاش .دوب هدش رتمک شیپ لاس راهچ هب تبسن اهنیا اما – دنک عمج ،درکیم
 تسیب یتقو اما ،دنیبب یناوجون يهدنورالاب هم لد زا ار هلاس راهچ و یس درم ،هلاس هدجه
 ،هتشذگ نآ زا .دنکیم هاگن هلاس تشه و یس درم هب يرتهب صیخشت ناوت اب ،دش هلاس ود و
 شدوخ قایتشا نونکات زور نآ زا ؛دوب تاساسحا جوا رد وا اب شنیشیپ ییورایور رد مه کید
 .دوب هدید بیسآ مه
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 ار شتاوارک و دیشوپ هایس یتاوارک اب ار شدیفس نهاریپ کید ،تشگرب تمدخشیپ یتقو
 هزادنا نامه هب يرگید دیراورم نورد زا ار شاهعلاطم کنیع دنب ؛درک نییزت يدیراورم اب
 شتروص باوخ زا دعب .درک نازیوآ شتاوارک دیراورم زا رتنییاپ چنیا کی هب کیدزن و دنارذگ
 شندب هک نیا يارب .دوب هتفرگ دوخ هب ار اریویر ياهناتسبات ياهوهق هب لیام يزمرق نامه
 .تخیر نوریب شیاهدرخ لوپ و سیوندوخ هک داتسیا شیاهتسد يور ردقنآ دنک مرن ار
 نیا زا یتدم .دورب شقاتا هب هک تساوخ وا زا يرامزر و دز گنز يرامزر هب هس تعاس
 .دشونب یندعم بآ و نیج یمک ات داتسیا لته راب ولج يور نیا زا .دوب جیگ يزابتابورکا

 »!رویاد رتکد مالس«
 زونه .دروآ اج هب ار یلک سلاک گنردیب کید دوب لته رد يرامزر هکنیا رطاخ هب طقف
 هتشذگ يهمدقمیب ياهیفرحرپ نامه و یبایماک ياوه و لاح ،یمیدق سفن هب دامتعا نامه
 .تشاد ار

 »؟تساجنیا يرامزر ینادیم«
 ».شمدید یفداصت«
 زگره .اجنیا مدمآ هتشذگ يهتفه مه نم .اجنیا هدمآ وا مدینش هک مدوب سنارولف«

 نیا مروظنم« :تفگ و داد رییغت ار شفرح ».یسانشب ار نامام يهچبرتخد یتسناوتیمن
 ار مروظنم منک رکف – تسا ناهج روهشم يوناب نالا و هدش تیبرت بوخ یلیخ هک تسا
 هچ !دنادرگیمرب و همشچ بل دربیم هنشت ار یمر ياهرسپ نیا زا یضعب ،نک رواب .ینادیم
 »!هنشت مه روج

 »؟یناوخیم سرد سنارولف وت«
 هک ماهدنام اجنیا – مدرگیمرب هبنشکی .مناوخیم يرامعم اجنآ مراد .هتبلا ،هلب ؟نم«
 ».منیبب ار تاقباسم

 هب هک یباسحتروص هب ار شایندیشون لوپ یلک سلاک تشاذگن و درک يراشفاپ کید
 .دنک هفاضا ،دوب هیبش ماهس رازاب شرازگ
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 تمس هب و تشاذگ رس تشپ ار یچیپاچیپ يورهار دمآ نوریب روسناسآ زا کید یتقو
 تشاد و دوب هدیشوپ یهایس يهماژیپ يرامزر .تفر هدشیناغارچ ِرد تشپ يرود يادص
 .دوب اجنآ شراهان زیم زونه .دیشونیم هوهق

 ».هشیمه زا رتابیز یمک ،ییابیز زونه وت« :تفگ کید
 »؟ناوج ،یهاوخیم هوهق«
 ».مدوب بترمان ردقنآ حبص زورما هک دیشخبب«
 »؟یهاوخیم هوهق ؟یبوخ الاح – دوبن بوخ تلاح نم رظن هب«
 ».یسرم ،هن«
 رگا هتبلا ،اجنیا دیآیم ردام دعب هام .مدیسرت تمدید هک حبص .یبوخ یلیخ الاح«
 ؟ینیبیم ار وا ،يراد ربخ کید زا هک دسرپیم نم زا هشیمه .دنامب اجنیا ملیف یناپمک
 دنکیم رکف و دراد تسود ار وت نانچمه .میايراوید هب راوید يهیاسمه وت و نم هکنیا لثم
 ».متخانشیم و مدیدیم دیاب نم هک یتسه یسک وت

 ».تسا نم دای هب زونه وا هک ملاحشوخ ،بخ«



دلارجزتیف تاکسا  

 دای وت زا یلیخ ،تسوت دای هب هشیمه !هتبلا« :تفگ رگید راب وا لایخ یتحار يارب يرامزر
 ».دنکیم

 ار اپاپ رتخد متساوخ اهنآ زا راب کی .ماهدید اهملیف وت اجنآ و اجنیا ار وت« :تفگ کید
 ».دنهدب شیامن اهنت مدوخ يارب

 رخآ ات و دننکن عطق رگا هتبلا ،منکیم يزاب يدایز ياهتمسق رد ملیف یکی نیا وت«
 ».دنهدب همادا

 .دیشک شاهناش يور ار شتسد هظحل نیا رد و دش در وا رس تشپ زا يرامزر
 يور دعب .دنربب ار شراهان زیم هک تساوخ و دز گنز هناخزپشآ هب ،تفر نفلت تمس هب
 .تسشن یگرزب یلدنص

 ».منز کی الاح ،مدوب هچب کی ،مدید راب نیلوا يارب ار وت یتقو ،کید«
 ».ینک فیرعت میارب ،هداتفا تیارب هک یقافتا ره مراد تسود«
 »؟یسپات و هینال – تسا روطچ لوکین«
 »...دننزیم فرح وت زا بلغا ،دنبوخ«
 تربلآ و ربرف اندا هک ار ینامر دلج ود کید ،دادیم باوج نفلت هب وا یتقو .دز گنز نفلت
 هتشادرب قاتا طسو زا هک زیم .دربب ار زیم ات دمآ تمدخشیپ .دز قرو ،دندوب هتشون وکسیککم
 .دومنیم رتاهنت هایس يهماژیپ نآ اب يرامزر دش

 ،طایخ شیپ مورب دیاب سابل يورپ يارب .بوخ یلیخ هن ،هن ...مراد نامهم کی نم ...«
 »...هن الاح ،هن ...ینالوط يورپ

 ییوگ هک ینعم نیا اب يدنخبل – دز دنخبل کید هب ،دش هدوسآ يرامزر ،زیم نتفر اب ایوگ
 .دناشمارآ رد ناشدوخ تشهب رد الاح و دندش اهر ایند تالکشم يهمه راب ریز زا ود ره

 وت ندمآ يارب هک متشاذگ تقو شیپ تعاس کی زا ،ینادیم ،دش ماجنا مه راک نیا«
 »؟مشاب هدامآ

 يور و درادرب تخت يور زا ار شهالک ات دش دنلب شیاج زا کید .دز گنز نفلت هرابود اما
 :دیسرپ و تشاذگ نفلت ینهد يور ار شتسد ،دش هجوتم يرامزر .دراذگب اهنادمچ زیم
 »؟يوریم يراد«

 ».هن«
 هب ار رهظ زا دعب ياههراپ هکت هک درک یعس کید ،دش مامت شاینفلت يوگوتفگ یتقو
 ».دنشاب هتشاد هجوت یمک مراد راظتنا مدرم زا نم« :دنک یکی و دشکب مه تمس

 ییاهتقو کی ،دز گنز نالا هک ییاقآ نیا .روطنیمه مه نم« :تفگ تقفاوم هب يرامزر
 گنز مدآ هب ییاههناهب هچ هب مدرم نیبب ،نکب ار شرکف .هتخانشیم ار نم يومع رسپ رسپ
 »!دننزیم

 ناهنپ کید دید زا ار دوخ تساوخیم ارچ .درک رتکیرات يزروقشع يارب ار اضف سپس
 نآ زا شیپ یتدم ییوگ هک يروط ،داتسرف وا يارب ياهمان لثم ار شیاهفرح کید ؟دنک
 .دوب هدرک كرت ار کید ،دسرب وا هب هک

 مه قاتا نایم ود ره دعب ».تمسوبن و مشاب وت کیدزن و منیشنب اجنیا هک تسا تخس«
 .تشگرب شایلدنص هب و دنابسچ وا هب ار شدوخ يرامزر .دندیسوب ساسحارپ ار رگید

 یتقو .تشاد تشگربوتفر بترم .تفر شیپ تذل يوس هب طقف دشیمن قاتا نیا رد
 شباوختخت يور و تشادرب مدق وا باوخ کقاتا تمس هب کید ،دز گنز نفلت رگید راب يارب
 و دمآ شیوس هب يرامزر هظحل نیا رد .درک زاب ار وکسیککم تربلآ باتک و دیشک زارد
 :تفگ و تسشن باوختخت يهبل يور
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 ».ماهدید لاح هب ات هک تسییاههژم نیرتدنلب تیاههژم«
 رادتسود ،تیُه يرامزر هزیشود عمج نیا نایم رد .میاهسردم صقر نلاس وت نالا ام«
 »...تسه مه هژم

 هب ات دندیسوب ار رگیدمه هرابود و دیشک نییاپ تمس هب ار وا کید و دیسوب ار وا يرامزر
 یمک شیاهبل نایم .دوب یناجیه و قاتشم ،ناوج يرامزر ياهسفن .دنداتفا سفنسفن
  .مرن شیاههشوگ یلو دوب کشخ

 يهنیس و ولگ ،کید تشپ و اهوزاب يوپاکت ،دندوب شالت رد سابل و اپ و وزاب اب زونه یتقو
 ».دنیایم مه رس تشپ اهزیچ نیا .هن الاح ،کید ،هن« :تفگ نانکچپچپ يرامزر ،يرامزر

 ندب اما ،دنار شنهذ زا ياهشوگ هب ار اهنآ و درک بوکرس ار شایتاساسحا راکفا کید
 رس يالاب يرتمیتناس یس يهلصاف رد يرامزر ات تشاد هگن شیاهوزاب يور ار وا يهدننکش
 :تفگ وا هب هظحل نیا رد ،دش تباث وا

 ».درادن یتیمها چیه هلئسم نیا ،مزیزع«
 يرگید يامن و دوب توافتم شاهرهچ هیواز نیا زا .درکیم هاگن وا تروص هب نییاپ زا کید
 ،یشاب وت هک دوب رارق رگا« :تفگ يرامزر .دوب نآ يور هام يهنادواج رون ییوگ ؛تشاد
 اب .تفر هنیآ تمس هب و تفرگ هلصاف وا زا و دروخ یباتوچیپ ».دوبیم هنارعاش یتلادع
 وا يهنوگ و دیشک تخت کیدزن ار يایلدنص دعب و دز الاب ار شبترمان ياهوم شیاهتسد
 .درک شزاون ار

 ».تسا تدوخ يهرابرد مروظنم ،وگب ار شتسار نم هب« :تفگ کید
 ».ماهتفگ ار شتسار هشیمه نم«
 ».دیآیمن رد روج مه اب زیچچیه اما – تهج کی زا«
 .درک لابند ار هیضق نانچمه کید یلو دندیدنخ ود ره
 »؟ياهرکاب یتسار یتسار«
 »؟یتساوخیم ار باوج نیا .ماهدوب رفن لهچ و دصشش اب الاح ات ،هن«
  ».درادن یطبر چیه نم هب«
 »؟یهاوخیم یناور رامیب کی ناونع هب ار نم«
 رازه لاس رد مه نآ ،منکیم هاگن یعیبط ًالماک يهلاس ود و تسیب رتخد ،وت هب یتقو«
 ».ياهدیشون ار قشع زا ياهعرج دنچ منزیم سدح ،تشه و تسیب و دصهن و

 ».هدوب ماجرفان ...شاهمه« :تفگ يرامزر
 کید و شدوخ نایم هناهاگآ ایآ هک دمهفب تسناوتیمن .درکیمن رواب ار وا فرح کید
 .دنک شاهرصاحم لماک ماجنارس دهاوخیم ای دشکیم راوید

 ».مینزب مدق وچنیپ میورب ایب« :تفگ کید
 دوب ياهظحل .دنوش فاص شیاهسابل ات داد ناکت ار دوخ و درک بترم ار شیاهوم سپس
 ياهدرم اب کید ندیجنس لاس هس و يرامزر ياهیبایزرا ساسارب .تفر ياهنوگ هب و دمآ هک
 .دوب هتفر الاب ینامرهق يهلق ات شماقم نونک ات نامگیب و دیدیم شلآهدیا درم ار وا ،رگید
 نایم هب مربم يهتساوخ نامه مه وا اب ،دشاب اهدرم رگید لثم مه وا هک تساوخیمن شلد
 دوخ اب و دنک ناهنپ شبیج رد و درادرب ار وا زا یشخب دوب هتساوخ درم هک نیا لثم ،دمآ
 .دربب

 رازتشک و لگنج دزیا ،اهفوسلیف و اههتشرف نایم ،رازنمچ يور ندز مدق ماگنه
 راب دنچ اب ار دوخ و درک دنلب هدوسآ و میالم ار وا يوزاب يرامزر ،اهراشبآ و مور ياههناسفا



دلارجزتیف تاکسا  

 ات دوب رارق نوچ دشاب تحار بوخ تساوخیم ییوگ .داد ياج نآ نایم رد ندرک اجهباج
 يدننامرنف شرپ و تمواقم چیه نآ رد اما ،تسکش و تفرگ ار ياهخاش .دنامب اجنآ دبا
 ار وا شکتسد رد هدیشوپ تسد و دید کید يهرهچ رد تساوخیم هچنآ ناهگان .تفاین
 .دید شیاهبل يور ار دنخبل ات درک هناکدوک يزیخوتسج شیارب سپس .دیسوب و تفرگ
 .دش عورش ناشبوخ تاظحل و دیدنخ مه شدوخ

 لوق رفن دنچ هب شیپ تقو یلیخ زا نوچ ،مروخب ماش وت اب مناوتیمن بشما ،مزیزع«
 ».هنحص رس تمربیم ،يوشب رادیب دوز حبص رگا اما .مداد

 مین و شش تعاس ادرف .تفر باوختخر هب دوز و دروخ اهنت لته يوت ار شماش کید
 شبات ریز و دوب هتسشن کید يولهپ يرامزر ،نیشام يوت .دید لته يورهار ولج ار يرامزر
 نایپآ يهداج زا و دنتشذگ ونایتسابس ناس ردنب زا .دوب باداش و هزات یهاگحبص ياهوترپ
 .دوب رتگرزب نادیم دوخ زا هک یهاگتسدومد ،دندیسر يرادربملیف گرزب هاگتسدومد هب
 يهطوحم ياههیثاثا و بابسا نایم رد ار وا هک درپس يدرم تسد هب ار کید يرامزر
 راک ياهنحص يور شدوخ .دنادرگب ياهسام نادیم و اهیلدنص فیدر و فقس ؛يرادربملیف
 هب وا يامنهار درم و کید هظحل نیا رد .دوب یحیسم ياهینادنز ینابهگن قاتا هک درکیم
 .دندرک اشامت ،دوب راودیما ياهقشاع رایسب زا یکی هک ار ارتوکین ياقآ و دندیسر هنحص نامه
 هک ياهدزلمیر ياههژم و نیگمغ ياههاگن اب هک »ریسا« نز هدزاود -هد ربارب رد ارتوکین
 .دیمارخیم و دوب هتفرگ تسژ ،دوب هداد اهنآ هب هدزتفگش يهفایق

 .دش رهاظ وناز يور ات یکینوت اب يرامزر
 ،هدید ار اهشار هک سک ره ؟تسیچ ترظن ،نیبب ار نیا« :درک همزمز کید شوگ ریز
 »...دیوگیم

 »؟اهشار«
 هک تسیملیف نیلوا دیوگیم هدید ار اهشار نیا هک سکره .شیپ زور ياهویتاگن«
 ».تسا راکشآ نآ رد نم یسنج يهبذاج

 ».موشیمن يزیچ نینچ يهجوتم نم«
 ».مدش هجوتم نم یلو ؟يوشیمن«
 ،درکیم ثحب يزیچ يهرابرد وا اب و دوب هدش مخ نادرگراک يور هنحص زادرپرون یتقو
 نادرگراک ماجنارس .دزیم فرح وا اب يرامزر هب لماک هجوت اب یشحو گنلپ تسوپ رد ارتوکین
 وا« :تفگ کید يامنهار .درک كاپ ار شایناشیپ قرع و دز سپ مکحم ار زادرپرون تسد
 »!مه روج هچ ،دمآ شوجوبنج هب هرابود

 باتش اب نادرگراک ،دهدب ار شباوج دناوتب درم هک نآ زا شیپ اما »؟یک« :دیسرپ کید
 .دمآ اهنآ تمس هب

 کید اب ترارح اب نانچ ».يدمآ شوجوبنج هب تدوخ وت ؟دمآ شوجوبنج هب یک«
 رکف ،دیآیم شوجوبنج هب شدوخ یتقو« .دنزیم فرح ناتسداد اب ییوگ هک دزیم فرح
 و دش هریخ امنهار هب ياهظحل دنچ »!مه روج هچ ،دناهدمآ شوجوبنج هب همه دنکیم
 ».هنحص هب یگمه ،بخ یلیخ« :تفگ و دز مه هب ار شیاهتسد دعب

 ياهشیپرنه نز .دنکیم ندید یغولش و وهایهرپ يهداوناخ زا دراد کید هک دوب نآ لثم
 ياهقیقد جنپ ،هدمآ ندنل زا هزات هک تسيرگیزاب مه وا هک نامگ نیا اب و دمآ کید تمس هب
 ياضعا رتشیب .دش رود وا زا دنت ،هدزتشحو ،درب یپ شهابتشا هب یتقو .دز فرح کید اب
 هتبلا هک ،يرتهک ساسحا ای دندرکیم يرترب ساسحا ای نوریب يایند هب تبسن هداوناخ نیا
 یتلم نایم رد و دندوب اشوک و عاجش یمدرم یگمه .دوب رتعیاش ناشنایم رد يرترب سح
 .دندوب هدیسر ياهتسجرب تیعقوم هب ،دنوش مرگرس دنتساوخیم طقف شیپ ههد کی زا هک
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 يارب اما ،دوب یبوخ رون ناشاقن يارب رون نیا – دندرک عطق ار راک اوه ندش دولآهم اب
 ات ار يرامزر ارتوکین .دوبن هسیاقم لباق اینرفیلاک فاص ياوه اب اجنآ رات ياوه .هن نیبرود
 وا هب دنزب يدنخبل هکنآیب يرامزر و تفگ يزیچ ششوگ ریز و درک یهارمه نیشام ياپ
 .تفگ دوردب و درک هاگن

 ياههبارخ يالاب شدنلب ناویا هک یهوکشاب ناروتسر ،يرساک یلتساک رد يرامزر و کید
 کید یلو دروخ بارش یمک اب لتکوک يرامزر .دندروخ راهان ،دوب یناریو زا یمولعمان يهرود
 ود ره ،دنتشگرب لته هب سپس .تسب رب تخر وا زا يدونشخان ساسحا هک دیشون ردقنآ
 نآ و درب الاح ،دربب ار وا کید هک دوب هتساوخ يرامزر .دندوب تسمرس و لوگنش و داش
 .دناسر ماجنا هب ماجنارس ،دوب هدرک عورش اریویر لحاس رد ياهناکدوک ییادیش اب هک ار يزیچ
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 رد کید .دوب ملیف یناپمک ياضعا زا یکی دلوت نشج ،تشاد يرگید ماش رارق يرامزر
 ریزگان .دروخب اهنت ار شماش تساوخیم شلد اما ،دروخرب یلک سلاک هب هرابود لته نلاس
 نآ یپ زا هک دیشون لتکوک یناویل سلاک اب .دراد ياهمانرب رویسلسکا رد هک تفگ غورد هب
 چیه ناتسرامیب راک زا رارف يارب رگید – دش لیدبت يرارقیب هب شمهبم يدنسرخان سح
 ات تشاذگیم اج هب کیتنامر يهرطاخ رتشیب شیارب رفس نیا دیاش .تشادن ياهناهب
 هدرسفا و هدرزآلد وا زا اهتقو رتشیب هچرگ – دوب وا ربلد لوکین .ییادیش و یگتخابلد
 ،دوبن چیه سلاک اب و – دوب يرابودنبیب يرامزر اب نامز نارذگ .دوب شربلد وا زونه ،دشیم
 .چیه

 هنادرد يابیز و تشرد ياهمشچ .دش ورهبور نراو هنادرد اب رویسلسکا يدورو رد يولج
 نالا مدرک رکف« .دنام هریخ کید يور واکجنک و هدزتفگش ،دوب دیراورم لثم قیقد هک
 »؟يدروآ مه ار لوکین !کید ،ییاکیرمآ

 ».متشگرب لپان هار زا«
 هک یقافتا نیا يارب« :دیوگب وا هب هک درک يروآدای هنادرد هب شیوزاب يور هایس دنبوزاب
  ».مفساتم ،داتفا تیارب

 .دندروخ ماش مه اب ریزگان هب
 ».وگب میارب زیچهمه زا« :تفگ نراو هنادرد
 يارب .دیشک مهرد ار شیاهمخا هنادرد و درک فیرعت شیارب ار تیعقاو زا یتیاور کید

 .دنک ششنزرس ار یکی دیدیم مزال دوب هدمآ شرهاوخ رس رب هک ییالب
 »؟درک باختنا وا نامرد يارب ار یتسرد شور لوا زا رلماد رتکد ینکیم رکف«
 مدآ دنکیم یعس یسک ره هتبلا – درادن دوجو يدایز ياههار يرامیب نیا نامرد يارب«
 ».دنک ادیپ یصاخ دروم نامرد يارب ار یبسانم

 ،منادیم هراب نیا رد یلیخ هک منک دومناو ای مهدب دای يزیچ وت هب مهاوخیمن نم ،کید«
 وج نآ زا ًالثم – دشاب بوخ شیارب تسا نکمم شایگدنز رد رییغت کی ینکیمن رکف اما
 »؟دنک یگدنز ایند رد نارگید لثم و نوریب دیایب يرامیب

 شیارب تقوچیه یتفگ هک يدوب وت .یتشاد رارصا ناتسرامیب دیرخ هب هک يدوب وت یلو«
 »...ینکیمن تینما ساسحا



دلارجزتیف تاکسا  

 يدازیمدآ ره زا رود هپت نآ يالاب و دیدوب هدش ایند كرات اریویر رد هک دوب یتقو نآ یلو«
 ًالثم هک تسا نیا مروظنم .یگدنز نآ هب دیدرگرب هک دوبن نیا مروظنم .دیدرکیم یگدنز
 ».دنانیمز يور داژن نیرتلداعتم اهیسیلگنا .ندنل دیورب

 ».دنتسین ،هن« :تفگ و درک تفلاخم وا اب کید
 لصف يارب رگا هک تسا نیا مروظنم .مسانشیم ار اهنآ نم هک ینادیم .دنتسه ارچ«

 توبلات نادیم وت – دشاب بوخ ناتیارب تسا نکمم ،دیشاب هتشاد ندنل رد هناخ کی راهب
 نیا مروظنم .لماک و هلبم ياهناخ ،دیرخب دیناوتیم هک مسانشیم ییابیز و یلقن يهناخ
 ».دینک یگدنز لداعتم و لقاع ياهیسیلگنا اب هک تسا

 لاس یمیدق یتاغیلبت ياهناتساد نآ يهمه هنادرد ،درکیمن عطق ار شفرح کید رگا
 :تفگ و دیدنخ کید اما ،درکیم فیرعت شیارب ار 1914

 »...نآ رگا هک مدناوخیم نلرآ لکیام زا یباتک«
 .درک بارخ ار نلرآ لکیام شدالاس قشاق نداد ناکت اب هنادرد
 ».دنایباسح و تسرد ياهیسیلگنا نم روظنم ،دسیونیم دساف ياهمدآ يهرابرد طقف وا«
 فاعم دوب هتفرگ اج کید نهذ رد هک يریوصت نآ زا ار شناتسود هنادرد ،بیترت نیا هب
 یگدنز اپورا کچوک ياهلته وت هک یتیلوئسمیب و بیجع ياهمدآ زا يریوصت ،درک
 .دندرکیم

 هرابود هدنیآ ياههجریش يارب يزاسهنیمز روظنم هب سپس »،تسین طوبرم نم هب هتبلا«
 »...نتشاذگ اهنت ییاضف نینچ رد ار وا یلو :تفگ

 ».دوب هدرم مردپ نوچ اکیرمآ متفر نم«
 روگنا ياههناد اب ».مفساتم تباب نیا زا ردقچ هک متفگ مه وت هب و ممهفیم ار نیا«
 میهاوخب هک يراک ره يارب .تسه لوپ یلیخ نالا اما« .تفریم رو شدنبندرگ ياهشیش
 ».درک هدافتسا لوکین يدوبهب يارب نآ زا دیاب و تسه لوپ يدایز غلبم میهدب ماجنا

 ».ندنل مورب مناوتیمن یلیلد هب نم«
 ».ینک راک ایند رگید ياج ره لثم اجنآ رد یناوتیم وت نم رظن هب ؟یناوتیمن ارچ«
 لماع هک یفیثک یعقاو ناتساد هب وا رگا .دش هریخ وا هب و داد هیکت شایلدنص هب کید

 دنک شراکنا دوخ شیپ تفرگیم میمصت نامگیب ،درکیم کش ،دوب لوکین يرامیب یلصا
 .دنک ترپ ياهتفرگدرگ يوتسپ هت ار نآ ،دوب هدیرخ هابتشا هب هک ییاهیشاقن زا یکی لثم و

 تسیراتیگ نامزمه .تسویپ اهنآ هب یلک سلاک .دنداد همادا ناشیوگوتفگ هب ایپلوا رد
 ارافناف انوس« بل ریز و دزیم هبرض اهرات هب بارش ياههکشب ِینیمزریز رابنا رد يدادعتسااب
 .درکیم همزمز ار »ایم

 نم يهنومن زا یسک اب مه زاب وا یلو مدوب لوکین يارب یهابتشا يهنیزگ نم دیاش«
 ».مرادن کش ،دنزب هیکت شهب دناوتیم درکیم رکف هک یسک ،درکیم جاودزا

 رتداش رگید یکی اب دناوتیم ینکیم رکف« :تفگ دنلب يادص اب ار شرکف ناهگان هنادرد
 ».داد ار شبیترت دوشیم تحار ،دشاب

 و داد یمرگلد وا هب ،دش مخ ولج تمس هب هنادیماان ياهدنخ اب هک دید ار کید یتقو اما
 و ینک کش ،يدرک لوکین يارب هک يراک زا ام ینادردق هب دیابن مه ياهرذ یتح« :تفگ
 »...ياهتشاد یتخس یگدنز وا اب هک مینادیم مه ار نیا .میتسین نونمم وت زا ام هک ینک لایخ

 زا مادکچیه ،مدوبن لوکین قشاع رگا .نک سب ادخ رطاخ هب« :داتسیا شربارب رد کید
 ».مدرکیمن ار اهراک نیا

 »؟یلوکین قشاع مه زونه« :دوب رادشه گنز وا يارب ترابع نیا
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 يهرابرد ایب« :درک ضوع ار عوضوم دنت کید هک دشیم ارجام يهجوتم تشاد الاح سلاک
 یلیپ درل اب میدینش ؟ینکیمن جاودزا ارچ وت .وت يهرابرد ًالثم – مینزب فرح يرگید زیچ
 »...يومع رسپ ،يدرک دزمان

 ».دوب لاسراپ لام عوضوم نیا .هن« :تفر هرفط ياهنوگ هب و دیشک تلاجخ هنادرد
 »؟ینکیمن جاودزا ارچ« :درک يراشفاپ يرسهریخ اب کید اما

 تشپ نم هب مه رگید یکی و ،دش هتشک گنج رد متشاد شتسود هک ار یکی .منادیمن«
 ».دز اپ

 رد تقوچیه .تیاهرظن هطقن زا و ،هنادرد ،وگب تایصوصخ یگدنز زا ،نک فیرعت میارب«
 ».مینزیم فرح لوکین يهرابرد هشیمه وت و نم – ینزیمن فرح هراب نیا

 رتالاب کی يهجرد یسیلگنا کی زا ایند وت سکچیه منکیمن رکف .دندوب یسیلگنا ود ره«
 لصفم یلیخ هصق نیا ،میرذگب .مدیدن نم تسه مه یسک رگا ؟ینکیم رکف هچ وت ،دشاب
 »؟هن وت ،مرفنتم لصفم ياههصق زا نم و تسا

 »؟مه روج هچ« :تفگ سلاک
 ».مونشب مراد تسود مه یلیخ ،دنشاب بلاج رگا .هن ؟ارچ«
 ار نشج کی یناوتیم وت .کید ،يراد هلصوح بوخ یلیخ شیارب وت هک تسيزیچ نیا«

 ».تسا رنه نیا نم رظن هب .يراد هگن اپرس ییوگیم اجنآ و اجنیا هک یهاتوک ياههلمج اب
 .درکیم تفلاخم وا اب کید هک دوب راب نیموس نیا ».تسا هقح کی نیا« :تفگ مارآ کید
 و لماک زیچهمه هک مراد تسود نم – مراد تسود ار تافیرشت نم هک تسا تسرد«
 يهناشن نیا هک ینک لوبق دیاب یلو يرادن تسود ار نیا ًالامتحا وت هک منادیم .دشاب یلاع
 ».تسا نم يراوتسا

 .دنک تفلاخم وا اب عوضوم نیا رس رگید هک دادن تمحز دوخ هب اتح کید
 یکی ار اههغبان و دودیم اپورا مامت رد نراو هنادرد ،دنیوگیم مدرم هک مونشیم هتبلا«
 سکعرب اما ،دهدیم تسد زا ار یگدنز ياهزیچ نیرتهب و دنکیم بیقعت يرگید زا سپ
 نیرتبلاج اب .دوریم اهزیچ نیرتهب لابند هک ماییاهمدآ ردان زا یکی هک منکیم رکف نم
 هرابود اما ،دش مگ راتیگ هب يرگید يهبرض يادص رد شیادص ».ماهدش انشآ منامز ياهمدآ
 »...هدزن رس نم زا یگرزب هابتشا چیه لاح هب ات« :درک شرارکت

 ».هنادرد ،شیاهگرزب یلیخ نآ زا ات دنچ طقف«
 دنتسناوتیمن رظن هب .درک ضوع ار عوضوم و دید یخوش زا یتلاح وا ياهمشچ رد هنادرد

 بش نآ .دوتس ییاهزیچ رطاخ هب ار وا کید اما .دنشاب هتشاد یکرتشم يهطقن چیه مه اب
 .دمآ رد هزرل هب شنت مامت هک درک شعابشا نانچ ،درک وا زا هک ییاهفیرعت اب رویسلسکا رد

 
 هک دنتفر یکچوک ناروتسر هب .درک توعد راهان هب ار کید يراشفاپ اب يرامزر دعب زور
 ،سابلاک راهان يارب .دوب هدرک راک اکیرمآ رد مه یتدم و دوب ییایلاتیا يدرم نآ بحاص
 يرامزر قشاع هک فشک نیا اب کید .دنتشگرب لته هب سپس .دنداد شرافس لفاو و غرممخت
 .دش رتهقالعیب وا هب تبسن ،درادن هناقشاع یساسحا کید يارب رگید مه يرامزر و تسین
 سپس .دش هناگیب ینز شیارب ،دش دهاوخن يرامزر یگدنز دراو نیا زا شیب دیمهف هک الاح
 زا رتارف يروظنم ،دناهدش قشاع دنیوگیم اهدرم زا يرایسب یتقو هک دیسر هجیتن نیا هب
 ورف هدننکجیگ یگنر رد ار اهگنر يهمه ،دوشیمن قرغ راوهناوید ناشحور – دنرادن نیا
 وا هک نیا هلمج زا ،لوکین يهرابرد شراکفا یخرب .لوکین هب شدوخ قشع لثم ،دننکیمن



دلارجزتیف تاکسا  

 دب ًاعقاو ار شلاح ،دوش يرگید درم قشاع ،دور ورف یگناوید يهریت يایند هب ،دریمب دیاب
 .درکیم

 .دزیم فرح ناشهفرح هب طوبرم یعوضوم يهرابرد و دوب يرامزر نمیشن قاتا رد ارتوکین
 و دش دنلب شیاج زا هنوگزنط یضارتعا اب ،دورب دیاب هک دنامهف وا هب هراشا اب يرامزر یتقو
 فرح هقیقد هد يرامزر و دز گنز نفلت هشیمه لثم .تفر و دز کمشچ کید هب هناخاتسگ
 :تفگ و دش قاط شتقاط کید .دز

 .درک لوبق يرامزر ».نم قاتا وت الاب میورب وشاپ«
 رد ار شیاهتشگنا کید .دیشک زارد وا يوناز رانک يرامزر و تسشن هپاناک يور کید
 :تفگ و درب ورف شایناشیپ يور يابیز يرتچ ياهوم

 ».منادب رتشیب وت يهرابرد مهاوخیم و مواکجنک یلیخ«
 »؟ینادب یهاوخیم يزیچ هچ«
 يواکجنک رس زا رتشیب هکلب ،منادب مهاوخیم یگزره يور زا میوگیمن .اهدرم يهرابرد«
 ».مسرپیم

 »؟مدش انشآ وت اب هکنیا زا دعب تقو ردقچ هک تسا نیا تروظنم«
 ».نآ زا شیپ ای«
 .دوبن زیچچیه نآ زا شیپ ؟اباب ییوگیم یچ« :دش هکوش فرح نیا ندینش زا يرامزر
 ًاعقاو هک یتسه يدرم اهنت مه زونه وت .مدش دنمهقالع وا هب نم هک يدوب يدرم نیلوا وت
 ».دعب لاس کی منکیم رکف« :تفگ سپس و درک رکف یمک ».مراد شتسود

 »؟دوب یک«
 ».درم کی ،بخ«
 .درک رتگنت ار يرامزر ياهنتفر هرفط يهقلح کید
 و دوبن شخبتیاضر وت يهطبار نیلوا :هتفر شیپ هنوگچ میوگب مناوتیم هک مراد نیقی«

 .يدشن شقشاع لوا نامه زا یلو ،دوب رتهب یمود .داتفا ینالوط يهلصاف کی نآ زا دعب
 »...دوب بوخ یموس

 هک یتشاد یعقاو يهطبار کی سپس« :تفریم ولج و درکیم هجنکش ار شدوخ کید
 یتشادن يزیچ رگید نوچ ،يدش سرت راچد هک دوب اجنیا ،دش مک شاهیلوا شزرا زا مکمک
 ساسحا رتشیب هظحل هب هظحل ».ینک هضرع ،يدوب هدش شقشاع هرخالاب هک يدرم هب هک
 هب ات ،دیدید ار رگیدمه بترمان راب شش جنپ نآ زا دعب«. دادیم تسد وا هب ییایروتکیو
 »؟دوب کیدزن تیعقاو هب .زورما

  .دیدنخ یمرگرس و کشا نایم يرامزر
 زور کی اما« .دش هدوسآ شلایخ کید ».دشاب رود تیعقاو زا تسناوتیمن نیا زا شیب«
 ».دورب مشیپ زا زگره مراذگیمن و موشیم شقشاع و موشیم شقشاع و منکیم ادیپ ار یکی

 راک يرامزر اب و دوب ارتوکین .داد صیخشت ار شیادص کید .دز گنز نفلت هظحل نیا رد
 .تشاذگ ینهد يور ار شتسد .تشاد

 »؟ینزب فرح وا اب یهاوخیم«
 هجوتم کید هک تفگ يزیچ ییایلاتیا نابز هب و تعرس اب و تفر نفلت تمس هب يرامزر
 .دشن

 اب جنپ تعاس نم و هتشذگ راهچ تعاس زا .تسا ریگتقو یلیخ نفلت نیا« :تفگ کید
 ».ینک يزاب ارتوکین روینیس اب و يورب تسا رتهب .مراد رارق یسک

 ».وشن سول«
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 ».ینک نوریب هریاد رود زا ار وا دیاب میاجنیا نم هک یتدم نیا منکیم رکف سپ«
 هب ار سکچیه زگره .ماوت قشاع نم ،کید« .هیرگ ریز دز ناهگان ».تسیلکشم راک نیا«

 »؟يراد یچ نم يارب وت یلو .ماهتشادن تسود وت يهزادنا
 ».درادن يزیچ سکچیه يارب وا ؟دراد یچ ارتوکین«
 ».دنکیم قرف نیا«
 .زاب اب زاب ، رتوبک اب رتوبک هک تسا مولعم
 شلد ،دوب هداد تسد زا ار شلقع تداسح طرف زا ».تسینیتال وا« :تفگ تناها هب کید

 .دروخب هبرض هرابود هک تساوخیمن
 ینادیم وت .تسا هچب کی طقف وا« :تفگ دیشکیم الاب ار شاینیب هک یلاحرد يرامزر
 ».ماوت لام لوا نم هک

 اب يرامزر اما ،درک هقلح وا ياههناش رود ار شیاهتسد کید فرح نیا هب شنکاو رد
 لثم ،تشاد هگن تلاح نامه هب یتدم يارب ار وا کید ؛دیشک بقع ار شدوخ یگلصوحیب
 یکرتخد لثم شیاهوم ،دوب هتسب يرامزر ياهمشچ ،يرفن ود يهتسهآ يهلاب صقر نایاپ
 .دوب هتخیر بقع هب فاص ،هدش قرغ بآ رد هک

 ».مدوبن هتفشآ ردق نیا مایگدنز وت تقوچیه نم .مورب راذگب کید«
 هک یهجوت و كرد رب وا يهنافصنمان تداسح هک روطنیمه و دوب نشخ هایس غالک کید
 .دش رود وا زا هاگآدوخان يرامزر ،دش هریچ دوب هدش يرامزر شمارآ ببس

 ».منادب ار تقیقح مهاوخیم نم« :تفگ کید
 نم اب دهاوخیم وا ،مینارذگیم مه اب ار نامیاهتقو زا یلیخ ام .نک شوگ سپ ،هلب«

 وت ؟منک راکچ يراد راظتنا نم زا ؟ییوگیم هچ الاح .مهاوخیمن نم اما ،دنک جاودزا
 تاهچیزاب هناویدهمین دبا ات یهاوخیم طقف ایآ .منک جاودزا وت اب یتساوخن نم زا تقوچیه
 »؟یلک سلاک لثم ،مشاب

 »؟يدوب ارتوکین اب بشید«
 و وت .دراد طبر وت هب ارچ ،کید شخبب ار نم« .درک كاپ ار شکشا ».درادن یطبر وت هب«
 ».دیراد تیمها نم يارب ایند نیا رد هک دیتسه یناسک اهنت ردام

 »؟یچ ارتوکین«
 »؟منادیم هچ«
 .دیشخب تیمها تیمهایب رایسب ياهزیچ هب هک دروآرد يزابجیگ نانچ يرامزر
 »؟يراد زونه ،یتشاد نم يارب سیراپ رد هک ار یساسحا نامه ایآ«
 نمضرد .درکیم قرف سیراپ .ملاحشوخ ترانک رد و منکیم شمارآ ساسحا وت اب نم«
 »؟ینادیم وت .هتشاد یساسحا هچ یتقو کی هک دنادیم هچ یسک

 رگا – دنک عمج ،تشاد جایتحا بش يارب هک ار ییاهسابل ات دش دنلب شیاج زا کید
 وا قشاع تسناوتیمن رگید ،دهدب هار شبلق هب ار ایند ترفن و یخلت يهمه هک دوب روبجم
  .دوشب

 .ونرویل مورب یناپمک اب دیاب ادرف اما !درادن یتیمها چیه نم يارب ارتوکین« :تفگ يرامزر
 ارچ .دش دب ردقچ« .دش ریزارس شیاهکشا زا يون لیس »؟داتفایم قافتا نیا دیاب ارچ !ها
 اب راگنا هک منکیم ساسحا ؟میدرکیم ظفح ار نامیاههرطاخ طقف دیابن ارچ ؟اجنیا يدمآ
 ».ماهدرک اوعد ردام



دلارجزتیف تاکسا  

 تمس هب و دش دنلب شیاج زا يرامزر ،دشوپب ار شیاهسابل درک عورش کید هک نیمه
 .تفر رد

 چیه .منامیم وت شیپ« .دوب ششالت نیرخآ نیا ».موریمن ینامهم نآ هب بشما نم«
 ».مورب دهاوخیمن مه ملد

 .دیشک نوریب نآ زا ار شدوخ کید اما ،تفرگ ندیشورخ هرابود جوم
 ».کید ظفاحادخ .متسه مقاتا وت نم« :تفگ يرامزر
 ».ظفاحادخ«
 »؟یچ ینعی اهنیا الاح .حاضتفا ،حاضتفا ،تسا حاضتفا ،ها«
 ».منادرگرس هک تسیتدم«
 »؟يدروآ نم يارب ار تاینادرگرس ارچ«
 لاحشوخ ار مدرم رگید منکیمن رکف .مهایس گرم لثم نم منک رکف« :تفگ هتسهآ کید
 ».منک
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 زا هک دوب يرغال ییایلاتیا اهنآ زا یکی ،دندوب لانیریوک راب رد رفن جنپ طقف ماش زا سپ
 نادرگهلایپ یگلصوحیب هب زیرکی و دوب هتسشن هناخیم یلدنص يور .دوب هعماج يالاب يهقبط
 يهمه و دوب اهنت هک دوب يرورغم يرصم درم يرگید ،»وت ...وت ...وت« :درکیم ضارتعا
 .دندوب ییاکیرمآ رگید رفن ود ؛دوب یقاس نز هب شساوح

 ریس تورپه ملاع رد یلک سلاک هکیلاح رد ،دوب هاگآ شنوماریپ زا اراکشآ هشیمه کید
 هدش بارخ شطبض شیپ زا هک یطبض هاگتسد رب وا يارب ثداوح نیرتراکشآ و درکیم
 رد هک يدرم لثم ،دادیم شوگ یلک سلاک و دزیم فرح کید نیاربانب .دشیم تبث ،دشاب
 .دشاب هتسشن میسن

 رس ار شتینابصع ،دوب هتشادرب شارخ شباصعا رهظ زا دعب ياهدادیور زا هک کید
 شلد ییوگ ،درکیم یهاگن شربورود هب و دزیم فرح .درکیم یلاخ ییایلاتیا نادنورهش
 .دوش هدرزآ اهفرح نیا زا و دونشب ار شیاهفرح اهییایلاتیا زا یکی تساوخیم

 ود .میتفرگ ام ار یلاخ زیم نیرخآ .میدروخ ياچ منزرهاوخ اب رویسلسکا وت رصع زورما«
 هب اهنآ زا یکی .دننک ادیپ یلاخ يزیم دنتسناوتن و دندرک یهاگن ربورود هب و دندمآ درم ات
 يور یتمالع :متفگ نم ؟هدشن ورزر ینیسروا هدازهاش يارب زیم نیا ،تفگ و دمآ ام تمس
 اتح نم .هدش ورزر ینیسروا هدازهاش يارب منکیم رکف نم یلو :تفگ خساپ رد وا .دوبن نآ
 ».مهدب ار شباوج متسناوتیمن

 »؟درک راکهچ«
 زور کی .مرادن تسود ار اجنیا مدرم نم« .دش اجهباج شایلدنص يور کید ».تفر«
 هرسکی یسیلپ رسفا هقیقد ود نیمه رد ،متشاذگ ياهزاغم يولج هقیقد ود ار يرامزر مه
 ».درکیم روکی شیارب ار شهالکو دزیم مدق وا يولج

 ،سیراپ ات مشاب اجنیا مهدیم حیجرت نم یلو .منادیمن« :تفگ ياهظحل زا دعب سلاک
 ».دنزن کنخان مبیج هب یکی هظحل ره هک

 ياههظحل نیا تکرح تعرس زا هک يزیچ ره ربارب رد و دربیم تذل اههظحل نیا زا کید
 .داتسیایم ،تساکیم شخبتذل

 ».مرادن تسود ار اجنیا هک نم .منادیمن« :تفگ يراشفاپ اب



171 
 

 نآ هب و درک مسجم شمشچ شیپ ،دوب هتسب شقن شنهذ رد يزور دنچ هک ار يریوصت
 ییوبشوخ یشورفینیریش ،تفریم سرپسکا نکیرمآ تمس هب هک يايورهدایپ :دش هریخ
 ،دوب هدش هدیشک ییایناپسا ياههلپ يوس هب هک یفیثک لنوت ،دوب لانویسان نابایخ رد هک
 زاورپ هب ،دوب هدرم نآ رد زتیک هک ياهناخ و لگ زا رپ ياهنادلگ ربارب رد شحور هک ییاج
 ،درکیم بلج ار شهجوت مه اوه و بآ تارییغت و دادیم تیمها مدرم هب طقف کید .دمآرد
 نایاپ مر .تفرگیم اج شنهذ رد یندنام یثداوح اب رگم ،دوب اهناکم يهجوتم تردن هب اما
  .دوب يرامزر يهرابرد وا ياهایؤر

 .داد شتسد هب ار یتشاددای و دمآ ییوداپ هظحل نیا رد
 :دوب هدش هتشون تشاددای نیا رد
 ».مینکیم تکرح ونرویل تمس هب دوز حبص ادرف .مامقاتا وت .متفرن ینامهم هب نم«
 :تفگ و دنادرگرب كرسپ هب یماعنا اب ار تشاددای کید
 تساوخ وا زا و تشگرب سلاک هب ور ».ینک ادیپ ار نم یتسناوتن هک وگب تیُه هزیشود هب«
 .دنورب يریینوبنوب هب مه اب هک

 هک ياهقالع نیرتکچوک وا هب اما ،دندرک زادنارب ار شورفهلایپ رتخد ياپارس ود ره
 زا ود ره سپس ؛دش هریخ اهنآ هب مامت یخاتسگ اب مه وا .دندادن ناشن دیبلطیم شاهفرح
 ياههدرپ ياههسیلپ و نیچ يالهبال ایروتکیو نامز رابغ و درگ زونه .دنتشذگ یلاخ ییورهار
 وا .دنداد ناکت يرس بش نابهگن يارب .دیرابیم مغ شیاپارس زا و دوب هتسشن نآ قر و قش
 راوس .داد ناکت اهنآ يارب ار شرس بش ياهنابهگن يهنارکاچ و بیرغ يهویش نامه هب زین
 رد ینز چیه .دنتشذگ يربماون یبش كانمن و درس ،ریگلد ياهنابایخ زا و دندش یسکات
 يهمگد نیرخآ ات هک هریت ياهوتلاپ اب هدیرپگنر ياهدرم هورگ هورگ طقف ،دوبن اهنابایخ
 .دندوب هداتسیا حوریب ياهانب یگنس ياهنوتس رانک ،دندوب هتسب ار ناشهقی

 »!ادخ يا« :تفگ و دیشک یهآ کید
 »؟دش یچ«
 ینادیم ».هدش ورزر ینیسروا هدازهاش يارب زیم نیا« ،مداتفا يرهظ زا دعب درم نآ دای«

 ،دش هکت هکت مر هکنآ زا دعب هک دنتسه ییاهنزهار ؟دنایک یمر یمیدق ياههداوناخ نیا
 ».دندرک تراغ ار مدرم لام و دندرک فرصت ار اهرصق و اههاگشتسرپ

 ارچ یتسار .مراد تسود ار مر هک نم« :تفگ و درک يراشفاپ شرظن رب رگید راب سلاک
 »؟ینک اشامت ار اههقباسم ییآیمن

 ».مرادن ياهقالع اههقباسم هب«
 »...دنیآیم اهنز يهمه اما«
 ،مراد تسود ار هسنارف نم .تشاد مهاوخن تسود ار روشک نیا زیچچیه هک منادیم«
 ».دناحیسم دننکیم رکف همه اجنیا -دنانوئلپان دننکیم رکف همه هک ییاج

 نایم رد شرهاظ و دوب هدیشوپ شیاههرجنپ هک دنتفر ياهراباک تمس هب يریینوبنوب رد
 يارب یگنهآ ،هلصوحیب رتسکرا ياضعا .دومنیم یتقوم يروجدب حوریب ِیگنس ياهانب
 تقداب و هتسهآ ياهمدق نانچ صقر ِگرزب نلاس نایم رد اهجوز و دنتخاونیم وگنات صقر
 ییاغوغ و وهایه زا اهتمدخشیپ زا رفن دنچ .دوب هدننز ییاکیرمآ ره مشچ هب هک دنتشادیمرب
 یشخبناج عون هنحص يور ؛دندرکیم يریگولج ،دننک اپب دوب نکمم یلاجنج ياهمدآ هک
 ثعاب هک ییاهورین لداعت و بش ،صقر يارب راظتنا ییوگ هک درکیم داجیا ار ییاوهولاح
 دوز عضو نیا ياشامت اب یساسح نامهم ره نامگیب .تسا نایاپ هب ور ،دشیم شمارآ
 .تسین ینتفای دیوجیم هک ار هچنآ و تسا هدوهیب شندمآ هک تفاییمرد
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 ياج هب و دبایب یبلاج زیچ دیاش ات درک هاگن ربورود هب .تفایرد ار نیا بوخ یلیخ کید
 اما .دراد هگن داش یتعاس يارب ار شاهیحور یعقاو يایند رد ،درب رسب لایخ يایند رد هکنآ
 هاتوک يهظفاح زا یلو ،تفگ سلاک هب ار شاینونک ساسحا زا یشخب .تفاین زیچچیه
 ساسحا سلاک اب ندوب زا سپ تعاسمین .دمآ گنت هب مه وا رد یشنکاو نتفاین و شرفسمه
 .تسا هدمآ دراو شايرادیاپ يورین و یگدنزرس هب راکشآ يدنزگ هک درک

 .تخادنا هار هب يوهياه یمک و دش درز شگنر و دندیشون ییایلاتیا زاگرپ يوجبآ يايرطب
 و رورغم ،دوب اماهاب ناهایس زا یکی ؛دنیشنب ناشزیم رس ات درک ادص ار رتسکرا ربهر
 .دندش ریگرد مه اب دعب هقیقد دنچ .دنیاشوخان

 ».منیشنب اجنیا هک یتساوخ نم زا وت«
 »؟مدادن ،مداد مه ریل هاجنپ تهب و ،تدوخ ناج«
 »!تدوخ ناج ،تدوخ ناج «
 مه زاب هک یتساوخ نم زا و يدمآ وت دعب .مدادن ،مداد ریل هاجنپ وت هب نم ،تدوخ ناج «
 »!مراذگب روپیش رس يور لوپ

 »؟یتساوخن ،یتساوخن ،منیشنب اجنیا میایب یتساوخ نم زا وت«
 »؟مدادن ،مداد مه ریل هاجنپ تهب یلو ینیشنب هک متساوخ تزا نم«
 »!تدوخ ناج ،تدوخ ناج «
 هب رتخلت یقلخ اب ار کید و تفر و دش دنلب اهنآ زیم رس زا ییورشرت اب تسوپهایس درم
 .دنزیم دنخبل وا هب قاتا رگید يوس زا هک دید ار يرتخد نآ نامه رد اما .درک اهر دوخ لاح
 یسیلگنا ناوج رتخد .دش ایریب و بیجن شرظن شیپ یمور يهدیرپگنر ياههفایق گنردیب
 هب هک یتوعد اب ،دز دنخبل وا هب هرابود .یسیلگنا يابیز و باداش تروص ،روب يوم اب ،دوب
 .دوب هتفهن يراکنا شنت ندرک میدقت يادا رد اتح کید رظن

 »...مشابن دلب ار يزاب نم هک نیا رگم تسا راک رد ياهقح منکیم رکف« :تفگ سلاک
 .تفر رتخد تمس هب و دش دنلب  کید
 »؟یصقریمن«
 مراد نم« :تفگ یهاوخرذع نحل اب دوب هتسشن زیم نامه رس هک یلاسنایم یسیلگنا درم
 ».نوریب موریم

 دنیاشوخ ياهزیچ يهمه زا یناشن نز رد .دیصقریم و دوب هدش رایشوه ناجیه زا کید
 هک دیدیم ار ینما ياهغاب ناتساد ،ارچونوچیب ،وا يهدنز يادص رد ؛تفاییم یسیلگنا
 ار شتروص ات درب بقع هب ار كرتخد رس کید هک ياهظحل .دناهدز هقلح اهایرد ناشرود
  .دیزرل شیادص هک دوب هنامیمص ردقنآ تفگ وا هب هچنآ ،دنیبب

 .دنیشنیم اهنآ زیم رس و ددرگیمرب هک داد لوق رتخد دنورب دیاب تفگ وا تروکسا یتقو
 .دنادرگرب ار وا هک تفریذپ نانزدنخبل و ررکم یهاوخرذع اب یسیلگنا درم

 .داد شرافس يرگید یندیشون و تشگرب شزیم هب کید
 اب ».تسیک هیبش مروایب رطاخ هب مناوتیمن .تسامنیس ياهرگیزاب زا یکی هیبش«

 ».هتشاد شهگن يزیچ هچ ممهفیمن« :تفگ و درک یهاگنمین شرس تشپ هب يربصیب
 و مورب هک تسا رارق اما .ملیف راک وت مورب مراد تسود مه نم« :تفگ هنادنمشیدنا سلاک

 وت هرادا کی وت لاس تسیب .تسین باذج دایز میارب راک نیا هچرگ ،منک راک مردپ اب
 »...منک راک ماهگنیمرب

 .دنکیم تمواقم ییارگيدام ندمت راشف ربارب رد هک دادیم ناشن شیادص
 ».یفیح راک نیا يارب ینکیم رکف«
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 ».تسین نیا مروظنم هن«
 ».تسا نیمه ارچ«
 ارچ ،ینک راک يراد تسود ردق نیا وت رگا ؟تسیچ نم روظنم هک ینادیم اجک زا«
 »؟ینکیمن راک یکشزپ يهفرح رد تدوخ

 ندیشون رطاخهب نامزمه اما ،دندرک ینوبز ساسحا ود ره هک درک يراک راب نیا کید
 تسد مه اب یمرگ هب نتفر زا شیپ و تفر سلاک ؛دندرک شومارف دعب ياهظحل و دندوب جیگ
 .دنداد

 ».نک رکف شهب بوخ« :تفگ هناکریز کید
 »؟یچ هب«
 ».یچ هب ینادیم تدوخ«
 .امنبوخ يدنپ – شردپ اب راک و دوب سلاک يهرابرد
 اب .دیصقر یسیلگنا رتخد اب هرابود و درک مامت ار شايرطب کید .دش رود و تفر سلاک

 هبلغ شنت ینازیمان رب ممصم و مکحم ياهمدق نتشادرب و هناروسج ياهینوگرگد داجیا
 كرتخد و دش عطق یقیسوم ناشصقر طسو .داتفا قافتا هثداح نیرتبیجع ناهگان .درکیم
 .دش دیدپان

 »؟يدید ار وا«
 »؟ار یک«
 ».دشاب نامتخاس نیا وت ییاج دیاب .دز شبیغ وهی .دیصقریم نم اب هک يرتخد«
 ».تسا هنانز ییوشتسد نیا !هن ،هن«
 اهنآ اب هک تفاییمن یهار چیه اما ،دندوب اجنآ مه رگید رفن ود .داتسیا ناخشیپ رانک
 یناتیاگ و انولک ياههداوناخ زا هک یتنوشخ و مر يهرابرد تسناوتیم .دوش وگوتفگ دراو
 وگوتفگ عورش يارب عوضوم نیا هک درک ساسحا اما ،دنزب فرح ،تفرگیم همشچرس
 تکاپ صوصخم ِناخشیپ يور هک یکنای ياهکسورع زا یفیدر .دشاب هدنهدناکت دناوتیم
 ساسحا و دش جیگ یمک هثداح نیا زا ؛تخیر نیمز يور ناهگان ،دوب هدش هدیچ اهراگیس
 يهوهق یناجنف شزیم رس و تشگرب هراباک هب هرابود .تسا هدش قافتا نیا ثعاب وا هک درک
 هک دوبن يراک چیه رظن هب و دوب هتفر مه یسیلگنا رتخد ،دوبن اجنآ سلاک رگید .دروخ دنت
 .دشکب زارد شرتسب رد و ددرگرب لته هب هتفرگ یلد اب هک نیا زجهب ،دهد ماجنا
  .تفر و تشادرب ار شهالکو تک ،تخادرپ ار شباسحتروص
 ياضف اهقالتاب راخب .تشاد نایرج اهيوج ياهگنس هولق يالهبال فیثک و وبدب یبآ
 راهچ .درکیم هدولآ ار مدهدیپس ياوه يزرواشک كاخ يهمد و دوب هدرک رپ ار انگاپمک
 هب ناشکچوک ياهمشچ ،یکیرات نیا لد رد .دندش عمج وا رود نامزمه ،یسکات يهدننار
 کید .دوب هدش مخ کید تروص يور جمس اهنآ زا یکی .دیخرچیم اهبیج لابند تعرس
 .دز سپ ار وا تنوشخ اب

 »؟لانیریوک لته ات يریگیم ردقچ«
 ».ریل دص«
 ياهیارک ياهب ربارب ود هک درک داهنشیپ ریل یس اهنآ هب و داد ناکت ار شرس .رالد شش

 ییوگ ،دنتخادنا الاب ار ناشياههناش نامزمه اههدننار اما ،تخادرپیم زور يوت هک دوب
 .دوب یکی همه ياههناش

 ».مامت ریل جنپ و یس« :تفگ اجرباپ کید
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 ».ریل دص«
 :تفگ و تشگرب یسیلگنا هب شنابز کید
 ».مهدیمن ریل لهچ زا رتشیب ؟لیام مین يارب«
 ».دوشیمن ،هن«
 .دش راوس و درک زاب ار اهیسکات زا یکی رد .دوب هتسخ یلیخ
 يهدنخ نآ !لانیریوک لته« :تفگ دوب هداتسیا هرجنپ رانک هک ياهدندکی يهدننار هب
 ».لانیریوک لته ربب ار نم و نک عمج ار هرخسم

 ».درادن ناکما«
 ،درکیم ثحب یسکات ياههدننار اب مه رگید یکی يریینوبنوب رد ولج .دش هدایپ کید
 اهدرم زا یکی هرابود ؛درکیم فیرعت کید يارب ار اهرادیسکات راک شور تشاد الاح هک یکی
 ار وا کید .دزیم فرح تسد و رس يهراشا اب و دوب هدرک هلیپ ،دنابسچ کید هب ار شدوخ
 .دز سپ مکحم

 ».لانیریوک لته مورب مهاوخیم نم«
 ».ریل دص دیوگیم« :تفگ یسیلگنا يهتسکش هجهل اب یمجرتم
 رد هلمج نیا ».وش رود اجنیا زا ورب مه وت .مهدیم ریل هاجنپ وا هب نم .ممهفیم مدوخ«
 یهاگن وا هب .دنام دوب هدرک کیدزن کید هب ار شدوخ رگید راب کی هک یجمس درم نهذ
 .تخادنا نیمز رب رابتناها ياهویش هب ار شناهد بآ و درک

 شتآ ار وا ،نمرخ رب ياهقرج لثم و تفرگ جوا کید ياهتفه کی مشخ و یباتیب ناهگان
 شوگ ریز و تشاذگ ولج یمدق ؛تخیگنارب ،دوب هدروآ شنطو زا دوخ اب هک ار يرورغ و دز
 .دز یلیس درم

 دندناخرچیم اوه رد ار ناشياهتسد ،دندرکیم دیدهت ار وا .دندش عمج کید رود همه
 تسد هنایشان و دوب هداد هیکت راوید هب کید -دندوب شاهرصاحم ددص رد هدوهیب شالت اب و
 و هلمح و یظفل ياوعد و گنج هقیقد دنچ يارب و دیدنخ یمک سپس .درکیم ترپ اپ و
 اهنتشگرب و نتفر مدق دنچ ،نیگمشخ و هریخ ياههاگن ،اهندیبوک نیمز رب اپ ،رثایب شروی
 هدید بیسآ شندب زا ییاج رظن هب ؛داتفا نیمز رب و دروخ يردنکس کید ناهگان .تفای همادا
 اهنآ یکیدزن رد .داتفا نیمز رب هرابود اما دوش دنلب تسد ود يور هک درکیم یعس .دوب
 نیا زا .داد هیکت راوید هب وهایه نیا هب هجوتیب کید .دش عورش يرگید ثحبورج و وهایه
 هک دش هجوتم .دزیم سفنسفن و دوب نیگمشخ یلیخ ،دوب هدش یمارتحایب وا هب هک
 .تسا هدز رس وا زا یهابتشا هک درکیمن رکف اما ،دهدیمن تیمها وا هب سکچیه

 ادیپ ار شهالک .دوش یگدیسر ناشلکشم هب ات دنتفریم لحم يرتنالک هب دیاب اجنآ زا
 رس ات ناگنلناگنل اههدننار اب و تفرگ ار شیوزاب ریز مارآ یکی .دنداد وا تسد هب و دندرک
 .دوب هداد مل راوید هب یفیعض رون ریز حلسم يزابرس .دش یلاخ يرتنالک دراو و تفر نابایخ

 یناورس يارب ار ارجام يهمه ،دوب هتفرگ ار اهنآ ياوعد يولج هک ییاهیجنایم زا یکی
 اب یهاگ زارد تدم نیا رد .درک فیرعت لصفم و ییایلاتیا نابز هب ،دوب هتسشن زیم تشپ هک
 نیهوت و شحف اب اههدننار هک دادیم هزاجا مه یتاظحل و درکیم هراشا کید هب شتشگنا
 شتسد یتدم زا سپ .دادیم ناکت ار شرس یگلصوحیب اب ناورس .دننک یلاخ ار دوخ مشخ
 تشگرب کید هب ور سپس .تشاداو توکس هب ار همه هدیربهدیرب دایرف دنچ اب و درک دنلب ار
 :تفگ و

 »؟يدلب ییایلاتیا«
 ».هن«
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 »؟يدلب يوسنارف«
 ».هلب« :تفگ هسنارف نابز هب و ییورشرت اب کید
 شوگ .یباوخیم و لانیریوک يوریم !نک شوگ نیاربانب« :تفگ هسنارف نابز هب ناورس
 »؟یتسه هجوتم .یهدیم وا هب دیوگیم ردقچ ره هدننار .یتسم امش !نک

 .داد ناکت تفلاخم هب ار شرس رویاد
 ».متسین .هن«
 »؟یتسین ارچ«
 ».تسه مه دایز .مزادرپیمن رتشیب ریل لهچ«
  :تفگ یمسر و کشخ یتلاح اب و داتسیا و دش دنلب ناورس
 شپچ و تسار تسد ناجیه اب ».يروطنیا ،يروطنیا ،ياهدز ار هدننار وت !نک شوگ«
 وا هب دیوگیم ردقچ ره .منکیم تدازآ نم هک تسا بوخ الاح« ،دادیم ناکت اوه رد ار
 ».لانیریوک لته يوریم و یهدیم ریل دص - یهدیم

  .دز لز وا هب یگریخ نامه اب دوب هدمآ مشخ هب يراوخ نیا زا هک کید
 يرتنالک هب ار وا هک دوب يدرم وا يولج .تشگرب رد تمس هب هناکابیب ».بوخ یلیخ«
 .دادیم ناکت دییأت تمالع هب ار شرس و درکیم هاگن کید هب مشچ يهشوگ زا ،دوب هدروآ
 ».مروآیم اج ار هچب نیا لاح لوا یلو ،هناخ موریم نم« :تفگ کید

 شپچ تسد اب و تفر دزیم دنخشین هک يدرم تمس هب و تشذگ حلسم زابرس رانک زا
  .دش نیمز رب شقن درم .دیبوک وا يهناچ هب مکحم یتشم

 ،ینامیشپ يهقرج نیلوا اب هک نیمه اما ،داتسیا وا رس يالاب هنادنمزوریپ ياهظحل دنچ
 ياههبرض سپس ،داتفا نیمز رب ینیگنس يهبرض اب ناهگان .دش هایس شمشچ شیپ ایند
 ياهتخت لثم شاینیب هک درک ساسحا .دمآ دورف شیور و رس رب دگل و تشم يهنامحریب
 لخاد هب و دندیشک ار یکیتسال یشک هکنیا لثم ،دیخرچ هساک يوت شیاهمشچ و تسکش
 شايرایشوه ياهظحل .دش درخ ياهمکچ يهبرض ریز شیاههدند زا یکی .دندنادرگرب شرس
 ندش هتسب اب شیاهچم .تفایزاب ار نآ هرابود ،دندناشن ار وا هک نآ زا سپ و داد تسد زا ار
 شنیمز هب کید هک يایصخش سابل ناوتس .درک تمواقم رایتخایب .دروخ ناکت دنبتسد
 تقد هب ار لامتسد و درکیم زیمت یلامتسد اب ار شاهناچ و دوب هداتسیا ياهشوگ ،دوب هدز
 ور ار شتسد ،تفرگ مکحم ار شدوخ ،دش کیدزن کید هب ؛تشگیم نوخ لابند و دیدیم
  .دز نیمز هب مکحم ار وا و دیشک بقع هب

 .دندروآ شوه هب بآ زا رپ یلطس اب ار وا هک دوب هداتفا نیمز يور تکرحیب رویاد رتکد
 زا و درک زاب یمک ار شیاهمشچ زا یکی .دندرب ناشکناشک ار وا و دنتفرگ هک ار شیاهچم
  .تخانش ار اههدننار زا یکی كانسرت تروص نوخ زا يدولآهم يهیال يالهبال
 ».نراو هزیشود !ریل تسیود .وگب نراو هزیشود هب ،رویسلسکا لته هب ورب« :تفگ یناوتان اب
 »...نعل ،وت .تفاثک وت - یه .ریل تسیود« :تفگ ییایلاتیا هب دعب

 ار وا نانچمه تخیریم کشا نوخ ياههتخل يالهبال زا و درکیم هفرس هک یلاح رد
 یگنس نیمز يور و دندرب یکچوک قاتا هب ار وا ماجنارس .دندیشکیم راومهان نیمز يور
  .دنام اهنت وا و دش هتسب گند رد ،دنتفر اهدرم .دنتخادنا
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 يواکجنک اب و دوب هدیشک زارد شتخت يور بشهمین زا دعب کی تعاس ات نراو هنادرد
 و نییاپ هب هرجنپ زا سپس ؛دناوخیم مر يهرابرد ار دروفارک نیرم ياهناتساد زا یکی
 هالک و دننامقادنق لنش اب هک دندوب حلسم زابرس ود لته يورهبور .تخادنا یهاگن نابایخ
 روانش رگید يوس هب ییوس زا اهنابداب لثم و دنتشاد ياهرخسم و بیجع يهفایق اهکقلد
 هدش هریخ وا هب يدج راهان تقو هک داتفا ینابهگن رسفا دای هب اهنآ ندید اب هنادرد .دندوب
 رگا .دشورفیم رخف اهنآ هب دقهاتوک يداژن نایم رد شدنلب دق رطاخ هب هک یسک لثم ،دوب
 سرت يور زا هنادرد ،»اهنت وت و نم ،میورب مه اب ایب« :تفگیم و دمآیم هنادرد تمس هب
 نیا زا زونه نوچ ،درکیم ساسحا هنوگنیا هظحل نآ رد الاح مکتسد - »!ًامتح« :تفگیم
 .تشاد تشحو سانشان يامن

 هب – تشگرب کید هب ماجنارس و حلسم ياهزابرس هب نابهگن رسفا زا مارآ شرکف
 .درک شوماخ ار غارچ و تفر شباوختخت

 .دش رادیب رد هب نشخ و مکحم يرگنلت يادص زا راهچ تعاس زا شیپ یمک
 »؟تساجنآ یک -هلب«
 ».مادام ،لته رادیارس«
 .درک زاب ار رد دولآباوخ ياهفایق اب و دیشوپ ار شیونومیک
 هداتسرف یسکات .دندرک شاینادنز و هدش ریگرد سیلپ اب .هداتفا رسدرد وت روید تتسود«
 یثکم طایتحا اب  ».تسا هداد ریل تسیود لوق شهب وا هک دیوگیم هدننار ،هدب ربخ وت هب ات
 اوعد سیلپ اب .هداتفا يدب رسدرد وت روید ياقآ دیوگیم هدننار« .دوش دییات شفرح هک درک
 ».هدش یمخز يروجدب و هدرک

 ».نییاپ میآیم نالا«
 نلاس دراو روسناسآ زا هقیقد هد زا دعب و دیشوپ ار شیاهسابل ینارگن و بلق شپت اب
 يرگید يهدننار رادیارس .دوب هتفر اجنآ زا ،دوب هدروآ ار مایپ نیا هک ياهدننار .دش کیرات
 یکیرات تدش زا دنتفریم شیپ هک اهنابایخ يوت .داد وا هب ار نادنز یناشن و درک ادص ار
 بش نایم رادیاپان لداعت رد ،دوب هداتفین راک هب تسرد زونه هک هنادرد باصعا و دشیم مک
 ياهنابایخ رد یهاگ ؛درک عورش ار ياهقباسم هنادرد زور ندمآ الاب اب .دشیم ضبقنم زور و
 ینافوت ،درکیم ثکم ياهظحل يارب نآ يهدنربشیپ لماع هک هاگره اما ،دشیم زوریپ نهپ
 رانک زا یسکات .دشیم عورش رگید راب رون يهتسهآ شزخ و تفرگیم ندیزو يرارقیب اب
 دش يرادمخوچیپ يهچوک دراو اجنآ زا .تشذگ یگرزب يهیاس ریز رد یشورخرپ يهراوف
 يور یسکات ياهخرچ ،دندیچیپیم نآ ياهمخوچیپ هارمه زین اهنامتخاس و اهانب هک
 هدنرادزاب یباتش اب یسکات ناهگان .دندادیم ادص قلتقلت و دندیرپیم نییاپ و الاب اهگنسهولق
 .داتسیا ،دوب نشور ناشرانک زبس و بوطرم راوید اب هسیاقم رد هک ینابهگن کقاتا ود ولج
 و داد ،دوب هتفر ورف يدوبک ِیکیرات رد هک يرادقاط هاگرذگ ریز زا هنادرد ،هظحل نیا رد
  .دینش ار کید دایرف

 اجنیا يایسیلگنا چیه ؟تسین اجنیا ياییاکیرمآ چیه ؟تسین اجنیا يایسیلگنا چیه«
 »!فیثک 1ياهپاو امش تسد زا !ادخ يا – چیه ؟تسین

 وا يادص هرابود .دینش رد هب یگنگ يهبرض يادص هنادرد دعب و دش شوماخ شیادص
  .دش دنلب

 »؟تسین اجنیا يایسیلگنا چیه ؟تسین اجنیا ياییاکیرمآ چیه«
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 هتفشآ و جیگ ياهظحل ،دش طایح دراو و دیود ینالاد تمس هب و درک لابند ار ادص هنادرد
 زابرس ود .درک ادیپ ،دمآیم نآ زا ادص هک ار یکقاتا ماجنارس .دیخرچیم دوخ رود و دوب
  .دیود لولس تمس هب و تشذگ ناشرانک زا تعرس هب هنادرد اما ،دنداتسیا اپرس حلسم

 »؟هدمآ شیپ یلکشم هچ ،کید« :تفگ و دز ادص ار وا
 میاهتسد هب دنبتسد اهیتنعل نیا .دندروآرد هساک زا ار ممشچ« :تفگ هیرگ اب کید
 »...نیا - دنداتفا مناج هب دگل و تشم اب دعب و دندز

 .تشگرب اهزابرس تمس هب مدق کی و دیخرچ قرب لثم هنادرد
 وا يهدنیازف مشخ ربارب رد اهنآ هک دزیم فرح تنوشخ اب نانچ »؟دیدرک راکچ وا اب«
 .دندروخ هکی

 »!ممهفیمن یسیلگنا نم« :تفگ ییایلاتیا نابز هب اهنآ زا یکی
 »!دینکب يراک کی !دینکب يراک کی« :تفگ ازسان دنچ اهنآ هب هسنارف نابز هب
 هکنآ ات تفرگ رب رد زین ار اهنآ و درک رپ ار اضف شسفن هب دامتعا و مشخ زا رپ يادص
 .دندرک دازآ ار دوخ و دندروخ لوو ،دوب هدرک ناشنت هب وا هک یشنزرس يهماج ریز زا ماجنارس

 ».مینکب يراک میناوتیمن میشاب هتشادن روتسد ات ام«
 »!بجع !بجع !بجع« :تفگ ییایلاتیا هب
 يارب ناشیناوتان زا هدنمرش اهنآ اما .درک یلاخ ناشرس رب ار شمشخ هنادرد هرابود

 ،هداد خر یگرزب هابتشا اعقاو هک ساسحا نیا اب و دنتساوخ شزوپ وا زا هنادرد روتسد يارجا
 ار نآ ياهنوگ هب ،داد هیکت نآ هب و تفر لولس رد تمس هب هنادرد .دندرک هاگن رگیدمه هب
 :دز دایرف سپ .درکیم هاگآ شتردق و روضح زا ار کید راک نیا اب ییوگ ،درکیم شزاون

 .دیود دنت و تفر اهزابرس هب ار هرهزمشچ نیرخآ ».مدرگیمرب ،ترافس موریم مراد«
 صخرم وا دوخ يراشفاپ رطاخ هب ار یسکات يهدننار و تفر اکیرمآ ترافس هب اجنآ زا
 ندز گنز راب هس زا سپ .داد راشف ار گنز .دوب کیرات زونه تفریم الاب اههلپ زا یتقو .درک
 .درک زاب ار رد يدولآباوخ یسیلگنا نابرد

 ».نالا نیمه اما – یک ره .منیبب ار یکی مهاوخیم« :تفگ وا هب هنادرد
 ».مینکیمن زاب هن تعاس ات .مادام ،تسین رادیب سکچیه«
 :درب ولج ار تعاس رارقیب

 نادنز وت نالا و دناهدز کتک يروجدب ار ییاکیرمآ کی ...یکی .تسیمهم هلئسم«
 ».تساهییایلاتیا

 »...هن تعاس .تسین رادیب سکچیه«
 دازآ هک دنراذگیمن و ،تسا مرهاوخ رهوش – دناهدروآرد ار شمشچ .منک ربص مناوتیمن«
 اجنآ ،یقمحا رگم ؟یمهفیمن رگم ؟یتسین هجوتم – منزب فرح یکی اب هک تسا مزال .دوش
 »؟ینکیم مهاگن يروجنیا و يداتسیا

 ».مادام منکب يراک چیه ناوتیمن نم«
 »؟یناوتیمن هک ارچ«
 یکی نالا رگا .تسا نایم رد یگدنز و گرم ياپ« .داد شناکت مشخ اب و تفرگ ار شاهناش
 »...دتفایم تیارب يروجان قافتا ،ینکن رادیب ار

 ».مادام ،رادرب نم يور زا ار تتسد و نک فطل«
  :تفگ ینوتورگ يهجهل هب ياهتسخ يادص نابرد رس تشپ و الاب زا



دلارجزتیف تاکسا  

 »؟تسیچ عوضوم«
 :تفگ و دش هدوسآ شلایخ نابرد
 هنادرد هک دنزب فرح وا اب ات تشاذگ بقع یمدق ».هداد له ار نم !اقآ ،تسا مناخ کی«
 رد هدیچیپ ياهدش رادیب باوخ زا هزات ناوج درم ییالاب درگاپ يور .تفر نلاس نایم ات
 ياهنوگ هب شکانسرت يهرهچ .دوب هداتسیا یسراپ يهدشيزودهماخ دیفس ربماشودبر
 هب هیبش يزیچ شناهد رود .دوب هدرم لثم ندوب نشور مغرهب و دوب گنریتروص يداعریغ
 .دیشک یکیرات و بقع تمس هب ار شرس ،دید ار هنادرد یتقو .دوب هتسبهملد غارفتسا

 »؟تسیچ عوضوم« :دیسرپ هرابود
 نایم .درکیم فیرعت شیارب ار عوضوم و تفریم شیپ اههلپ تمس هب همیسارس هنادرد
 گنر و هدیشک شلیبس يور هک تسيدناب شبل رود غارفتسا هک دش هجوتم شناتساد نتفگ
 لیدبت سوباک هب مکمک تروص نیا اما ،تسا گنر یتروص بش صوصخم مرک زا شاهرهچ
 ».دینک دازآ ار کید و دییایب نادنز هب نم اب يروف دیاب« :تفگ و دز داد ناجیه اب .دش

 ».تسین یتسرد راک هک نیا« :تفگ درم
 گنردیب یلو »،هلب« :تفگ و درک تقفاوم وا اب دروآ تسد هب ار وا لد هکنآ يارب هنادرد
 »؟هلب« :دیسرپ

 هک منکیم نامگ« .دوب شیادص رد راکشآ یمارتحایب زا ینحل ».ندرک هلباقم سیلپ اب«
 ».درک دوشیمن يراک چیه هن تعاس ات

 يراک کی دیناوتیم امش نیقیهب اما .هن تعاس ات« :درک رارکت هدزتهب یتلاح اب هنادرد
 ».دننزب ار وا نیا زا شیب هک دیراذگن مکتسد و نادنز دییایب نم اب دیناوتیم !دینکب

 يرگلوسنک و دهدیم ماجنا يرگلوسنک ار اهراک نیا .مینکب ار راک نیا میرادن هزاجا ام«
 ».دوشیم زاب هن تعاس

 هروک زا ار هنادرد و دوب دودحم ،دوب هدش هدیچیپ نآ يور هک ییاهراون اب شتروص تاکرح
 .دربیم رد

 هساک زا ار شمشچ هک دیوگیم مرهاوخ رهوش .منک ربص هن تعاس ات مناوتیمن نم«
 دنت ».منک ادیپ رتکد کی شیارب دیاب .منکب يراک شیارب دیاب !تسیمخز اعقاو -دناهدروآرد
 هب ناوج درم هک تسنادیم نوچ ،دز هیرگ ریز ناهگان .دز فرح مشخ اب و اورپیب و
 يراک لکشم نیا لح يارب دیاب امش« .شیاهفرح هب هن داد دهاوخ خساپ شایگتفشآ
 ».دینک یگدیسر ییاکیرمآ نادنورهش لکشم هب هک تسامش يهفیظو .دینکب

 فعض رطاخ هب ار شرس ییابیکش اب .دوبن ناسآ شکیرحت و دوب یقرش يهنارک لها وا اما
 دیچیپ دوخ رود رتمکحم ار شایسراپ ربماشودبر و داد ناکت وا تیلوئسم كرد رد هنادرد
 .دمآ رتنییاپ هلپ دنچ و

 یناشن اب و نک ادیپ ار وزالوک رتکد نفلت يهرامش و یناشن مناخ نیا يارب« :تفگ نابرد هب
 هدیجنر حیسم يهفایق و درک هنادرد هب ور سپس ».سیونب ذغاک قرو کی يور يرگلوسنک
 ود یسایس طباور لوئسم ترافس یسایس يهبعش ،زیزع مناخ« :تفگ و تفرگ دوخ هب ار
 نامرف تحت رگم ،درادن ياهفیظو چیه نادنورهش زا تیامح يارب و تسایلاتیا و اکیرمآ تلود
 ینادنز و هتشاذگ اپ ریز ار روشک نیا نوناق امش رهاوخ رهوش .هجراخ روما ترازو زا یصاخ
 دناوتیم هک یسک اهنت .دتفیب نادنز هب كرویوین رد ییایلاتیا کی هکنیا لثم تسرد ،هدش
 هتشاد یهیجوت امش رهاوخ رهوش رگا و تسایلاتیا هاگداد ،دهدب نادنز زا جورخ يهزاجا وا هب
 ناتیاپ شیپ یلح هار و دنک کمک امش هب هک دیهاوخب يرگلوسنک زا دیناوتیم امش ،دشاب
 زاب مه هن تعاس و تسییاکیرمآ نادنورهش قوقح زا تیامح لوئسم يرگلوسنک .دراذگب
 »...منکب يراک چیه متسناوتیمن نم ،دوب مه مردارب رگا اتح .دوشیم
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 »؟ینزب گنز يرگلوسنک هب یناوتیم« :درک عطق ار وا فرح هنادرد
 »...راک رس دمآ هن تعاس لوسنک یتقو .مینک تلاخد يرگلوسنک راک وت میناوتیمن ام«
 »؟دیهدب نم هب ار شاهناخ یناشن دوشیم«
 هب و تفرگ نابرد زا ار تشاددای .داد ناکت هن تمالع هب ار شرس هاتوک یثکم زا سپ
 .داد وا تسد

 ».دینک فاعم ار نم مهاوخیم امش زا الاح«
 کسام يور گنرشفنب مدهدیپس ینآ :درک هناور رد تمس هب هنارهام یتکرح اب ار وا
 نوریب ياههلپ يالاب .دمآ نوریب هنادرد سپس .داتفا شلیبس ياهراون يور و هرهچ یتروص
 .دوب هدنارذگ ترافس يوت هقیقد هد .داتسیا رد

 هت صوصخم بوچ اب هک يدرمریپ زجهب ،دوبن ترافس يورهبور ِنادیم رد سکچیه
 اجنآ اما .درک تکرح يرگلوسنک تمس هب و تفرگ یسکات هنادرد .درکیم عمج ار اهراگیس
 دنامهفب اهنآ هب تسناوتن .دندییاسیم ار اههلپ هک هراچیب نز هس زجهب ،دوبن سکچیه مه
 و دیود نوریب رد زا .دمآ شغارس هب ینارگن ناهگان .دهاوخیم ار لوسنک يهناخ یناشن هک
 اب هنادرد اما ،تسنادیمن ار نادنز یناشن هدننار .دربب نادنز هب ار وا هک تساوخ هدننار زا
 نادنز کیدزن ات ار وا »،پچ ،تسار ،میقتسم« ،دوب دلب هک ییایلاتیا يهملک دنچ زا هدافتسا
 دش هجوتم اما .دومیپ ار انشآ يوتردوت ياههچوک يهمه و دش هدایپ یسکات زا اجنامه .درب
 و دش دراو انگاپسا نادیم هب اههچوک زا یکی زا .دنامه لثم اههچوک و اهانب يهمه هک
 ندید اب شبلق .دوب نشور یغارچ هرجنپ تشپ .دید ار سرپسکا نکیرما تکرش نامتخاس
 ار رد يهریگتسد و تشذگ نادیم زا هلجع اب .داتفا شپت هب ولبات يور »نکیرما« يهملک
 هظحل نیا رد .دوب تفه ددع يور هرجنپ تشپ تعاس يهبرقع ،دشن زاب رد اما ،دیشک نییاپ
  .داتفا یلک سلاک دای هب

 هک دوب رویسلسکا يورهبور ياهدرکمد و هفخ يالیو ،تشاد رطاخ هب ار شلته مسا
 هب تشادن ياهقالع زیم تشپ ِنز .دوب هدش هدیشوپ زمرق لمخم ياههچراپ اب شیاههرجنپ
 و دوش یلک سلاک محازم هک دندوب هدادن ار رایتخا نیا وا هب رگید يوس زا – دنک کمک وا
 هک دش نئمطم یتقو ماجنارس ؛دورب وا قاتا هب اهنت هک دادیمن هزاجا مه نراو هزیشود هب
 .درک یهارمه یلک سلاک قاتا ات ار هنادرد تسین راک رد یساسحا ياهطبار

 ندش رادیب زا سپ الاح و دوب هدمآ تسم .دوب هدیباوخ شباوختخت يور هنهرب یلک سلاک
 یهاوخرذع راب دنچ لیلد نیمه هب .دش شایگنهرب يهجوتم ات دیشک لوط ياهظحل دنچ
 تدم نیا مامت رد .دیشوپ ار اهنآ دنت و تفر ییوشتسد هب و تشادرب ار شیاهسابل .درک
  ».هدید یباسح ار نم امتح .ياو« :تفگیم بل ریز

 .دنتفر اجنآ هب و دندرک ادیپ ار نادنز یناشن هرخالاب نفلت دنچ زا دعب هنادرد و وا
 یمک يزابرس .دندوب هتخادنا ینابهگن قاتا رد يایلدنص يور ار کید و دوب زاب لولس رد

 شرس يور يروط ار شهالک و هدز هناش ار شیاهوم ،دوب هتسش ار شتروص ياهنوخ زا
  .درکیم ناهنپ ار يزیچ هک دندوب هتشاذگ

 .درک ندیزرل هب عورش و داتسیا رد يولج هنادرد
 ».مروایب رتکد کی اب ار لوسنک مورب مهاوخیم نم ،دنامیم وت شیپ یلک ياقآ«
 ».دشاب«
 ».شاب تکاس طقف«
 ».دشاب«
 ».مدرگیمرب«
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 رد هک داد هزاجا وا هب لوسنک یشنم .دوب هتشذگ تشه زا تعاس ؛تشگرب يرگلوسنک هب
 ،یگتسخ و یناوتان یپ زا هنادرد و دمآ لوسنک حبص هن تعاس کیدزن .دنیشنب راظتنا قاتا
 زا هک تساوخ وا زا و دش ناشیرپ لوسنک .درک فیرعت لوسنک يارب ار شناتساد هتفشآ
 نراو هزیشود هک تساوخیم رتشیب اما ،دننک يرود بیرغ ياهرهش رد لاجنج و شکمشک
 ات وا هک دناوخ درمریپ ياهمشچ رد يدیماان اب هنادرد -دنامب رظتنم اجنآ و نوریب دورب
 رظتنم هنادرد یتقو .دنک رسدرد نیا دراو ار يرگلوسنک دهاوخیمن تسا نکمم هک ییاج
 یتدم هنوگنیا و دورب کید غارس هب هک تساوخ يرتکد زا نفلت اب ،دنکب يراک لوسنک ات دوب
 زا رفن دنچ و دندوب مه يرگید ناسک راظتنا قاتا رد .تشاذگ رس تشپ ار راظتنا نامز زا
 قاتا زا رفن کی هک ياهظحل رد تعاس مین زا دعب .دندش هدناوخارف لوسنک قاتا هب اهنآ
 دراو و تشذگ یشنم رانک زا روز هب و درمش تمینغ ار تصرف هنادرد ،دشیم جراخ لوسنک
 .دش قاتا

 دناهتخادنا نادنز وت هدرمهمین و دناهدز تشک دصق هب ار ییاکیرمآ کی !تسا روآمرش نیا«
 ».دینکیمن وا هب کمک يارب يراک چیه امش و

 »...مناخ ،نک ربص هظحل کی«
 شدازآ و دییآیم نادنز هب نم اب نالا نیمه امش .ماهدرک ربص یفاک يهزادنا هب نم«
 ».دینکیم

 »...مناخ«
 يزیروربآ رطاخ هب رگا« .تفرگ ار شنابز »...مییاکیرمآ يهعماج زا یمهم يهقبط زا ام«

 رگا .دوشیم شرازگ الاب عجارم هب امش یتوافتیب نیا هک مراد نیقی – میناوتیم ام ،دشابن
 رتشیب امش یلو ،تشذگیم شايدازآ زا اهتعاس نالا ،دوب ییایناتیرب نم رهاوخ رهوش
 ».تسیچ امش يهفیظو هکنیا ات درک دهاوخ يرکف هچ سیلپ هک دینارگن

 »...مناخ«
 ».ایب نم اب يروف و شوپب ار تهالک«
 ،دوب شیاهقرو ندز مه هب و کنیع ندرک زیمت لوغشم هک لوسنک يارب هالک هب هراشا
 ؛داتسیا وا رس يالاب ،دش دنلب ییاکیرمآ نز :درادن هدیاف هک درک تباث وا هب .دوب يرادشه
 هراق کی زا ،هتسکش ار داژن کی يراکتسرد رمک هک ياهنادنمزوریپ یقطنمریغ مشخ
 لوسنک يارب دوب هدرک ناشیریش ردام ار تلود و هتخاس اهدنمتورث يارب یهاگراوخریش
 .دش زوریپ دربن نیا رد هنادرد .دز گنز شنواعم هب رابجا هب اما ،دش مامت نارگ رایسب

 
 .دوب هتسشن ،دیباتیم نورد هب ینابهگن قاتا يهرجنپ زا هک باتفآ ياهوترپ ریز کید
 اب کید .دتفیب یقافتا دندوب رظتنم یگمه و دندوب وا اب حلسم ياهزابرس زا رفن ود و سلاک
 اههفایق نیا .هاتوک ییالاب بل اب ینکسات ياههدازاتسور ؛دید ار اهزابرس مشچ کی ِمک دید
 یناویل شیارب ات داتسرف ار اهنآ زا یکی .داد طبر شیپ بش محریب تادوجوم هب دشیمن ار
 .دروایب وجبآ

 يانعم شیارب هثداح ياهظحل و داد تسد وا هب يرسکبس ساسحا وجبآ ندیشون اب
 رتخد رس ریز هعجاف نیا يهمه هک درکیم ساسحا سلاک .تفرگ يزیمآهنعط یخوش
 هتفر اجنآ زا هثداح زا شیپ تقو یلیخ كرتخد هک تشاد نیقی کید اما ،تسیسیلگنا
 شباوختخت يور ار وا نراو هزیشود هک دنک نوریب شرس زا ار رکف نیا تسناوتیمن سلاک .دوب
 .هدید هنهرب

 .درکیم یتیلوئسمیب و هانگ ساسحا تدش هب و دوب هدرک شکورف یمک کید مشخ
 مهم شیارب تسناوتیمن زیچچیه رگید هک دوب دب و تشز نانچ ،دوب هداتفا شیارب هک یقافتا
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 وا هب يدیماان ساسحا دوب رسیمان نیا نوچ و دریمب هثداح نیا رطاخ هب هک نیا رگم ،دشاب
 هدومزآان تیعضو نیا رد و دوب دهاوخ یتوافتم مدآ دعب نآ زا هک تسنادیم .داد تسد
 چیه .تشاد تسد ادخ ارجام نیا رد ییوگ .تشاد شدیدج دوخ هب تبسن یبیرغ ساسحا
 ،دوشیم شایگدنز زا یشخب نیا ،دشخبیم یتقو ؛دباترب ار ریقحت دناوتیمن یلقاع ییایرآ
 نکممان کید يارب هک يزیچ -دنکیم گنسمه ،هدرک شریقحت هک یسک ای يزیچ اب ار دوخ
 .دوب

 یناوتس .دنام تکاس و داد ناکت ار شرس کید ،دز فرح رفیک يهرابرد سلاک یتقو
 و دندیرپ ناشیاج زا اهنابهگن .دش قاتا دراو ،درم هس لثم ،هدروخالج و سکاو ،هدیشکوتا
 شیاهزابرس هب یخلت و دنت هاگن و دش وجبآ یلاخ یطوق يهجوتم ناوتس .دنداتسیا رادربخ
 ینابهگن قاتا زا وجبآ یطوق ندرب نوریب راک نیلوا ،دش داجیا وا رد ياهزات ساسحا .تخادنا
 .دیدنخ و درک هاگن سلاک هب کید .دوب

 تمس هب مه اب همه و دیسر هار زا نوسناوس مسا هب ياهتسخ ناوج درم ،لوسنک نواعم
 اهنآ رس تشپ زابرس ود و دندوب هتفرگ ار کید ياهوزاب نوسناوس و سلاک .دنتفر هاگداد
 ار شهالک کید .دوب غولش اههچرازاب و اهنادیم ؛دوب يدولآرابغ و گنردرز حبص .دنتفریم
 ندیود هب راداو ار همه و تشادیمرب دنت و دنلب ياهمدق و دوب هدیشک نییاپ شرس يور
 باتش نیا هب و دناسر وا هب ار دوخ ناود ناود هاتوکاپ ياهزابرس زا یکی هکنیا ات درکیم
 .درک لح ار لکشم نیا نوسناوس .درک ضارتعا

 »؟هن ،مدش امش ییوربآیب ثعاب نم« :تفگ ییورشوخ اب کید
 دیاش .یهدب تسد زا ار تناج یناوتیم اهییایلاتیا اب اوعد وت« :تفگ سرت اب نوسناوس

 ،يدوب ییایلاتیا رگا و تسین روط نیا هشیمه یلو ،يربب ردب ملاس ناج دنارذگب راب نیا
 »!ینادنز هچ و يدیشکیم ینادنز یهام ود -یکی

 »؟ياهدوب نادنز وت لاح هب ات«
 .دیدنخ نوسناوس
 تسود رایسب ناوج .دیآیم مشوخ درم نیا زا نم« :تفگ و درک یلک سلاک هب ور کید«
 هب مه شدوخ هک مدنبیم طرش اما ،دهدیم ار اهدنپ نیرتهب اهمدآ هب و تسياینتشاد
 ».هدوب ینادنز اههتفه ینامز دیاش .هداتفا نادنز

 .دیدنخ مه زاب نوسناوس
 ».دنايروطچ مدرم نیا ینادیمن وت .یشاب بقارم دیاب هک تسا نیا مروظنم«
 و یتنعل نفعتم ياهمدآ .دنايروطچ منادیم نم« :تفگ يدنت اب و دیکرت شاهدقع کید

 »؟دیدش هجوتم« :تشگرب اهزابرس هب ور دعب ».زیگناترفن
 هاگداد رد ولج هک متفگ تنزرهاوخ هب .مورب دیاب رگید نم« :تفگ يروف نوسناوس
 تراتفر بقارم دیاب .دنیبیم ار وت نامتخاس نیا يالاب يهقبط وت ناملیکو – تمراذگیم
 ».یشاب

 يهدنیآ وت هک منکیم ساسحا .منونمم یلیخ« .داد تسد وا اب هنابدؤم کید ».ظفاحادخ«
 »...يراد یناشخرد

 دوخ هب ار کشخ و یمسر يهفایق نآ هرابود و تفر دنت و دز دنخبل رگید راب نوسناوس
 .تفرگ

 ياههرجح هب هک دوب ییاههلپ هار طایح تمس راهچ ره رد .دندش هاگداد طایح دراو هیقب
 هاگداد طایح نایم ياهنزهسرپ زا یعمج ،دنتشذگ مچرپ ولج زا یتقو .تفریم الاب يهقبط
 .هدننکراوخ و نیگمشخ ییاهادص ،دندرک وه ار اهنآ و دنتخادنا هار هب دایرف و داد
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 »؟تسیچ عوضوم« :دیسرپ هدزتهب کید
 .دش شوماخ اهادصورس و تفگ يزیچ اهدرم زا یهورگ هب اهزابرس زا یکی
 يارب اکیرمآ يرگلوسنک ِشوپهدنژ ییایلاتیا لیکو .دندش هاگداد دراو شناهارمه و کید
 ياپ زا يدرم .دندنام رظتنم ياهشوگ رد سلاک و کید و دز فرح یضاق اب يزارد تدم
 نایم يوهایه و ادصورس تلع یسیلگنا نابز هب و دمآ اهنآ تمس هب طایح هب ور يهرجنپ
 هتشک ار وا ،هدرک زواجت ياهلاس جنپ رتخد هب یتاکسنارف نایموب زا یکی .داد حرش ار طایح
 نامگ اهنآ – دنروایب هاگداد هب ار وا هک دندوب رظتنم مدرم و دوب شاهمکاحم زور زورما ،دوب
 .تسا درم نامه کید هک دندوب هدرک

 هب وت هک تسا دقتعم هاگداد« :تسا دازآ رگید هک تفگ کید هب لیکو دعب هقیقد دنچ
 ».ياهدش هیبنت یفاک يهزادنا

 »؟هچ يارب هیبنت !؟یفاک« :دز دایرف کید
 ».ینکب يراک چیه یناوتیمن نالا وت .میورب ایب« :تفگ وا هب سلاک
 »؟مدرک اوعد یسکات يهدننار دنچ اب هکنیا زجهب ،ماهدرک راکهچ نم رگم یلو«
 تسد ياوه هب و یتفر هاگآراک تمس هب وت هک دناهدش یعدم اهنیا« :داد باوج لیکو
 »...يدز شکتک وا اب نداد

 رد – منزب ار وا مهاوخیم هک متفگ منزب تسد وا هب هکنآ زا شیپ نم !دنیوگیم غورد«
 ».تسا هاگآراک هک متسنادیمن نمض

 ».يورب هک تسا رتهب« :تفگ يراشفاپ اب يرگلوسنک لیکو
 .دنتفر نییاپ اههلپ زا و تفرگ ار شیوزاب سلاک ».میورب ایب«
 میوگب اهنآ هب مهاوخیم .منزب فرح مدرم نیا يارب مهاوخیم نم« :تفگ دایرف اب کید
 »...مدوب نم دیاش .مدرک زواجت هلاس جنپ رتخد هب يروطچ هک

 ».میورب ایب«
 تساوخیمن شلد کید اما .دوب کید رظتنم و دوب هتسشن یسکات يوت يرتکد اب هنادرد

 مولعم شسوبع يهفایق زا .دیآیمن ششوخ مه رتکد زا هک درکیم ساسحا و دنک هاگن وا هب
 ياهکیلوتاک نآ زا ،دش کیدزن وا هب ناوتیمن هجو چیه هب هک تسییاهییاپورا نآ زا دوب
 شدوخ هاگدید زا هاتوک دوب هدمآ شرس رب هک ار ییالب کید .سدقمهکشخ يارگقالخا
 رتکد .دیشک زارد لانیریوک لته رد شباوختخت يور .دزن یفرح سکچیه اما ،درک فیرعت
 اج ار شاهتسکش ياهتشگنا و هدند ،ینیب .تسش ار شتروص برچ قرع و اهنوخ يهیقب
 کید .تسب مخز ياهراون اب ار شمشچ و درک ینوفعدض ار رتکچوک ياهمخز .تخادنا
 باوخ هب نیفروم اب .یبصع يژرنا زا رپ و دوب رایشوه زونه نوچ ،تساوخ نیفروم یمک
 نادنملاس يهناخ زا ینز ات دنام وا شیپ هنادرد یلو دنتفر اجنآ زا سلاک و رتکد ؛تفر
 تبسن شایقالخا يرترب زا اما ،دوب یتخس بش هنادرد يارب بش نآ .دسرب هار زا یسیلگنا
 هتبلا ،دندوب وا زا رترب یقالخا رظن زا الاح ،دوب هچره کید يهتشذگ .دوب لاحشوخ کید هب
 .دروخب ناشدرد هب تسناوتیم کید هک نامز نآ ات

 
1.Wop  ياهتیاور .دنتفگیم اهییایلاتیا هب اهییاکیرمآ ،متسیب نرق زاغآ زا هک تسیمسا 
 نیا يهشیر هک تسا نیا رتهتفریذپ همه زا .دناهدروآ يراذگمان نیا يهشیر يارب ینوگانوگ
 هک دندقتعم یهورگ .دهدیم راکهبت ینعم ایلاتیا بونج يهجهل رد هک تسا guappo هژاو
 متسیب يهدس لوا ياهههد نارجاهم .تسا )ییاسانش يهگربیب( With Out Paper فورحرس
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 اهییایلاتیا لیلد نیمه هب و دنتشادن ییاسانش يهگرب ،دندوب ییایلاتیا رتشیب هک اکیرمآ هب
 .دندش فورعم Wops هب روشک نیا رد
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 .درک ریگلفاغ ناشهچوک رس ار شرهوش سویروگیرگ یتیک مناخ
 ناشن و دزیم سفنسفن اما ،دیسرپ تمیالم اب ار لاؤس نیا »؟دوب بوخ شلاح لوکین«
 هتشاد هگن شنابز كون ار شسرپ نیا دسرب شرهوش هب ات هدیودیم هکیلاح رد هک دادیم
 .تسا

 .درک هاگن وا هب هدزتفگش ستنارف
 »؟مزیزع ،یسرپب ار نیا هک دش ثعاب يزیچ هچ .تسین ضیرم لوکین«
 ».تسا دب شلاح مدرک رکف – ینزیم رس شهب دایز«
 ».مینزیم فرح شاهرابرد هناخ میدیسر یتقو«
 يرادا نامتخاس رد ستنارف يهعلاطم تعاس .درک تقفاوم وا اب يونشفرح يور زا یتیک
 یتیک و ستنارف ؛دندوب لوغشم نمیشن قاتا رد هناخرس ملعم اب مه اههچب و دوب هدش مامت
 .دنتفر ناشباوخ قاتا و الاب يهقبط هب

 نم .مزیزع دیشخبب ،ستنارف دیشخبب« :تفگ دنزب یفرح ستنارف هکنآ زا شیپ یتیک
 اههفیظو نیا هب و مسانشیم ار میاههفیظو نم .منزب ار فرح نآ هک متشادن یقح چیه
 ».تسيدب ساسحا کی لوکین و نم نیب اما .منکیم راختفا

 نحل ».دننکیم یگدنز افص و حلص رد ناشکچوک يهنال رد اههدنرپ« :دیرغ ستنارف
 و رتدنک متیر اب ار شروتسد هک دش نآرب و تفای شساسحا اب بسانمان یمک ار شیادص
-هداتفااپشیپ نیا هب تسناوتیم رلماد رتکد ،شقباس سیئر هک ياهنوگ هب ،دنک رارکت رتمیالم
 افص – و حلص رد – ناشکچوک – يهنال – رد – اههدنرپ« .دهدب یصاخ تیمها فرح نیرت

 »!دننکیم – یگدنز –
 یهاتوک لوکین هب زیمآمارتحا راتفر زا هک يدیدن تقوچیه وت و منکیم كرد ار نیا نم«
 ».منک

 دیاش -تسا رامیبهمین لوکین .ینکیم یهاتوک میلس لقع زا هدافتسا رد هک منیبیم یلو«
 اهتقو یضعب ؛درک ثکم یمک ».ملوئسم نم کید دوبن رد .دنامب رامیب شرمع يهمه يارب
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 یگدروخامرس کید هک دمآ یفارگلت مر زا زورما« .درکیم ناهنپ یتیک زا ار يربخ ،یخوش هب
 ».دنکیم تکرح هناخ تمس هب ادرف و هتشاد

 :تفرگ یپ یصخش رتمک ینحل اب ار عوضوم ،دش تحار شلایخ هک یتیک
 هب شايرامیب زا طقف وا -درادن لکشم دننکیم رکف همه هکردقنآ لوکین نم رظن هب«
 -وت بوبحم جملات امرون لثم ،درکیم راک امنیس رد دیاب .دنکیم هدافتسا تردق رازبا ناونع
 ».دنراد هقالع نآ هب ییاکیرمآ ياهنز يهمه هک يراک

 »؟تسا ملیف رگیزاب جملات امرون هک دوشیم تايدوسح«
 »!هاوخدوخ ،دنهاوخدوخ اهنآ .مرادن تسود ار اهییاکیرمآ نم«
 »؟يراد تسود ار کید«
 رکف نارگید هب وا ،تسا توافتم وا« .درک فارتعا تیعقاو نیا هب ».مراد تسود ار کید«
 ».دنکیم

 ینتشادتسود يارو دیاب جملات امرون ،جملات امرون روطنیمه و :تفگ دوخ اب ستنارف
 امرون ؛دنک يزاب هناقمحا ياهشقن هک دناهدرک راداو ار وا .دشاب یفیرش و بوخ نز شندوب
 .تسا راختفا يهیام وا اب ییانشآ هک دشاب ینز دیاب جملات

 هار رد یبش ستنارف هک دوب یحضاو حبش امرون .دوب هدرک شومارف ار جملات امرون یتیک
 .دوب هدرک تیذا تخس شرطاخهب ار وا امنیس زا تشگرب

 فعض نیا و درک جاودزا شلوپ رطاخهب لوکین اب کید« :تفگ و تشگرب لوکین هب هرابود
 ».يدرک هراشا عوضوم نیا هب بش کی وت دوخ -دوب وا

 ».يدش هاوخدب وت«
 ام یتفگ هک روطنامه .مدزیم ار فرح نیا دیابن نم« :تفگ و درک ینیشن بقع یتیک
 -هک دنکیم راتفر يروط لوکین یتقو اما .مینک یگدنز مه اب اههدنرپ لثم میناوتب دیاب همه
 رد ار شسفن ییوگ،دشکیم بقع ار شدوخ نم ندید اب لوکین یتقو هک تسا نیا مروظنم
 هک يروط نیا ،مهدیم وب نم راگنا هک دنکیم دومناو يروج و ...دنکیم سبح شاهنیس
 ».درک یگدنز اههدنرپ لثم دوشیمن

 درکیم ییوجهفرص و درکیم شدوخ ار شیاهراک رتشیب وا .درک نایب ار یتیعقاو یتیک
 ار شریز سابل رابود بش ره هک دیرخ لها ییاکیرمآ رتخد .دیرخیم سابل مک یلیخ و
 يوب ،دشیم هجوتم ار يزورید قرع يوب یتحارهب یتیک هب ندش کیدزن اب ،درکیم ضوع
 ستنارف يارب وب نیا .دوب نآ زا لصاح یگدیشرت يوب و تمحزرپ راک روآدای هک یکاینومآ
 ياهدرکمگ و دشیم نآ يهجوتم ،دوبن وب نیا رگا و دوب یعیبط یتیک يوم دنت يوب لثم
 سابل وا هب هک اهنآ ناتشگنا يوب زا و دوب اهراتسرپ اب یکدوک زا هک لوکین يارب اما ؛تشاد
 .درکیم شلمحت دیاب هک دوب ياهجنکش وب نیا ،تشاد ترفن ،دندناشوپیم

 هک درادن تسود وا ،اههچب دروم رد نمض رد« :داد همادا شیاهفرح هب نانچمه یتیک
 :دش هتسخ اهفرح نیا زا ستنارف اما »...دننک يزاب ام ياههچب اب شیاههچب

 ناتسرامیب نیا لوپ ام نوچ ،دنزب هبرض نم راک هب دناوتیم اهفرح نیا !رادهگن ار تنابز«
 ».میروخب راهان میورب ایب .مینویدم لوکین هب ار

 هک دروآ شدای هب ستنارف فرح نیرخآ اما ،دوب هدیجنسن شمشخ هک دش هجوتم یتیک
 اب لوکین زا ار شترفن دعب هتفه کی بیترت نیدب ،دنتسه مه رگید رادلوپ ياهییاکیرمآ
 .درک نایب ون یتارابع



دلارجزتیف تاکسا  

 توعد ماش ینامهم هب ار رویاد يهداوناخ ستنارف و یتیک ،رفس زا کید تشگزاب زا سپ
 يادص زونه .تسب ناشرس تشپ ار رد یتیک و دنتفر يدورو رد ات اهنآ اب ماش زا دعب .دندرک
 :تفگ ستنارف هب یتیک هک دمآیم هچوک زا ناشياپ

 »!یشایع هتفر هک تسا مولعم ؟يدید ار کید ياهمشچ رود«
 زا رذگ ماگنه .تفگ نم هب ار شتلع تشگرب هک نیمه .ورن دنت دایز« :تفگ ستنارف
 يهشرع يور ییاکیرمآ ياهرفاسم .هتشاد ینزتشم يهقباسم یتشک يوت ،سلطا سونایقا
 ».دنهدیم ینزتشم يهقباسم مه اب یلیخ یتشک

 ناکت درد زا دناوتیمن ار شیاهتسد زا یکی .مدرک رواب نم و یتفگ وت« :تفگ هنعط هب
-هدیشارت ار مخز رود ياهوم هک تسا صخشم – تسه شاهقیقش يور مه مخز کی و دهدب
 ».دنا

 .دوب هدشن تایئزج نیا يهجوتم ستنارف
 ناتسرامیب يارب اهزیچ روجنیا ینکیم رکف ؟ینکیم رکف هچ« :تفگ همادا رد یتیک
  رابدنچ نم هتشگرب هک يزور زا ؟تسین دب ،دمآیم شزا بشما هک یلکلا يوب ؟تسا بوخ
 ».ماهدش وب نیا يهجوتم

 و دروآ نییاپ ار شیادص ،دنک حرطم تساوخیم هک یعوضوم نزو ینیگنس اب بسانتم
 ».تسین يدج مدآ نآ رگید کید« :تفگ

 .داد ار شباوج باوخ قاتا يوت .تفر الاب اههلپ زا و تخادنا الاب ار شیاههناش ستنارف
 اهزور نیا هک ییاهنآ يهمه نایم رد .تسا مدآ نیرتشوهاب و مدآ نیرتيدج نیقیهب وا«
 زا رتشوهاب -هدش هتخانش نیرتشوهاب کید ،دناهتفرگ يژولوتاپورون صصخت خیروز وت
 ».مشاب مرمع مامت رد مناوتب نم هکنآ

 ».تسا روآمرش«
 یلیخ لکشم هک ار ینارامیب .تسا روآمرش تیعقاو نیا ندرکن لوبق و -تسیتیعقاو«
 فرح یصصخت يهتشر نیا رد زونه شیاهباتک .متسرفیم کید شیپ ،دنراد ياهدیچیپ
 رکف اهوجشناد رتشیب .سرپب یهاوخیم هک یکشزپ يهناخباتک ره زا و ورب -دننزیم ار لوا
 ».دشاب هدمآ اکیرمآ زا یلماک مدآ نینچ هک دننکیمن رواب -تسیسیلگنا وا هک دننکیم
 :تفگ ینابرهم اب دعب و دز يرغ بل ریز ،تشادیمرب شیاکتم ریز زا ار شاهماژیپ یتقو
 ».يراد تسود ار کید وت مدرکیم رکف -یتیک ،ینزیم فرح يروطنیا ارچ ممهفیمن«

 .يراوتسا هک ییوت نیا .ینکیم ار اهراک يهمه هک ییوت نیا !تسا روآمرش« :تفگ یتیک
 ».تسا شوگرخ يهقباسم رخآ رگید الاح نم رظن هب و – تسا تشپكال و شوگرخ تیاکح

 »!چُن ،چُن«
 ».ییوگیم تسار وت ،بوخ یلیخ«
 :تفگ و داد راشف نییاپ تمس هب دنت ار اوه شتسد فک اب ستنارف
 »!نک شمامت«
 شیپ یتیک .دندرک لدبودر اههدننکهرظانم لثم ار ناشیاهرظن اهنآ هک دش نیا هجیتن
 و ،دوتسیم هشیمه هک یسک ،هدرک يوردنت یلیخ کید يهرابرد هک درک فارتعا شدوخ
 .درکیم شکرد و تخانشیم ار یتیک شزرا و ردق هک یسک ،دوب هدزتفگش شیاهراک زا
 نیا رب زگره رگید ،درک ادیپ یتیک ياهفرح بذج و مضه يارب یتصرف یتقو ستنارف اما
 نیا هب تقوچیه هک دناریذپ دوخ هب نامز تشذگ اب و تسيدج یمدآ کید هک دوبن رواب
 .تسا هتشادن داقتعا عوضوم
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 کید وا تیاور رد -درک فیرعت لوکین يارب هدشيراکتسد ار مر يهعجاف يارجام کید

 هب تسناوتیم وا .دوب هدش یمخز و هتفاتش یتسم تسود تاجن هب یتسودناسنا يور زا
 شایفنم ریثأت رطاخ هب ار ناتساد کید هک دیمهفیم هنادرد اریز .دنک دامتعا نراو هنادرد
 ،تشاذگ وا دوخ يور هک ياینالوط ریثأت ربارب رد همه اهنیا اما .تسا هدرک ضوع لوکین رب
 .دوبن مهم نادنچ

 اما ،دوش ادج وا زا دش نآ رب ستنارف هک دز هبرض شراک هب نانچ دیدش یشنکاو اب کید
 دناوخ یتسود دوشب هک ار يایتسود چیه .تفاییمن وا اب تفلاخم عورش يارب یساسا چیه
 و دناریذپ دوخ هب ستنارف نیاربانب -دوش هتخیر ینوخ رگم ،درب نیب زا هتعاسکی ناوتیمن
 هدرک رفس یتعرس نانچ اب ساسحا و شناد ،شوه رظن زا کید هک درک شرتریذپرواب مد ره
 یگژیو ناونع هب رتشیپ هک دوب يداضت نیا – تسا هدرک درخ ار وا رفس نیا ياههزرلسپ هک
 .دوب هتشذگ لپ زا شرخ رگید الاح .دمآیم باسح هب اهنآ يهطبار رد یمهم

 ییادج گنهآ نیلوا و دبایب یبسانم تصرف ستنارف ات دیشک لوط هم هام ات همه نیا اب
 :تفگ هک دوب هتسشنن زونه .دمآ وا راک رتفد هب هدیرپگنر و هتسخ رهظ رس کید .دنزب ار

 ».تفر مه وا ،بخ«
 »؟درم«
 ».داتسیا شبلق«
 دنمرنه نز اب یپردیپ بش هس .تسشن رد رانک یلدنص يور هتسخ و كاله کید

 میسقت يارب ارهاظ ،دوب هدش وا قشاع و دوب هدنام هتسبهملد ياهمخز زا رپ و ناشنومانیب
 ور شیپ فرژ یکیرات هب تسناوتیم هک رون زا ییوسروک ندنابات يارب عقاوهب اما ،وا نیلانردآ
 .دناباتب

 :تفر يرگید رکف هب شنهذ دنت ،وا ساسحا زا نادردق ياهزادنا ات ستنارف
 عیام .تفگ دنهاوخن نیا زا ریغ يزیچ مه »اهنمرساو« يهمه .دوب یبصع سیلفیس«

 »...شایعاخن
 تساوخیم يدج روط نیا وا رگا .ینزن مه ار شفرح هک تسا رتهب ،ایادخ هآ .نک شلو«
 ».دشاب تساوخیم وا هک روطنآ راذگب ،دربب روگ هب شدوخ اب ار شزار هک

 ».ینکن راک زور کی هک تسا رتهب وت«
 ».تسا نیمه مه مدوخ میمصت ،شابن نارگن«
 نآ ياهردارب يارب هک یفارگلت يور زا ار شرس ؛دز ار شاییادج گنهآ نیلوا ستنارف
 »؟يورب کچوک رفس کی هب یهاوخیم ای« :تفگ و درک دنلب ،تشونیم نز

 ».هن الاح«
 ییایلش کی اب رهظ ات حبص زا .نازول وت تسا ضیرم کی .تسین یحیرفت رفس مروظنم«
 »...میدز فرح ینفلت وا يهرابرد

 ».داد شلوط ردقنیا نیمه يارب ،دوب يوق و عاجش یلیخ یتنعل ،نز نیا« :تفگ کید
 هک دیشخبب« .درک روجوعمج ار شدوخ کید و داد ناکت ار شرس يزوسلد اب ستنارف
 ».مدرک عطق ار تفرح

 دناوتیمن ردپ -تسا شرسپ اب يردپ لکشم -تسا عونتم راک کی عقاو رد یکی نیا«
 ».دنیبب ار شرسپ و اجنآ دورب یکی هک هتساوخ .اجنیا دروایب و دنک راداو ار شرسپ

 »...نازول ییوگیم یتقو ؟ییارگسنجمه ؟لکلا هب دایتعا ؟تسیچ لکشم«
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 ».لکشم دنچ زا یبیکرت«
 »؟تسا راک رد مه لوپ .موریم ،دشاب«
 مزال رگا دعب ،ینامب اجنآ زور هس ات ود هک نک باسح نیا يور .دایز یلیخ منکیم رکف«
 و نکن هلجع ،تروص ره رد .شروایب تدوخ اب دراد تبقارم هب زاین رسپ يدید رگا دعب ،دش
 ».نک یطاق مه اب ار حیرفت و راک ؛ریگن تخس

 روینیس اب یبوخ يهیحور اب و دوبن هتسخ رگید راطق رد باوخ تعاس ود زا سپ کید
 .درک وگوتفگ دادیس يا ودراپ

 رظن زا هداوناخ يهدنیامن ِدایز ناجیه دراوم رتشیب رد .دندوب مه لثم همه اههرواشم نیا
 :تشادن قرف نارگید اب مه یکی نیا .دوب بلاج رامیب دوخ تیعضو يهزادنا هب یسانشناور
 مامت اب ياهدازفارشا ،يرتسکاخوم يهفایقشوخ ِییایناپسا ،لایر دادیس يا ودراپ روینیس
 ناتساد و دزیم مدق نیگمشخ ،سدنوم سیورت لته رد شقاتا يوت ،تردق و تورث تاناکما
 .درکیم فیرعت شباصعا رب يراهم چیهیب ،تسم ینز لثم ار شرسپ

 ِگنیک جلاک رد ،دوب هارمگ وراه رد وا .تسا هارمگ مرسپ .ماهدیسر ییاهن يهجیتن هب نم«
 رتشیب زور هب زور ،لکلا نیا مه الاح .تسین وشبتسرد و تسا هارمگ وا .دوب هارمگ جیربمک
 شیامزآ ار یهار ره .دوشیم رتهارمگ زور ره و ،تسیمدآ روجهچ وا هک دوشیم مولعم ام هب
 ار ایناپسا رود وا اب هک میدرک هدایپ یحرط کی تسا نم تسود هک يرتکد اب -ماهدرک
 هب دنتفریم مه اب دعب و درکیم قیرزت وکسیسنارف هب دیرتناک زا زود کی بش ره .دندرگب
 ياهجیتن چیه لک رد اما ،دوب رثؤم هتفه کی طقف رظن هب همانرب نیا -ولدروب فورعم يهناخیم
 هب شاتشگنا اب »...ییوشتسد نیمه وت ،قاتا نیمه رد شیپ يهتفه هرخالاب .تشادن
 قالش اب و دروآرد ار شسابل رمک ات هک مدرک راداو ار وکسیسنارف...« :درک هراشا ییوشتسد
 »...شمدز

 :درک ندز فرح هب عورش کید .تسشن و دش هتسخ دایز ناجیه زا
 کید »...هدوب ياهدوهیب راک مه ایناپسا هب رفس -يدرک هک هدوب ياهناقمحا راک نیا«
 نومزآ نینچ هب نت يروهشم کشزپ هک دوب نیا زا شاهدنخ -درک راهم ار شاهدنخ تخس
 چیه میناوتیمن اهکشزپ ام دراوم نیا رد هک میوگب امش هب دیاب ،روینیس -« !هداد یماخ
 يراکمه اب ،میسرب یتیقفوم هب میناوتیم اهتقو رتشیب لکلا ندیشون يارب .میهدب یلوق
 يهرابرد هک ممهفب و منک بلج ار شدامتعا و منیبب ار ترسپ هک تسا نیا راک نیلوا .بسانم
 ».تسا هاگآ ردقچ عوضوم نیا

 .تسشن لته ناویا رد ،دوب رایشوه و هفایقشوخ ،هلاس تسیب یناوج هک وا اب کید
 تلد و ؟دوشیم رتدب دراد عضو هک ینکیم رکف .منادب ار ترظن مراد تسود ،ناوج«
 »؟ینکب يراک عضو نیا يارب هک دهاوخیم

 ».متحاران یلیخ نم .دیاش ،بخ« :تفگ وکسیسنارف
 »؟ندوب يداعریغ رطاخهب ای تسا لکلا رطاخهب ینکیم رکف«
 ناهگان - دوب يدج یتدم ».تسا لکشم نیا زا یشان لکلا هب شیارگ منکیم رکف«
 گنیک رد .تسا هدننکدیماان« :تفگ و دش وا یندشنراهم يهدنخ ثعاب يرادهدنخ عوضوم
 تشاد میارب هک ياهجیتن اهنت ایناپسا هب رفس نآ .مدوب فورعم یلیش يهکلم هب نم جلاک
 ».دروخب مه هب ملاح اهنز ندید زا هک دوب نیا

 :تفگ و تفرگ ار وا ولج يدنت اب کید
 ».مهدیم رده ار متقو مراد و منک تکمک مناوتیمن نم سپ ،یشوخ لچه نیا وت رگا«
 ناوج نیا رد ».مرازیب مه رگید ياهمدآ رتشیب زا نم -منزب فرح هدب هزاجا ،هن«
 رد اما .دوب هدش لدبت شردپ ربارب رد يدج یگداتسیا هب الاح هک تشاد دوجو يایگنادرم
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 رد هنیمز نیا رد وگوتفگ ماگنه اهارگسنجمه يهمه هک دوب ینیدامن يدنر شهاگن
 .دننکیم داجیا ناشهاگن

 و راک نیا يور ار تایگدنز .یکلجریز دوشیم شتلاح نیرتهب رد« :تفگ کید
 رگید دیفم و یعامتجا ياهراک يارب یفاک نامز و يژرنا و ،تشاذگ یهاوخ شیاهدمایپ
 ینک راهم ار تایتسرپتوهش دیاب ،يوش ورهبور ایند اب یهاوخیم رگا .دنام دهاوخن تیارب

 »...دنزیم نماد لکشم نیا هب هک ار لکلا ندیشون ،زیچ ره زا شیپ و –
 یتعاس .دوب هداتفا رود یلصا ثحب زا هک دوب ياهقیقد هد و دزیم فرح رایتخایب کید
 فرح وا ياهيزاورپدنلب يهرابرد و یلیش رد وکسیسنارف يهناخ يهرابرد قایتشا اب رگید
 يهیواز زا ریغ هب ،ایاوز يهمه زا ار یتیصخش نینچ تسناوت راب نیتسخن يارب کید .دندز
 وکسیسنارف هک هدش ثعاب ییاریگ و ییابرلد نیمه هک درک رکف .دنک كرد یبوخ هب ،یکشزپ
 لاح ،تشاد لقتسم يدوجو هشیمه ییاریگ ،کید يارب و ،دنکب یهابتشا ياهراک نینچ
 ناج ناتسرامیب رد حبص زورما هک ياهتسکش نز راوهناوید تعاجش زا یشان ییاریگ هچ
 اب .دادیم یمیدق و هدننکلسک يهصق هب هدشمگ ناوج نیا هک ياهناریلد ییاریگ ای درپس
 توافتم نآ شخب شخب اب دناوتیم ،تیفیک رظن زا ،یلک يامن رد یگدنز هک تفایرد نیا
 هار زا طقف رظن هب رمع مراهچ يههد رد یگدنز نیا يهدهاشم هک فشک نیا و دشاب
 يرتکچوک ياهشخب هب ار نآ دیشوک کید ،تسا رسیم کچوک ياهشخب نیا يهدهاشم
 لوکین هب شاهناقشاع يهطبار رد .دنک تشابنا شنهذ زا ییاج رد ار نآ دناوتب ات دنک میسقت
 يهتسکشرو ناهج هب قلعتم ِنابراب یمات اب ای ،ثرون بیا اب شایتسود يهطبار ،يرامزر و
 تیصخش نآ ِدوخ وا هک دندوب کیدزن و دندوب هدیبسچ وا هب نانچ اهتیصخش ،گنج نایاپ
 يارب ییوگ – ار چیه ای تفریذپیم ار زیچهمه دیاب ای رظن هب ،طباور نیا رد – دوب هدش
 نامه هک ییاهمدآ ،دشکب دوخ اب ار اهمدآ زا یخرب ریمض هک دوب هدش موکحم شرمع يهیقب
 اهنآ هک هزادنا نامه هب طقف يور نیا زا .دوب هدش ناشقشاع لیاوا نامه و دوب هدید لیاوا
 نینچ – دوب نایم رد زین ییاهنت زا يرصانع .دشیم لماک مه وا ،دنوش لماک دنتسناوتیم
  .ندش قشاع تخس نانچ و – ندش هتشاد تسود ناسآ

 ولج هتشذگ زا یحور ،دوب هتسشن ناوج يوکسیسنارف رانک ،ناویا نآ يوت هک روطنامه
 زا ،دزیم هسرپ اههچتخرد نایم رد ییاهنت هب هک یتماقدنلب درم .دش رضاح شرظن
 نانچ وا ياهظحل يارب .دمآ وکسیسنارف و کید تمس هب دیدرت اب و تفرگ هلصاف اههچتخرد
 جیگ و داتسیا اپ رس کید سپس – درواین اج هب ار وا کید هک تفرگ دوخ هب هدنمرش تلاح
 یعس و »!مدرک کنوخیس ار اهروبنز يهنال ،نم يادخ« :تفگ دوخ شیپ ،داد تسد درم اب
 .دروآ دای هب ار درم مسا درک

 »؟هن ،دیتسه رویاد رتکد امش«
 »؟تسا تسرد ،يرفماد ياقآ -هب ،هب«
 ینامهم رد امش يابیز غاب رد بش کی هک متشاد ار نیا راختفا نم ،يرفماد لایور«
 ».منک تکرش ناتماش

 زا یلاخ و درس رامشلاس ،دهاکب يرفماد قایتشا و ناجیه زا دیشوک کید ».هلب ،هلب«
 »...دوب جنپ و تسیب ای -راهچ و تسیب و دصهن و رازه« .درک حرطم ار یساسحا

 مه نادنچ ،دومنیم هدنمرش ادتبا رد هکنیا مغرهب و دوب هداتسیا اپرس نانچمه يرفماد
 وکسیسنارف اما ،دز فرح وا اب ینامدوخ و خاتسگ و درک وکسیسنارف هب ور ؛دوبن اپوتسدیب
 .دنوش رود وا زا ات دش ادصمه کید اب وا راتفر زا هدنکفارس
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 زگره نم .میوگب امش هب متساوخیم ار زیچ کی ،دیورب هکنیا زا شیپ -رویاد رتکد«
 زا یکی .دیدرک تبحم یلیخ تمناخ و امش – مدرکن شومارف ار امش غاب ِبش نآ ینامهم
 ياههرطاخ نیرتهب زا یکی ناونع هب هرطاخ نآ زا هراومه .دوب مایگدنز ياهبش نیرتداش
 دای ماهدید لاح هب ات هک یعمج نیرتگنهرفاب زا یکی ناونع هب عمج نآ زا و مایگدنز
 ».منکیم

  .درک ینیشنبقع لته رد نیرتکیدزن تمس هب گنچرخ نوچمه کید
 »...منیبب ار زیچ و مورب دیاب الاح .دینکیم دای يدونشخ اب نآ زا هک ملاحشوخ«
 ».دریمیم دراد هک مدینش« .داد همادا يزوسلد اب يرفماد لایور ».ماهجوتم ،هلب«
 »؟دریمیم دراد یک«
 ».میراد رتکد کی وا و نم یلو متفگیم ار نیا دیابن دیاش«
 »؟دینزیم ار یک فرح« .دش هریخ وا هب هدزتفگش و درک یثکم کید
 »...نم دیاش -ناتمناخ ردپ ؟رگم روطچ«
 »؟یک ِردپ«
 »...مایسک نیلوا نم هک دییوگب دیهاوخیم -منک رکف«
 »؟نازول ،تسا رهش نیا رد نم مناخ ردپ هک تسا نیا تروظنم«
 دیدمآ رطاخ نیمه هب مدرک لایخ -دینادیم امش مدرک رکف ؟دیتسنادیمن امش ینعی«

 ».اجنیا
 »؟تسیک شرتکد الاح«
 تمس هب و درک یهاوخرذع ،تشون اناوخان و دنت یتشاددای يهچرتفد رد ار وا مسا کید

 .دیود نفلت يهجاب
 .دنیبب شدوخ يهناخ رد يروف ار رویاد رتکد هک دوب رتتحار گناد رتکد يارب
 رتکد ادابم هک دمآ شغارس هب ياهرهلد کید ندید اب ؛ونژ لها دوب یناوج گناد رتکد
 عمج تباب نیا زا ار وا رطاخ کید هکنیمه اما ،دروآرد وا گنچ زا ار يدوسرپ رامیب رویاد
 .دش شاف ار نراو ياقآ گرم زار ،درک

 هب دایتعا مه شایلصا تلع .هداتفا راک زا ًالماک شدبک ،تسا هلاس هاجنپ طقف هچرگ«
 ».تسا لکلا

 »؟دهدیمن ناشن شنکاو وراد هب«
 ای ،تسین هدنز رتشیب رگید زور هس نم رظنهب -دروخب دناوتیمن زیچچیه تاعیام زجهب«
 ».هتفه کی رثکادح

 »؟تسا ربخاب وا تیعضو زا نراو هزیشود ،شگرزب رتخد«
 حبص زورما هزات .شراکتمدخ زجهب میدادن ربخ سکچیه هب شدوخ يهتساوخ هب«

 لوا زور زا هچرگ ،دش ناجیه راچد ربخ نیا ندینش اب -میوگب شهب دیاب هک مدرک ساسحا
 ».تسادخ ياضر هب یضار و هدش نمؤم یلیخ شايرامیب

 تیلوئسم تروص ره رد« :دیوگب هک دیسر هجیتن نیا هب و »...بخ« ،درک رکف یمک کید
 تروشم مه رگید رتکد کی اب هک دنهاوخب اهنآ منامگ هب اما .راذگب نم يهدهع هب ار هداوناخ
 ».دننک

 ».دیهاوخیم امش هک روطره«
 فرح ،دینزب گنز هقطنم نیا رد یفورعم رتکد کی هب مهاوخب امش زا رگا هک منادیم«
 ».ونژ رد ،تسا گربره رتکد مروظنم ،ماهدز ار اهنآ لد

 ».مدرک رکف گربره هب مه مدوخ نم«
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 مهاوخ سامت رد امش اب تدم نیا رد و متسه اجنیا زور کی مکتسد نم ،نمض رد«
 ».دوب

 دروم رد مه اب و تفر لایر دادیس يا ودراپ روینیس تماقا لحم لته هب کید بش نآ
 .دندرک وگوتفگ شرسپ

 اهنآ زا یبوخ هب دناوتیم مرسپ هک میراد یلیش رد گرزب کلم نیدنچ« :تفگ درمریپ
 »...مراپسب وا هب ار سیراپ ياهتکرش هدزاود – هد زا یکی تیلوئسم مناوتیم ای .دنک يرادهگن
 هک دوب مارآ و شخبدیما نانچ يراهب ناراب ،دزیم مدق هرجنپ رانک و دادیم ناکت ار شرس
 اب ار وا یناوتیمن ... !مرسپ اهنت« .دندربن هانپ ياهنایشآ هب و دندنام بآ حطسرب اهوق اتح
 »؟يربب تدوخ

 .دز وناز کید ياپ ولج ناهگان ییایناپسا درم
 تدوخ اب ار وا یناوتیم -مراد نامیا امش هب نم ؟ینک نامرد ار نم رسپ اهنت یناوتیمن«

 ».ینک شنامرد و يربب
 مه متسناوتیم رگا اتح نم .ینک دهعتم اههنیمز نیا رد ار یکی یناوتب درادن ناکما«

 ».مدرکیمن ار راکنیا
 .تساخرب شیاهوناز يور زا ییایناپسا درم
 »...تمس هب نم – ماهدرک لمع هدزباتش منادیم«
 .دید ار گناد رتکد ،دمآیم نییاپ روسناسآ زا کید یتقو
 مه اب ناویا يور نوریب میناوتیم .منزب گنز تقاتا هب متفریم متشاد« :تفگ گناد رتکد
 »؟مینزب فرح

 »؟درم نراو ياقآ« :دیسرپ کید
 شلد نمض رد .دوشیم ماجنا حبص ادرف هرواشم – دوب هک تسيروطنامه شلاح ،هن«
 .دنیبب ار وا دهاوخیم مامت قایتشا و هقالع اب – ار امش نز – دنیبب ار شرتخد دهاوخیم
 »...هدوب ناشنیب یفالتخا و اوعد رظن هب

 ».منادیم ار ارجام يهمه نم«
 .دنتفر ورف رکف هب و دندرک یهاگن مه هب اهرتکد
 مارآ شگرم ؟ینزیمن فرح وا اب يریگب ار تمیمصت هکنآ زا شیپ ارچ« :تفگ گناد
 ».نتفر لیلحت و یجیردت یناوتان اب طقف -دوب دهاوخ

 .داد تیاضر وا رادید هب یتخس هب کید
 ».دشاب«
 قاتا یگرزب نامه هب ،تفریم لیلحت و دشیم ناوتان مارآ نآ رد نراو ياقآ هک یقاتا
 مادک ره رد هک دوب يدایز ياههرجح لته نیا رسارس رد -دوب لایر دادیس يا ودراپ روینیس
 و دشیم هدید ناریما تخت و جات نایعدم و تلادع لاگنچ زا نایرارف ،اهدنمتورث زا ییایاقب
 ناشناهانگ نشخ يدولم و دندرکیم یگدنز كایرت و نویفا ياههدروارف هانپ رد یگمه
 رد زیرکی ،دشاب ریذپانزیرگ نآ زا زیرگ و دوش شخپ ویدار يوگدنلب زا هک یجاوما نوچمه
 طقف و تشادن يدایز ییاریگ مدرم يارب اپورا يهشوگ نیا .تخادنایم نینط ناششوگ
 -دوب همه نایاپ يهطقن اجنیا .دنتشاد يدج یلکشم هک دناشکیم دوخ تمس هب ار یناسک
 رد و دنتشاد لس يرامیب ای دنتفریم یصوصخ یناور ياههاگشیاسآ هب دیاب هک ییاهنآ
 .دندوبن هتفریذپ رگید ایلاتیا و هسنارف رد هک ییاهنآ و دندوب هتفرگ هانپ اههوک



دلارجزتیف تاکسا  

 اب وا و درکیم تبقارم وا زا سدقم ياهرهچ اب ياهبهار .دندوب هدرک کیرات ار نراو قاتا
 کید ،گناد رتکد .دنادرگیم دوب يدیفس يهفالم يور هک ار یحیبست شرغال ياهتشگنا
 شیادص ،دزیم فرح کید اب هک روطنیمه و دوب هفایقشوخ زونه وا .تشاذگ اهنت وا اب ار
 .دناوخیمارف ار ینشخ تیصخش

 هزات ،رویاد رتکد .میمهفیم رتهب ار اهزیچ یلیخ میسریم هک نامرمع رخآ هب اهمدآ ام«
 ».تسا هدوب هچ يارب همه اهنیا هک موشیم هجوتم الاح

 .دنام رظتنم کید
 ،منیبب هرابود ار لوکین هک مرادن یقح ًاعقاو نم هک ینادب دیاب امش .مدوب يدب مدآ نم«

 يالهبال زا حیبست ».دنکیم محر و دشخبیم ،تسا رتگرزب ام يود ره زا هک ییادخ اما
 نیمز زا ار نآ کید .داتفا نیمز هب مرن يهفالم يور زا و دروخ رس شناوتان ياهتشگنا
 ».تفر مهاوخ ایند زا لاحشوخ منیبب هقیقد هد طقف ار لوکین مناوتب رگا« .تشادرب

 ».تسین يوق لوکین .مریگب ییاهنت هب مناوتب نم هک تسین یمیمصت نیا« :تفگ کید
 تروشم مراکمه اب مناوتیم نم« :تفرگ میمصت ییاهنت هب درکیم دومناو هچنآ مغرهب
 ».منک

 هب نم هک میوگب وت هب راذگب رتکد ،بوخ یلیخ – مریذپیم نم ،دیوگب تراکمه هچ ره«
 »...هک منویدم ردقنآ وت

 .دش دنلب شیاج زا گنردیب کید
 ».دیوگیم امش هب وا و میوگیم گناد رتکد هب ار هجیتن نم«
 باوج ناشهناخ زا یتیک زارد یتدم زا دعب .دز گنز ناتسرامیب هب و تفر شقاتا هب کید
 .داد

 ».منزب فرح ستنارف اب مهاوخیم«
 وا هب مناوتب نم هک تسه یمایپ -وا شیپ موریم مراد مه نم .تسا هوک يالاب ستنارف«

 »؟مناسرب
 و وگب ستنارف هب ار نیا .دریمیم دراد نازول رد اجنیا شردپ -تسا لوکین يهرابرد«

 ».دنزب گنز نم هب الاب نامه زا وگب ؛نک دزشوگ وا هب مه ار هلئسم تیمها
 ».دشاب«
 ات و مدرگیمرب تفه تعاس هرابود و منامیم مقاتا وت جنپ ات هس تعاس نیب نم وگب«
 وگدنلب اب دهاوخب لته زا دناوتیم هک موریم يروخاذغ نلاس هب نآ زا دعب ،منامیم تشه
 ».دننک میادص
 ار ربخ نیا دیابن لوکین هک دنک هفاضا ار نیا تفر شدای اهتعاس نیا میظنت رطاخ هب
 كرد ار عوضوم نیا یتیک نیقیهب تفگ دوخ اب .دوب هدش عطق نفلت دمآ شدای یتقو ؛دمهفب
 .دنکیم

 ،تفریم الاب یناتسهوک زیمآرارسا ياهداب و یشحو ياهلگ تولخ يهپت زا یتیک یتقو ...
 رد هک دوب ياهپت نامه نیا .دنزب فرح لوکین اب نفلت نیا يهرابرد تشادن میمصت ًاعقاو
 راطق زا .ییامیپهوک يارب راهب رد و دندروآیم اجنآ هب یکسا يارب ار نارامیب ناتسمز لصف
 هک وا هب .دیاپیم ار اهنآ و دنکیم يزاب مظنم اههچب اب هک دید ار لوکین ،دش هدایپ هک
 ینادیم بوخ وت« :تفگ و تشاذگ لوکین يهناش يور مارآ و درک زارد ار شتسد ،دش کیدزن
 ».دننک انش رتهب يروطچ ناتسبات وت هک یهدب دای اهنآ هب دیاب – ینک راکچ اههچب اب

 ندیشکسپ رد لوکین شنکاو .دوب هدش غاد اههچب و لوکین ندب اهزیخوتسج نیا اب
 يور زا یتیک تسد .تفرگ دوخ هب یخاتسگ يانعم دوخهبدوخ یتیک تسد ریز زا شاهناش
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 ياهدزهودنا يهفایق .تشاداو شنکاو زورب هب ار یتیک لماع نیمه و دش اهر اوه رد وا يهناش
 :تفگ و تفرگ دوخ هب

 وا اب ینفلت نالا ،دوب کید يهرابرد طقف ؟منک لغب ار وت متساوخیم هک يدرک رکف«
 »...مدش فسأتم و مدز فرح

 »؟هداتفا یقافتا کید يارب«
 زج تشادن ياهراچ و دوب هدرک يریبدتیب رگید اما ،دش شهابتشا يهجوتم ناهگان یتیک

 »؟یفسأتم ارچ سپ ...« :دهدب خساپ لوکین ررکم ياهشسرپ هب هکنیا
 ».منک تبحص ستنارف اب دیاب نم .هداتفین کید يارب یقافتا چیه«
 ».تسا کید يهرابرد ًامتح«
 یتیک ،دندوب هداتسیا ناشيولهپ هک رویاد ياههچب و لوکین يهرهچ رد تشحو ندید اب
 :دیوگب ار تیعقاو هک دش راداو ریزگان

 ».دنزب فرح ستنارف اب هراب نیا رد دهاوخیم کید – تسا دب شلاح و نازول هدمآ تردپ«
 نابرهم يهفایق اب ستنارف نامز نامه رد تسرد »؟تسا دب شلاح یلیخ« :دیسرپ لوکین
 ار راک رگید اما – تفگ ستنارف هب ار عوضوم يهیقب هنابدؤم یتیک .دیسر هار زا یکشزپ
 .دوب هدرک بارخ
 ».نازول موریم نالا نم« :تفگ لوکین
 ینفلت لوا دیاب .دشاب هنالقاع راک نیا منکیمن رکف .نک ربص هقیقد کی« :تفگ ستنارف
 ».منزب فرح کید اب

 تعاس راطق ،نآ زا دعب و مهدیم تسد زا ار راطق تقو نآ« :تفگ و درک تفلاخم لوکین
 راکشآ ،تفگن ار شفرح يهیقب »...دیاب دریمیم دراد مردپ رگا !مهدیم تسد زا ار خیروز هس
 فرح ».مسرب راطق هب ات مودب دیاب .مورب دیاب« :تشاد سرت نآ ندروآ نابز هب زا هک دوب
 ادصورس و دود زا یجات ،هنهرب ياهپت رس رب هک يراطق ياههپوک فیدر تمس هب و دزیم
 هب رگا ،ستنارف« :تفگ دایرف اب و دنادرگرب ار شرس هار يهنایم رد .دیودیم ،تشاذگیم
 »!ششیپ موریم مراد نم هک وگب وا هب يدز گنز کید

 ياهبهار هک دناوخیم ار دلاره كرویوین يهمانزور و دوب هتسشن شایلدنص يور کید ...
 .دز گنز نفلت نامز نامه رد – دیود شقاتا يوت دننامهلچلچ

 .دشاب هدرم هک دوب راودیما لد رد »؟درُم« :دیسرپ هبهار زا کید
 .درک وگزاب یسیلگنا هب ار شفرح دعب »؟هتفر وا ،ویسوم« :تفگ يوسنارف هب ادتبا هبهار
 »؟روطچ«
 »!دنتسین شیاهنادمچ و شراکتمدخ – هتفر«
 ار ستنارف نفلت کید .دورب و دوش دنلب شیاج زا تیعضو نآ اب يدرم .دوبن یندرکرواب
 ».دیتفگیم لوکین هب دیابن« :تفگ ضارتعا اب و داد باوج

 ».هتفگ و هدرک یلقعیب یتیک«
 .دشاب هدش مامت هکنیا رگم ،تفگ نز کی هب دیابن ار زیچچیه .تسا نم ریصقت دیاش«

 – هداد خر قافتا نیرتبیجع ،ستنارف ،نیبب .منیبیم راطق هاگتسیا وت ار لوکین ،لاحره هب
 »...هتفر و هدمآ نییاپ شباوختخت زا درمریپ ًارهاظ

 »؟یتفگ یچ ؟یچ«
 »!تفر -میوگیم ار ریپ نراو ،تفر و داتفا هار میوگیم«



دلارجزتیف تاکسا  

 »؟تسا بیجع نیا ارچ بخ«
 تشگرب منزیم سدح ،تفر و دش دنلب اما ...دریمب يرامیب و یناوتان تدش زا دوب رارق«

 ربخ نیا نالا نیمه -ستنارف منادیمن ...تساجنیا زونه شراتسرپ ،منادیمن ...وگاکیش هب
 ».نزب گنز نم هب هرابود ،مدینش ار

 راک تبون ود نایم نامز رد نراو ایوگ .تشگ نراو لابند تعاس ود هب کیدزن کید
 راهچ و دوریم یشورفبورشم راب هب ،درمشیم تمینغ ار تصرف ،بش و زور ياهراتسرپ
 زا و دزادرپیم يرالد رازه کچ اب ار لته باسحتروص سپس ،دشونیم یکسیو سالیگ
 اکیرمآ تمس هب دیاش اجنآ زا سپس ،دنتسرفب شیارب ار لوپ يهیقب هک دهاوخیم اهنآ
  .دوریم

 هرهبیب هاگتسیا رد وا نتفرگ روظنم هب گناد و کید ياهیگدنود يهمه هلصاف نیا رد
 یتقو ؛دسرن هاگتسیا هب عقوم هب ،لوکین ندیسر ماگنه کید هک دش ثعاب طقف و دنام
 هچنغ لثم شیاهبل و دومنیم هتسخ هرظتنمان لوکین ،دندید لته يورهار يوت ار رگیدمه
 .دش نارگن وا يهفایق ندید اب کید هکنانچ ،دوب هتسب

 »؟تسا روطچ ردپ« :دیسرپ لوکین
 ات درک ثکم کید ».هتشاد هریخذ يژرنا یلیخ همه نیا اب رظن هب .تسا رتهب یلیخ«
 ».هتفر و هدمآ نییاپ شتخت زا شتسار« :دنک مضه لباق لوکین يارب ار عوضوم

 يزیچ تساوخیم شلد الاح و دوب هدنارذگ وا يوجوتسج هب ار شماش تعاس کید
 هکنآ زا سپ .دناشک اذغ ناخشیپ تمس هب ،دوب هتفشآ و جیگ هک ار لوکین ریزگان .دشونب
 شرافس یلکلا رادزاگ یندیشون یناویل و وجبآ یناویل ،دنتسشن یتحار یمرچ یلدنص ود يور
 ربص هقیقد کی -هداد صیخشت هابتشا شرتکد هکنیا لثم« :داد همادا شیاهفرح هب و داد
 ».متشادن منک رکف شلکشم هب هک یتقو ًاعقاو نم ،نک

 »؟هتفر وا«
 ».هتفر سیراپ هب هنابش راطق اب ،هرآ«
 .دیرابیم يزیگنامغ یسحیب لوکین زا .دنتسشن تکاس دعب
 یگدنز متیر هک درک یعس یلو درمیم تشاد ًاعقاو .دوب يزیرغ نیا« :تفگ کید ماجنارس
 لثم – داتفا هار و دش دنلب شگرم باوختخر زا هک تسین یمدآ نیلوا وا -دریگب رس زا ار
 .دتفایم هار هب هرابود تداع يور زا يروج کی ،یهدیم شناکت یتقو – هنهک تعاس کی
 »...وت ردپ الاح
 ».وگن نم هب ،هآ« :تفگ لوکین
 دون ات ًالامتحا .درک رارف و دیسرت .دوب سرت شایلصا لکشم« :تفگ و داد همادا کید
 »...دنک یگدنز مه یگلاس

 »منک لمحت مناوتیمن رگید – وگن ًافطل ،وگن رگید نیا زا شیب ًافطل«
 ادرف دیاش .تسین یندشبوخ ،مدمآ شنامرد يارب هک یکناطیش نیا ،بوخ یلیخ«

 ».میدرگرب
 ».يوشب اهارجام نیا ریگرد هشیمه دیاب وت ارچ ممهفیمن« :تفگ و دز داد ناهگان لوکین

 ».ممهفیمن اهتقو یضعب مه مدوخ ؟یمهفیمن«
 :تفگ و تشاذگ وا تسد يور ار شتسد لوکین

 ».کید ،مدز ار فرح نیا هک دیشخبب«
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 دریگب ار شیاههمان ات داتسیا ناخشیپ ولج کید یتقو ،دعب يهتفه ياهزور زا یکی حبص
 نوف مان هب اهرامیب زا یکی :درک بلج ار شهجوت یلومعمان ياهادصورس ناتسرامیب طایح زا
 ییایلارتسا نهوک ردام و ردپ .دنک كرت ار ناتسرامیب هک دوب هتفرگ میمصت سیروم نهوک
 دندادیم اج یگرزب نیزومیل يوت ار شیاهنادمچ .دنربب ار وا ات دندوب هدمآ اجنآ زا و دندوب
 مه والسیدال رتکد .دندزیم فرح ،دوب هداتسیا اهنآ يولهپ هک والسیدال رتکد اب مشخ اب و
 درم ،دش کیدزن رویاد رتکد هک نیمه .درکیم هلباقم ردپ ِسیروم تنوشخ اب اراکان یشور هب
 .دوش راوس ات درک زاب ار لیبموتا رد يدرس و ینیبدب اب ناوج

 »؟تسین یناهگان یمک امش راک نیا ،سیروم ياقآ«
 يور گرزب ياههناخراچ و نوگلگ يهرهچ -دمآ ناجیه هب کید ندید اب سیروم ياقآ
 کید تمس هب يروط ناهگان .دندشیم نشور و شوماخ اهغارچ لثم رظن هب شراولشوتک
 .دنزب ار وا تساوخیم ییوگ هک دمآ

 یثکم ».دندمآ ام اب هک ییاهنآ يارب هچ و ام يارب هچ ،تسا نتفر يارب عقوم نیرتهب«
 ».عقوم نیرتهب ،رویاد رتکد ،تسا عقوم نیرتهب نیا« :دشکب یقیمع سفن ات درک

 »؟نم رتفد وت میورب دوشیم« :تفگ کید
 ».ماهتسش تسد رگید ناتسرامیب نآ و امش زا یلو منزب فرح امش اب مرضاح !هن«
 هک متفگیم رتکد نیا هب متشاد نالا« :تفگ و داد ناکت کید يارب ار شاهراشا تشگنا
 ».میداد رده ار نامتقو و لوپ ام

 هرفط نداد رظن زا ییایوالسا مهبم تلاح اب و درک یتکرح یگلصوحیب اب والسیدال رتکد
 ییایلارتسا درم هک دش قفوم هرخالاب .دمآیمن ششوخ درم نیا زا تقوچیه کید .تفر
 لخاد هب ار وا هک درک یعس .دناشکب تفریم وا رتفد تمس هب هک يریسم هب دوخ اب ار هتفشآ
 :تفگ و داد ناکت ار شرس درم اما ،دربب

 ،متفر والسیدال رتکد غارس هب .امش ،رویاد رتکد ،دوشیم طوبرم امش هب تالکشم يهمه«
 بش ات تسین رارق هک مه سویروگیرگ رتکد .رویاد رتکد ،منک ادیپ ار امش متسناوتن نوچ
 ،تفگ نم هب مرسپ هک یتیعقاو ندینش زا دعب !اقآ ،هن .منامب رظتنم متساوخیمن و دیایب
 ».منامیمن رظتنم مه هظحل کی رگید

 مزال رگا هک دوب هدرک هدامآ ار شتسد مه کید .دمآ کید تمس هب زیمآدیدهت یتلاح اب
 هدش هجوتم الاح و لکلا هب شدایتعا نامرد يارب اجنیا هدمآ مرسپ« .دنک ترپ ار وا ،دش
 ،دیشک وب عیرس و دروآ کیدزن ار شاینیب سپس »!اقآ ،هلب .دهدیم لکلا يوب امش ناهد هک
 نهوک نوف ماشم هب لکلا يوب امش ناهد زا راب ود هکلب رابکی هن ،اقآ« .دوب ماکان ییوگ اما
 میدرپس امش هب ار نهوک نوف .میاهدزن لکلا هب بل نامیگدنز رد زگره ممناخ و نم .هدیسر
 نیا !هدروخ شغامد هب امش نهد زا لکلا يوب راب ود هام کی تدم رد و دینک شنامرد هک
 »؟دیراد اجنیا رد امش هک تسینامرد عون هچ

 ار ناشیوربآ ناتسرامیب يولج تسناوتیم بوخ یلیخ سیروم ياقآ ؛درک لمأت کید
 .دزیرب

 ،دننادیم يرورض اذغ لثم هچنآ زا امش رسپ رطاخ هب مدرم زا یضعب ،سیروم ياقآ اما«
 »...دیشک دنهاوخن تسد



دلارجزتیف تاکسا  

 يارب ،دنشونیم اهرگراک یتقو !درم ،يرتکد کی امش اما« :دز دایرف هتفشآرب سیروم
 »...ینک نامرد هک ییاجنیا ًالثم وت اما ،تسا دب ناشدوخ

 شیپ يدزد نونج هب التبا رطاخ هب امش رسپ .دوشیم رود یلصا عوضوم زا دراد ثحب«
 ».دمآ ام

 نآ ندیشون« .دزیم دایرف تشاد رگید الاح »؟دوب هدش شلکشم نیا ثعاب يزیچ هچ«
 راک نیا رطاخ هب نم دوخ يومع !تسا هایس ؟تسیگنر هچ هایس ینادیم .هایس يرامرهز
 ناهد الاح و ،داتفا ناتسرامیت هب هلئسم نیا رطاخ هب مرسپ ؟يونشیم ،تفر راد يالاب
 »!دهدیم ار يرامرهز نیا دنگ يوب شرتکد

 ».دیورب ار اجنیا زا يروف هک مهاوخیم امش زا«
 »!میوریم میراد نامدوخ ام !دیهاوخیم نم زا امش«
 .مییوگب امش يارب زورما ات ار نامرد يهجیتن میتسناوتیم دیدوب رادنتشیوخ یمک رگا«

 نامرد ار امش رسپ میهاوخن رگید ام هک تسیعیبط ،دیراد ار هدیقع نیا امش هک ییاج زا اما
 »...مینک

  »؟ینکیم هدافتسا نم يارب ار رادنتشیوخ يهملک یتئرج هچ اب«
 ام بناج زا ار شاهداوناخ و رامیب دوشیم« :تفگ وا هب و درک ادص ار والسیدال رتکد کید
 »؟دینک صخرم

 ات داتسیا رد ولج تکرحیب و تفر شراک رتفد هب و دش مخ سیروم يارب یمک کید
 درک ینیبشیپ دشیم :دساف و تیصاخیب ياههچب ،گنهرفیب رداموردپ .دندش رود اهنآ
 زا رتهب ياهمدآ يارب ناوارف لوپ و دایز ینادان رطاخ هب و دندرگب اپورا رود الاح زا هک
 ار کید نهذ اهنآ ناوراک ندش دیدپان زا سپ هک یعوضوم اما .دننک یتفلکندرگ ناشدوخ
 ؟هدز نماد هثداح نیا هب هزادنا هچ ات وا دوخ یتسارهب :دوب توافتم ،درک لوغشم دوخ هب
 زا شیپ بش ره ،دیشونیم زمرق بارش يرادقم اذغ يهدعو ره اب وا هک دوب نیا تیعقاو
 يراسگیم نیج ياهلایپ اب مه اهرهظ زا دعب یهاگ و دروخیم غاد مار ياهنامیپ باوخ
 یندیشون نیگنایم .داد صیخشت ناسآ دوشیمن ار نیج يوب مدزاب ياوه رد نوچ – درکیم
 .دوب دایز یلیخ شندب زوسوتخوس ياههاگتسد يارب هک دشیم تنیاپمین شاهنازور

 يارب ياهخسن نتشون لثم و تسشن شزیم تشپ راک نیا يارب یهیجوت چیه نتفریذپن اب
 ،اهرتکد .دناسرب فصن هب ار شاهنازور لکلا فرصم دناوتب نآ اب هک تشون ياهمانرب شدوخ
 و اهلالد ،اهشاقن اما ،دنهدب لکلا يوب دیابن زگره ناتستورپ ياهشیشک و اههدننار
 .درک شنزرس یشیدنارودان نیا رطاخ هب ار شدوخ کید ؛دنناوتیم ماظنهراوس ياهگنهرس
 ،پلآ ياههوک هب شاهزور هدراهچ رفس زا سپ ،لاحرس ِستنارف تشگرب اب ،دعب تعاسمین اما
 قاتشم ردقنآ وا .داتسیا ناتسرامیب ولج ستنارف نیشام .دش نشور نامگیب عوضوم
 کید .دنزب هجریش راک لد هب شرتفد هب ندیسر زا شیپ تسناوتیم هک دوب راک هب نتشگرب
 .دید اجنامه ار وا

 »؟دوب روطچ تسروا هوک«
 باسح .میورب مه تسروا يهلق ات میتسناوتیم تحار میدرک ییامیپهوک ام هک ردقنآ«
 لوکین و تسا روطچ نم یتیک ؟تسا روطچ عاضوا .میدیسر هجیتن نیمه هب میدرک هک مه
 »؟تسا روطچ وت

 شیامن هدرپ کی ام حبص زورما ،ستنارف نم يادخ اما .دوریم شیپ مارآ زیچ همه«
 ».میتشاد حاضتفا

 »؟دوب یچ ؟روطچ«
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 رود کید ،دوش ربخاب اهنآ عضو زا ات دزیم گنز شاهناخ هب ستنارف هک ياهقیقد دنچ
 زا ار سیروم رسپ« :تفگ کید ،دش مامت هناخ دارفا اب وا يوگوتفگ یتقو .دزیم مدق قاتا
 ».تفرگرد مه یثحب کی -دندرب اجنیا

 .درک شکورف ستنارف تروص يداش
 ».مدید ناویا ولج ار والسیدال ،تفر اجنیا زا وا هک مراد ربخ«
 »؟تفگ یچ والسیدال«
 شتلع .درک یهاوخ فیرعت نم يارب امش هکنیا  و تفر اجنیا زا سیروم هک تفگ طقف«
 »؟دوب یچ

 ».یگشیمه طبریب لیالد«
 ».دوب دب یلیخ رسپ نآ«
 ،لاح ره هب .دوب ندرک شوهیب يارب یبسانم دروم وا« :تفگ و درک تقفاوم وا اب کید
 .دوب هدرک شدوخ میلست هدشلاغشا ياههرمعتسم لثم ار والسیدال شردپ مدیسر نم یتقو
 ًاعقاو وا -هن میوگیم هک نم ؟میراد شهگن ینکیم رکف ؟مینک شراکچ ار والسیدال ،یتسار
 زرم ات کید ».دیآرب دناوتیمن يراک چیه سپ زا رظن هب ،تسین میهاوخیم ام هک يدرم نآ
 و دهد تصرف دوخ هب ات دیرپ رگید ياهخاش هب و درک ثکم ناهگان اما ،دمآ تیعقاو نتفگ
 هدیشوپ ار شایناراب زونه ،تسشن زیم يهبل يور ستنارف .دیوگب ار ارجام زا ياهدیکچ طقف
 :تفگ کید .دوب هدرواین رد ار شایترفاسم ياهشکتسد و دوب

 سیروم .تسا راسگیم وت يهتسجرب کیرش هک دوب هتفگ شردپ هب نهوک نوف ًارهاظ«
 ».دوب هدید نم رد لکلا ندیشون زا یناشن رظن هب شرسپ و تسیسدقمهکشخ مدآ

 يهمه« :تفگ درکیم يزاب شاینییاپ بل اب هک روطنیمه .تسشن یلدنص يور ستنارف
 ».وگب میارب ار ارجام

 ».منک هدافتساءوس لکلا زا هک متسین یسک نم هک ینادیم وت ؟میوگن ارچ« :تفگ کید
 نم هک دناسرب ییاج هب ار راک درم داد هزاجا والسیدال« :درک یقالت ستنارف هاگن اب وا هاگن
 شروصت و دتفیب اهرامیب ولج قافتا نیا تسناوتیم .مریگب دوخ هب یعافد تلاح وا ربارب رد
 »!ینک عافد تدوخ زا تیعقوم نیا رد هک دشیم تخس ردقچ هک نکب ار

 ار ام« :تفگ شایشنم هب و تفر رد تمس هب .دروآرد ار شیاهشکتسد و یناراب ستنارف
 لثم و تفر رو شیاههمان اب و تفر یگرزب زیم تمس هب ،تشگرب قاتا هب یتقو ».راذگب اهنت
 و تشاذگ اپ ریز ار شقطنم ،یعضو نینچ اب ندش ورهبور ماگنه رد هباشم ياهمدآ يهمه
 :دز کسام شاهرهچ هب ،تشاد بل هب هک یفرح اب بسانتم

 يهنیمز رد هچرگا ،یتسه یلداعتم و رادنتشیوخ مدآ وت هک منادیم بوخ نم کید«
 هدرپیب هک هدیسر شنامز نالا همه نیا اب .متسین هدیقعمه وت اب دصرددص نم لکلا فرصم
 شیارب منادیم .ياهدیشون تقویب و تقو وت هک ماهدش هجوتم راب دنچ مه مدوخ نم میوگب
 »؟يوریمن رگید رفس کی هب و ینکیمن رکف تضایر كرت هب ارچ .يراد یلیلد

 ».تسین یبوخ لح هار نم يارب رفس .تصخر« :تفرگ ار وا هابتشا گنردیب کید
 هب کید تشگرب دوب هتشاذگ هک دوب رطاخهدرزآ نیا زا ستنارف .دندوب رطاخهدرزآ ود ره
 .دنک بارخ ار ناشهنیشیپ و دناسرب نایز شراک

 ».ینکیمن هدافتسا تمیلس لقع زا وت اهتقو یضعب ،کید«
 – هچ ینعی میلس لقع هک مدیمهفن هدیچیپ تالکشم اب ندش ورهبور عقوم زگره نم«
 ».تسا رتهب صصختم کی زا یمومع رتکد کی راک هک دشاب ینعم نیا هب رگم



دلارجزتیف تاکسا  

 اهراتفر نیا -ندرک میمرت و نداد حیضوت .دش داجیا وا رد يدیدش ترفن تیعضو نیا زا
 يهتسکش كاوژپ هب نداد نت اب هک داد حیجرت نیاربانب – دروخیمن اهنآ لاسونس هب رگید
 .دهد همادا دوخ ثحب هب ،تخادنایم نینط ششوگ رد یناوج نامز زا هک یتیعقاو

 ».دسریمن ییاج هب ریسم نیا« :تفگ ناهگان
 نیا هب لد رگید وت .ماهدیسر هجیتن نیمه هب مه نم« :تفگ و درک تقفاوم وا اب ستنارف
 ».کید ،یهدیمن راک

 لوکین لوپ و میزیرب همانرب کی میناوتیم -مورب راک نیا زا مهاوخیم مه مدوخ .منادیم«
 ».میرادرب مکمک ار

 يهناوتشپ بیترت مناوتیم .مدیدیم ار زورما عقاو رد – کید ،ماهدرک رکف مه نآ هب نم«
 ».نوریب یشکب اجنیا زا ار تلوپ يهمه یناوتب لاس رخآ ات منکیم رکف .مهدب ار يرگید یلام

 ستنارف لماک تقفاوم يارب و دریگب میمصت هدزباتش روطنیا تساوخیمن شلد کید
 ساسحا هک دوب اهتدم .دش هدوسآ شلایخ همه نیا اب ،دوبن هدامآ مه ییادج نیا يارب
 .دوب فسأتم هثداح نیا زا و دوشیم وحم ناجیب ياهدوت رد شاهفرح یقالخا لوصا درکیم
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 ناتسبات يارب هرابود اناید الیو .دنتشگیمرب دوب ناشهناخ هک اریویر هب رویاد يهداوناخ
 ياهاسیلک ياهرهش و ناملآ مرگ بآ ياههمشچ نایم ار تدم نیا سپ ،دوب هدش هداد هراجا
 .دندربیم تذل اهناکم نیا هب هزوردنچ رفس زا هشیمه اهنآ .دندرک میسقت هسنارف عماج
 رد هک دوب یگدنز زا ییاهشخب زا یکی نیا ؛تشونیم ییاهزیچ هتخیرگوهتسج یهاگ کید
 ،راک نیمک رد هن ،دوب بوخ رفس رد وا لاح نوچ ،لوکین یتمالس نیمک رد هن ؛دوب نیمک
 اب .دندادیم یفده وا یگدنز يهرود نیا هب هک دندوب یلماع اههچب .دوب نیمک رد طقف هکلب
 یکی الاح .دشیم دنمهقالع رتشیب اهنآ هب کید ،دندشیم رتگرزب هچ ره هک لصا نیا
 تسد زا رواب نیا اب ار اهنآ تیبرت و دشر تیلوئسم کید و دوب هلاسهن يرگید و هلاسهدزای
 ،مادکچیه ،اهنآ هب ندروآ راشف زا سرت و اههچب هب ندروآ راشف هک دوب هتفرگ اهراتسرپ
 زا ینیعم يهجرد زا ندروخنرُس يارب نایاپ ات و یسرباسح و لداعت ظفح ،تیبرت يارب
 ،دسانشب ار شناکدوک تساوخیم وا .تسین یبسانم رادیاپ يهنیزگ اهنآ تیبرت يهفیظو
 تسد هب روشک دنچ بارش ندیشون زا هک ییالاب قلخ اب و تخانشیم لوکین هکنآ زا رتهب
 و اریگ دنمشیدنا ياههرهچ ود ره .درکیم يزاب و دزیم فرح تدمزارد اهنآ اب ،دوب هدروآ
 دندوب هتخومآ ناشیگدنز زاغآ نامه زا هک ییاههچب يارب هک دنتشاد هدزهودنا ياهزادنا ات
 یتاساسحا هزادنا زا شیب رهاظ هب ؛دوب بیرغ ،دندازآ دازآ ندرک هیرگ و ندیدنخ يارب هک
 يهیور هب .دندوب یضار هداس ياهیشوخ و هداس ياهيریگتخس زا اما ،دندشیمن
 و دندوب هدمآ راب یناتسد هب رتشیب ،دندرکیم یگدنز یبرغ یمیدق ياههداوناخ يهدیدنسپ
 هویش نیرتهب توکس هب اهنآ ندرک راداو هک دوب دقتعم کید هنومن يارب .دندوبن وردوخ
  .تساهنآ يهدهاشم تردق دشر يارب

 دنچ ،ردپ« :دیسرپیم ًالثم ،بیجع ياهيواکجنک اب ریذپانینیبشیپ دوب يرسپ هینال
 اب هک دوب ییاهشسرپ زراب يهنومن نیا »؟دنسیلب ار ریش کی ات تسا مزال ییاینارموپ گس
 رایسب يهلاس هن كرتخد .دوب يرترسدردیب يهچب یسپات .دروآیم هوتس هب ار کید اهنآ
 نیا نارگن کید اههتشذگ رد .تشاد تهابش لوکین هب ندوب ساسح رظن زا هک ییابیز
 ود ره زا کید .دوب هدش يوق ییاکیرمآ ياههچب رگید يهزادنا هب اهزور نیا .دوب تهابش
 بوخ راتفر زا دنتشادن هزاجا .دادیمن ناشن اهنآ هب اراکشآ طقف ار نیا اما ،دوب یضار
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 قالش اب ایند ای ،دیزومآیم هناخ رد ار بدا ای« :تفگیم اهنآ هب کید -دننک یچیپرس
 دنکیمن قرف نم يارب .دیروخب هبرض يریگدای دنور نیا رد هک تسا نکمم و دهدیم ناتدای
 ».منکیمن گرزب مدوخ يارب ار وا هک نم ،دشاب روخلد نم زا ای دزروب قشع نم هب یسپات هک

 یناوارف ،درکیم توافتم رویاد يهداوناخ يارب ار زییاپ و ناتسبات نیا هک يرگید لماع
 ناشتورث دشر تلع هب رگید يوس زا و ناتسرامیب ماهس شورف لیلد هب وسکی زا .دوب لوپ
 زا یکی یلمجت یگدنز هب نداد تیمها و ندرک جرخ هک دنتشاد لوپ ردقنآ اکیرمآ رد
 .دوب ياهناسفا و روآتفگش ،دندرکیم رفس هک ياهویش .دوب هدش ناشياهیگتسبلد

 زا .دننامب اجنآ هتفه ود و دنوش هدایپ اهنآ ات درک مک ار شتعرس يراطق نیوب رد ًالثم
 اههچب راتسرپ .دندش لوغشم ناشلیاسو ندرک عمج راک هب دندیسر ایلاتیا زرم هب هک ياهظحل
 ات دندمآ اهنآ يهپوک هب ود يهجرد ياههپوک زا رویاد مادام صوصخم تمدخشیپ و
 ياهكاس زا تبقارم لوئسم اوُلب لزامدام .دنربب دوخ اب ار اهگس و دندنبب ار اهنادمچ
 ود زا يرادهگن و اهتمدخشیپ زا یکی هب ار مایلیس هاتوکاپ ياهگس يرادهگن وا .دوب یتسد
 نینچ ینز هک دوشیمن ببس هیحور رقف هشیمه .درپس رگید تمدخشیپ هب ار ینیچ گس
 زجهب و ،دشاب یهنندرگ نیا لماع دناوتیم رفاو يدنمهقالع یهاگ هکلب -دوش یگدنز میلست
 اهتیلوئسم نیا يهمه سپ زا تسناوتیم هشیمه لکین ،شايرامیب تشگرب ياهنامز رد
 گرزب نادمچ ،سابل گرزب نادمچ راهچ ،نیگنس رامشیب ياهنادمچ هنومن يارب .دیآرب
 ،اهراکتمدخ سابل يارب ياهژیو قودنص ،صوصخم هالک هبعج ود ،هالک نادمچ هس ،اهشفک
 ،کینکیپ لیاسو تسد کی ،یلکلا غارچ يهبعج ،اهوراد يهبعج ،اههدنورپ یتسد يهسفق
 ینویماک رد ار ریرحت نیشام هاگتسد و نوفامارگ ،صوصخم ياهدلج رد سینت تکار راهچ
 هسیک اههد ،دوب هدش ورزر ناهارمه و هداوناخ ياضعا يارب هک ینوگانوگ ياهاج رد .دندز راب
 فیک اتح ،اهنآ يهمه يور و دوب هدش هدرپس رگید لیاسو و راددنب ياهفیک ،رگید يرفس
 ود اههاگتسیا رد اهنیا يهمه نیمه يارب .دوب هدروخ هرامش و بسچرب مه اصع صوصخم
 هک ار هیقب و دنداتسرفیم ياهژیو ياهرابنا هب ار اهنآ زا یضعب .دندشیم یسررب ياهقیقد
 ناشدوخ اب »زارد رفس تسرهف« يور زا ای ،دندوب هدرک عمج »هاتوک رفس تسرهف« يور زا
 رد يزلف ياهباق اب ییاههحول يور و دندرکیم ینیبزاب بترم ار اهتسرهف نیا .دندربیم
 شاهدنامرد ردام اب هک شایکدوک نامز رد ار هویش نیا وا .دنتشاذگیم لوکین یتسد فیک
 و هقوذآ دیاب هک یتاکرادت رسفا متسیس اب ربارب یمتسیس .دوب هدرک ریبدت ،درکیم رفس
 .دنک هیهت ار رادهجرد و زابرس دصیس تامهم

 هدکهد مدرم .دندش هدایپ راطق زا هلگ لثم ،سردوز نشورکیرات ياوه رد رویاد يهداوناخ
 ياههرهچ روآدای ناشهدزتریح يهفایق .دندنام بل هب تشگنا اهنآ ياهنادمچ ندید زا
 .دندوب هدمآ تفگش هب نوریاب درل ییایلاتیا نارئاز ندید زا شیپ لاس دص هک دوب یمدرم
 ذغاک هاگشورف يالاب قاتا زا هک يرفس .دوب نیشیپ ثرون يرم ای ،یتگنیم ستنک ناشنابزیم
 .دوب هدیماجنا يرم بیجع جاودزا هب ،دوب هدش زاغآ كرآوین رد يراوید

 تیریدم و تیکلام زا يرم رهوش تورث -دوب پاپ نآ زا یبقل عقاورد »یتگنیم تنک«
 هک دوبن نشور ردقنآ تنک تسوپ گنر .دشیم ریزارس یقرش بونج يایسآ زنگنم ندعم
 داژن زا وا ؛دنک رفس اکیرمآ نوسکید -نوسیم طخ بونج کی يهجرد ياهراطق اب دناوتب
 رد ار ایسآ و یبونج ياقیرفآ رسارس يدنبرمک لثم هک دوب ودنه – نایئابس – ربرب – لبیک
 .دنتشاد يرتنابرهم راتفر اهییاپورا اب هگرود ياهيردنب هب تبسن اهنآ .تفرگیم رب

 يهداوناخ هوکش ،دندش ورهبور مه اب قرش و برغ ياههدازهاش راطق هاگتسیا رد یتقو
 هارمه هب .تفرگ دوخ هب ار ناینیشیپ یگدنز یگداس زا يدومن اهنآ هوکش ربارب رد رویاد
 هدمآ مه راوسروتوم ياهمامع کیس تمدخشیپ راهچ و تسدهباصع ییایلاتیا رشابم ،نابزیم



دلارجزتیف تاکسا  

 هداتسیا مارتحا اب ،دوب هدیشوپ باقن اب ناشتروص زا یمین هک ینز ود يرم رس تشپ .دندوب
   .دیرپ شیاج زا لوکین هک دنتفگ »ماااالس« لوکین هب يروط نز ود .دندوب

 روظنم هب يرم ؛دوب رادهدنخ یمک رویاد يهداوناخ و يرم يارب اهنآ نتفگ مالس
 ،ییایسآ ناونع نآ اب شرسمه یفرعم ماگنه اما ؛دز زیمآریقحت ياهدنخزیر یهاوخرذع
  .دوب راختفارپ و دنلب شیادص

 مه يارب سرت و تریح اب دندشیم هدامآ ماش يارب ناشقاتا رد یتقو لوکین و کید
 رد ،دننادب تارکومد ار اهنآ نارگید دنراد تسود هک اهدنمتورث نیا ؛دندروآیمرد کلکش
  .دنزابیم ار ناشدوخ نارگید تنکم و تورث ربارب رد ،تولخ

 بوخ ولوچوک ثرون يرم« :تفگ هتسهآ شیاهبل يور حالصا نوباص يالهبال زا کید
 .هدرک جاودزا ادوب اب زورما هک هدرک شتیبرت بوخ ردقنآ بیا عقاو رد .دنکیم راکچ دنادیم
 ».دوشیم نیلاتسا نز يرم ،ددنویپب اهکیوشلب هب اپورا يزور رگا شاب نئمطم

 بظاوم« :تفگ و دییاپ ار ربورود ،درک دنلب شیاهسابل نادمچ يور زا ار شرس لوکین
 یگنج ياهیتشک يهمه .دنسانشرس یلیخ« :دیدنخ شدوخ اما »؟دشاب ،کید ،شاب تنابز
 راوس ندنل وت يرم .دنریگیم یماظن مارتحا ناشیارب ای ،دنهدیم شتآ روتسد اهنآ يارب
 ».دوشیم یتنطلس سوبوتا

 هک دنکیم تساوخرد رد مد لوکین هک دینش یتقو ».دشاب« :درک تقفاوم وا اب کید
 یکسیو یمک نم يارب یناوتیم« :تفگ دنلب يادص اب کید ،دنروایب قاجنس دنچ شیارب
 ».هتفرگ ار نم هوک ياوه یمک رخآ ؟يروایب

 ،دوشیم یگدیسر تروتسد هب تفگ رد مد دمآ هک ینز« :دز داد ییوشتسد زا لوکین
 ».دوب هتشادرب ار شباقن .هاگتسیا دوب هدمآ يرم هارمه هک دوب ییاهنز نامه زا یکی .کید

 »؟تفگیم یچ شایگدنز زا يرم« :دیسرپ کید
 تدم نیا مامت رد – دراد تسود یلیخ ار یفارشا کیش یگدنز ًارهاظ -دزن فرح دایز«

 هب اما .منادیم ار اهزیچ نیا يهمه نم هک نیا لثم ،دیسرپ اهزیچ روجنیا و نم نامدود زا
 کی اهنآ زا یکی – دراد هایس يهچب ات ود شرگید جاودزا زا مناخ سورع نیا رهوش رظن
 میوگب اههچب هب دیاب نم .دهدب صیخشت ار نآ دناوتیمن یسک هک دراد ییایسآ ضرم
 هک هتشاذگ ام دوخ يهدهع هب يرم .دیآیم بیجع یلیخ مرظن هب .دننک عمج ار ناشساوح
  .داتسیا ینارگن اب ياهظحل ».مینک راکچ

 يوت هچب نآ دیاش ،دنکیم كرد ار اهزیچ نیا يرم« :تفگ وا يرادلد يارب کید
 ».دشاب باوختخت

 .دندز فرح دوب هدناوخ سرد سیلگنا یتلود يهسردم رد هک نیسح و کید ماش زیم رس
 نیاپماش ندیشون زا هک کید و دنادب ییاهزیچ دوویلاه و ماهس رازاب يهرابرد تساوخیم وا
  .تفابیم دنرچ ياهناتساد وا يارب ،دوب هدش یناجیه

 »؟اهدرایلیم« :دیسرپ نیسح
 ».اهدرایلیرت« : تفگ و درک عمج ار شرطاخ کید
 »... مدرکیمن مه ار شروصت زگره نم«
 راذگاو ارسمرح کی لته نامهم ره هب .اهنویلیم دیاش ،بخ« :درک ینیشن بقع کید
 ».اههیام نیا وت يزیچ ای -دوشیم

 »؟اهنادرگراک و اهرگیزاب زا ریغ ییاهنامهم هب«
 نیجود کی نم يارب دنتساوخیم اهنآ .درگناهج ناگرزاب اتح – لته رد ینامهم ره هب«

 ».دنکیمن لمحت ار يزیچ نیچمه لوکین یلو ،دنتسرفب ار اهنآ زا
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 وا ولج ارچ ؟يدیشون ردقنیا ارچ« :درک ششنزرس لوکین ،دندش اهنت ناشقاتا رد یتقو
 »؟يدرک هدافتسا »یکیزکم« زیمآنیهوت يهملک نیا زا

 ».تفرگ منابز ،دوب یکیئازوم مروظنم ،مهاوخیم ترذعم«
 ».يدوبن تدوخ ًالصا بشما هک نیا لثم ،کید«
 ».متسین مدوخ ًالصا رگید نم یهاوخب ار شتسار .مهاوخیم ترذعم مه زاب«
 ،دشیم زاب رصق ياهناوتسا و کیراب طایح هب ور هک ار ییوشتسد يهرجنپ کید بش نآ
 و بیرغ گنهآ اجنآ زا .دوب یشوم يرتسکاخ گنر طایح فک و اهراوید .تشاذگ زاب
 دندناوخیم زاوآ یقرش ياههجهل ای اهنابز زا یکی هب درم ود .دمآیم ین ياون لثم يزیگنامغ
 تسناوتن اما ،درک مخ ار شرس – دوب »يا« و »ك« ياهفرح زا رپ اهنآ ياههملک رد و
 شلد و دوب ساسحایب و هتسخ کید .دوب یبهذم ییاوهولاح ناشیادص رد ،دنیبب ار اهنآ
 رد تشاذگیم دیابن هکنیا زا ریغ ؟هچ يارب اما ،دننک اعد مه وا يارب هک تساوخیم
  .تسجن شیارب يرگید تلع ،دوش قرغ شنوزفازور یگدرسفا

 رود ياضعا زا هک ار یناوختسا يهدنرپ دنچ کنُت ناتخرد اب یهوک يهنماد رد دعب زور
 راکش اهیسیلگنا راکش کبس زا یکبآ يدیلقت اب .دندرک راکش ،دندوب اهکبک يهداوناخ
 نآ يارب کید .دندنارپیم نامسآ يوس هب ار اههدنرپ هنایشان هدنهدمر یهورگ ؛دندرکیم
 .دنک کیلش شرس يالاب نامسآ هب میقتسم هک دوب روبجم دنزن ار اهنآ هک

  .دوب هداتسیا رظتنم ناشنامتراپآ رد هینال دنتشگرب یتقو
 ».مییوگب امش هب دوز ،میدش کیدزن ضیرم يهچبرسپ نآ هب رگا یتفگ ،ردپ«
  .تفرگ ههبج يروف و دیخرچ دوخ رود لوکین
 بشما و دنکیم مامح بش ره رسپ نآ ،ردام -بخ« :داد همادا و تشگرب وا هب ور هینال

 ».منک مامح فیثک بآ نامه اب هک مدش روبجم نم و درک مامح نم زا شیپ
 »؟یتفگ یچ ؟یچ«
 شبآ و وت مورب هک دندرک ادص ار نم دعب و دندروآ نوریب نآ زا ار ینوت هک مدید نم«
 ».دوب فیثک

 »؟بآ نامه وت یتفر مه وت و«
 ».ردام ،هلب«
 »!ادخ ياو« :تفگ دایرف اب و درک کید هب ور
 »؟درکن مامح ار وت نیسول ارچ« :دیسرپ کید
 ،دنازوس ار نیسول يوزاب و دیشک هلعش بشید -دنراد یبیجع نکمرگبآ .دناوتیمن نیسول«

 »...نز ات ود نآ زا یکی نیمه يارب ،دورب شکیدزن دسرتیم رگید وا
 ».روشب ار تدوخ و مامح نیمه وت ورب نالا نیمه«
 ».متفگ امش هب نم هک دییوگن یسک هب« :تفگ دیسر هک مامح رد ولج هینال
 لوکین هب تسبیم هک ار رد .درک ینوفعدض روفلوس اب ار ناو و مامح يوت تفر کید
  :تفگ

 ».میورب اجنیا زا تسا رتهب ای مینزب فرح يرم اب دیاب ای«
 .درک تقفاوم لوکین
 ياههچب زا رتزیمت یتاذ روط هب ناشدوخ ياههچب دننکیم رکف مدرم« :تفگ کید
 ».دراد ریگاو رتمک مه اهنآ ياهیضیرم و دننارگید
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 رد بآ هک يزیمآتنوشخ گنهآ نامه اب ار نآ و تشادرب یتیوکسیب ياهشیش يوت زا
 .دیوج ،تخیریم ناو

 ییایسآ نز هظحل نآ رد »...دریگب دای ار نکمرگبآ اب راک هک وگب نیسول هب« :تفگ سپس
 .دز رس اهنآ قاتا هب شدوخ

 »...ستنک«
  .تسب ار رد و دناشک لخاد هب ار وا هراشا اب کید
 »؟تسا رتهب ضیرم يهچب رسپ نیا لاح« :دیسرپ تمیالم اب سپس
 ».دوشیم يرامیب يهلمح راچد بترم زونه اما ،تسا رتهب ،هلب«
 مامح ،هدرک مامح وا هک یبآ رد دیابن ام ياههچب ینادیم یلو .مفسأتم رایسب !بجع«
 ،دیدرک يراک نینچ امش هک دیمهفیم امش يوناب رگا منئمطم -درک کش دیابن اتح .دننک
 ».دشیم ینابصع يروجدب

 دلب امش راکتمدخ مدید طقف نم ،دییوگیم هچ« .تفرگ نامسآ قرب ار وا ییوگ »؟نم«
 ».مدرک زاب ار بآ ریش و مداد ناشن وا هب ار شهار ،دنک نشور ار نکمرگبآ تسین

 ».يدرکیم زیمت ار ناو و يدرکیم یلاخ ًالماک ار ناو بآ دیاب ضیرم مدآ کی زا دعب اما«
 »؟نم«
 نوریب قاتا زا نانکقهقه و هتفشآ ،دیشک قیمع سفن ،دشیم هفخ تشاد نز ییوگ
 .دیود

 ».دنابسچب برغ ندمت هب ار شدوخ ام يدوبان جرخ هب دیابن وا« :تفگ مخا اب کید
 هب :دوش هاتوک نیقی هب دیاب هداوناخ نیا زا اهنآ رادید هک درک رکف کید ماش رس بش نآ
 .تشاد دای هب ار اهناپوچ و دنفسوگ ياههلگ ،دایز ياههوک طقف شدوخ روشک زا نیسح رظن
 تشاد زاین يدج یشالت هب وا نورد يایند هب ياهچیرد ندرک زاب و دوب يراددوخ ناوج وا
 نیسح ماش زا دعب .درکیم هریخذ شاهداوناخ يارب رتشیب ار يژرنا نیا کید الاح هک
 و دوب هتسکش نیرید دنویپ نآ اما ،تشاذگ دوخ لاح هب ار رویاد يهداوناخ و يرم لمأتیب
 .درکیم حتف ار اهنادیم نیا تشاد يرم و دوب هدش هدرتسگ باهتلارپ ياهنادیم اهنآ نایم
 نتفر اب کید .دش دنلب شیاج زا و دناوخ ار نآ ،درک تفایرد یتشاددای يرم مین و هن تعاس
  .دش لاحشوخ وا

 شیپ مورب دیاب نالا نم و – دوریم هاتوک رفس کی هب دراد مرهوش .دیشخبب ار نم دیاب«
 ».وا

 ياهسابل اب وا .دش قاتا دراو يرم هک دندوب ناشهناحبص زا دعب يهوهق رظتنم ادرف حبص
 لوکین و کید یلو ،تسا هدش رادیب باوخ زا شیپ یتدم هک دمآیم رظن هب و دوب هدمآ بترم
 .دزیم جوم هدنهدناکت یمشخ يرم تروص رد .دندوبن هدامآ زونه

 »؟تسیچ فیثک بآ وت هینال نتسش ناتساد نیا«
 :درک عطق ار شفرح يرم هک دتسیاب وا ربارب رد دمآ کید
 رگید دنک زیمت ار مامح ناو هک دیداد روتسد نم رهوش رهاوخ هب هک ناتساد نیا و«
 »؟تسا هغیص مادک

 يهمسجم ود لثم لوکین و کید و درکیم هاگن اهنآ هب هریخ و دوب هداتسیا شیاج رس
 اب ود ره .درکیم ینیگنس ناشیاپ يور هناحبص ینیس و دندوب هتسشن ناشتخت يور ناوتان
 »!ترهوش رهاوخ« :دنتفگ مه

 »!دنک زیمت ار ناو هک دیداد روتسد وا ياهرهاوخ زا یکی هب امش«
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 ...« ،دنتفگ زیچ کی ود ره و تخادنا نینط مه اب ناشیادص »...میدرکن يراک نینچ ام«
 »... میدز فرح یموب راکتمدخ اب ام

 ».دیدز فرح نیسح رهاوخ اب امش«
 ».دن-تمدخشیپ ات ود اهنآ مدرکیم رکف نم« :دیوگب تسناوت طقف کید
 ».دنتسه نودامیه اهنآ هک متفگ امش هب«
 »؟یچ« ،دیشوپ ار شربماشودبر و دمآ نییاپ شباوختخت زا کید
 هک يدوب نآ زا رتلوگنش هک نکن دومناو .مداد حیضوت امش هب ونایپ رانک بشیرپ نم«
 ».یمهفب ار مفرح

 ،میمهفب میتسناوتن ام ... هجوتم نم .مدینشن ار شلوا نم ؟یتفگ هک دوب يزیچ نامه نیا«
 یهاوخرذع شزا و شمینیبب میورب هک تسا نیا مینکب میناوتیم هک يراک اهنت ،بخ .يرم
 »!مینک

 وضع نیرتگرزب یتقو هک مداد حیضوت امش يارب نم !دینک یهاوخرذع و شدینیبب«
 دننکیم فقو ار ناشدوخ وا گرزب رهاوخ ود .دنکیم جاودزا وضع نیرتگرزب یتقو – هداوناخ
 ».دنوشیم شمناخ تمدخشیپ ینعی ،دنوشیم وا نودامیه و

 »؟تفر اجنیا زا بشید نیسح رطاخ نیمه هب«
  .داد ناکت ار شرس دعب و درک یثکم يرم
 ».دنامب هک دادیمن هزاجا شرورغ .دنتفر همه .تفریم دیاب«
 نانچمه يرم اما ؛دندشیم هدامآ دنتشاد و دندوب هدش دنلب ود ره لوکین و کید کنیا
 :دادیم همادا شیاهفرح هب

 رد دناوتیم يزیچ نینچ رگم ؟تسیچ ناو بآ عوضوم ،بلطم لصا رس میدرگرب الاح«
 ».میسرپب هینال دوخ زا تسا رتهب ؟دتفیب قافتا هناخ نیا

 تیلوئسم هک تساوخ لوکین زا یناهنپ ياهراشا اب و تسشن تخت رانک یلدنص يور کید
 ياهتسرپرس زا یکی اب و تفر رد تمس هب يرم نامز نیمه رد .دریگب هدهع هب ار ثحب نیا
 .دز فرح ییایلاتیا نابز هب هناخ ياهراک

 ».مهدیمن هزاجا نم .نک ربص هقیقد کی« :تفگ لوکین
 ار ام امش« :تفگ ،دوب هدرکن هدافتسا لوکین اب يوگوتفگ رد زگره هک ینحل اب يرم
 ».مروایبرد ار هیضق يوت و هت هک مراد ار قح نیا نالا نم و دیدرک مهتم

 هزاجا نم« :دیشوپ ،هدش هتخاس کچوک ياههقلح زا هک یهرز لثم ار شسابل لوکین
 ».طسو يروایب ار هچب هک مهدیمن

 ای تسار – مینکیم نشور ار ناو عوضوم .روایب ار هینال ،درادن یلاکشا« :تفگ کید
 »غورد

 هریخ اهرتگرزب نیگمشخ ياههرهچ هب دوب رایشوههمین یکیزیف و ینهذ رظن زا هک هینال
  .دش

 »؟دنتسش هدشهدافتسا بآ وت ار وت هک يدرک رکف دش یچ ،هینال نک شوگ« :تفگ يرم
 »!نزب فرح« :تفگ مه کید
 ».نیمه ،دوب فیثک نوچ«
 ،درکیم رپ ار ناو هک یبآ يادص یتسناوتیمن ،تسا مامح هب هدیبسچ هک تقاتا زا«

 »؟يونشب
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 هدزتشحو یمک .دوب فیثک بآ -درک رارکت ار شفرح اما تفریذپ ار لامتحا نیا هینال
  :دنیبب ار راک نیا يهدنیآ درک یعس ؛دومنیم

 »...نوچ ،دشاب هدش رپ هزات ناو هک درادن ناکما«
  .دنزب فرح هک دندرک شراداو
 »؟درادن ناکما ارچ«
 تخیگنایمرب ار شردپ و ردام يزوسلد و دوب هداتسیا ناشیورهبور شکچوک يونومیک اب
 :تفگ ماجنارس -دروآیم رس ار يرم يهلصوح و

 ».دوب نوباص فک زا رپ و فیثک بآ هک نیا يارب«
 شفرح لوکین »...یتسین نئمطم ییوگیم هچنآ هب یتقو« :دیوگب هک درک عورش يرم
 :تفگ و درک عطق ار

 .تسا فیثک بآ هک دیوگیم قطنم ،دشاب فیثک نوباص فک بآ يور رگا .يرم نک سب«
 »...دیایب هک تفگ شهب شردپ

 ».دشاب هدوب بآ يور فیثک نوباص فک هک درادن ناکما«
 ار وا ياههناش لوکین .درک هاگن ،دوب هدرک یلوقدب وا هب هک شردپ هب زیمآشنزرس هینال
 ياهدنخ اب ار دوجوم شنت و شکمشک کید .درک شنوریب قاتا زا و شدناخرچ ،تفرگ
 .تسکش

 ساسحا نز .دروآ يرم دای هب ار یمیدق یتسود و هتشذگ کید يهدنخ يادص ییوگ
 :تفگ هنایوجلد نحل اب يور نیا زا ،هدش رود اهنآ زا و هتفر رتارف دوخ دح زا ردقچ هک درک
 ».دوشیم يروط نیا هشیمه ،تسا نایم رد هچب ياپ یتقو«

 زا دیهاوخب هک تسین یقطنم« .دش رتهدنمرش ،دروآ رطاخ هب ار هتشذگ رتشیب هچره
 نم ياهنامهم امش و دورب رفس نیا هب تشاد میمصت نیسح لاح ره رد .دیورب اجنیا
 وا زیمآهیانک نخس نیا زا کید اما ».دیدش هلئسم نیا ریگرد هابتشا يور زا طقف و دیتسه
 راذگریثأت هک دهدب یبیترت درک یعس و دنادرگرب ار شرس ،دش رتینابصع هابتشا يهملک و
 :دشاب

 اجنیا دمآ هک یمناخ نآ زا مراد تسود .ناوج ياهمناخ نآ يارب مفسأتم یلیخ«
 ».منک یهاوخرذع

 ».داتفایمن قافتا نیا ،يدوب هداد شوگ بوخ نم فرح هب ونایپ یلدنص يور طقف رگا«
 ».مداد شوگ متسناوت هک اجنآ ات .يدزیم فرح هتسهآ یلیخ یتنعل وت اما«
 ».کید ،شاب تکاس« :تفگ و دمآ نایم هب لوکین
 ».لوکین ظفاحادخ .منادرگیمرب شدوخ هب ،درک نم زا هک ار یفیرعت« :تفگ یخلت اب يرم
 .تفر نوریب قاتا زا و

 دهاوخن نوریب شقاتا زا اهرویاد یظفاحادخ يارب هک دوب مولعم اهقافتا نیا يهمه زا سپ
 و نیسح يارب یمسر یتشاددای کید .داد ار اهنآ نتفر بیترت راکتمدخرس ؛دمآ
 ،هینال هژیوهب ،اهنآ يهمه اما ،درک دشیمن نتفر زجهب يراک چیه .تشاذگ شیاهرهاوخ
  .دنتشاد يدب ساسحا قافتا  نیا يارب

 ».دوب فیثک ناو بآ هک مراد رارصا مه زونه نم« :تفگ و درک يراشفاپ راطق رد هینال
 دهاوخب تلد هک نیا رگم – ینک ششومارف تسا رتهب مه وت .دش مامت« :تفگ شردپ
 ار شاهچب دناوتیم ردپ هک هدش عضو هسنارف رد دیدج نوناق کی ینادیم .مهدب تقالط
 »؟دهدب قالط
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 ایآ هک تسنادیمن کید -دندش دحتم هرابود رویاد يهداوناخ و درک یشرغ هدنخ اب هینال
  .دمآ دهاوخ شیپ اهنآ نیب داحتا نیا مه زاب

 
5 

 ،تفرگیم الاب هک ار یثحب ات درک مخ نییاپ هب ور ار شرس و تفر هرجنپ تمس هب لوکین
 یباصق يوقاچ و یتروص ار زپشآ نیتسوگآ سدقم يهرهچ لیروآ هام باتفآ ياهوترپ .دونشب
 و کید هک هیروف هام زا .دوب هدرک نوگلین ،دادیم ناکت اوه رد یتسم تلاح رد هک ار وا
 .درکیم راک ناشیارب و دوب اهنآ اب نیتسوگآ ،دندوب هتشگرب اناید الیو هب لوکین

 و کید رس تسناوتیم طقف و دوب هتفرگ ار لوکین دید ولج هناخزپشآ نابیاس يهبل
 اب هک اصع و وقاچ .دنیبب ،دوب هداد هیکت يزنربهتسد نیگنس ياصع يور هک ار شتسد
 هیبش اهروتایدالگ گنج هاتوک ریشمش و هزین هب ،دندشیم کیدزن مه هب یپایپ ياهدیدهت
  :دیسر لوکین شوگ هب کید ياهفرح ادتبا .دندوب

 هت يراد هک مدید ار وت یتقو اما ،يدیشون ار هناخزپشآ ياهبارش زا ردقچ نیبب...«
 »...هرمخ

  :دز دایرف ،دادیم ناکت اوه رد ار شریشمش هک نیتسوگآ
 »!یشونیم هرسکی يراد تدوخ !دنزیم فرح ندیشون يهرابرد یک نیبب«
 »؟کید ،تسیچ عوضوم« :دمآیم نابیاس يالاب زا لوکین يادص
 شنوریب مراد .هدرک مامت هت ات ار نامبوغرم بارش رتخدریپ نیا« :تفگ یسیلگنا هب کید
 ».منک شنوریب هک منکیم یعس مراد ینعی – منکیم

 ».دوشب کیدزن تهب وقاچ نآ اب راذگن الاح !نم يادخ«
 يولابلآ يهمین ود زا شریپ ياهبل ییوگ .داد ناکت لوکین تمس هب ار شیوقاچ نیتسوگآ
 .دوب هدش تسرد کچوک

 ياههلمع يهزادنا هب دیاتسب هب شاهزور ره ياهرفس رد ترهوش هک يرادن ربخ ،مادام«
 »...دشونیم دزمزور

 اهمرادناژ يورن نالا نیمه رگا و !نوریب ورب و وشهفخ« :تفگ و درک عطق ار شفرح لوکین
 ».مینکیم ربخ ار

 !دینکیم ربخ ار اهمرادناژ امش و تسا شترا وت نم ردارب !دینکیم ربخ ار اهمرادناژ امش«
 »؟وبدب ياهییاکیرمآ – امش

  :تفگ و درک ادص ار لوکین یسیلگنا هب کید
 ».منک لصف و لح ار ارجام نیا نم ات ربب هناخ زا و رادرب ار اههچب«
-بارش نیرتهب و اجنیا دنیآیم هدزدنگ ياهییاکیرمآ« :تفگ زاینوزار نحل اب نیتسوگآ
 ».دنروخیم ار ام ياه

  :تفگ مکحم و درک تفلک ار شیادص کید
 ».يوریم و مزادرپیم ار تلوپ !يوریم اجنیا زا نالا نیمه«
 اوه رد مشخ هب نانچ ار وقاچ و دمآ ولج »...میوگب تهب راذگب !؟يزادرپیم هک ینئمطم«
 دیود هناخزپشآ تمس هب ،کید ياصع ندید اب نز ،درک دنلب ار شیاصع کید هک دناخرچ
 .تشگرب هدشزیت یباصق روطاس اب و

 وا دوخ هب يدج یبیسآ تمیق هب طقف و دوب يايوق نز نیتسوگآ -دوبن یبوخ تیعضو
 هب هک یسک يارب ینوناق يهدیچیپ ياهدمایپ ،هتشذگ نآ زا .درک شحالس علخ دشیم
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 تروپوتراه اب درک یعس کید .دوب نیگنس رایسب دناسریم بیسآ يوسنارف ياهدنورهش
 :تفگ هسنارف نابز هب و درک ادص ار لوکین ،دنک رد هب نادیم زا ار فیرح

 هراشا شتسد رد حالس هب و تشگرب نیتسوگآ هب ور سپس ».نزب گنز سیلپ يهرادا هب«
 ».دراد ینادنز و تسا مرج کی وت راک نیا« :تفگ و درک

 يهرادا هب لوکین .دماین رتولج همه نیا اب »!اه اه اه« :داد رس راوهناوید ياهدنخ نیتسوگآ
 و نم هاگنآ .دوب نیتسوگآ ياههدنخ يادص كاوژپ نامه ًابیرقت شباوج اما ،دز گنز سیلپ
  .دش عطق ناهگان نفلت – يرگید هب یکی زا وا فرح رارکت سپس و دینش ینم

  »!هدب شهب رتشیب رادقم کی« :تفگ و درک ادص ار کید و تشگرب هرجنپ تمس هب
 نیدب .دوب نکممان راک نیا ییوگ »!دیسریم نفلت نآ هب متسد رگا« :تفگ و دز داد کید
 هاجنپ قوقح ،دنک نوریب ار وا رتدوز هچ ره دیاب هک رکف نیا اب و دروآ دورف رس کید بیترت
 شاینیشنبقع و درک راذگاو ار شایماظن ژد نیتسوگآ .درب الاب کنارف دص ات ار شایکنارف
 :تفگ نآ زا شیپ اما .درک ناهنپ »ظفاحادخ ،ظفاحادخ« ياهکجنران يهدنفوت باترپ اب ار
 کیدزن کید یتقو ».درادرب ار ملیاسو و دیایب ماهدازردارب هک موریم اجنیا زا یطرش هب«
 ار نآ اما ،دینش هناخزپشآ زا ار ياهبنپبوچ ندیرپ يادص رگید راب ،دوب رظتنم هناخزپشآ
 ییایند اب نیتسوگآ ،دیسر هار زا شاهدازردارب یتقو و دوبن یلکشم چیه رگید .تفرگ هدینشان
 سپس ،اهنشج نایاپ يهنامداش ياهدوردب ،درک یظفاحادخ کید زا یلاحشوخ و شزوپ
 »!دیشاب تخبشوخ ،مادام ظفاحادخ« :تفگ و تفرگ الاب لوکین قاتا يهرجنپ هب ور ار شرس

 یهام ،سیابالیوب كاروخ و دنتفر سین هب ماش ندروخ يارب رویاد ياقآ و مناخ بش نآ
 یلیش بارش زا يايرطب نآ هارمه هب و دنداد شرافس ینارفعز و دنت کچوک ياهفدص و
  .دزوسیم نیتسوگآ يارب شلد هک تفگ ماش رس کید .دندیشون

 ».دزوسیمن شیارب ملد مه ياهرذ نم« :تفگ لوکین اما
 شمتخادنایم هرخص يالاب زا تساوخیم ملد رگید يوس زا ،دزوسیم شیارب ملد«
  ».نییاپ

 مه یتقو ؛دننزب فرح شاهرابرد تئرج اب دنناوتب هک دوبن يدایز ياهعوضوم اهزور نیا
 ادیپ رید ردقنآ هشیمه و دندرکیم ادیپ شنتفگ يارب یبسانم يهملک تردن هب دوب یفرح
 لایخوباوخ زا ار اهنآ نیتسوگآ نایغط و مشخ بش نآ .دیسریمن يرگید هب هک دندرکیم
 .دندرک ندز فرح هب عورش بارش و یلفلف یهام كاروخ يدنت زا نتخوس اب ؛دیشک نوریب

 همادا میناوتیم ینکیم رکف وت ،میهدب همادا میناوتیمن يروط نیا ام« :تفگ لوکین
 ار کید ياهظحل ترابع نیا »؟ینکیم رکف یچ ًاعقاو ... ؟میناوتیم ینکیم رکف وت ،میهدب
 نم ریصقت نیا منکیم رکف اهتقو یضعب« :داد همادا لوکین .دشن شرکنم اما ،داد ناکت
 ».مدرک بارخ ار وت نم -تسا

 »؟هرآ ؟ماهدش بارخ نم سپ« :دیسرپ یمرن هب کید
 هب الاح اما -ینیرفایب ییاهزیچ یتساوخیم هک يدوب یسک وت یلو .دوبن نیا نم روظنم«

 ».يربب نیب زا ار اهنآ یهاوخیم رظن
 شاینالوط توکس و دیزرل دوخ هب ،دوب هدرک دقن ار وا ریگارف ياههژاو نیا اب هک نیا زا
 نآ سپ رد ،توکس نیا سپ رد هک دزیم سدح .تخادنا تشحو هب رتشیب ار لوکین
-لکش لاح رد یمهم زیچ اههچب هب شلومعمان يهقالع سپ رد و وا يدج و یبآ ياهمشچ
 يراموط ناهگان یتقو نینچمه و ،درکیم شاهدزتفگش وا لومعمان ياهمشخ .تسيریگ
 کبس و یگدنز يهویش ،هعماج زا ياهقبط ،يداژن ،یسک يارب ار یمارتحایب و يراوخ زا
 درکیم تیاور ار دوخ تشاد یمهبم ناتساد کید نورد ییوگ .درکیم فیدر اهنآ يرکف
  .دمهفب ار نآ تسناوتیم اهراوید نتخیرورف ياههظحل رد طقف لوکین و
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 »؟دوشیم تریگتسد يزیچ هچ اهنیا يهمه زا دعب الاح« :دیسرپ وا زا ماجنارس
 و مک هک هتفرگ ياهدعاق تايرامیب هک منادب ،يوشیم رتيوق زورهبزور وت هک منادب«
 ».تشگ دهاوخزاب رتمک

 تسدرود رد ياهثداح زا هک نیا لثم .دیسریم لوکین شوگ هب رود ياهلصاف زا وا يادص
 »!کید« :دیوگب درک شراداو و تفرگ اپ یسرت لوکین لد رد ؛دزیم فرح یملع یعوضوم ای
 بقع هب دوخهبدوخ کید تسد .درک زارد وا تسد تمس هب زیم يوس نآ زا ار شتسد
 شتسد سپس ».یتسین وت طقف ؟هن ،مینک رکف زیچهمه يهرابرد دیاب« :تفگ و دش هدیشک
 ،تنطیش ،تذل يارب هک ییاهرگهئطوت لومعم و مرگ يادص اب و تشاذگ لوکین تسد يور ار
  :تفگ ،دننزیم فرح هنوگنیا یشوخ و دوس

 »؟ینیبیم ار یتشک نآ ،نک هاگن ار نوریب«
 هتسشن مارآ سین جیلخ کچوک ياهدمورزج يور هک دوب گنیدلگ .فا .یت ياقآ یتشک

 زا و نوریب میوریم نالا« .دوب ییایرد يهناقشاع ياهرفس رد تکرحیب اما ،یپایپ و دوب
 ».هن ای دننارذگیم شوخ هک میسرپیم شیاهرفاسم

 ».میسانشیمن تسرد ار گنیدلگ هک ام« :تفگ و درک تفلاخم لوکین
 ،هدرک جاودزا وا اب ًالمع هنادرد -دسانشیم ار وا هنادرد هزات .تساوخ ام زا شدوخ وا«

  »؟هدرکن ؟دنکیمن
 رگید یناتسبات دیشروخ دندش ایرد راپسهر ود ره و درک هراجا یقیاق کید هک یماگنه
 ناشقیاق اب یتقو .دیزرلیم نیجرام یتشک رانک لیاسو يور شیاهوترپ و دوب بورغ هب ور
  .دش راکشآ ون زا لوکین ياهدیدرت .دندیسر نآ هب

 »...دشاب یصوصخ دیاش ،دیآیم نشج يادصورس«
 ».تسویار يادصورس ،هن« :دز يرگید سدح کید
 و دیفس ياهوم اب ياهدنگ و قاچ درم -تفگ دمآشوخ و مالس اهنآ هب یناسک الاب نآ زا
  :تفگ و دز داد .دش اهنآ يهجوتم شیاهوم گنر هب يراولشوتک

 »؟متخانش تسرد ؟اهرویاد«
 »!نیجرام یتشک ياهآ«
 لکیه اب گنیدلگ ،دنتفریم الاب اههلپ زا یتقو ؛دش کیدزن یتشک ياههلپهار هب رویاد قیاق
  .دنک شکمک و دریگب ار لوکین تسد ات دش الود شاهدنگ

 ».تسا رضاح ماش ،دیدیسر عقوم هب تسرد«
 .دوب نتخاون لاح رد یکچوک رتسکرا یتشک بقع رد
 عقوم نآ ات یلو ،دیهاوخب نم زا دیراد تسود هچره ات متسه امش رایتخا رد نم«

 »...راتفر تسرد هک دیهاوخب نم زا دیناوتیمن
 بقع هب ار اهنآ ،دنزب تسد مادکچیه هب هکنآیب گنیدلگ يهدنفوت ياهتسد هک نیمه
 هک يزور زا .دش رتنیگمشخ کید میمصت زا و رتنامیشپ ناشندمآ زا لوکین ،دنار یتشک
 یناوخمه ندرک تکرش اهینامهم رد و نتفر نوریب اب لوکین يرامیب و کید یکشزپ راک
 ياهمدآ .دنناوخب ریگهشوگ ار اهنآ هک دوب هدش ثعاب داش مدرم زا اهنآ ییوجهرانک ،تشادن
 .دنتشادنپیم ندوب یعامتجاریغ یمک ار نیا ،دندوب هدمآ اریویر هب اهلاس نیا رد هک ياهزات
 هابتشا نیا هک درکیم نامگ و تشاد يدب ساسحا وا یتشک هب نتفر زا لوکین ،همه نیا اب
 .دوب دهاوخن ریذپناربج یناسآ هب یشوخ ياهظحل يارب

 درگ يهبقع رد رظن هب هک دندید ار يرفن دنچ ناشیورهبور ،دنتشذگ یلصا نلاس زا یتقو
 ياهيزاب و یقیسوم يوداج یپ زا و دوبن شیب یمهوت نیا هتبلا .دندیصقریم یتشک رونمک و
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 هک همدخ دنچ زجهب ،عقاو رد .دوب هدش داجیا بآ نایاپیب يهرتسگ نایم رد رون بیجع
 زا .دندوب نادرگرس هشرع يانحنا تشپ گرزب رالات رد اهنامهم و هیقب ،دندوب راک لوغشم
 دوخ لوکین ندید اب یکی هدشوتا و هتسش و هریت و زمرق ،دیفس ياهسابل اب ییاهدرم نایم
  .دروآرد وا لد زا يردان یلو هاتوک يداش دایرف لوکین هب دوخ نداد ناشن اب و دیشک رانک ار

 »!یمات«
 هک دنک کیدزن لکین تسد هب یمک يوسنارف يهویش هب ات درک زارد ار شتسد یمات
 رد ای دنتسشن یتناوتنآ تکمین يور مه اب .داد راشف یمات يهنوگ يور ار شتروص لوکین
 زا ار شاهزنرب ییابیز و ییاریگ هک دوب هدش هریت ردقنآ یمات تروص .دنداد مل نآ يور عقاو
 هنهک ِمرچ لثم طقف -دوب هتفرگن دوخ هب مه ار ناهایس گنریلین ییابیز و دوب هداد تسد
 ياهاذغ ندروخ ،سانشان ياهنیمزرس باتفآ ریز رد شتسوپ يریگگنر یگناگیب .دوب
 اب هک شیاهشنکاو ،نوگانوگ ياههجهل شچیپ زا راشرس ینابز يروجان ،بیرغ ياهكاخ
 شمارآ وا هب و درکیم هتفیش ار لوکین همه اهنیا -دوب هدش گنهامه بیجع ياهزیچ
 و رود و تفرگ مارآ شاهنیس رد لایخ ملاع رد دید ار یمات هک ياهظحل نامه زا -دادیم
 مارآ و تفر ورف شدوخ يایند هب و تشگزاب هرابود شاییاپنتشیوخ سپس ...دش رترود
  :تفگ

 يرود تقو همه نیا دیاب ارچ هک تسا نیا ملاؤس اما -ییاهملیف ياهوجارجام لثم وت«
 »؟ینک

-مشچ کمدرم رد یقرب ،درک هاگن وا هب هنارایشوه ،دمهفب ار وا فرح هکنآیب نابراب یمات
 .دیشخرد شیاه

 رایسب لاس جنپ« :داد همادا ،چیه زا يدیلقت هتبلا ،يدیلقت يهتفرگ يادص اب لوکین
 سفنت ار ام ياوه یتدم و يدرگرب و یشکب ار تادوجوم زا يدادعت یتسناوتیمن .ینالوط
 »؟ینک

 هسنارف نابز هب و دمآ رد ییاپورا بلاق هب يروف یمات وا ینتشادتسود و مرگ روضح رد
 :تفگ

 شزرایب و کچوک ياهيزابنامرهق میناوتیمن ام .میراد مزال يدایز تقو اهنامرهق ام اما«
 ».درک گرزب ياهراک دیاب .مینکب

 ».یمات ،نزب فرح یسیلگنا نم اب«
 ».لوکین ،نزب فرح هسنارف نم اب وت«
 زونه و یشاب عاجش و نامرهق یناوتیم وت هسنارف نابز هب – دنکیم قرف ینعم اما«
-یمن یشاب لقعیب یمک هکنآیب یسیلگنا هب اما .ینادیم ار نیا تدوخ و ،یشاب مانشوخ
 ».دهدیم يرترب نم هب نیمه .ینادیم مه ار یکی نیا و ،یشاب عاجش و نامرهق یناوت

 و نامرهق نم مه یسیلگنا نابز هب اتح ،همه نیا اب اما« :تفگ و دیدنخ ناهگان یمات
 ».متسه اهزیچ نیا يهمه و عاجش
  :تفگ و دشن هچاپتسد یمات اما ،تسا هدزتفگش و جیگ هک درک دومناو لوکین

 ».مدلب منیبیم اهملیف وت هک ار يزیچ نآ طقف نم«
 »؟تساهملیف لثم شاهمه ایآ«
 يهرابرد وا ياهملیف زا مادکچیه ،نملک دلانور نیمه ًالثم .دنتسین دب ردقنآ اهملیف«

 ».دنتسین دب هجوچیه هب ؟يدید ار یلامش ياقیرفآ رد هسنارف شترا
 نیا رد هک منادیم و متفایم وت دای هب ،منیبب یملیف تقو ره دعب هب نیا زا ،بوخ یلیخ«

 ».ینکیم ار راک نیمه يراد مه وت هظحل
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 و دوب هتسشن یمات رگید تمس هک دوب ییابیز ناوج نز يهجوتم ،دزیم فرح یتقو
 دادیم شوگ اهنیا ياهفرح هب تشاد دیاش .دوب مافزبس هشرع ياهرون ریز شقارب ياهوم
 رایتخا رد تسبرد ار یمات هظحل نیا ات دیدرتیب .اهنآ رانک ياهنیشنتکمین ياهفرح هب ای
 رگید تمس هب یقلخجک اب و دش دیماان یمات رظن بلج زا يراتفردب نیا اب الاح و ،هتشاد
  .تفر هشرع

 هنامحریب ًالومعم و منامرهق کی نم لاح ره هب« :تفگ یخوش هب ًابیرقت و مارآ یمات
  ».تسم درم کی لثم ،ریش لثم ،معاجش
 یمات زا اهرتشیپ وا -دوش وحم یمات نهذ رد ییاتسدوخ نیا كاوژپ ات دنام رظتنم لوکین
 هشیمه لثم و درک هاگن اههبیرغ ياههفایق هب هاگنآ .دوب هدینشن ییاهفرح نینچ زگره
 هب ار اهاتسور هک یناسک ،دندرکیم شمارآ هب رهاظت هک دید ار روجنرناور رایسب ياهمدآ
 گنهآ و نحل هک ناشدوخ يادص زا تشحو رطاخ هب و دنتشاد تسود رهش زا سرت رطاخ
  :دیسرپ یمات زا ...دوب هدرک میظنت ار نآ

 »؟تسیک هدیشوپ دیفس سابل هک ینز نآ«
 ».زریب -یلبیس نیلوراک وناب ؟دوب هتسشن نم رانک هکنآ«
  :دنداد شوگ دمآیم رود زا هک وا يادص هب ياهظحل يارب ود ره
 قرو و میتسشن رادیب بش يهمه .تسا رادلاخوطخ يهبرگ اما ،تسا نادجویب كدرم«

 ».تسا راکهدب نم هب سیئوس کنارف رازه وا و میدرک يزاب
 ،مدرگیمرب اپورا هب هک راب ره -تسا ندنل نز نیرتسنجدب وا« :تفگ و دیدنخ هاقهاق یمات
 هدروآرف نیرتهزات یکی نیا .منیبیم ندنل وت ار اهنز نیرتسنجدب زا يدیدج يهدروآرف
 ».تسا راکبان یکی نیا يهزادنا هب هک تسه مه رگید یکی نم رظن هب هچرگا -تسا

 هدننکش و لولسم رظن هب -تخادنا یهاگن دوب هشرع يوس نآ رد هک نز هب هرابود لوکین
 ور مچرپ دنناوتب یفیعض ياهتسد و کچوک ياههناش نینچ هک دوبن یندرکرواب -دمآیم
 رتشیب .دنروآرد زازتها هب ار يدوبان هب ور يروتارپما يهناشن نیرخآ و ییاطسو نورق لاوز هب
 روب ياهنز رشق هب ات دوب هیبش دله ناج يهلجم يهتسارآ و فاصهنیس نانز زا یکی هب
 .دنتفرگیم تسژ اهشاقن و اههدنسیون يارب گنج زا شیپ زا هک ياهتسخ و دنلبدق

 و تفرگیم ار شاهدنگ لکیه نینط يولج و دمآیم اهنآ تمس هب هتسهآ گنیدلگ
 ،دنادرگیم ور وا زا هظحل نیا ات هک لوکین .درکیم مالعا یگرزب يوگدنلب زا ار شاهتساوخ
 تکرح نک تمس هب ماش زا سپ هلصافالب نیجرام یتشک :داهن ندرگ وا يرارکت يهتساوخ هب
 .دندوب هدروخ ماش هچرگا ،دننک فرص نیاپماش و رایواخ دنتسناوتیم همه زونه و درکیم
 هب ار اهنآ نیشام هک تفگیم وا هب و دزیم فرح سین رد شاهدننار اب ینفلت تشاد کید
 نیا هب لوکین ؛دنرادرب ار نآ دنناوتب لوکین و وا ات دراذگب هیلازد هفاک ولج و دنادرگزاب نک
 .داد نت مه همانرب

 لوکین .دندناشن زریب -یلبیس مناخ رانک ار کید و دنتفر يروخاذغ نلاس هب اهنامهم
 فرح زیمآبصعت ینحل اب و هدش یلاخ نوخ زا کید نوگلگ هشیمه يهرهچ هک دش هجوتم
 :دیسر لوکین شوگ هب نآ زا ياهملک دنچ طقف هک ییاهفرح .دنزیم

 ،يدنه ياهزابرس ...دینکیم گرم صقر امش ،تسینتفریذپ اهیسیلگنا امش يارب ...«
 نیا هک تسا نیا مروظنم ،ناریو ياهژد رد سیلگنا شترا رد رودزم یشدالگنب و یناتسکاپ
 روجنیا و دنریگیم نشج اهژد يوت و اههزاورد ولج سیلگنا شترا رد رودزم ياهزابرس
 ».ياهدنیآ چیهیب ،هلاچم هالک ،زبس هالک .اهزیچ
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 ود يهملک ای »؟یچ« ياههژاو اب هک دادیم ار شباوج هاتوک ياههلمج اب نیلوراک وناب
 يرطخ رب ینمض یتلالد هشیمه هک »!تمالس هب« رابهودنا ترابع ای و »!ًالماک« يولهپ
 ناهگان .دوب هجوتیب اهرادشه نیا هب تبسن ییوگ کید یلو .تفریذپیم نایاپ ،تشاد کیدزن
 هک دید ار ناوج نز ،لوکین اما ،دنام موهفمان لوکین يارب هک تفگ دولآمشخ و دنت یترابع
 کی و تسا درم ،درم کی تبقاع« :تفگ کید هب و تفرگ ورین و تردق و دش هریت شگنر
 ».قیفر ،قیفر

 ردقچ ًالثم ؟دشِکرد رتشیب یمک ار شنابز دناوتیمن -دوب هدرک روخلد ار یکی هرابود
 !گرم ات ًامتح ،رتشیب

 کح »وروبنیدا میاتگر زاج جلاک« مسا شلبط يور هک يروب يدنلتاکسا درم ونایپ تشپ
 يروط ار اهرعش .دزیم ونایپ مارآ و دناوخیم زاوآ روید یند تخاونکی يادص اب ،دوب هدش
 .تسا هتفریذپ رثا رایسب اهنآ زا ییوگ هک دناوخیم هدرمش

 ،منهج زا دوب یناوج نز«
  ،دیرپ گنز يادص اب هک
 ،دوب دب و دب و دب وا نوچ
 ،دیرپ گنز يادص اب
  )موب موب( منهج زا
 )مود مود( منهج زا
 »... منهج زا دوب یناوج نز
 »؟هچ ینعی اهنیا« :دیسرپ لوکین زا نانکچپچپ یمات
  :داد باوج ،دوب هتسشن یمات رگید تمس هک يرتخد
 ».هتخاس اقآ نیا دوخ مه ار شایقیسوم ،هتشون ار شرعش زریب -یلبیس نیلوراک«
 نز يدعب يرادبناج هب شاهراشا »!هناگچب هچ« :تفگ بل ریز یمات يدعب تیب زاغآ رد
 »!دناوخیم رب زا ار نیسار ياههتشون هک تسا نیا لثم« .دوب یبصع

 یهجوت چیه شیاههدورس يارجا هب هک درکیم دومناو رهاظ هب مکتسد نیلوراک وناب
 شنم رطاخ هب هن ،تسوا ریثأت تحت هک درک ساسحا نز هب رگید یهاگنمین اب لوکین .درادن
 یصاخ شرگن زا هک وا بان ییاناوت رطاخ هب هکلب ،شتیصخش رطاخ هب هن و شراتفر و
 یتسرد ،دندش دنلب ماش زیم رس زا یتقو و تسیتهبااب نز وا هک درک رکف لوکین ؛تساخیمرب
 شیاج رس زونه و دوب هتفرگ دوخ هب یبیجع يهفایق کید .دش تباث لوکین رب رکف نیا
 :دز ياهدننز فرح ینادان يور زا ناهگان ؛دوب هتسشن

 ».مرادن تسود ار یسیلگنا رادهیانک يهدننکرک ياهچپوچپ نیا نم«
 کید تمس هب و تشگرب فرح نیا ندینش اب هک تفریم قاتا نیا زا تشاد نیلوراک وناب
  :تفگ ناهارمه يهمه يارب اسر و هدرمش ینحل اب ؛دمآ

 ،متسود هب ندرک نیهوت اب ،نم روشک مدرم هب ندرک نیهوت اب –یتساوخ تدوخ وت«
-لاؤس ياهمدآ زا یهورگ اب نازول رد ار وت هک متفگ طقف نم .يدرک مراداو یتگنیم يرم
 »؟دنکیم رک ار وت طقف ای ؟تسا هدننکرک چپوچپ نیا .دناهدید زیگنارب

 عقاو رد نم سپ« ،دوب رید یمک اما »تسین دنلب یفاک يهزادنا هب زونه« :تفگ کید
 »...مماندب

 :درک موهفمان ار کید ترابع شیادص اب گنیدلگ
 نوریب هب ار شیاهنامهم درکیم داجیا شدنمونت لکیه هک یسرت اب سپس »!یچ !یچ«
 تسد زا لوکین .دوب هتسشن زیم رس زونه کید .دنادرگرب ار شرس رد يال زا لوکین .داتسرف
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 هک کید تسد زا هزادنا نامه هب و دوب نیگمشخ تخس شدنرچ يهتفگ نیا رطاخ هب نز
 يور زا شوپرس نتشادرب ،شایتسمدب رطاخ هب ،دنیایب اجنیا هب مه اب دوب هتفرگ میمصت
 هک نیا زا ماجنارس و -دوب قفوم نینچ دوخ ندرکراوخ رد هک نیا زا ،شرادشین ياهفرح
 رتشیب ،دوب هدرزآ ار یسیلگنا نز راک نیا اب و هدش بحاص ار نابراب یمات شدورو يهظحل زا
 .دوب ینابصع

 ناشن و دنزیم فرح گنیدلگ اب ،هداتسیا لپ يهتخت يور هک دید ار کید دعب ياهظحل
 ياهطقن چیه رد ار وا تعاس مین دودح لوکین سپس ؛هدرک راهم ًالماک ار دوخ هک دهدیم
 يزاب هوهق ياههناد و خن اب نآ رد هک »يالام« يهدیچیپ يزاب نایم رد ،دیدن هشرع زا
  :تفگ یمات هب و دش دنلب ،دندرکیم

 ».منک ادیپ ار کید مورب دیاب«
 ود ره زا ابیز بش .تفریم شیپ برغ تمس هب و دوب هدرک تکرح یتشک ماش عقوم زا
 يداب ناهگان ،دیسر هشرع يهنیس هب لوکین یتقو .دیبوکیم مرن یلزید روتوم .دوب ناور وس
 زیت رجنخ ،دید مچرپ كریت رانک ياهیواز رد هک ار کید .دیزو شیاهوم يالهبال يراهب
 :تفگ مارآ ییادص اب ،تخانش ار لوکین یتقو کید .دمآ دورف شاهنیس رب ینارگن

 ».تسییابیز بش«
 ».مدش نارگن«
 »؟يدش نارگن ،ِا«
 تذل یلیخ مهدب ماجنا وت يارب مناوتب هک یکچوک راک ره زا نم .نزن فرح يروطنیا«
 ».کید ،مربیم

  .دنادرگ يور اقیرفآ يهراق رب هدیبات ياهراتس ياهوترپ تمس هب وا زا دنت کید
 ره هک منکیم رکف مه اهتقو یضعب .لوکین ،تسا تسرد تفرح نیا هک منکیم رکف«
 ».دنرتشخبتذل وت يارب ،دنشاب رتکچوک اهراک نیا ردقچ

 ».نزن ور اهفرح نیا – کید ،نزن فرح يروط نیا«
 گنریباتهم ،هوکشاب نامسآ يهنیس هب دیفس ياهنکفارون وترپ باتزاب ریز کید تروص

 ؛دوب توافتیب اتح .دشیمن هدید نآ رد يروخلد زا ياهناشن چیه لوکین نامگ مغرهب و دوب
 ؛دنک تکرح دیاب هک تسیجنرطش يهرهم ییوگ ،دش تام لوکین يور مکمک شیاهمشچ
 :دیسرپ مارآ و دناشک دوخ تمس هب ار وا و تفرگ ار وا چم هتسهآ راتفر نامه اب

 »...نیاربانب .میدش بارخ ود ره ام سپ ؟هرآ ،يدرک بارخ ار نم وت«
 دهاوخ وا اب ،دشاب .درک ورف وا تشم رد مه ار شرگید چم ،درک خی تشحو زا لوکین
 هب -درک سح هرابود ار بش ییابیز ،دوخ يراکادف و لماک میلست زا داش ياهظحل -تفر
 ... دشاب بیترت نیا

 !فوا« .دنادرگ ور وا زا هرابود یهآ ندیشک اب و درک اهر ار وا کید هرظتنمان و ناهگان اما
 »!فوا

 ار یسک ياپ يادص هظحل نامه رد -دش يراج لوکین ياههنوگ يور کشا زا یجوم
  .دوب یمات ؛دوشیم کیدزن اهنآ هب هک دینش

 تسپ غرم نآ هک یهاریبودب رطاخ هب دیاش هک درکیم رکف لوکین !يدرک شیادیپ«
 ».کید ،يدیرپ بآ لخاد هب هجریش يهتخت يور زا ،تفگ وت هب یسیلگنا

 ».دشیم بوخ یلیخ ،مدیرپیم هتخت زا رگا« :تفگ مارآ کید



دلارجزتیف تاکسا  

 و مینک ضرق تاجن يهقیلج ایب ؟دشیمن« :تفگ و درک تقفاوم وا اب گنردیب لوکین
 مارآ يدایز نامیگدنز هک منکیم ساسحا .مینکب ییاشامت راک کی دیاب نم رظن هب .میرپب
 ».هدوب

 زا و میوریم« .دمهفب ار بش نآ تیعضو درک یعس و دیشک وب يرگید هب یکی زا یمات
 دیاب .دنادب ار اهزیچ نیرخآ دیاش وا .مینکب دیاب هچ هک میسرپیم ولیبس -یلبیس مناخ
 ونیزاک وت و منک شاهمجرت دیاب نم ،منهج زا دوب یناوج نز ،مینک ظفح مه ار شرعش
 ».مزاسب لوپ ایند کی شتیقفوم یپ زا و مناوخب

 :دیسرپ وا زا کید دنتشگیمرب هک هشرع رگید تمس هب
 »؟یمات يرادلوپ وت«
 .مدمآ نوریب و مدش هتسخ یلالد لغش نیا زا .هن ،دوریم شیپ نالا هک یبیترت نیا هب«
 دشر بوخ مه یلیخ .دنتشاد هگن ماهس رازاب وت میارب میاهتسود هک مراد یبوخ ماهس یلو
 ».دنکیم

 هب عورش شیادص فرح نیا هب شنکاو رد ».دوشیم دنمتورث دراد کید« :تفگ لوکین
  .درک ندیزرل

 .دناشک صقر نادیم هب ار جوز هس شاهدنگ ياهتسد اب گنیدلگ ،هشرع یبقع شخب يور
 ».هدروآ يور لکلا هب کید رظن هب« :تفگ وا هب یمات .دنتسویپ اهنآ هب مه یمات و لوکین

 ».دشونیم لداعتم« :تفگ هناقداص لوکین
 کید دیدرتیب .دنناوتیمن هک دنتسه یناسک و دنشونب دنناوتیم هک دنتسه یناسک«

 ».دشونن هک ییوگب شهب دیاب .دناوتیمن
 »!دنکن راکچ و دنکب راکچ هک میوگب کید هب نم !نم« :دیسرپ یتفگش اب لوکین
 وا گنیدلگ .دوب مارآ اما دوب دولآباوخ و جیگ زونه کید ،دندیسر نک هاگرگنل هب یتقو
 ار شریسم اراکشآ نیلوراک وناب اجنامه ،درب نیجرام یتشک هاگرگنل لحم هب بآ يور زا ار
 یظفاحادخ یمسر و زیمآقارغا یتلاح هب و دش مخ شیارب زادناراب يور کید .درک ضوع
 اما ،دنارپب وا هب يدنت و رادشین نخس تساوخیم هک دمآیم رظن هب ياهظحل يارب .درک
 تمس هی هس ره سپس .تشادزاب ار وا و تفر ورف شیولهپ يهمرن رد یمات جنرآ ناوختسا
  .دنداتفا هار هب ناشنیشام

 ».هناخ مربیم ار امش و منکیم یگدننار نم بشما« :تفگ یمات
 ».میریگب یسکات میناوتیم ،شابن نارگن«
 ».دینک لمحت ار نم دیناوتب امش رگا هتبلا ،منکب ار راک نیا مراد تسود مدوخ نم«
 تشپ ار درز هچراپکی ناوژ فلگ هک نیا ات دنام شوماخ نیشام بقع یلدنص يور کید
 شارخشوگ ياهزاوآ و اهزاس و دوب اپرب ییاهنشج هشیمه لثم نپ ِل ناوژ رد .دنتشاذگ رس
 مرات تمس هب و تفر الاب هپت زا اهنآ نیشام یتقو .دیسریم شوگ هب نوگانوگ ياهنابز هب
 ینارنخس هاتوک و دش کیرحت نیشام ندش جک اب .تسشن و دش دنلب ناهگان کید ،دیچیپ
  :درک

 دساف زغم نم يارب – يهناخراک ...« ،داتفا تنکل هب یمک ».... يابرلد و باذج يهدنیامن«
 یکیرات رد يدنسرخ اب یهاگ طقف .تفر ورف مارآ یباوخ هب سپس ».روایب ار یسیلگنا نز نآ
  .دزیم غورآ مرن و مرگ
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 .يوش رادیب بوخ ات مدرک ربص« :تفگ و دمآ لوکین قاتا هب کید دوز حبص ،دعب زور
 وت رظن ،مینزن فرح شدروم رد رگید سپ – منامیشپ بشید راک زا میوگب هک تسین يزاین
 »؟تسیچ
  .درک کیدزن هنیآ هب ار شتروص و »مقفاوم« :تفگ يدرس اب لوکین

 »؟مدید باوخ نم ای هناخ دروآ ار ام یمات بشید«
 ».دروآ ار ام وا هک ینادیم«
 رس شهب موریم .درکیم هفرس هک مدینش نوچ ،دیآیم رظن هب« :تفگ و تفریذپ کید

 ».منزب
 شایگدنز رد هک دوب يراب نیلوا دیاش نیا ،تفر اجنآ زا وا هک دش لاحشوخ لوکین
 زا ماجنارس ،ندوب لماک زیگناتفگش دادعتسا نآ رظن هب .تشاد یساسحا نینچ وا هب تبسن
 .دوب هتسبرب تخر وا

 .دنروایب ار شاهوهقریش ات دوب رادیب و دشیم اجهباج شباوختخت يور یمات
 »؟تسا بوخ تلاح« :دیسرپ وا زا کید
  :تفگ و تفرگ دوخ هب ياهفرح یتسژ يروف ،درک تیاکش دردولگ زا یمات یتقو
 »ینک هرقرق تسا رتهب«
 »؟منک هرقرق هک يراد يزیچ«
 ».دشاب هتشاد لوکین دیاش ،هن بجعت لامک اب«
 »!نکن شرادیب«
 ».تسا رادیی«
 »؟تسا روطچ وا لاح«
 »؟دشاب هدرم نم یتسم رطاخ هب وا هک یتشاد راظتنا« :تفگ و تشگرب یمارآ هب کید

-تخس هک تسایجروج ربونص سنج زا نالا لوکین« :تفگ یخوش اب هتخیمآ ینحل اب ار نیا
 »...دنلیزوین رد یگدنز تخرد بوچ زا دعب هتبلا ،تسایند بوچ نیرت

 هشیمه و ،تسنادیم وا .دینش ار اهنآ يوگوتفگ نایاپ ،تفریم نییاپ اههلپ زا هک لوکین
 کید و دوش رازیب کید زا هک هدمآ یمات هک تسنادیم ؛تسوا قشاع یمات هک تسنادیم
 درم ییاهنت ساسحا هب تبسن ساسا نیا رب ،تسا هدش هجوتم دوش رازیب وا هکنآ زا شیپ
 یتقو .تشذگ شنهذ زا راکفا نیا هنانز بان يدونشخ یمد اب .دهدیم ناشن تبثم یشنکاو
 و دش مخ اههچب يهناحبص زیم يور ،دندوب نارگن وا يارب هناخ يالاب يهقبط رد درم ود
  .درمشرب ار اههچب راتسرپ ياهراک فیدر

 نیا هکنآ رگم دتفیب یقافتا چیه تساوخیمن شلد ؛دوب لاحشوخ مه غاب يوت دعب یتدم
 یتدم يارب .دننک باترپ رگید ینهذ هب ینهذ زا ار وا درم ود و دنامب قلعم تلاح هب عضو
 .پوت کی ياج رد اتح ،تشادن ینوریب دوجو سکچیه يارب زارد

 ياهآ -شوگرخ ،ياهآ ؟هن دینکیم رکف امش ای ؟هن رگم ،اهشوگرخ ،تسا بوخ یلیخ«
 »؟دیآیم بیجع وت رظن هب ای ؟ياهآ- ؟تسین یلاع !ماوت اب

 تقفاوم وا اب و داد ناکت ار شاینیب راب دنچ ،دومزآ ار ملک ياهگرب شوگرخ هکنآ زا سپ
  .درک

 ینیعم ياهاج رد دیچیم هک ار ییاهلگ .دش لوغشم شغاب يهرمزور ياهراک هب لوکین
 یتبحصمه شلد دیسر هک ایرد راوید هب .دربب نامتخاس لخاد هب نابغاب ات تشاذگیم
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-هقالع زا .تفر ورف رکف هب و داتسیا سپ ؛دنزب فرح وا اب ات دوبن سکچیه اما ،تساوخیم
 دوخ يارب رگید ياهنز رگا ،دیسرپ دوخ زا دعب اما .دوب هدزتفگش رگید يدرم هب شايدنم
 هب دورو ياهدنبودیق يراهب يابیز حبص نآ رد ؟مشاب هتشاد دیابن نم ارچ ،دنراد یقشاع
 شیاهوم داب .دش لاحشوخ یلگ هخاش يهزادنا هب و دش هتشادرب نایم زا شیارب نادرم يایند
 -دنراد یناقشاع دوخ يارب رگید ياهنز .دناشک بقع هب نآ اب ار شرس هک دز سپ ردقنآ ار
 داب هب هک تشاداو ار وا الاح ،درک کید میلست گرم ياپ ات ار وا شیپ بش هک ییورین نامه
 .دشاب دونشخ و لاحشوخ هن نم ارچ ،يرآ نارگید رگا هک قطنم نیا زا و دهدب ناکت يرس

 يهدرتسگ ياهجوم و لایخ يایرد زا اما .دش هریخ ایرد هب الاب زا و تسشن هاتوک راوید يور
 رگا .دراذگب ،دوب هدرب تراغ هب هک ییاهزیچ يهیقب يولهپ ات درک دیص صخشم يزیچ نآ
 ،دشاب یکی ،دوب هدش رهاظ شیپ بش هک ي-کید اب دبا ات هک تشادن زاین یحور رظن زا وا
 درگ نایاپیب ياههژر هب موکحم ،کید نهذ رد يریوصت طقف هن ،دشاب رتارف يزیچ دیاب سپ
  .یلادم طیحم

 يالاب زا دناوتب هک دیزگرب نتسشن يارب ار یگنس راوید زا شخب نآ لیلد نیا هب لوکین
 ياهتسد يالهبال .دنک اشامت ،دندوب هدنکفا هیاس رادبیش يهعرزم يور هک ار ییاههپت ،نآ
 يهجهل ود زا توافتم ياهجهل اب تسد هب لیب و کگنچ هک دید ار ناقهد درم ود اههخاش زا
 تروص و تسد تاکرح و اهفرح بذج اجنامه زا لوکین .دننزیم فرح یسنورپ و یسین
  :دش اهنآ

 ».مدناباوخ اجنیا ار وا«
 ».روگنا ياهتخرد تشپ شمدرب نم«
 اج نیمه .دوب یسدقم گس هچ .درادن یقرف مه یکی نآ يارب -دراد یقرف هچ وا يارب«
 »... مدرک شکاخ

 »؟تسوت شیپ کگنچ«
 »!تسین تدوخ شیپ رگم ،کقلد«
 ات ،شیپ لاس هدزاود ،مدرک جاودزا یتقو زا .شیدناباوخ اجک هک تسین طوبرم نم هب«
 ییوگیم نم هب وت الاح و مدوب هدرکن سح ماهنیس يور ار ینز يهنیس ياهظحل اتح بش نآ
 »... هک

 »...ونشب گس زا اما«
 يداع مه يارب ناشیاهفرح رظن هب ،درکیم اشامت اههخاش يالهبال زا ار اهنآ لوکین
 وا شوگ هب هک دوب هنادرم يایند ياهفرح مه زاب اما .دزیم ار شدوخ فرح یسک ره -دوب
  .دش دیدرت راچد هرابود نامتخاس هب تشگرب هار رد ؛دوب هدروخ

 ،دش نامتخاس دراو و تشذگ اهنآ نایم زا لوکین .دندوب هتسشن ناویا يور یمات و کید
  .درک عورش شرس زا ،یمات ریوصت ندیشک يارب و دروآ ياهچرتفد

-یم اوه رد كود ياهخن لثم -دننامیمن راکیب تقوچیه اهتسد« :تفگ هتسهآ کید
 شیاهشیر هک هدیرپگنر نانچ ،دوب هدیرپگنر شیاههنوگ زونه هکنیا هب هجوت اب ».دنخرچ
 ییاههوای نینچ تسناوتیم روطچ ،شیاهمشچ یخرس هب ،دوب خرس ِفک لثم شتروص يور
  :تفگ و درک یمات هب ور لوکین ؟دروآ نابز هب ار

 يزنیلوپ لها هک متشاد ینومیم ینامز کی .منکیم ادیپ يراک مدوخ يارب هشیمه نم«
-هفیطل نتفگ هب دندرک عورش مدرم هک نیا ات مدرکیم يزابهدبعش وا اب اهتعاس يارب و دوب
 »... هدننکتحاران و دب ياه
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 هب و درک یهاوخرذع کید هظحل نیا رد .درکیم يراددوخ کید هب ندرک هاگن زا يدج
 هب تبسن زاب .تخیر بآ ناویل ود شدوخ يارب هک دید ار وا لوکین – تفر نامتخاس لخاد
  .دش رتساسحایب وا

  .دنک فاص ار شاهتفرگ يادص ات دش تکاس دعب »...لوکین« :تفگ یمات
 وراد نیا کید .تسییاکیرمآ .مروایب صوصخم روفاک نغور تیارب موریم« :تفگ لوکین
 ».مدرگیمرب نالا .دراد لوبق ار

 ».مورب دیاب نم دیهاوخب ار شتسار«
 لوبق ار يزیچ هچ نم« :دیسرپ و تسشن اهیلدنص زا یکی يور ،دمآ نوریب قاتا زا کید
 اما ،دندوب هتسشن ناشیاج رس زونه ود ره ،تشگرب روفاک يهشیش اب لوکین یتقو »؟مراد
  .دناهتشاد یبلاج يوگوتفگ ياهدوهیب عوضوم يهرابرد هلصاف نیا رد هک درکیم رکف لوکین

 نیشام بقع قودنص رد ار یمات شیپ بش ياهسابل كاس و دوب رضاح رد يولج هدننار
 یلام ناوت یمات ییوگ .دروآ درد هب ار لوکین لد کید ياهسابل رد یمات ندید .تشاذگیم
  .درخب شدوخ يارب ییاهسابل نینچ هک تشادن ار نآ

 سفن دعب و لامب تاهنیس و تیولگ هب ار نغور نیا يدیسر لته هب یتقو« :تفگ لوکین
 ».شکب

 يهمه« :تفگ بل ریز کید ،تفر نییاپ اههلپ زا یمات هک نیمه »اجنآ ،وگب« :تفگ کید
 ار روفاک نغور عون نیا رگید اجنیا – میهدب شرافس سیراپ زا دیاب - هدن یمات هب ار هشیش
 ».دنرادن

 ولج نانچ وا ،دنداتسیا باتفآ شبات ریز هس ره و تشگرب فرح نیا ندینش اب یمات
 يور نوگژاو ار لیبموتا تسناوتیم شندش مخ اب رظن هب هک دوب هداتسیا تسار نیشام
  .دنک دنلب شرمک

  :تفگ وا هب و دش هداج دراو و تشاذگ ولج یمدق لوکین
 ».تسا بایان یلیخ« :دنک هدافتسا ار نآ هک درک شرافس یمات هب »شریگب الاح«
 اب و تفرگ هلصاف وا زا مدق کی ؛تسا هداتسیا تکاس شرانک رد کید هک درک ساسحا
 يوراد هک تشگرب سپس .داد ناکت تسد شیارب ،صوصخم روفاک يهشیش و یمات ندش رود
 .دروخب ار شدوخ

 عقوم ،اهلاس يارب میتسناوتیم و میرفن راهچ ام ،ینکب ار راک نیا دوبن مزال« :تفگ کید
 »...مینک هدافتسا وراد نیا زا ،هفرس

  .دندرک هاگن مه هب ود ره
 هب و دش ینابصع دعب »...میهدب شرافس رگید يهشیش کی میناوتیم میهاوخب تقو ره«
  .دزن یفرح رگید و دیشک زارد شباوختخت يور کید .تفر الاب اههلپ زا وا لابند

 تمالع هب ار شرس »؟تقاتا وت دنروایب ار تراهان میوگب یهاوخیم« :دیسرپ وا زا لوکین
 اجنآ زا دیدرت اب لوکین .دنام شوماخ نانچمه فقس هب ندش هریخ اب و داد ناکت تبثم
 -تخادنا یهاگن وا قاتا لخاد هب ،تشگرب هک هرابود .دناسرب راکتمدخ هب ار وا روتسد ات تفر
 رد ولج ياهظحل .دوب کیرات ینامسآ رد نادرگ ییاهنکفارون لثم هک شایبآ ياهمشچ هب و
 ...دیسرتیم قاتا هب دورو زا یمک و دوب هاگآ ،دوب هدش بکترم وا هیلع هک یهانگ زا ،داتسیا
 شتشپ كوکشم یناویح لثم کید اما ،دلامب ار وا رس تساوخیم ییوگ ،درک زارد ار شتسد
 زا هدیسرت يراکتمدخ لثم ،دنک لمحت ار عضو نیا تسناوتیمن رگید لوکین .درک وا هب ار
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 الاب يهقبط نیگهودنا درم ربارب رد ار شیاهناتسپ رگا هک دوب نارگن و دیود نییاپ اههلپ
  .دیشون دهاوخ هچ زا وا ،دراد هگن کشخ

 ،دوب هدیهج یمات هب تبسن شلد رد هک ار ياهقرج لوکین هک تشذگن ياهتفه     
 ناششومارف یناسآ هب و تشادن یبوخ يهظفاح اهمدآ ندرپس رطاخ هب يارب -درک شومارف
 .تسا سین رد یمات هک دینش لوکین نئوژ هام دیدش يامرگ شزو نیلوا رد اما .درکیم
 ار تشاددای و تسشن نابیاس ریز لوکین .دوب هداتسرف اهنآ يود ره يارب یهاتوک تشاددای
 هب ار نآ سپس .دناوخ و درک زاب ،دندوب هدروآ هناخ لخاد زا هک ییاههمان يهیقب هارمه هب
 نماد يور ،تشاد تسد رد هک ار یفارگلت ضوع رد مه کید .درک باترپ کید تمس
 :تخادنا وا یلحاس ياهماژیپ

 
  .منیبب ار امش هک مراودیما ردامیب هنافساتم میآیم سوگ هب ادرف نازیزع
 
 ».منیبب ار وا مراد تسود یلیخ« :تفگ يدج لوکین
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 كانرطخ يریبدت ناشلکشم لح يارب کید« هک رکف نیا رب يرگنزاب اب ،دعب زور حبص اما
 درکیم سح رگید ،دندوب هتفر گنیدلگ یتشک هب هک یبش زا .تفر لحاس هب وا اب »هدیشیدنا
 ،دوب هدیسر یفیرظ يرادیاپ هب هطقن ود نایم الاح بیترت نیدب .درذگیم هچ دراد هک
 زا دیاب يدوز هب هک یشرپهتخت و ،درکیم نیمضت ار شاینمیا هراومه هک یمیدق ياهطقن
 دشیم ثعاب و دادیم رییغت ار شتالضع درکراک و نوخ ییایمیش بیکرت و دمآیم دورف نآ
 ياههفایق .دناشکب يرایشوه يههبج لوا طخ هب ار عوضوم هک دشاب هتشادن ار نآ تئرج هک
 هب و دنیآیم نایم هب هک دومنیم یحابشا لثم و دوب مهبم يرییغت لاح رد وا دوخ و کید
 رد يرگید يانعم رظن هب دندروآیم نابز هب هک ياهملک ره هک دوب اههام .دنصقریم ییابیز
 .تفرگیم میمصت دیاب کید نآ لح يارب هک دمآیم شیپ یعضو نآ زا سپ و تشاد دوخ
 دوبان يرامیب زاغآ رد هک ار لوکین تشرس زا ییاهشخب نآ »ضحم ندوب« زارد ياهلاس
 رطاخ هب هن -دوب هدیسرن اهنآ هب کید تسد هک ییاهشخب ،دوب هدرک هدنز ،دوب هدش
 يرگید نورد لماک دناوتیمن سکچیه تشرس هک لیلد نیا هب طقف هکلب ،وا یهاتوک
 .دوب هدننکنارگن زونه اما دوب رتهدننکراودیما تیعضو نیا دیاش هچرگ ؛دبای شرتسگ
 زا شیب ندیشون رد هک دوب کید نوزفازور یتوافتیب هطبار نیا يهبنج نیرتهدننکنارگن
 ای دوشیم دوبان ،دیآیم هچ وا دوخ رس رب هک تسنادیمن لوکین ؛تفاییم دومن وا يهزادنا
 رتهدیچیپ شیارب ار هلئسم ،دوبن یتیمیمص چیه نآ رد رگید هک کید يادص -دنامیم یقاب
 یگدنز شرف يهناراکایر ندش هدیچیپاو ربارب رد کید هک دنزب سدح تسناوتیمن .درکیم
 رییغت يهظحل رد ،نایاپ رد هک دنزب سدح تسناوتیمن زین ار نیا و درک دهاوخ يراتفر هچ
 .داتفا دهاوخ یقافتا هچ یناهگان

 نکمم ياهثداح ره هک درکیم روصت و دوبن نارگن یقافتا چیه يارب لوکین سپ نآ زا
 ،دوب هدش یحارط رییغت يارب وا .دنک انیب ار ییانیبان مشچ و درادرب ششود زا ار يراب تسا
 لیبموتا یساش زا رتهب دوخ جوا رد دیدج تیعضو .دوب شلاب و رپ لوپ هک يزاورپ يارب
 دیاب کنیا و دوب هدش ناهنپ هداوناخ نیزومیل يهندب ریز اهلاس هک يایساش ،دوبن هقباسم
 سح ار هزات میسن يدوز نیمه هب لوکین .دشیم راکشآ لوا لثم و دمآیمرد یگدیشوپ زا
  .ار شندمآ هایس يهقیرط و دیسرتیم نآ زا هک یندنکاج زا :درکیم
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 نیا يدیفس ربارب رد ناشنت تسوپ .دنتفر لحاس هب انش دیفس سابل اب کید و لوکین
 و بیرغ و بیجع ياهرتچ يالهبال هتفشآ کید هک دش هجوتم لوکین .دومنیم هریت سابل
 ار لوکین ارذگ کید نهذ هک نیمه .دبایب ار اههچب ات دنکیم هاگن تقد اب ار اهنابیاس ریز
 هجیتن نیا هب و درک هاگن درم هب یفرطیب اب لوکین ،دیشک تسد وا هب ندیبسچ زا و درک اهر
 يوجوتسج رد دوخ زا تظافح يارب هکلب ،اههچب زا تظافح يارب هن کید هک دیسر
 هک ياهدشرانکرب مکاح لثم ،دیسرتیم نآ زا کید هک دوب یلحاس نیا دیاش .تساهنآ
 و قیقد ياههفیطل اب کید يایند زا هک دوب هدمآ لوکین .دوریم شایمیدق رابرد هب یناهنپ
 هدوب ییایند اهنت نیا زارد ياهلاس يارب هک دنک شومارف و دوش رفنتم شاهنابدؤم ياهراتفر
 ،شدوخ لحاس هب -دنک هاگن نآ هب وا هک دراذگب .تسا هدراذگ زاب شیور هب ياهچیرد هک
 چیه و دزادرپب وجوتسج هب نآ رد ار زور مامت تسناوتیم کید ؛دوب هدش فطلیب الاح هک
 و دباین ،دوب هدیچ مه يور نآ روداترود يزور دوخ هک ار نیچ راوید ياهگنس زا یگنس
  .دنیبن نآ رد یمیدق یتسود زا ییاپدر چیه

 اب ار اههشیش کید اهزور نآ هک دروآ دای هب ؛دش تحاران هثداح نیا زا لوکین ياهظحل
 ياهنابایخ رد مه اب هک ییاهزور ،دیشکیم نوریب اهلاغشآ يهتشابنا ياههدوت زا کگنچ
 دنسپ زا يدوز هب هک ییاههماج -دندیرخیم يدرونایرد ياهزولب و اهكراولش سین یتشپ
 يهداس ناکرتخد .دشیم جیار سیراپ سابل ناحارط نایم رد شایمشیربا عون و داتفایم
 سپ« :دندزیم دایرف اههدنرپ لثم و دنتفریم الاب اهنکشجوم زا هک دروآ دای هب ار يوسنارف
 و ایرد هب درم شخبمارآ يهقالع ؛دندروآیم اجهب یهاگحبص مسارم و »!وگب سپ !وگب
 نفد لاس دنچ نیا قامعا رد و اههسام ریز رد همه ،شیاهيروآون همه نآ و دیشروخ
 ....دندش
 اجنآ هب ناهج يهطقن ره زا مدرم هک دوب هدش لیدبت یهاگشاب هب ایرد و لحاس کنیا اما
  .تسین هتفریذپ اجنآ رد یسک هک تفگ دشیمن رگید .دندمآیم

 هاگن وس ره هب يرامزر ندرک ادیپ يارب و دز وناز يریصح شرف يور کید هک نیمه
 يالهبال رد هک درکیم لابند ار کید هاگن شهاگن .تفرگ تخس ار دوخ هرابود لوکین ،درک
 ياهجرب ،رایس ياهمامح ،بات ياههقلح ،بآ يور ياهبات ،دیدج ياههیثاثا و بابسا
 ياهحرط اب دیفس و هدش امنون ياهناخشیپ ،شیپ بش ياهنشج ياهنکفارون ،روانش
   .دوب وجوتسج رد نیشام نامرف رامشیب و هداتفااپشیپ

 گنریبآ تشهب نآ رد نوچ ،تشگ يرامزر لابند ،نآ رد کید هک دوب ییاج نیرخآ ایرد
 ياههرخص زا شبوانتم و ییاشامت ياههجریش اب هک امندوخ تمدخشیپ و اههچب زجهب
 کی تعاس -دوبن بآ رد رگید یسک ،درکیم میسقت ییاهشخب هب ار حبص ،ییاپهاجنپ
 عفر يارب و دندنک ناشقاچ نت زا ار ناشياههماژیپ سوگ ياهنامهم رتشیب رهظزادعب
  .دندز بآ هب يرامخ
 ».تساجنآ« :تفگ لوکین
 رگید هاگهجریش هب یهاگهجریش زا يرامزر ياپدر لابند هب هک ار کید ياهمشچ سپس
 لاس جنپ زا هک دوب يدرد دمآ نوریب و دنازرل ار شاهنیس هک یهآ اما ؛دییاپ ،دیخرچیم
 .دوب هدش نفد هنیس نیا رد شیپ

 ».مینزب فرح يرامزر اب میورب نانکانش ایب« :تفگ کید
 ».ورب وت«
 ره ماجنارس اما ،دوب شکمشک رد وا يهتساوخ اب ياهظحل يارب لوکین ».میوریم مه اب«
 ياهیهام زا ياهلگ لثم هک يرامزر ناهارمه زا یهورگ بیقعت اب و دندرک انش مه اب ود
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 ،دنتفرگیم وا زا ار ناشششخرد الآلزق ناشخرد بالق لثم و دندوب وا لابند کچوک
 .دندرک ادیپ ار يرامزر

 بآ رد لوکین ،تسشن يرامزر رانک و دیشک الاب هجریشهتخت يور ار دوخ کید یتقو
 یقشع ناشنایم زگره ییوگ هکنانچ ،دندزیم فرح مه اب و دیکچیم ناشنت زا بآ .دنام
 ،درک هدزتفگش ار لوکین شایناوج ،دوب ابیز يرامزر .دناهتشادن یسامت چیه مه اب و هدوبن
 .درک قوذ ،تسین شدوخ یکیراب هب ،اهوم هاگنتسر يهیحان رد ناوج كرتخد دید یتقو اما
 یگدننکمرگرس و يراودیما ،تذل شقن هک يرامزر هب و درکیم انش کچوک ياههریاد درگ
  .دادیم شوگ ،دوب هدش رتاورپیب شیپ لاس جنپ زا و -درکیم يزاب

 ».مینیبب ار رگیدمه سیراپ وت هبنشود زور هک تسا رارق اما ،تسیلاخ یلیخ ردام ياج«
 دوجوم هچ لته صوصخم يهماژیپ نآ رد و اجنیا يدمآ وت شیپ لاس جنپ« :تفگ کید
 »!يدوب ياهزماب و ولوچوک

 ياهزیچ هشیمه و -دنامیم تدای هب زیچ همه وت !تسا هدنام تدای هب بوخ ردق هچ«
 ».دنامیم تدای هب بوخ
 هرابود و تفر ورف بآ ریز .دش عورش هرابود یسولپاچ یمیدق يزاب هک تفایرد لوکین
 :دمآ الاب ناشیاهفرح هب نداد شوگ يارب

 هلاس هدجه هرابود مه نم و تسا شیپ لاس جنپ نامه نالا هک منک دومناو مهاوخیم«
 ... هک یساسحا ... ینادیم تدوخ .... هک یهدب یساسحا نم هب یناوتیم هشیمه وت .مدش
 امش هک منکیم ساسحا زونه نم .مه اب لوکین و وت - یلاحشوخ ساسحا ،رگید ینادیم
 مهاوخ و مسانشیم هک یمدرم نیرتهب -دیاهتسشن اهرتچ نآ زا یکی ریز لحاس رانک اجنآ
 ».تخانش

 يرامزر اب درک عورش وا و دندش هدیچرب یمک کید لد هودنا ياهربا دید لوکین یتقو
 نانکانش ،تشگرب هداتفاالجزا رنه نآ ،مدرم بلج رد شایمیدق ياهتراهم و ندش مرگرس
 يارب ار شیاهرنه هرابود یندیشون ناویل ود یکی اب کید هک دز سدح ؛دش رود اهنآ زا
 ناسآ يزور هک ار ییاهيراکنیریش و داد دهاوخ شیامن ینارذگشوخ ياههنودرگ رب يرامزر
 ،ناتسبات نیا هک دش هجوتم لوکین .داد دهاوخ ناشن هنایشان الاح ،تشاذگیم شیامن هب
  .دزیهرپیم بآ رد دنلب ياهشرپ زا کید ،راب نیلوا يارب

 وا هب کید ،درکیم رارف رگید هاگهجریش هب یهاگهجریش زا لوکین یتقو دعب یقیاقد
  :تفگ و دیسر

 میورب یهاوخیم .قیاق نآ ،دنراد وردنت قیاق يرامزر ياهتسود زا یضعب«
 ».درذگیم شوخ یلیخ مرظن هب ؟يراوسهتختبّآ

 ،تشاد رارق یشرپهتخت يهبل رب هک يایلدنص يور کید راب کی هک دروآ رطاخ هب لوکین
 .دادیم نادیم هینال هب هک روطنامه تفرگن ار کید ولج وا و داتسیا شیاهتسد يور
 یشرپهتخت يالاب زا کید و دندرب تذل يزاب نیمه زا خیروز يهچایرد يور هتشذگ ناتسبات
 ياهدادعتسا اب الومعم اهنز .داتسیا و درک دنلب شیاههناش يور ار يدنوپ تسیود يدرم
 ،دننکیم دومناو هک ياهنوگ هب رگید هک دیاپیمن يرید اما .دننکیم جاودزا ناشیاهرهوش
 :تفگیم وا هب هچرگ ،درکیمن مه دومناو اتح لوکین .دنتسین اهدادعتسا نیا ریثأت تحت
 ».یناوتیم متسنادیم ،هرآ« ای و »هرآ«

-ناجیه یناوج و يرامزر دوجو و تسا هتسخ ياهنوگ هب کید هک تسنادیم الاح اما
 یناوج زا هک دوب هدید ار وا – تسا هتخیگنارب تخس يراک نداد ماجنا يارب ار کید شزیگنا
 راب هب یحاضتفا شدوخ يارب دیاش درکیم رکف و دریگیم ار ریثأت نیمه مه شیاههچب
 يرتشیب لاس و نس قیاق يور دارفا يهیقب زا کید و لوکین .دوبن شنارگن نادنچ اما ،دروآ
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 اب و تشاد هتفهن یساسحا اهنآ يارب لوکین اما ،دندوب مرتحم و بدؤم اهرتناوج -دنتشاد
 يهتفرتسد زا دادعتسا نآ یلاخ ياج و ‘؟میسانشیمن ار مدرم نیا هک ام’ :تفگیم دوخ
 ،دادیم رارق تسرد يریسم رد و تفرگیم گنچ رد ار یتیعضو ره یتحار هب هک ار کید
 ماجنا تساوخیم هک دوب هدش يزیچ نآ عمج کید ساوح يهمه الاح اما -درک ساسحا
  .دهد

 زا ناوج ياهدرم زا یکی و درک مک ار شتعرس قیاق ،لحاس زا یلیام تسیود يهلصاف رد
 و تفر نانکانش دیخرچیم هدوهیب هک ياهتخت تمس هب .تفر هجریش بآ يور قیاق بل
 ود يور قیاق باتش شیازفا اب سپس .تفر الاب نآ زا اهوناز يور و هتسهآ ،تشاد هگن ار نآ
 هب وسکی زا مرن ياهنامک لکش هب ار شکبس قیاق یتخس هب و دش مخ بقع هب .داتسیا اپ
 قیاق رس تشپ تسرد .دنار قیاق بقع ياهجوم تهج فلاخم و داد ناسون رگید يوس
 ،دش ترپ بآ نورد و بقع هب ور سپس و دنادرگزاب ار شلداعت ياهظحل ،درک اهر ار شبانط
 ياهلک نوچمه ،دز رود وا يوس هب قیاق هک یلاح رد و دش دیدپان هوکشاب ياهمسجم لثم
  .دش رهاظ تیمهایب

 اب ار وا شنارادتسود .دنار طایتحا اب و قیقد ار نآ يرامزر اما ؛درک در ار شتبون لوکین
 دندزیم شتآ و بآ هب ار دوخ هناهاوخدوخ اهنآ زا رفن هس .دندرکیم قیوشت زنط و یخوش
 هب ار وا نار و وناز وپاکت نیا رد .دننک دوخ نآ زا ار وا ندرک راوس و ندیشک الاب راختفا هک
  .دندرک دوبک و دندز قیاق راوید

 ».رتکد تسامش تبون الاح« :تفگ نامرف تشپ یکیزکم درم
 کید .دندرک انش هتخت نآ تمس هب و دنتفر هجریش ولهپ زا ناوج درم نیرخآ و کید
 يدنخشین اب لوکین و دنک هدافتسا قیاق ندنار نمض يرگید ندرک دنلب يهقح زا تساوخیم
-یم تیذا ار لوکین یلیخ يرامزر يارب وا یکیزیف ییاهییامندوخ نیا .درکیم اشامت ار وا
  .درک

 کید دننک ظفح ار ناشلداعت ات دندرک یکسا بآ يور یفاک يهزادنا هب درم ود ره یتقو
 ادیپ وا ياهاپ يال زا ار بانط و تشاذگ ناوج درم ياپ ود نایم ار شندرگ تشپ و دز وناز
  .دمآ الاب یمارآ هب و درک

 الاح .دنکب ار راک نیا دناوتیمن هک دندش هجوتم دندرکیم اشامت قیقد ار وا هک نارگید
 يور زا هک یتکرح نامه اب برض کی هک دوب نیا راک يهقح ؛دوب شیاهوناز زا یکی يور
 دوجو يهمه اب یتقو سپس .درک تحارتسا ياهظحل .دیایب الاب ،دوشیم دنلب شیوناز ود
  .تساخرب شیاج زا و دش ضبقنم شتروص ،درک عمج ار شیاهورین

 ،تشاد نزو دنوپ هاجنپ و دص زا رتمک شاهناش يور ِناوج هچرگ و دوب کیراب هتخت
 و شالت نیرخآ اب کید یتقو .دوب هتفرگ مکحم ار کید رس هنایشان و هداداو ار شدوخ
  .دندش نوگژاو بآ رد ود ره و دیزغل تمس کی هب هتخت ،داتسیا فاص دنت تکرح

 ».دندناسر ماجنا هب ار راک ابیرقت !دوب یلاع« :دز دایرف قیاق زا يرامزر
 يهفایق ياهظحل لوکین ،دندنادرگرب اهرگانش تمس هب ار ناشرس هرابود همه یتقو اما
 لاس ود نیمه نوچ ،دوب روخلد و تحران رایسب تشاد راظتنا هک روطنامه و دید ار کید
 .دوب هداد ماجنا ار راک نیا تحار ،شیپ

 يور هرابود ،دیامزایب ار شنزو لداعت ات دمآ الاب یمک .درک عورش يرتشیب تقد اب مود راب
 شیپ اما .دش دنلب شیاج زا و »!پوی یلَ�َا« :تفگ و دیشک یسفن سپس ،تسشن شیاهوناز
 ياهبرض نداتفا عقوم هک نیا يارب و دش مخ ناهگان شیاهاپ ،دوش تسار تسرد هک نآ زا
  .درک باترپ اپ ود اب ار هتخت ،دننیبن
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  .تسینابصع کید هک دوب راکشآ همه رب ،تشگرب »راگ یبیب« قیاق یتقو راب نیا
 ابیرقت ؟منک ناحتما رگید رابکی مناوتیم« :تفگ ،دزیم دگل بآ يوت هک یلاح رد

 ».میداد شماجنا
 ».نک ناحتما ،امتح«
 :تفگ وا هب يدنت اب لیلد نیمه هب ،دوب هدش دیفس چگ لثم لوکین هاگن زا

 »؟تسا سب الاح يارب ینکیمن رکف«
 قیاق رانک هب ار وا .دوب هدش هتسخ یفاک يهزادنا هب شلوا يزابمه .دادن یباوج کید
  .تفرگ ار وا ياج ریزگان ،دناریم ار قیاق هک يایکیزکم .دندناشک

 يور مکش هب ياهظحل کید ،تفرگ تعرس قیاق هک نیمه .دوب رتنیگنس لوا درم زا وا
 دوش دنلب تساوخ یتقو .تشادرب ار بانط و تفر درم ریز هب سپس .درک تحارتسا هتخت
  .دندش ضبقنم شتالضع

 هب ار شدوخ هرابود و دهدیم رییغت ار شتیعقوم هک دید ار وا لوکین .دوش دنلب تسناوتن
-هناش يور شايزابمه نزو يهمه یتقو ،ندز مه هب مشچ کی رد اما ،دشکیم الاب تمس
 يروز زا لوکین – درک دنلب ار وا چنیا ود یکی -دیشوک هرابود .دش تکرحیب ،داتفا وا ياه
 هظحل نیا رد .دنوشیم زاب شایناشیپ قرع ياههدغ هک درک سح ،دزیم کید هارمه هب هک
 داتفا تشپ هب ياهبرض اب و دندش مخ شیاهوناز سپس .درکیم ظفح ار شلداعت طقف کید
  .دروخب کید رس هب هتخت هک دوب هدنامن يزیچ ،دندش نوگژاو ود ره و

 فرح هک ياهظحل اتح »!اهنآ تمس هب درگرب دوز« :تفگ و دز ادص ار نارقیاق لوکین
 هب و دمآ الاب هرابود کید اما ؛دیشک یهاتوک غیج .دزغلیم بآ ریز هب هک دید ار کید دزیم
 هب دسرب اهنآ هب قیاق ات .دنک ناشکمک ات درک انش اهنآ تمس هب »وتاش« ،تشگرب تشپ
 اپ زا هک دید ار کید لوکین و دش کیدزن اهنآ هب ماجنارس یتقو اما .تشذگ يرمع رظن
 سرت ،هدنام اهنت نامسآ و بآ نایم رد و ،تسا روانش بآ يور تکرحیب و تام و هدمآرد
  .دش لیدبت يرازیب هب ناهگان وا

 »... مه اب همه الاح ...تسا بوخ ... ریگب ار شیاپ ...رتکد ،يوش دنلب مینکیم تکمک«
  .دزیم سفنسفن ،دنک هاگن يزیچ هب هکنآیب و تسشن کید
 :تفگ وا هب رایتخایب و دریگب ار شدوخ يولج تسناوتن لوکین

 ».يدرکیم ار راک نیا دیابن هک متسنادیم«
 ».درک هتسخ ار شدوخ لوا يهعفد ود« :تفگ یکیزکم درم
 .دنام تکاس بدا يور زا يرامزر ».دوب ياهناقمحا راک« :تفگ دیکأت نامه اب لوکین
 کی متسناوتیمن راب نآ« :تفگ نانزسفن ،تفرگ ناج یمک کید هک ياهقیقد زا دعب
 ».منک دنلب ار يذغاک کسورع

 قیاق زا یتقو زادناراب رد .درب نیب زا ار وا تسکش زا یشان ِشنت یهاتوک يراجفنا يهدنخ
 يراک ره رگید الاح -دوب رطاخهدرزآ لوکین اما .دندوب شبظاوم ياهنوگ هب همه ،دش هدایپ
  .درزآیم ار لوکین درکیم کید هک

 يرید .تفر ناروتسر هب یندیشون دیرخ يارب کید و دنتسشن يرتچ ریز يرامزر اب لوکین
  .دروآ نیریش بارش يرادقم اهنآ يارب و تشگرب هک دییاپن

 یقوش و روش اب سپس ».مشونیم امش اب هک تسيایندیشون نیلوا« :تفگ يرامزر
 .دیبوخ هک منیبیم و متسه امش رانک رد هرابود هک ملاحشوخ ردقچ !هآ« :داد همادا یناهگان
 ».دشابن بوخ دنکن هک ...« :درک ضوع ار عوضوم و درک عطق ار شفرح »...مدوب نارگن

 »؟هتفر سپ نم لاح هک يدوب هدینش ییاج«     
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 ياهمشچ اب هک ملاحشوخ ردقچ نالا .دیدش ضوع هک مدوب هدینش طقف نم .هن ،هن«     
 ».درادن تیعقاو عوضوم نیا منیبیم مدوخ

 شیپ تقو یلیخ زا ندش ضوع نیا .دراد تیعقاو« :تفگ و تسشن اهنآ رانک کید 
-تسد یتدم ات راتفر ،هیحور تسکش زا دعب .دادیمن ناشن ار شدوخ لوا اما -هدش عورش
 ».دنامیم یقاب هدروخن

 »؟ینکیم راک اریویر وت« :درک ضوع ار عوضوم هلجع اب يرامزر
 يارب و درکیم هاگن ربورود هب ».تسا بلاج ياهضیرم ندرک ادیپ يارب یبوخ ياج«
 دنراد اهنآ زا ییاههنومن« .دادیم ناکت رس ،دندیخرچیم ییالط ياههسام يور هک یمدرم
 ونابهش يارب هک تسا زماربآ مناخ مروظنم ؟يدش یمیدق ياهتسود يهجوتم .دنیآیم
 زماربآ مناخ ،نکب ار شرکف -دوشن ناتيدوسح ؟دنکیم يزاب سشود شقن ثرون يرم
 يوت تکوم رابغودرگ يهمه و دوریم الاب زتیر یتشپ ياههلپ يهمه زا اپوتسدراهچ
 ».دوریم شیاههیر

 هک درکیم هراشا ینز هب »؟تسا ثرون يرم اعقاو وا« :درک عطق ار وا فرح يرامزر
 هک دندرکیم راتفر نانچ اهنآ .دمآیم ناشیوس هب یکچوک هورگ شیپاشیپ و نانزهسرپ
 هاگن ،دندیسر اهنآ یتوف هد يهلصاف هب یتقو .دنراد تداع مدرم يهریخ ياههاگن هب ییوگ
 لباقم درف هب هک ییاجبان و یقافتا ياههاگن نآ زا یکی ،دیزغل لوکین و کید يور دنت يرم
 يرامزر هن و رویاد يهداوناخ هن .تفرگیم هدیدان دیاب یلو هدید ار اهنآ هک دهدیم ناشن
 اب يرم هکنیا زا کید .دنزادنیب یسک هب یهاگن نینچ دندادیمن هزاجا دوخ هب زگره تیُه
 يراتفر لوکین اب .تفرگ شاهدنخ ،دمآ اهنآ تمس هب و درک ضوع ار شاهشقن يرامزر ندید
 ییوگ ،دزن مه دنخبل اتح و داد ناکت ار شرس طقف کید يارب یلو تشاد یمیمص و مرگ
 هب وا راتفر نیا خساپ رد کید ،درکیم یسرپلاوحا يرامزر اب یتقو .تشاد رادریگاو يرامیب
  .دش مخ شیارب زیمآهیانک ياهنوگ

 »؟ینامیم تدم هچ .ییاج نیا وت مدینش«
 ».ادرف ات« :تفگ يرامزر
 فرح وا اب ات تشذگ رویاد ياقآ و مناخ رانک زا يرم هنوگچ هک دش هجوتم مه يرامزر
  .دروخب ماش اهنآ اب تسناوتیمن بشما ،هن .دش مک وا هب شاهقالع رایتخایب و دنزب

 :دیسرپ وا زا .دوب يزوسلد اب هتخیمآ ینابرهم رگناشن شراتفر .تشگرب لوکین هب ور يرم
 »؟دنروطچ اههچب«
 يهرابرد هک ار ياهتساوخ شرتخد ات دروآ ار ششوگ لوکین و دندیسر اههچب هظحل نیا رد
  .دونشب وا زا ،دوب هدرک در راتسرپ و تشاد انش

 ».دیهدب ماجنا دیاب دیوگیم لزامدام هچ ره ،هن« :داد خساپ وا ياج هب کید
 زا .تشاد داقتعا هدش هدرپس وا هب اههچب تیلوئسم هک یسک زا ینابیتشپ هب مه لوکین
-هنانامرهق يهفایق اب يرم ،لوکین و کید میمصت نیا اب .درک در ار اههچب تساوخرد يور نیا

 کی تسناوتیمن نیقیهب و تفرگیم هدهع هب ار هدش ماجنا ياهراک طقف هک سول اتینآ ي
 هک درک هاگن یمشچ هب کید هب ،تشادن مه یتردق چیه و دنک تیبرت ار يوسنارف گسهلوت
 گنت هب هدننکهتسخ راتفر نیا زا هک کید .هدرک یتفلکندرگ اهنآ هب يروجدب ییوگ هک
  :دیسرپ و تفرگ دوخ هب نارگن يهفایق ،دوب هدمآ

 »؟ناشیاههمع و ؟دنروطچ امش ياههچب«
 .دیشک هینال رس رب هنازوسلد یتسد نتفر زا شیپ .تفر اهنآ شیپ زا و دادن یباوج يرم
 :تفگ کید ،تفر يرم یتقو .دماین ششوخ وا راک نیا زا هینال
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 ».مدرک راک يرم يور هک ییاهنامز فیح«
 ».مراد شتسود نم« :تفگ لوکین
 هدیمهف و تشذگاب رایسب یناسنا ار وا يرامزر .درک هدزتفگش ار يرامزر کید یقلخدب
 راطق اب یترفاسم رد يزور .دروآ رطاخ هب ،دوب هدینش وا يهرابرد ار هچنآ ناهگان .تسنادیم
 ینخس يرد ره زا شیارب اهنآ و دوب هدش رفسمه هجراخ روما ترازو نانکراک زا یضعب اب
 قلعت يروشک چیه هب هک دناهدیسر یتیعقوم هب هدشییاپورا ياهییاکیرمآ .دندوب هتفگ
 لثم ییاهروشک هب رگم دنرادن قلعت تردقرپ ياهروشک هب هک تفگ دوشیم مکتسد .دنرادن
 حرطم مه سانشرس نراو هنادرد مان نایم نیا رد .نادنورهش نامه هب هیبش یعمج ،ناکلاب
 نز .درک مارح ار شدوخ یشایع رتکد اب جاودزا اب شرتکچوک رهاوخ هک دش هتفگ و دش
 ».تسین هتفریذپ اج چیه رد رگید هک يرتکد« :دوب هدرک فیصوت هنوگنیا ار وا راطق يوت

 رد ياهعماج اب ار لوکین و کید تسناوتیمن هچرگ ،دوب هتفشآرب ار يرامزر ترابع نیا
 نآ الاح اما ،دشاب تسرد اهنآ نیب رد )دشاب تیعقاو رگا( یتیعقاو نینچ هک دنیبب طابترا
 هک يرتکد« .دز گنز ششوگ رد ناشهتفای نامزاس دیاقع اب هاوخدب مدرم ياههراشا و امیا
 الاب یترامع ياههلپ زا هک درک مسجت ار کید يرامزر ».تسین هتفریذپ اج چیه رد رگید
 ار وت رگید ام« هک دونشیم وا زا و دهدیم ناشن یچرادبآ هب ار شیاهتراک و دوریم
 رامشیب ياهیچرادبآ زا ار ترابع نیمه و دیامیپیم ار ینابایخ لوط سپس ؛»میریذپیمن
 ...دونشیم رگید ياههناخترازو ،اههناخترافس
 یتاکیرحت اب کید هک الاح دزیم سدح .دورب اجنیا زا دناوتیم روطچ تسنادیمن لوکین
 شوخ يور وا هب هک درک دهاوخ راداو ار يرامزر و دش دهاوخ ابرلد و اریگ ،هدش رایشوه
 قفوم و درک رییغت کید يادص و دش لیدبت نیقی هب شسدح هک دییاپن يرید .دهد ناشن
 :دنک حالصا ار دنیاشوخان ياهفرح دش

 تسود ار وت هک یمدرم نتشاد تسود یلو .تسا قفوم مه یلیخ -تسا بوخ يرم«
 ».تسین ناسآ ،دنرادن

 :تفگ بل ریز و دش لیامتم کید تمس هب ،درک تقفاوم وا اب يرامزر
 رطاخ هب ار وت هک منک روصت ار سکچیه مناوتیمن نم .یبوخ یلیخ وت ،ییوگیم هچ«
 وا ییوگفازگ دیاش هک درک ساسحا ».یشاب هدرک وا اب هک يراک ره الاح ،دشخبن يزیچ
 :تفگ همادا رد و درک هاگن ناشدوخ نایم ياههسام هب ،دشاب لوکین قوقح هب يزواجت
 -تسیچ نم ياهملیف نیرخآ يهرابرد ناترظن هک مسرپب امش يود ره زا متساوخیم«
 ».دیاهدید ار اهنآ رگا هتبلا

  .تشادن یشزرا شیارب نادنچ و دوب هدید ار اهنآ زا یکی طقف وا .تفگن زیچ چیه لوکین
 هینال هک دیوگیم وت هب لوکین نک ضرف .میوگیم تیارب هقیقد دنچ وت« :تفگ کید
 ؟يرگید سک ره ای وت ؟ینکیم راکچ یعقاو يایند رد ربخ نیا ندینش اب وت .تسا ضیرم
 ،دوشیم ضوع شاهفایق الثم ،ینیبیم شنکاو یمدآ ره ياهفرح و ادص ،تروص رد
 شیاهفرح اب ،دریگیم شدوخ هب كوش تلاح شیادص ،دهدیم ناشن ار یتحاران شتروص
 ».دنکیم يزوسلد زاربا

 ».ممهفیم -هلب«
 تسرد یساسحا ياهشنکاو زا دیلقت اب اهرگیزاب نیرتهب امنیس رد .هن ،امنیس رد اما«
 ».دناهدروآ تسد هب دوخ يارب یترهش ،يزوسلد و قشع ،سرت لثم

 خنرس هک لوکین .دیمهفیمن بوخ زونه هچرگ ».ییوگیم هچ ممهفیم« :تفگ يرامزر
 .دشیم رتقاط شتقاط ،تفریم رتشیپ کید هچ ره ،دوب هدرک مگ ار
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 الثم ،منزیم يرگید لاثم .تسوا شنکاو زا یشان دنکیم دیدهت ار رگیزاب هک يرطخ«
 هراپ وت دوجو مامت ًالامتحا یعقاو یگدنز رد »!درم وت قشاع« :دیوگیم وت هب یکی نک رکف
-هدننیب -ینک مرگرس ار مدرم یناوتب هک یهدیم ناشن یشنکاو هنحص يور اما .دوشیم هراپ
 ار یطوطخ دیاب رگیزاب هک تسا نیا رما يادتبا .دنهد ناشن تسرد »شنکاو« دنناوتیم اه
 ره ای هدش هتشک درف زا ادج ،دنک بلج دوخ هب ار اههدنییب هجوت دیاب دعب ،دنک لابند
 هک دنشاب هتشاد راظتنا اههدننیب رگا .دهد ماجنا هرظتنمان يراک دیاب نیاربانب .رگید يارجام
 هتشاد راظتنا رگا و -دهد ناشن شمرن دیاب وا ،دشاب ینشخ و تخسرس مدآ ملیف تیصخش
 زا رود رگیزاب تدم نیا مامت رد .دهد ناشن تنوشخ دوخ زا دیاب ،دشاب ریذپشمرن هک دنشاب
 »؟يوشیم هجوتم – تسیعقاو تیصخش

 زا تروظنم« .تسا هدشن وا ياهفرح يهجوتم هک درک فارتعا يرامزر ».هن تسرد«
 »؟تسیچ "تیصخش زا رود"

 تمس هب ینیع تیعقاو زا ار اههدننیب نهذ هکنیا ات ینکیم هرظتنمان ياهراک ردق نآ« 
 ».يروخیم رس دوخ تیصخش نورد هب هرابود سپس .یناشکیم تدوخ
 هک درکن یعس اتح و دش دنلب شیاج زا گنردیب .دنک لمحت تسناوتن رگید لوکین
 رد رس وا ياهفرح زا رگید مه يرامزر هک دوب ياهقیقد دنچ .دنک ناهنپ ار شایگلصوحیب
  :دیسرپ مارآ و درک یسپات هب ور يور نیا زا ،دروآیمن

 يهشیپرنه یناوتیم وت نم رظن هب ؟يوشب هشیپرنه ،يدش گرزب یتقو يراد تسود«
 ».يوشب یبوخ
 :تفگ شگرزبردپ يهدرمش و هتسهآ يادص اب و دز لز وا ياهمشچ رد دمع هب لوکین

 دیاش نک رکف .تسین هتفریذپ هجوچیه هب نارگید ياههچب هب يهدیقع نینچ لیمحت«
 و تشگرب کید هب ور دنت سپس ».میشاب هتشاد اهنآ يارب یتوافتم ًالماک ياههمانرب ام
 ».اههچب و وت لابند متسرفیم نیشام اب ار لچیم و هناخ موریم و مرادیمرب ار نیشام« :تفگ

 ».ياهدرکن یگدننار هک تساههام« :تفگ و درک تفلاخم کید
 ».مدرکن هک ششومارف«
 نابیاس ریز زا ،دنک هاگن ،دوب نایامن دنت »یشنکاو« نآ رد هک يرامزر تروص هب هکنآیب
  .درک كرت ار اهنآ و تفر نوریب

 لثم شاهرهچ زونه .دیشوپ ار شاهماژیپ و دروآرد ار شیانش سابل .دش ییوشتسد دراو
 یفقس نآ نامسآ رب ربونص ناتخرد هک دش ياهداج دراو هک نیمه اما .دوب تخس حول
 يداب ،دیهجیم رگید يهخاش هب ياهخاش زا یباجنس و دوب هزات شیاوه ،دندوب هدز يدبنگ
 هب دیشروخ وترپ ،تفاکشیم ار تسدرود ياوه یسورخ زاوآ ،دیزرویم اهگرب نایم رد مارآ
 شمارآ هب ،دندشیم رود جیردت هب لحاس ياهادص سپس و درکیم هنخر یتکرحیب لد
 ساسحا -دوب كاپ يراگنز ره زا بوخ ياهسوقان لثم شراکفا ؛دش داش و ون و دیسر
 ییوترازه ياهزیلهد زا دیشوک یتقو .هزات ياهویش اب راب نیا ،تسا هدش نامرد هک درکیم
 .تفر نتفکش هب ور ،ناوج زر لگ لثم شریمض دزخب نوریب ،دوب نادرگرس نآ رد اهلاس هک
 ،دوب هداد يزاب کید دیشروخ اب ار شاهرایس نآ رد هک ییاهناکم زا و دش رازیب لحاس زا
 .دش رفنتم

 ».ماهداتسیا وا نودب و دوخ ياپ ود رب عقاوهب .ملماک ابیرقت نم ؟ارچ« :دیشیدنا دوخ اب
 کید هک یهاگآ نیا اب و دوش غلاب رتدوز هچ ره تساوخیم شلد يداش و ملاس كدوک لثم
 زارد شباوتخت يور دیسر هناخ هب هک نیمه ،هدرک يزیرهمانرب ماجرف نیا هب وا ندیسر يارب
  .داتسرف سین هب و تشون هدنزیگنارب و هاتوک ياهمان نابراب یمات يارب و دیشک
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 شاهیحور شباصعا ناوت و ورین ندش مک و بش ندمآ اب -دوب وا زور يهیحور نیا اما
 کید نهذ رد هچنآ زا .دمآرد زاورپ هب یکیرات تمس هب شنامک ياهریت و دش هدرمژپ
 هدیباوخ ییاههشقن وا ینونک شقن سپ رد هک درک ساسحا هرابود و ؛دیسرتیم ،تشذگیم
 اهنآ يهمه رب و دندرکیم راک بوخ همه اههشقن نیا – درک تشحو مه اههشقن نآ زا و
 ياهنوگ هب ار ندرک رکف .دوش هریچ نآ رب تسناوتیمن لوکین هک دوب مکاح عماج یقطنم
 کید يهتساوخ هب انب يدوخهبدوخ شیاهراک يهمه رظن هب وا دوبن رد و دوب هدرپس کید هب
 تقایلیب ار دوخ وا يهتساوخ اب شلیم دروامه رد کنیا لیلد نیمه هب ،دشیم تیاده
 ،دوب هدرک فشک ار سوه زیگناساره ِردرس يهرامش نونکا ؛درکیم هشیدنا دیاب اما .دیدیم
 نداد بیرف شیادرف و زورما هانگ نیرتگرزب هک تسنادیم وا ؛دوبن رارف هک يرارف يهناتسآ
 ای .دوب هتخومآ ار نارگ سرد نیا هرخالاب ات دوب هدیشک لوط اهلاس .دوب دهاوخ شدوخ
 دنهاوخ وت تسد زا ار تردق و درک دنهاوخ رکف تیارب نارگید ای -ینکیم رکف تدوخ
 و ازان و هدنارورپ دوخ لیم هب ار وت و هدرک هابت ار تایعیبط ياههتساوخ و هقیلس ،تفرگ
  .درک دنهاوخ رمثیب

 ریگلد و هریت ياوه و لاح هک دیشون وجبآ ردق نآ کید .دندروخ یمارآ ماش مه رانک رد
 زا یضعب و تربوش ياهگنهآ یمک نآ زا دعب .دش داش و نشور اههچب اب ماگمه قاتا
 وا ناتشگنا اب ماگمه نیشنلد و مب يادص اب لوکین و دز ییاکیرمآ زاج دیدج ياهگنهآ
  .درک همزمز

 ر -ردپ منونمم«
 ر -ردام منونمم
 »... رگیدمه اب ناتتاقالم يارب منونمم
 .دز قرو ار هحفص سپس ».مرادن تسود ار نیا« :تفگ کید
 و مرزلب دوخ هب "ردپ" يهملک زا مرمع نایاپ ات دیاب ایآ !نزب ار نیمه ،هن« :تفگ لوکین
 »؟منک رارف

 !دیشکیم ار هکشرد بش نآ هک یبسا زا نونمم ...«
 »...دیدوب تسم یمک هک امش يود ره زا منونمم
 ود ره هک ار اهونیزاک يزابشتآ و دنتسشن بورغ هب ور ناویا يور اههچب اب دعب یتعاس

-یب و یلاخ ياهبلق نتشاد .دندرک اشامت ،دندوب مه زا رود ياهلصاف رد و لحاس کیدزن
  .دوب زیگنامغ و ریگلد رگیدمه يارب ساسحا

 هک دناوخ مایپ نیا اب کید زا یتشاددای و تشگرب سین زا دیرخ زا سپ لوکین ادرف حبص
 تشاددای هک نامزمه .دوریم سنورپ لحاس هب رتکچوک نیشام اب و اهنت يزور دنچ يارب
 و هدرک تفایرد ار همان هک تفگ و دوب ولراک تنوم زا نابراب یمات ،دز گنز نفلت دناوخیم ار
  .دش مرگ وا هب نتفگ دمآشوخ زا شیاهبل درک ساسحا .دیآیم اریویر هب نیشام اب

 
8 

 .دیشاپ نآ يور ردوپ زا ياهیال و درک برچ نغور اب ار شنت تسوپ .درک مامح لوکین
 چرق چرق ،دوب هدش هدیشاپ مامح فک ياههلوح يور هک يردوپ يور شیاهاپ ياهتشگنا
 لکیه یک هک دش لاوس شیارب و درک هاگن شیاهولهپ يور طوطخ هب قیقد .درکیم
 ،رگید لاس شش دیاش .تشاذگ دهاوخ ندش ریپ و ندش هدیمخ هب ور شرغال و مادناشوخ
 .مسانشیم هک ییاهنآ يهمه یبوخ هب عقاو رد ،تسا بوخ هک الاح اما
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 رگید وا هک دوب نیا شیپ لاس جنپ لوکین اب ینونک لوکین توافت اهنت .تفگیمن فازگ
 ياههرهچ و اهملیف هب ،دندیتسرپیم اهناوج هک ییاهزیچ هب ردقنآ اما .دوبن ناوج رتخد
 ياهراک يهمه ندرک مامت و اهریبدت يهمه ندیشیدنا ییوگ هک ییاههشیپرنه رامشیب
 .دزرو تداسح یسک یناوج هب تشادن يزاین هک دوب هتسبلد ،تساهنآ تسد رد ایند مهم

 يور هنانتورف »هدزناش لنش« رطع اب و دیشوپ ،تشاد شیپ اهلاس زا هک ار يایسکام
 اهغاب نیرتهتساریپ لثم لوکین دیسر هار زا یمات هک کی تعاس .دیشک بیلص شاهنیس
 .دوب هدامآ

 دومناو يزار نتشاد هب و ندش هدوتس رگید راب :تسا بوخ اهزیچ نیا نتشاد ردقچ
 رکف الاح و دوب هداد تسد زا ار شاهنارتخد ییابیز ياهلاس نیرتتوخنرپ زا لاس ود !ندرک
 هک تفگ دمآشوخ یمات هب نانچ .دنکیم ناربج ار هتفرتسدزا لاس ود نآ دراد درکیم
 غاب زا هک یماگنه .تسا هداتفا شیاپ هب هک تسییاهدرم رامشیب زا یکی وا ییوگ
 وا شیپاشیپ ،دورب وا شوداشود هکنآ ياج هب ،دنتفریم اهنابیاس تمس هب و دنتشذگیم
 نادهچب اما ؛دنامه لثم سفن هب دامتعا رد هلاسهنوتسیب و هلاسهدزون يابرلد نانز .تفریم
 هدزون .دناشکیمن دوخ روحم رود هب ار نوریب يایند رگید هلاسدنچوتسیب نز ریگتخس
 و تسيرسفا يهدکشناد يوجشناد لثم هلاسهدزون رتخد .تسیخاتسگ و رورغ نس یگلاس
 .دیآیم دربن زا نامارخ هک تسییوجگنج لثم هلاسهنوتسیب

 نز اما ،دروآیم تسد هب هدایز هجوت زا ار شسفن هب دامتعا هلاس هدزون كرتخد
 ار شروآاهتشا یندیشون ،دنموزرآ .دوشیم هیذغت رتهدیچیپ ییاهزیچ زا هلاسهنوتسیب
 ود ره .دربیم تذل شاهوقلاب ییاناوت رایواخ زا يدونشخ اب ای و دنکیم باختنا هنارایشوه
 سرت هک ار ییاهلاس ،دننک ینیبشیپ ار هدنیآ دنناوتب هک دیآیمن رظن هب و دنلاحشوخ
 ای یگلاسهدزون درگاپ رد اما .نتفر زا سرت ای نداتسیا زا سرت ،دنکیم مهبم ار ناششنیب
 .تسوا رظتنم یسرخ راوید تشپ هک دنکیمن رکف زگره نز ،یگلاسهنوتسیب

 يزیچ ؛دوب یعقاو ياهطبار لابند وا ،تساوخیمن مهبم يهناقشاع لیخت شلد لوکین
 هاگن کی اب هک دش هجوتم درک یسررب ار لئاسم کید هاگدید زا یتقو .تساوخیم توافتم
 هک يایهاوخهدایز ،ساسحایب ییایند ،تسيرابودنبیب يایند هب ندش دراو نیا ،یحطس
 رصقم ار کید شاینونک تیعضو نیا رطاخ هب وا ،رگید يوس زا .دزادنایم رطخ هب ار همه
 .دشاب هتشاد ینامرد شزرا تسا نکمم هبرجت نیا هک درکیم رکف یتسارهب و تسنادیم
 چیه نآ یپ زا و هدرپس شوگ ناشینورد ياههسوسو هب هک یمدرم ندید اب ناتسبات رسارس
 رگید تساوخیم شلد هکنیا مغرهب ،هتشذگ نآ زا .دوب هدش کیرحت دندوب هتخادرپن یناوات
 ره و تسا هتفرگ شیپ هدیجنس ار هار نیا دیوگب هک دادیم حیجرت ،دیوگن غورد شدوخ هب
 ....تسا زاب تشگزاب هار دهاوخب هک هنیآ

 دیفس ناوزاب نایم رد و دیشک شدوخ تمس هب و تفرگ ار وا یمیالم يهیاس ریز یمات
 .دش هریخ شیاهمشچ هب و داد اج شراویباغرم

 ».منک تهاگن مناوتیم ات دعب هب نالا زا مهاوخیم ،روخن ناکت«
 ماشم هب نوباص يوب يرصتخم شدیفس نهاریپ زا و دادیم یصاخ رطع يوب شیوم
 ره هقیقد دنچ يارب .دوب هدش هدرشف مه يور مکحم ،دنخبلیب لوکین ياهبل .دیسریم
 .دندرک هاگن مه هب طقف ود

 »؟يراد تسود ینیبیم هک ار هچنآ« :دیسرپ بل ریز لوکین
 ».وگب يوسنارف«
 »؟يراد تسود ینیبیم هک ار هچنآ« :دیسرپ هسنارف نابز هب هرابود دعب و »بوخ یلیخ«



دلارجزتیف تاکسا  

 رکف« :تفگ دعب و درک ثکم یمک ».مراد تسود دشاب وت هب طوبرم هک يزیچ ره نم«
 .مسانشیمن بوخ هک تسییاهزیچ تتروص رد رظنهب یلو مسانشیم ار تتروص مدرکیم
 »؟متسنادیمن نم و یتشاد ار رادربهالک ياهمدآ دیفس مشچ الاح ات یک زا

 :دز داد یسیلگنا هب و تفرگ هلصاف وا زا هدیجنر و هدزتفگش لوکین
 ،دمآ یندیشون اب تمدخشیپ یتقو »؟ینزب فرح يوسنارف یتساوخیم لیلد نیمه هب«
 »؟ینک نیهوت نیا زا رتقیقد یتسناوتیمن« :تفگ رتهتسهآ

 هسنارف نابز هب هرابود و تشاذگ یلدنص ياهرقن شلاب يور مشخ اب ار شکچوک هاگنمیشن
 :تفگ رتراوتسا رابنیا اما ،دز فرح

 ملاح هرابود هک تسا لیلد نیا هب ،هدش ضوع میاهمشچ رگا یلو .مرادن هنیآ اجنیا نم«
 رادربهالک مگرزبردپ ًالامتحا ،ماهتشگرب مایعقاو دوخ هب ندش بوخ اب دیاش و تسا بوخ
 و دیآیمرد روج وت قطنم اب نیا .امرفب ،ماهدرب ثرا هب وا زا ار يرادربهالک مه نم و هدوب
 »؟دنکیم تایضار

 .دنزیم فرح هچ يهرابرد وا دیمهفیمن یمات رظن هب
 »؟دروخیم راهان ام اب ؟تساجک کید«
 ریثأت زا یناهگان ياهدنخ اب ،هتشادن یصاخ روظنم فرح نیا زا یمات هک دش هجوتم لوکین
 :تفگ و دیرب وا فرح

 هکنیا ای و دنامه اب ود ره ای الاح .دش ادیپ تیُه يهلکورس هرابکی .رفس هتفر کید«
 ».دشاب شوخ وا يایؤر اب و دورب اهنت هتساوخ شلد هک هدرک شتحاران ردقنآ يرامزر

 ».ياهدیچیپ یمک وت همه نیا اب ،ینادیم«
 اب طقف - طقف نم - متسین هدیچیپ ًاعقاو نم .هن ،هن« :تفگ و درک عمج ار شرطاخ دوز
 ».منکیم قرف یلیخ هداس ياهمدآ

 درکیم رکف شرادربهالک ياهمشچ هب تخس لوکین .دروآ خی و هزبرخ ناشیارب سویرام
 یگرزب يهتفوک لکش هب هرابکی ،دنک همیق همیق ار شفرح هکنآ ياج هب یمات ؛دوب تکاس و
 .دوب هتشاذگ وا يهساک رد

 یمدآ نیرتروشرپ وت ؟دندرکن اهر تایعیبط تلاح هب ار وت ارچ« :دیسرپ یمات دعب یتدم
 ».ماهدید مرمع رد نم هک یتسه

 .تشادن یباوج لوکین
 »!اهنز ندرک یلها ياههار نیا يهمه« :تفگ دنخشیر هب یمات
 رضاح وا جنرآ ریز زا کید حور هک درک ساسحا »... ینیعم ياهزیچ ياهعماج ره رد«
 :دناشن ورف ار وا یمات يادص نحل اب اما ،دروآ شیارب ار شیاههتفگ نتم و دش

 يور اتح و منک رطخ متسین رضاح اما مدرک یلها یمحریب اب ار اهدرم زا یلیخ نم«
 ینکیم رکف - هنابامردلق ‘يهویش’نیا اب نیا هژیو هب .منک راک اهنز زا دادعت نیا زا یمین
 » ؟یک ،وا ،وت عفن هب ؟تسیک عفن هب راک نیا

 رد ،دراد کید هب ینید هچ هک ساسحا نیا اب سپس و دش هدنک شیاج زا لوکین بلق
 .تخیر ورف شاهنیس

 » ... مراد نم هک يزیچ منک رکف«
 کید و دنکیم هدیچیپ ار هلئسم نیا ،يراد لوپ یلیخ وت« :تفگ یگلصوحیب اب یمات
 ».دهدب تسکش ار نیا دناوتیمن

 .درک رکف قیمع لوکین ،دندربیم ار اههزبرخ هک یلاح رد
 »؟منکب دیاب هچ نم ینکیم رکف«
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 یمات هچ ره الاح .دوب شرهوش زا ریغ یسک يهطلس ریز راب نیلوا يارب لاس هد زا دعب
 .دشیم شایگشیمه یگدنز زا یشخب ،تفگیم

 زیگناسوه و مرگ ياهوترپ و دادیم ناکت ار جاک ینزوس ياهگرب یمیالم داب هک یلاح رد
 اب ،دروآیم دیدپ ياهدننکهریخ ياهنوناک هناخراچ يزیمور يور ،رصع نیزاغآ ياهتعاس
 ،دمآ وا یلدنص تشپ هب و دش دنلب شیاج زا یمات .دندرک مامت ار یندیشون زا يايرطب مه
 .دناشوپ دوخ ياهتسد اب ار وا ياهتسد و درک هقلح لوکین ياهوزاب رود ار شیاهوزاب
 هب شقایتشا رطاخ هب یمین لوکین ،ناشیاهبل سپس و دنتفرگ رارق مه يور ناشیاههنوگ
 ...دزیم سفنسفن هقالع نیا راشف زا شایتفگش رطاخ هب یمین و وا

 »؟ییاج یتسرفب رهظ زا دعب يارب ار ناشراتسرپ و اههچب یناوتیم«
 ».منامب اجنیا مهاوخیمن نم ،تروص ره رد .دیآیم ونایپ ملعم«
 »!سوبب ار نم مه زاب«
 اهرادربهالک دیفس ياهمشچ نم سپ :درک رکف دوخ اب لوکین سین هار رد ،دعب یقیاقد
 .هناوید يراکتسرد ات مشاب لقاع يرادربهالک هک تسا رتهب ،بوخ رایسب سپ ؟ًاعقاو ،مراد ار

 هب ندیشیدنا اب .دوب هدرک دازآ یتیلوئسم و شنزرس ره زا ار وا ترابع نیا اب یمات ییوگ
 رادیدپ يون زادنامشچ شربارب رد .دیزرل دوخ هب ناجیه زا ،درادیمرب مدق ون یهار رد هکنیا
 مادکچیه زا هک تشادن يزاین وا و ،دندوب نکاس هنادرم ياههرهچ اب یمدرم نآ رد هک دش
 راومرک یتکرح اب ،دیشک هنیس نورد هب ار شسفن .دشاب هتشاد ناشتسود ای ،دنک يوریپ
 .تشگرب یمات هب ور و دروآ الاب ناهوک لثم ار شیاههناش

 »؟میورب ولراک تنوم رد وت لته ات ار هار همه نیا میروبجم«
 دنلب یغیج يادص تلافسآ يور نیشام ياهخرچ ندش هدیشک زا هک داتسیا نانچ یمات
 :تفگ سپس و دش

 ».ماهدوبن لاحشوخ هظحل نیا يهزادنا هب تقوچیه !ایادخ ياو !هن«
 .دنتفر الاب یناتسهوکهمین يهداج زا و دنتشاذگرس تشپ ار سین ،دندش در یبآ لحاس زا
 تشپ و دش دراو ياهریزجهبش هب و دمآ لحاس و نییاپ تمس هب تعرس اب اجنیا زا یمات
 .داتسیا يایلحاس کچوک لته

 يدرم ناخشیپ يولج .تخادنا تشحو هب ار لوکین یمد لته ياضف ندوب رکیپوردیب
 یمات ات دنام رظتنم لوکین .درکیم ریذپاننایاپ یثحب زرا خرن رس لته یشنم اب ییاکیرمآ
 نیا مامت رد ،دنک رپ لوکین یلعج و دوخ یعقاو تاصخشم اب ار سیلپ صوصخم يهگرب
 هنادهاز ًابیرقت و تشاد ياهنارتیدم یکبس ناشقاتا .دوب هتفشآ نورد زا و مارآ نوریب زا تدم
 .اهتذل نیرتهداس اب ناکم نیرتهداس ؛دومنیم کیرات ایرد ییانشور ربارب رد و دوب زیمت و
 شرس تشپ ار رد و تفر اجنآ زا تمدخشیپ یتقو .داد شرافس كاینک سالیگ ود یمات
 ینامک ياهوربا اب ،تماقشوخ و هدیسرت و گنرهریت ،تسشن یلدنص اهنت يور وا ،تسب
 .یمیمص و قاتشم یناطیش ،وجگنج یناطیش حور ،هدروخرف

 ؛دنداتسیا مه رانک و دندمآ رگیدکی تمس هب ناهگان دنک مامت ار يدنرب هکنآ زا شیپ
 ناویح لثم زونه لوکین .دیسوب ار وا تفس يوناز یمات و دنتسشن تخت يهبل يور سپس
 ار یمات دوخ اتح ،درک شومارف ار دوخ دیفس ياهمشچ و کید .درکیم القت یمک هدیربرس
 .دش قرغ هقیقد و هظحل رد رتقیمع و قیمع و درب دای زا مه

 نییاپ يهدنیازف يادصورس تلع و دنک زاب ار هرکرک ات تساخرب شیاج زا یمات یتقو ...
 بانط لثم هک شتالضع يور .دوب کید زا رتيوق و رتهریت شلکیه ،دبایرد ار ناشهرجنپ
 ندش ادج زا سپ ینآ - دوب هدرک شومارف ار لوکین ياهظحل مه وا .دوب رتنشور دوب هدیچیپ



دلارجزتیف تاکسا  

 سرت .تشاد دهاوخ قرف وا راظتنا اب اهزیچ هک درک ینیبشیپ لوکین ،مه زا ناشیاهنت
 .دش هریچ رابهودنا ای رابتذل ،شیاهناجیه يهمه رب هک تفرگ اپ شلد رد یناشنومانیب
  .دوب ریذپانزیرگ نافوت زا شیپ ردنت يهمزمز نوچ هک یسرت

 .دادیم شرازگ وا هب و درکیم هاگن نوریب هب هرجنپ زا طایتحا اب یمات
 ياهراوهگ یلدنص يور هک منیبیم قاتا نیا ریز قاتا یباتهم يور ار نز ات ود طقف نم«
 ».دننزیم فرح اوه يهرابرد ییاکیرمآ يهجهل اب و دنوریم ولج و بقع

 »؟تساهنآ لام اهادصورس نیا يهمه«
 »!نک شوگ .دیآیم اهنآ زا رتنییاپ ییاج زا ادص«
 
 .هبنپ نیمزرس وت ،بونج ِبونج ،ییوگیم یچ«
 روخندردهب یبساک و دنشزرایب اهلته 
 » ... نکب لد راک نیا زا
 
 ».تسییاکیرمآ هجهل«
 بوطرم شتسوپ يور ردوپ ؛دش هریخ فقس هب و درک زاب تخت يور ار شیاهوزاب لوکین
 روطنیمه و تشاد تسود ار قاتا ندوب یلاخ .دوب هدرک تسرد دننامریش ياهیال و دوب هدش
 تخت کیدزن ار یلدنص یمات .تسجیم دوخ يارب یهار ناشرس يالاب هک یسگم اهنت زوزو
 ياهشفک و کبس سابل یگنهک لوکین ؛تسشن و تخیر نییاپ شیور زا ار اهسابل ،تشاذگ
 .تشاد تسود ،دوب هدش هدیچیپ مه يال وا سابرک راولش اب نیمز يور هک ار شایناتک

 مه رد شاياهوهق ياهوزاب و رس اب ناهگان و درک زادنارب ار وا دیفس و دنلب يهنتمین یمات
 :تفگ نیتم ياهدنخ اب و تخیمآ

 ».ییون و هزات هدمآ ایند هب هزات دازون لثم«
 ».دیفس ياهمشچ اب«
 ».نم اب اهنآزا تبقارم تیلوئسم«
 ».دشاب وگاکیش تخاس رگا هژیو هب - تسیتخس یلیخ راک دیفس ياهمشچ زا تبقارم«
 ».مدلب ار كادوگنال ناییاتسور یمیدق ياهمهرم يهمه نم«
 ».یمات ،سوبب ار میاهبل«
 هک يراب نیرخآ« :داد همادا و دیسوب ار وا لاح نیا اب اما ».تسییاکیرمآ یلیخ راک نیا«
 مه ار ناشدوخ ،دندرکیم یمخز ار مدآ ناشیاهبل اب هک دندوب ییاهرتخد ،مدوب اکیرمآ
 رتارف نیا زا اما ،دشیم خرس کلمخم لثم ناشیاهتروص هک ییاج ات ،دندرکیم یمحز
 ».دنتفریمن

 :تفگ و داد هیکت شیاهجنرآ زا یکی يور لوکین
 ».مراد تسود ار قاتا نیا نم«
 ولراک تنوم ات یتساوخن هک مزیزع ملاحشوخ یلیخ .تسا هنارقحم ياهزادنا ات نم يارب«

 ».میورب
 یلاخ ياههحول لثم - یمات ،تسیلاع هک قاتا نیا ؟تسا هنارقحم ینکیم رکف ارچ«

 ».وساکیپ و نازس لپ ياهیشاقن
 !ياو ،دش دنلب ادصورس نآ هرابود« .دمهفب ار وا فرح هک درکن یعس یمات ».منادیمن«
 »؟هدش هتشک یسک ینعی

 :داد شرازگ نییاپ عاضوا زا رگید راب و تفر هرجنپ تمس هب



229 
 

 قیوشت ار اهنآ يدایز تیعمج و دننکیم اوعد مه اب ییاکیرمآ نارقیاق ات ود رظن هب«
 اب« .تفر نوریب قاتا زا و دیچیپ دوخ رود ياهلوح ».دنیآیم امش لحاس وانمزر زا .دننکیم
 ره ،دنوریم اهنآ لابند اهنز زا یهورگ - مدینش ناشزا ار نیا نالا .دنراد غرم ناشدوخ
 اهنآ هک یلوپ اب دنکیم رکف مدآ !ییاهنز هچ اما .دنوریم ناشلابند دوریم یتشک هک اج
 ،دندرکیم لابند ار فلینروک هک ییاهنز دیاب ارچ !دننک ادیپ يرتهب ياهنز دنناوتب ،دنهدیم
 »؟میدرکن هاگن نیرلاب کی زا رتمک هب تقوچیه ام ارچ !دننک لابند ار اهنیا

 يهملک و تسا هدید دوخ یگدنز رد ار يرایسب ياهنز یمات هک دوب لاحشوخ لوکین
 يارب ییاج ات ار وا دناوتیم هک دوب نئمطم ؛درادن ياینعم چیه وا يارب ییاهنت هب دوخ ،نز
 .دور رتارف شندب بوچراچ يهمه زا شدوخ نورد تیصخش هک دراد هگن دوخ

 »!دراد درد هک نزب شاییاج هب«
 »! هر - ر - رآ«
 »!نزب تسرد ؟میوگیم تهب یچ !یه«
 »!..مارح ،ماوت اب .شاب دوز«
 »!نزب - نزب«
 »! نزب - نز - ب«
 .تشگرب یمات
 »؟یقفاوم .دروخیمن درد هب رگید اجنیا هک دیآیم رظن هب«
 .دندیشوپ ار ناشیاهسابل دعب و دندیبسچ مه هب ياهظحل يارب اما ،درک تقفاوم لوکین
 ...دمآ اهرصق نیرتهب ییابیز هب ناشمشچ شیپ قاتا نیا دعب یمد

 :تفگ دش هدامآ هکنیا زا سپ یمات
 .دناهدروخن ناکت ناشیاج زا و دناهتسشن ناشياهیلدنص يور زونه نز ود نآ نم يادخ«
 رفس يداصتقا ات اجنیا دناهدمآ .دنروآیم رد فرح ناشدوخ زا عوضوم نیا يهرابرد دنراد
 هزره ياهنز و اکیرمآ ییایرد يورین ياهزابرس روضح هک دیآیمن رظن هب و دنشاب هدرک
 ».دنکب ناشتحاران

 شاهناش يور ار شسابل دنب شنادند اب و تفرگ رب رد ار وا مارآ و تشگرب لوکین يوس هب
 یگنج یتشک »!م - م - ماب ،قرت - ش« :دیچیپ اضف رد یبیجع يادص هظحل نیا رد ؛دیشک
 .دناوخیم ارف ار شیاهورین هک دوب

 هب نیشیپ مالعایب اهقیاق -دش اپ هب یعقاو یلاجنجوراج اهنآ يهرجنپ ریز تسرد الاح
 مسق ،دندزیم ادص ار هیقب و اهرفاسم ،ناجیه اب اههمدخ .دنداتفا هار هب لحاس تمس
 لوپ ای و گرزب یلیخ ياهسانکسا اب ار اهباسحتروص ؛دندادیم غورد یهاوگ و دندروخیم
 يورین سیلپ يادص و ،دندروآیم قیاق هب ار اههدرکشغ ؛دنتخادرپیم کچوک ياهدرخ
 یتشک نیلوا تکرح اب .دشیم عطق رگید ياهدایرف نایم رد دادیم هک ییاهروتسد اب ییایرد
 و هدعو و شارخلد ياهادص و دوب هآ و کشا و دایرف و داد ،هلکسا يور اهنز ندش عمج و
 .اهندادناکتتسد و داد و غیج هاگنآ و دیعو

 شیپ و ،داد ناکت ار یلامتسد و دیود نکلاب يوت ینییاپ قاتا زا هک دید ار يرتخد یمات
 دندش تکاس هرخالاب ياهراوهگ ياهیلدنص يور یسیلگنا ياهنز ایآ هک دنیبب دناوتب هکنآ زا
 ار نارتخد يادص رد تشپ زا .دروخ يرگنلت ناشقاتا رد هب ،دندش كرتخد يهجوتم  و
 رظن هب ،دندش دراو نشخ و رغال ،ناوج رتخد ود .دنداد دورو يهزاجا اهنآ هب و دندینش
 :تفگ و دز هیرگ ریز اهنآ زا یکی .دندوب ادیپان هکلب ،دندوبن هدشمگ
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 سامتلا ییاکیرمآ یتاساسحا اب يرگید »؟میهدب نوکت تسد امش نوویا زا مینوتیم«
 ؟مینوتیم ؟میدب نوکت تسد نوماهرسپ تسود يارب مینوتیم ؟ًافطل ،مینوتیم« :درکیم
 ».دنالفق همه هگید ياهقاتا ِرد .مینکیم شهاوخ
 »!لیم لامک اب« :تفگ یمات
 .دناشوپ ار وهایه يهمه ناشزیت و ریز يادص و دندیود ناویا تمس هب اهرتخد
 »!نک هاگن ار الاب نیا !یلراچ !یلراچ ظفاحادخ«
 »!تسرفب فارگلت مارب کیپ اب سین زا«
 ».هنیبیمن ونم !..یلراچ«
 نآ زا و درک هراپ و دیشک ار شایتروص ینمادریز و دز الاب ار شنماد ناهگان اهنآ زا یکی
 و یمات .داد ناکت راوهناوید ار مچرپ و »!نِب !نِب« :دز دایرف سپس ؛درک تسرد یگرزب مچرپ
 ،وگب !هآ .دوب زازتها رد یبآ نامسآ رد كرتخد مچرپ زونه اما ،دندرک كرت ار قاتا لوکین
 مچرپ ،یتشک بقع رد هظحل نیا رد ؟ینیبب ار هدنامرطاخ رد تسوپ زیزع گنر یناوتیم
 .دش هتشارفارب دوب ناشخرد هراتس نوچ هک یمچرپ نیا اب یمشچمه يور زا ییوگ اکیرمآ

 رد دعب تعاس دنچ ... دندروخ ماش ولراک تنوم رد ون یلحاس يونیزاک رد یمات و لوکین
 ياهگنسهتخت زا یکچوک يهریاد زا هک فقسیب يراغ نایم ،باتهم دیفس رون ریز ویلیوب
 و رات ریوصت و وکانوم هب ور ،دوب هدش تسرد امنبش و ناسرفسف بآ زا یضوح رود گنریب
 هب ،هطقن نیا هب ار وا یمات هک تشاد تسود یلیخ لوکین .دندرک انش نوتنم ردنب مهبم
 يهزادنا هب ناشیارب زیچهمه ؛تسا هدروآ بآ و داب ون ياهيزابهدبعش و قرش يوس و تمس
 ،دیشک زارد وا نیز نامک يور کیلبمس ياهنوگ هب .تشاد یگزات رگیدمه يارب ناشدوخ
 اجنیا هب اهلوغم يهگلج زا مه اب و هدیعلب قشمد زا ار وا یمات ییوگ هک نئمطم نانچ
 نامز ره زا شیب و تخیریم رود ،دوب هتخومآ وا هب کید هک ار هچنآ هظحلهبهظحل .دناهدمآ
 ریذپشمخ ياهریشمش نآ زا ياهیلوا يهنومن هب ،دشیم رتکیدزن شنیزاغآ دوخ هب
 دوب هدش قشع راتفرگ هام رون ریز رد .دندوب تکرح رد وا نوماریپ يایند رد هک ياهتخانشان
 .تفریذپیم زاب شوغآ اب ار شقشاع يرسدوخ و

 یتخس هب لوکین .دوب هدش کنخ اوه و دوب هدرک بورغ هام ،دندوشگ ار ناشیاهمشچ یتقو
 .هس ًابیرقت :تفگ یمات .تسا دنچ تعاس دیسرپ و دش دنلب

 ».هناخ مورب دیاب نم«
 ».میباوخیم ولراک تنوم وت مدرک رکف«
 ».موشب هناخ دراو یکشاوی زور ییانشور زا شیپ دیاب .دنتسه اههچب و راتسرپ .هن«
 ».يراد تسود روط ره«
 اب تعرس هب دزرلیم امرس زا هک دید ار وا یمات یتقو و دنتفر ورف بآ رد ياهیناث يارب
 ،دوب بوطرم زونه ناشرس يوم دندش هک نیشام دراو .درک کشخ ار شنت ياهلوح
 ناشرود ياوه .دندوب رفنتم هناخ هب تشگرب زا ود ره و دزیم قرب و دوب هزات ناشتسوپ
 يدیفس رد درم هک درک ساسحا لوکین دیسوب ار وا یمات هک نیمه و دوب نشور یلیخ
 زونه .تسا هدش اهر ،دنکیم سمل ار شتروص هک یتسد و اهوربا ییابیز ،اهنادند و اههنوگ
 مادکچیه اما ؛دنام یحیضوت ای يریسفت رظتنم ،يور نیا زا .تشاد تداع کید شور هب
 دهاوخ نایم رد یحیضوت هن و يریسفت هن هکنیا زا نئمطم ،داش و دولآباوخ .دشن هتفگ
 .دوب باوخ رد ،درک رییغت نیشام روتوم يادص هک ینامز ات و تفر ورف شایلدنص رد ،دوب
 دیسوب ار وا لوکین رد مد .دنوریم الاب اناید الیو يوس هب هپت زا ود ره هک درک ساسحا دعب
 غاب بش ياهادص ،دوب هدش ضوع نیمز رب شیاهماگ يادص .درک یظفاحادخ هنارایشوهان و
 یمتیر اب و مکمک اوه .دوب هتشگرب هچرگ ،دوب لاحشوخ وا اما ،دندش هتشذگ ِنآ زا ناهگان
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 هدایپ کید و داتسیا اناید الیو رد ولج ینشیتسا یسکات دعب زور رهظ زا دعب راهچ تعاس
 يارب هک یشالت زا ،دیود وا تمس هب ناویا زا و داد تسد زا ار شلداعت ناهگان لوکین .دش
 :دزیم سفنسفن ،درک دوخ راهم

 »؟تساجک نیشام«
 ».منک یگدننار متساوخیمن رگید .متشاذگ لرآ رهش وت ار نیشام«
 ».ینامیم يزور دنچ مدرک رکف يدوب هتشاذگ میارب هک یتشاددای يور زا«
 ».تفرگ ناراب مه دعب و مدروخرب لارتسیم داب هب«
 »؟تشذگ شوخ«
 شوخ ،دنکیم رارف ییاهزیچ زا هک یکی هب هک تشذگ شوخ نم هب هزادنا نامه هب«
 مدق ناویا تمس هب مه اب ».مدرک شراطق راوس اجنآ و مدرب نونیوا ات ار يرامزر .درذگیم
 اب مدرک رکف نوچ ،متشونن تیارب متشاددای وت« .تشاذگ ناویا يور ار شفیک کید و دندز
 ».درک یهاوخ رکف روج رازه تدوخ

 .دش رتعمج شدوخ زا شرطاخ لوکین الاح ».دوب یلاعبانج غیردیب فطل زا نیا«
 متسناوتیم هک دوب یهار اهنت نیا -هن ای دراد هضرع يارب يزیچ هک منیبب متساوخیم«

 ».منیبب اهنت ار وا
 »؟تشاد هضرع يارب - يزیچ«
 »؟يدرک راکچ وت .تسا رتهب يروطنیا دیاش .هدشن گرزب يرامزر« :داد خساپ کید
 .دزرلیم شوگرخ لثم شتروص هک درک ساسحا لوکین

 » ... میتفر مه اب .مدیصقر نابراب یمات اب - صقر نلاس متفر بشید نم«
 .درک عطق ار وا فرح و دیشک مه رد ار شاهرهچ کید
 مهاوخیمن طقف نم ،ینکیم راکچ وت هک تسین مهم .يدرک راکچ هک وگن نم هب«
 ».منادب ار زیچچیه

 ».ینادب هک تسین زیچچیه«
 اههچب« :دیسرپ ،هدوبن هناخ رد هتفه کی ییوگ سپس ».بوخ یلیخ ،بوخ یلیخ«
 »؟دنروطچ
 .دز گنز نامتخاس لخاد نفلت
 دیاب هک مراد ییاهراک نم« .تشگرب دنت و تفگ ار نیا ».متسین وگب دهاوخب ار نم رگا«
 ».مهدب ماجنا مراک قاتا وت

 دراو سپس ،تفر رتارف شدید نادیم زا و دیسر هاچ تشپ هب کید ات درک ربص لوکین
 .تشادرب ار نفلت و دش نامتخاس

 »؟تسا بوخ تلاح« :دیسرپ يوسنارف هب و »!لوکین«
 ».تسا هناخ کید«
 .درک ياهلان یمات
 ».منزب فرح وت اب دیاب .تمنیبب نک ایب« :داد داهنشیپ وا هب دعب
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 ».مناوتیمن«
 ».يراد متسود هک وگب نم هب«
 .داد ناکت ار شرس یشوگ تشپ دیوگب يزیچ هکنآیب
 ».يراد متسود هک وگب نم هب« .درک رارکت ار شفرح یمات
 ».درک دوشیمن يراک چیه نالا یلو .مراد هک هرآ« :درک عمج ار شرطاخ لوکین
 شدوخ و وت نیب يهطبار کید .درک دوشیم اهراک یلیخ ،ارچ« :تفگ يربصیب اب یمات
 يراکچ راظتنا وت زا الاح .هدرک شمامت وا هک تسا راکشآ یلیخ - دنیبیم هدش مامت ار
 »؟دشاب هتشاد دناوتیم

 تصرف ات منک ربص« :دیوگب هکنآ ياج هب و تفرگ ار شدوخ ولج » ... دیاب نم ،منادیمن«
 تهب ادرف و مسیونیم همان تیارب« :داد همادا هنوگنیا »،مسرپب کید زا و دیایب شیپ یبسانم
 ».منزیم گنز

 ؛دوب دونشخ شایسنجدب زا و تشگیم هناخ رود رطاخهدوسآ ،شایبایماک رب هیکت اب
 زاب وا يور شیپ شرامشیب تاییزج اب هتشذگ زور .دوبن بسانم ياهتصرف رگراکش رگید
 هب وا قشع هک ییاههظحل ،دناشوپیم ار هباشم ياههظحل ياههرطاخ هک یتاییزج - دش
 ییوگ هک ياهنوگهب ،دهد هولج زیچان ار قشع نآ هک دش نآ رب .دوب هدروخنتسد و هزات کید
 زا يزیچ رگید شاهنانز یشنیزگ يهظفاح نآ اب .هتشاد ندوب یتاساسحا زا یگنرهت زاغآ زا
 نیمه رب .دروآیمن دای هب دندوب مه لام ناهنپ ياههرانکوهشوگ رد کید و وا هک ییاهزور
 نینچ زگره لاح هب ات هک دوب هدروخ دنگوس وا شیپ و دوب هتفگ یمات هب هتشذگ بش ساسا
 ... اپارس نینچ ،لماک نینچ ،هچراپکی

 شایگدنز زا ياههد اورپیب نانچ هک ییافویب و تنایخ يهظحل نیا زا نامیشپ سپس ...
 .دیخرچ کید هاگهانپ تمس هب ،دوب هدرمش کچوک ار

 یگنس يراوید رانک یلحاس یلدنص يور هک دید شاهبلک تشپ ار وا و تفر ولج ادصیب
 يایند رد لماک و دوب هشیدنا رد قرغ .تفرگ شرظن ریز ،توکس رد ياهظحل .تسا هتسشن
 هک ییاهمشچ ،دنتفریم نییاپ و الاب هک ییاهوربا ،شتروص کچوک ياهتکرح رد .شدوخ
 هک دید ار وا ،شیاهتسد يزاب و دندشیم هتسب و زاب هک ییاهبل ،دندشیم داشگ ای گنت
 دوخ ناتساد ،دوریم رگید زاف هب دیآیم نوریب و دیچیپیم شنورد هک یناتساد زا يزاف زا
 رد یمد و دش مخ ولج تمس هب و درشف مکحم ار شتشم راب کی .لوکین ناتساد هن ،وا
 ياهقیقد دنچ يارب نآ رثا ،دش يرپس مد نیا یتقو - تشگ رادیدپ يدیماان و جنر شتروص
 ینامز هک یناسک -تخوس وا لاح هب لوکین لد راب نیتسخن يارب .درک گنرد شیاهمشچ رد
 لوکین هچرگ و دننازوسب لد ملاس ياهمدآ لاح هب دنناوتیمن ناسآ ،دناهدوب شیرپناور
 داد ،هدنادرگزاب ،دوب هداد تسد زا هک ییایند هب ار وا کید هک تیعقاو نیا يهرابرد هراومه
 شومارف یتقو ،تسنادیم ریذپانیگتسخ یناسنا و ریذپاننایاپ يژرنا ار کید و دادیم نخس
 ثعاب وا دوخ هک درب دای زا زین ار نیا ،هدش شایگتخیگنارب ثعاب شدوخ تالکشم هک درک
 ار نیا ایآ ؟درادن یلرتنک لوکین رب رگید هک تسنادیم کید ایآ .تسا هدش کید رسدرد
 رابتفخ تشونرس و ثرون بیا يارب ییاهنامز هک دش فسأتم شیارب نانچ - ؟دوب هتساوخ
 .دنراد ناوتان نادازون يارب اهلاسگرزب هک يايزوسلد ،دوب هدش فسأتم وا

 :تفگ و تشاذگ شرس يور ار شرس و درک هقلح وا رود ار شیوزاب و دش کیدزن درم هب
 »!شابن نیگمغ«
 :تفگ و درک هاگن وا هب يدرس اب کید
 »!نزن تسد نم هب«
 .تشاذگ بقع یمدق و دش جیگ لوکین
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 نم هک مدرکیم رکف نیا هب متشاد طقف ،دیشخبب« :داد همادا یترپساوح اب کید سپس
 » ... مدرکیم يرکف هچ وت يهرابرد

 »؟ینکیمن هفاضا تباتک هب ار دیدج يدنبهقبط نیا ارچ«
 »"... يروجنرناور و یشیرپ ناور يارو و سپ رد" ناونع ریز - ماهدرک رکف شهب«
 ».مشاب هتشاد يراگاسان رس و منک ثحب وت اب هک اجنیا مدماین«
 منکیم یعس مراد .منکب يراک چیه وت يارب مناوتیمن رگید نم ؟لوکین ،يدمآ ارچ سپ«
 ».مهدب تاجن ار مدوخ هک

  »؟نم یگدولآ زا«
 ».دنکیم هارمه يزیگناربلاؤس ياهمدآ اب ار نم اهتقو یضعب هفرح نیا«
 .تسشن کشا شیاهمشچ رد و دش نیگمشخ ،دوب هدش وا هب هک یتناها زا لوکین

 ندرگ ار شریصقت یهاوخیم و يدروخ تسکش تایگدنز رد !یلدزب و وسرت مدآ کی وت«
 ».يزادنایب نم

 شتسارف و شنیب يور زا اههتشذگ لثم هک درک ساسحا لوکین ،دادن یخساپ کید نوچ
 راکنیا هشیمه یلو دوب هدرک مزیتونپیه ار وا شتردق نودب یهاگ .تسا هدرک مزیتونپیه ار وا
 نیا تسناوتیمن لوکین و دادیم ماجنا رگید ینوتس رب تیعقاو زا ینوتس ندرک راوس اب ار
 شکمشک هب درم تردق اب هرابود نز .دنک دراو ياهشدخ اهنآ هب اتح ای دنکشب ار اهنوتس
 ینیبدوخ اب ،دش هقی هب تسد کید اب شیابیز و کچوک ياهمشچ اب و تساخرب
 رگید يدرم دنیآدوز ندرک نیزگیاج اب ،دوب ذوفن ياراد يهقبط صوصخم هک ياهنابآمفارشا
 هک رواب نیا رب نداد تشپ اب و شتورث و لوپ هب هیکت اب ،هدشعمج يرازیب اهلاس اب و
 ياهنمشد هاگن و دید زا ؛دیگنج درم اب ،تسوا نابیتشپ و دیآیم شدب کید زا مه شرهاوخ
 يارب شگنردیب ياهگنرین اب ،دوب هدرک تسرد دوخ يارب ییوخدنت اب کید هک ياهزات
 و یتمالس اب ،ارجام كرد و لیلحت رد درم يهتسهآ تعرس ربارب رد فده هب ندیسر
 ینورد گنج نیا يارب -وا يهظحالم ربارب رد شایگهظحالمیب و وا لاوز ربارب رد شاییابیز
 و اهورسنک ،یلافس فورظ اب ریلد و عاجش -تسج هرهب زین دوخ فعض طاقن زا اتح لوکین
 یلاخ ار شاهدوشخب ياههابتشا و مشخ ،هانگ زا رپ ياهدبس و دیگنج وا اب هنهک ياهيرطب
 شیپ ار دوخ راتفر هناهب و رذعیب و دیسر يزوریپ هب هقیقد ود يهلصاف رد ناهگان و درک
 و فیعض ياهاپ اب سپس .دنالسگ هشیمه يارب ار بانط بیترت نیدب ،درک هیجوت دوخ
 .تشادرب مدق ،دوب وا زا لوا زا هک ياهناخ يوس هب نایرگ ینامشچ

 هیکت یگنس راوید هب ار شرس سپس .دش جراخ شدید نادیم زا وا ات دنام رظتنم کید
 .دوب دازآ رویاد رتکد رگید الاح .دش مامت رامیب نیا راک .داد
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 یلغب قاتا رد کید .دیرپ باوخ زا نفلت گنز يادص اب لوکین بش همین زا دعب ود تعاس
 .تشادرب ار نفلت یشوگ دنت و دوب رادیب زونه

 صخشم شیادص زا دزیم فرح هسنارف نابز هب ادتبا »...هلب ...؟دیتسه یک امش ...ولا ،ولا«
 ره اهنآ ؟ناورس بانج ،منک تبحص اهمناخ زا یکی اب مناوتیم« .تسا هدزتفگش هک دوب
 یسایس رظن زا ار امش تسا نکمم هک دنراد طابترا یناسک اب و دنایمهم یلیخ ياهمدآ ود
 دیهاوخ ،بوخ یلیخ ...مروخیم مسق ،دراد تیعقاو نیا ...دنزادنیب رسدرد هب يدج روطهب
 ».دید



دلارجزتیف تاکسا  

 ،تشاد دوخ زا هک یتخانش هب هجوت اب و ارجام تسرد كرد زا سپ و دش دنلب شیاج زا
 و هدنشک سح – تفرگ دهاوخ هدهع هب ار لکشم نیا لح تیلوئسم هک دش نئمطم
 نیا اب »!ریگب راک هب ارم« :دز دایرف شنورد زا و تشگرب گنردیب و هرابود ندوباریگ دنمورین
 شلح و دراذگب شیپ اپ ،تشادن یتیمها چیه شیارب هک یلکشم رطاخ هب دش روبجم سح
 هدش هجوتم هک ياهظحل زا دیاش .دنشاب هتشاد شتسود هک دوب هدرک تداع زاغآ زا اریز ،دنک
 ناتسرامیب رد .دوب هدروآ يور یگژیو نیا هب تسا لاوز هب ور ینامدود دیما نیرخآ وا هک دوب
 ایلفوا ،درب یپ دوخ تردق نیا هب و تفر وا رب هثداح نیمه زین خیروز يهچایرد يور ،رلماد
 و دش نابرهم و عاجش تشاد تسود هراومه .دیشون و درک باختنا ار نیریش رهز ،دیزگرب ار
 قلتقلت اب نامزمه و دش روطنیمه .دنزروب قشع وا هب تساوخیم شلد ،نآ يارو يزیچ
 .دوب دهاوخ روطنیمه هشیمه هک تفایرد نآ يهیاپ رب نفلت یشوگ یمیدق و هتسهآ

 »؟دوب یک ؟هدش یچ« :دیسرپ و درک ادص ار وا شقاتا زا لوکین ،ینالوط یتوکس زا دعب
 .دشوپب ار شیاهسابل درک عورش هتشاذگن ار نفلت یشوگ کید
 ریگتسد ار زریب -یلبیس نیلوراک نآ و ثرون يرم –بیتنآ وت سیلپ يهرادا زا دوب یکی«
 :تفگیم بترم ؛تفگن نم هب تسرد ار ارجام دز گنز هک يرسفا - تسيدج عوضوم .دندرک
 مهم یلیخ ارجام هک مدیمهف شمالک ياوحف زا طقف "هدوبن راک رد ینیشام ،هدرمن یسک"
 ».تسا

 ».تسا بیجع یلیخ هک نم رظن هب ؟دندز گنز وت هب مدآ همه نیا نیب ارچ الاح«
 پلآ يهیحان نیا رد کلام کی طقف و دوش ظفح ناشیوربآ ات دنراد نماض هب جایتحا«
 ».دوشب نماض دناوتیم

 ».دنراد ییور هچ«
 »...مرادیمرب لته زا ار سوگ لاح نیا اب .تسین مهم دایز نم يارب«
 هدش بکترم دنناوتیم یمرج هچ اهنآ هک درک رکف و دنام رادیب لوکین وا نتفر زا سپ
 دنلب لوکین .تشگرب کید هک دوب هتشذگ هس تعاس زا یمک .تفر باوخ هب سپس ؛دنشاب
 رد هک یسک زا ار نیا ییوگ »؟یچ« :دیسرپ لماک يرایشوه اب و تسشن شتخت يور و دش
 .دیسرپیم دوب هدید شباوخ

 و تسشن وا ياپ نییاپ ،باوختخت يور ».دوب یبیجع یلیخ ناتساد« :داد خساپ کید
 دوب هتفگ وا هب ،هدیشک نوریب یتاسلآ يامغا زا ار ریپ سوگ روطچ هک درک فیرعت شیارب
 .دورب سیلپ يهرادا هب وا هارمه هب و دنک یلاخ شقودنص زا دراد لوپ هچ ره هک

 ».منکب یسیلگنا نآ يارب يراک مرادن تسود« :تفگیم و دزیم رغ طقف سوگ
 لولس ود نوریب یتکمین يور يوسنارف ياهناولم سابل رد نیلوراک وناب و ثرون يرم
 هک تشاد راظتنا نآ ره و دوب هتفرگ جوا نیلوراک ییایناتیرب مشخ .دندوب هدیمل هتفرگهدود
 دوب هدیسرت یتگنیم يرم .دنک تکرح و دیآ شورخ هب وا هب کمک يارب ياهنارتیدم یناگوان
 ییوگ ،درک ترپ شمکش طسو هب ار دوخ کید ندید اب -دنک شغ هک دوب هدنامن يزیچ و
 .دنکب يراک شیارب هک تساوخیم وا زا سامتلا اب و ،دوب تاطابترا نیرتگرزب زکرم هطقن نیا
 کتکت هب یلیمیب اب وا و درکیم فیرعت سوگ يارب ار ارجام سیلپ سیئر هظحل نیا رد
 سیلپ رسفا تیاور يهیده زا ار شلماک ینادردق هک دوب هدنام و دادیم شوگ شیاههملک
 .تسین هدزتفگش ناتساد نیا ندینش زا هک دنک دومناو بوخ یتمدخشیپ لثم ای دهد ناشن
 و میدرونایرد هک میدرکیم دومناو .دوب یخوش کی طقف« :تفگ هرخسم هب نیلوراک وناب
 دندرک عورش نویسناپ رد اهنآ و میدرک راوس مه ار سول رتخد ات ود .مینکیم تکرح میراد
 ».ندروآرد يزیروربآ و ندشكوک هب
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 هریخ قاتا یگنس فک هب و دادیم ناکت ار شرس يدج هاگفارتعا رد یشیشک لثم کید
 روتسد رگید يوس زا و دهد رس زیمآهنعط ياههقهق تساوخیم شلد وسکی زا -دوب هدش
 .دنهدب بآ و نان طقف اهنآ هب زورهنابش هدراهچ و دننزب قالش هبرض هاجنپ اهنآ هب دهدب
 ناکرتخد یسنجدب زجهب ،نیلوراک وناب يهرهچ رد یتشرسوید زا ياهناشن چیه ندیدن اب اما
 هب شیپ اهتدم لاح نیا اب ؛دش هدنمرش ،قمحا سیلپ ندید نینچمه و یسنورپ يوسرت
 یگدنز يزیتسهعماج رهوج اب سیلگنا یعامتجا ياههقبط یخرب هک دوب هدیسر هجیتن نیا
 ندروخ زا سپ ياهچب دردلد يهزادنا هب یکرویوین ترفن و مشخ ،هسیاقم رد هک دننکیم
 .دش تیمهایب ینتسب

 میایب ،دونشب ار ارجام نیا نیسح هکنیا زا شیپ دیاب نم« :درکیم سامتلا کید هب يرم
 ام وگب ناشهب .ياهداد مه هشیمه و یهدب ار زیچهمه بیترت یناوتیم وت ،کید .نوریب
 ».میزادرپیم دنهاوخب هچ ره هک وگب ناشهب .هناخ میوریم تسارکی

 نیقیهب یلو .گنیلیش کی اتح ،مزادرپیمن زیچچیه نم« :تفگ رورغم نیلوراک وناب
 ».دراد راک نیا يارب یباوج هچ نک رهش رد سیلگنا يرگلوسنک منیبب ات مریگیم ار شلابند

 ».میوشب دازآ بشما دیاب ام !هن ،هن« :تفگ و درک يراشفاپ شفرح يور يرم
 تسد هب تسد لوپ يرادقم دیاب دیدرتیب یلو .منکب مناوتیم راکچ منیبب« :تفگ کید

 دنادیم کید هک دنتسه یناهانگیب اهنآ ییوگ هک درک هاگن يروج نز ود هب سپس ».دوشب
 ».!دینکب ار راک نیا دیاب اهیگناوید يهمه نایم زا« :تفگ و داد ناکت ار شرس ،دنتسین ًاعقاو

 :تفگ و دز يدنخبل یلایخیب اب نیلوراک وناب
 مه سوگ و -ینک کمک ام هب یناوتب دیاب نیاربانب ؟یتسین ،ییاههناوید رتکد وت ،بخ«
 »!دنک کمک ام هب تسا روبجم

 و ثحب ریپ سوگ ياههتفای يهرابرد و دنتفر ياهشوگ هب سوگ اب کید هظحل نیا رد
 ییاهرتخد زا یکی -دوب رتيدج بتارم هب ،دش هراشا نادب هچنآ زا ارجام .دندرک وگوتفگ
 ینابصع تدش هب هثداح نیا زا شاهداوناخ و دوب یمرتحم يهداوناخ زا ،دندوب هدرک راوس هک
 ناشتیاضر و دنسرب یقفاوت هب اهنآ اب دیاب ریزگان ؛دندرکیم دومناو هنوگنیا ای و دندوب هدش
 انب .دشیم لصفولح رتناسآ رایسب وا اب ارجام و دوب ردنب زا يرتخد ،يرگید .دننک بلج ار
 زا مرجم یمسر جارخا مکتسد ای و دوب نادنز ای یمرج نینچ تازاجم هسنارف نیناوق هب
 لح اهرهش نیا مدرم زا هورگ ود لمحت نازیم رد نوزفازور توافت ،نیا زا هتشذگ .روشک
 هورگ ،دندوب لاحشوخ و دندربیم دوس اهیجراخ ندمآ زا یهورگ .درکیم رتتخس ار لکشم
 هاتوک ار تیعضو سوگ .دندوب تحاران اهنآ موجه رطاخ هب یگدنز يهنیزه دشر زا رگید
 اهنآ يهسلج رد هک تساوخ وا زا و دز ادص ار سیلپ سیئر کید و درک نشور کید يارب
 .دنک تکرش

 ترفاسم و شدرگ هب ار اهییاکیرمآ دهاوخیم هسنارف تلود رضاح لاح رد هک ینادیم«
 هک دندرک رداص يروتسد سیراپ رد لاسما ناتسبات ساسا نیمه رب -دنک قیوشت هسنارف هب
 ».اهمرج نیرتيدج يارب رگم دنوش ریگتسد دیابن اهییاکیرمآ

 »؟تسین يدج یفاک يهزادنا هب مرج نیا ،نم يادخ«
 »؟دیرادن ،دیراد ار اهنآ ییاسانش تراک نالا امش ،دنیبب اما«
 تسیود طقف ،دنتشادن زیچچیه ناشدوخ اب .دنهدب ام هب هک دنتشادن یتراک چیه اهنیا«
 »!دننزب راد نآ اب ار ناشدوخ دنناوتب هک یشفک دنب اتح زا غیرد .هقلح ات دنچ و لوپ کنارف

 :تفگ و دش تحار شلایخ ،دنرادن ییاسانش تراک اهنآ هک دینش کید یتقو



دلارجزتیف تاکسا  

 .تسا نُلم رلفکار .يد ناج يهون وا .تساکیرمآ دنورهش زونه ییایلاتیا ستنک نآ ،نیبب«
 .تفاب وا يارب غورد ناتساد هلسلس کی يدج و هتسهآ »؟ياهدینش ار ناشیا مسا ًامتح

 »؟یتفرگ هابتشا قمحا مادک اب ار نم .ماهدینش هک هتبلا ،هلب«
 و ونر ياهیناپمک نابحاص اب نینچمه و تسا دروف يرنه درل يهدازرهاوخ نمض رد«
 تقادص لاح ره هب .دنک شمامت اجنیمه تسا رتهب هک درک رکف »...دراد طابترا نئورتیس
 يریگتسد« :داد همادا هنوگنیا سپ ،تشاذگیم رثا سیلپ سیئر رب مکمک شیادص رد هتفهن
 ینعم دیاش .تسا سیلگنا یتنطلس يهداوناخ کی يهجرد ياضعا زا یکی يریگتسد لثم وا
 ».دشاب هتشاد گنج

 »؟یچ یسیلگنا نز نآ ،بخ«
 ».ماهگنیکاب كود -تسا زلو يهدازهاش ردارب دزمان وا .یکی نآ غارس موریم نالا«
 »!دوب دهاوخ وا يارب يزاتمم سورع بجع«
 میهدب کنارف رازه اهرتخد زا مادک ره هب هک میاهدامآ ام« :تفگ و درک باسح دنت کید
 میهدیم امش هب مه کنارف رازه ود .تسا »رتيدج« هک يردپ نآ هب مه رگید کنارف رازه و
 ...« :داد همادا و تخادنا الاب ار شیاههناش »...دینک میسقت دینادب حالص هک ییاهنآ نیب ات
 جنپ نم .دینک میسقت هریغ و نویسناپ نابهگن و دندرک ناشریگتسد هک ییاهدرم نیب ًالثم
 اهنآ دعب .دینک عورش ار هرکاذم يروف هک مراد راظتنا و مهدیم امش تسد هب ار کنارف رازه
 شاهمیرج و دنوشب دازآ يزیچ نینچ ای شمارآ رد لالتخا لثم یمرج و تنامض اب دنناوتیم
 ».دوشیم تخادرپ سرداد روضح رد یکیپ يهلیسوهب ادرف دشاب هچ ره مه

 زیچهمه هک دناوخ شاهرهچ تارییغت زا کید دیوگب يزیچ سیلپ رسفا هکنآ زا شیپ
 تراک نوچ مدرکن دراو اج چیه ار ارجام نیا نم« :تفگ هارکا اب درم .دش دهاوخ تسرد
 ».هدب مدوخ هب ار لوپ -منیبب دیاب .دنتشادن ییاسانش

 نیلوراک وناب يهدننار .دندرک هدایپ کیتسجم لته ولج ار اهنز سوگ و کید دعب یتعاس
 .دوب باوخ یکچوک یکورک يهکسلاک رد

 يرالد دص سانکسا کی سوگ ویسوم هب مادک ره هک دشاب ناتدای« :تفگ کید
 ».دیراکهدب

 مه رتشیب يزیچ کی و -مهدیم کچ کی شهب ادرف ،دشاب« :تفگ و درک تقفاوم يرم
 ».مهدیم

 »!مهدیمن نم«
 شایعیبط لاح هب لماک الاح هک وا .دنتشگرب نیلوراک وناب هب ور و دندروخ هکی همه

 :تفگ و تفرگ دوخ هب بناج هب قح يهفایق و تخادنا بغبغ هب يداب ،دوب هتشگرب
 هک مدادن ار قح و هزاجا نیا امش هب هجوچیه هب نم .دوب تمرح کته ارجام نیا يهمه«

 ».دیهدب رالد دص اهمدآ نآ هب نم بناج زا
 .دیشک هلعش مشخ زا شیاهمشچ ناهگان و داتسیا نیشام رانک شقن زیر سوگ
 »؟یهدب ار نم لوپ یهاوخیمن وت«
 ».دهاوخیم هک تسا مولعم« :تفگ کید
 نامز رد اهیسیلگنا یخرب يراتفردب لمحت زا سوگ ياههدقع مامت هظحل نیا رد
 .تشادرب مدق نیلوراک وناب تمس هب هام ییانشور ریز گنردیب .دیکرت ندنل رد شايراکشیپ

 سوگ زا درس ياهدنخ هاقهاق اب وا هک نیمه و تفگ وا هب رابشهوکن ياههملک زا یتشم
 .دیبوک وا كرابم نساب هب زیت ار شکچوک ياپ و تشادرب وا تشپ یمدق سوگ ،دنادرگ ور
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 ،دشیم هدیشک ورهدایپ نیمز يور شايدرونایرد سابل هکیلاح رد و دروخ هکی نیلوراک وناب
 .درک باترپ اضف رد ار شیاهتسد ،دشاب هدروخ ریت هک یسک لثم

 ياپ هب هقیقد هد فرظ ای ینکیم شتکاس ای ،يرم« :دناشن ورف ار وا مشخ کید يادص
 »!دوشیم هدز ریجنز امش يود ره

 زنیپ ناوخ يونیزاک هکنیا ات دزن فرح هملک کی اتح ریپ سوگ ،لته هب تشگرب هار رد
 ،دنتشاذگ رس تشپ ،دیسریم شوگ هب رگید ياهیقیسوم و زاج ياهگنهآ نآ زا زونه هک ار
 :تفگ و دیشک یهآ سوگ

 و ماهدید ایند نیا رد ار يدایز ياههشحاف نم .مدوب هدیدن اهنیا لثم نز زگره نم«
 ».مدوب هدیدن اهنیا لثم نز زگره هک ًاعقاو .ملیاق يرتشیب مارتحا اهنآ رتشیب يارب
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 رانک شیارآ نلاس ود رد و دنتفریم هاگشیارآ هب رگیدمه اب اهتقو رتشیب لوکین و کید
 هب مه اب زاب ،تشگرب کید هک يزور يادرف .دندرکیم هاتوک و دنتسشیم ار ناشیاهوم مه
 لوکین .دوش هتسش و هاتوک اههکنپ دولآرطع و مرگ داب ياضف رد ناشیاهوم ات دنتفر هاگشیارآ
 ياهیهاوخرذع و اهدییات ،اهدرخ لوپ شرامش ،یچیق ندروخ مه هب يادص هنانز نلاس زا
  .دینشیم ار هنادرم تمس

 هک نوتلراک لته يورهبور زا و اهنآ يولج زا دوب هدرک راوس ار نابراب یمات هک ینیشام
 .تشذگ ،دوب کیرات رومن ياهنیمزریز ياههرجنپ لثم ناتسبات ياهزور رد شیاههرجنپ
 و زاب ياهمشچ اب مه یمات نامزمه و دید ار وا كانشیدنا و مارآ تروص ياهظحل لوکین
 اب هک ار یتعاس .دورب وا اب تساوخیم شلد .درک ناشیرپ ار وا و دید ار لوکین رایشوه
 نادنز هب ار شایگدنز و دادیم رده هک دوب ییاهنامز زا یکی شیارب دنارذگیم رگشیارآ
 زمرق ياهبل و نلکودا يوب ،دیفس راک سابل نآ اب رگشیارآ .درکیم لیدبت يرگید کچوک
 .دوب يدایز ياهراتسرپ روآدای شیارب ،دوب هدرک قرع ییوگ بل ژر قرب زا هک

 لوکین يورهبور يهنیآ .دزیم ترچ نوباص فک و دنبشیپ ریز کید ،يرانک قاتا رد
 دورو و یمات ندید اب لوکین و دادیم ناشن ار هنادرم و هنانز شخب ود نایم يورهار
 تسا شیپ رد ییاهن دربن هک دیمهف .دش هدزتفگش هاگشیارآ يهنادرم شخب هب شاهدزباتش
 .دیمد يداش زا يوترپ شلد رد و

 .دینش ار نآ زاغآ زا ییاهشخب اجنامه زا
 ».منیبب ار وت مدمآ ،مالس«
  ».تسيدج ...«
 ».يدج ...«
 ».تسا قفاوت لباق ًالماک ...«
 يور ياهفک دنت نآ اب هک ياهلوح ِتشپ زا ،دمآ هنانز شخب هب کید دعب ياهقیقد
 .دوب نایامن شايروخلد ،درکیم زیمت ار شتروص

 تقفاوم وا اب نم ،دنیبب مه اب ار ام دهاوخیم .هتخادنا يراتفرگ هب ار شدوخ تتسود«
 ».میورب ایب .مینک شلح هک مدرک

 ».هدش هاتوک همینوفصن -میاهوم یلو«
 ».میورب ایب -تسین مهم«
 .دنک زاب وا رود زا ار اههلوح هک تساوخ رگشیارآ زا یلیمیب اب
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 .تسا بترمان و هتفشآ هک درکیم ساسحا ،تفریم هار کید رس تشپ لته ولج یتقو
 .دش مخ شتسد يور ات و داد تسد وا اب یمات رد نوریب

 ».میوریم هیلازد هفاک هب« :تفگ کید
 ».میشاب اهنت میناوتب هک اج ره« :تفگ یمات
 کید و دنتسشن ،دندوب هدناشوپ ار هچوک یفقس لثم هک یناتسبات گربرپ ياهتخرد ریز
 »؟يروخیم يزیچ ،لوکین« :دیسرپ

 ».ومیلبآ تبرش«
 ».مروخیم فصن مه نم« :تفگ یمات
 ».1دیفسوهایس یکسیو نم يارب« :تفگ کید
 ».میراد رکاو یناج طقف .میرادن دیفسوهایس« :تفگ هسنارف نابز هب تمدخشیپ
 ».درادن بیع« :تفگ کید
 :دشیم شخپ هنیمز رد یگنهآ
 هدشن كوک ادص يارب -وا«
 توکس رد يروبجم سپ
 »...ینک شناحتما
 
 ياهراتفر اب درم ود ».دراد تسود ار نم وا .درادن تسود ار وت تنز« :تفگ ناهگان یمات
 يدایز ياهفرح اهدرم نایم ،یتیعضو نینچ رد .دندزیم فرح ار رگیدکی اب بیجع یشیامن
 یکی هک دخرچیم روحم نیا رود و تسا میقتسمریغ اهنآ يهطبار اریز ،دوشیمن هتفگ
 نیا زا و دوب دهاوخ وا کلام ردقچ يرگید و هدوب تسا نایم رد شیاپ هک ینز کلام ردقچ
 .درذگیم هدشمیسقت نز نایم زا رادلصو و عطق ینفلت طابترا لثم ناشتاساسحا يور

 اب مهاوخیم نیج کی نم« :تفگ نوسراگ هب دعب ».نک ربص هظحل کی« :تفگ کید
 ».نوفیس

 ».ویسوم دشاب«
 ».یمات ،یتفگیم یتشاد ،بخ«
 .هدمآ رسب لوکین و وت كرتشم یگدنز يهرود رگید هک تسا نشور زور لثم نم يارب«

 ».میسرب هطقن نیا هب ات مدرک ربص لاس جنپ مه نم .تسا مامت زیچهمه لوکین يارب
 »؟دیوگیم هچ شدوخ لوکین«
 .دندرک هاگن لوکین هب ود ره
 ».کید ،مراد تسود ار یمات یلیخ نم«
 .داد ناکت ار شرس کید
 رب طقف وت و نم یگدنز .یهدیمن یتیمها چیه نم هب رگید وت« :داد همادا لوکین دعب
 لوا تلاح هب رگید و دش ضوع زیچهمه يرامزر ندمآ زا دعب عقاو رد .تسا تداع يانبم
 ».تشگنرب

 :تفگ و درک عطق ار وا فرح دنت و تشادن ياهقالع ارجام زا هیواز نیا هب یمات
 ضیرم کی لثم وا اب هشیمه ،هدوب ضیرم يزور کی نوچ .ینکیمن كرد ار لوکین وت«
 ».ینکیم راتفر

 دلاره ياههمانزور يهدنشورف ،درک عطق ار اهنآ فرح یسحن و جمس ییاکیرمآ ناهگان
 .دوب هدمآ كرویوین زا هزات و دوب زمیات و

 »؟دییاجنیا هک تسا تقو یلیخ .مراد زیچهمه ،ناتسود«
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 کید هب ور سپس »!نوریب ورب اجنیا زا و رانک راذگب ار يزاب نیا« :تفگ و دز داد یمات
 »...نینچ لمحت ینز چیه هزورما« :درک

 مراد نم هک دینکیم رکف امش ،ناتسود« :تفگ و درک عطق ار وا فرح هرابود ییاکیرمآ
 ياهمانزور زا ياهدیرب شاهربوت زا ».دننکیمن رکف روطنیا اهیلیخ اما ؟مهدیم رده ار متقو
 اهنویلیم زا يروتاکیراک .داد شاصیخشت گنردیب نآ ندید اب کید و دروآ نوریب ار
 مرادن دصق نم دینکیم رکف« .دندشیم هدایپ یتشک زا الط زا ياهسیک اب هک دوب ییاکیرمآ
 زا سنارفودروت ياهتباقر رطاخ هب طقف .موریم مراد .دینکیم هابتشا ؟مدنویپب اهنآ هب
 ».مدمآ سین

 يدرم وا هک دمآ شدای کید ،درک رود ار وا مشخ اب یمات هک نیمه »!وش رود اجنیا زا«
 .دوب هتفگ مالس وا هب ژنآ زنس نابایخ رد شیپ لاس جنپ هک دوب

 »؟دنسریم اجنیا هب یک اهراوسهخرچود« :دیسرپ و درک شیادص کید
 »!قیفر ،رگید يهقیقد دنچ ات«
 نابز هب هرابود و تشگرب کید هب ور یمات و تفر و داد ناکت یتسد يداش اب ماجنارس

 :تفگ هسنارف
 ».وت اب هن دشاب نم اب دیاب لوکین«
 »؟تسیچ ،دشاب دیاب زا تروظنم ،وگب یسیلگنا«
 ».دشاب هتشاد يرتشوخ یگدنز نم اب دناوتیم وا«
 ».یمات ،میاهدوب شوخ یلیخ مه اب لوکین و نم یلو .دیاهزات مه يارب امش«
 »؟هداوناخ هب قشع« :تفگ هرخسم هب و هسنارف نابز هب هرابود یمات
 اههمهمه هظحلهبهظحل »؟دوبن هداوناخ هب قشع ،يدوب هدرک جاودزا لوکین اب وت رگا«

 و دش دنلب هاگشدرگ چیپ رس زا ادصورس هظحل نیا رد ؛درک تکاس ار کید و دش رتشیب
 رانک و دندیرپ نوریب ،دندزیم ترچ نآ رد هک يایفخم ياههاگهانپ زا مدرم زا یهورگ
 .دنتسب فص نابایخ لودج

 زا کیش ياهراکشزرو اب هتسارآ ياهلیبموتا و دنتشذگیم دنت راوسهخرچود ياهرسپ
 ربخ اهراوسهخرچود ندش کیدزن زا و دندزیم قوب و دندمآیم الاب نابایخ ياهییالابرس
 هدشنهدید ياهزپشآ ،دندش رهاظ چیپ تشپ زا اهراوسهخرچود زا یهورگ هک نیمه .دندادیم
 و دوب اهنت زمرق یشزرو سابل اب راوسهخرچود نیلوا .دندمآ نوریب  ناروتسر زا شوپریز اب
 اههدننکقیوشت دنلب يهلهله نایم زا و دنکیم ناج رتخاب دیشروخ ریز راوتسا و دنمفده
 زا دولآلگ و درز ياهاپ ،هدیرپگنر اما ،یگنر ياهسابل رد مه اب رفن هس سپس .تشذگیم
 چیپ تشپ زا هتسخ رایسب و نیگنس ياهکلپ ،ساسحایب ياهتروص ،قرع و هار كاخ
 .دندش نایامن

 نامگ و -دریگب قالط وت زا دهاوخیم لوکین منکیم رکف« :تفگ و درک کید هب ور یمات
 ».یشارتب یعنام راک نیا يارب وت هک منکیمن

 هاجنپ هورگ ،دندش رود درای تسیود زا شیب هقباسم ياهراوسهخرچود نیلوا هکنیا زا دعب
 رگید رفن دنچ ،دندیشکیم تلاجخ و دندزیم دنخبل اهنآ زا رفن دنچ ؛دندروآ موجه ياهرفن
 ياههچبرسپ دعب .دندوب هتسخ و توافتیب اهنآ رتشیب ،دندوب هدمآرد ياپ زا اراکشآ
 اههدیدبیسآ یکچوک نویماک ،دندوب هدنامرد و هتسخ رفن دنچ ،دنتفر و دندمآ ناشهارمه
 هک تساوخیم شلد لوکین .دنتشگرب ناشزیم هب اهنآ .درکیم لمح ار اههدمآردياپ زا و
 هتسشهمین رس و هدیشارتهمین تروص اب هک دادیم حیجرت رظن هب وا اما ،دنک عورش کید
 .دنیشنب تکاس
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 ؟کید ،يرادن یبوخ یگدنز نم اب رگید وت هک تسین روطنیا« :داد همادا ار عوضوم لوکین
 ،دوبن نایم رد نم ینارگن و لکشم رگا -ینک عورش ار تراک هرابود یناوتیم نم نودب
 »؟ینک راک رتهب یتسناوتیمن

 :تفگ و دش اجهباج رارقیب و ربصیب یمات
 نیمه هب ارجام يهمه ،میتسه مه قشاع لوکین و نم .تسا دوخیب یلیخ اهفرح نیا«

 ».ددرگیمرب
 هب میناوتیم الاح منک رکف ،دش صخشم زیچهمه هک اجنآ زا ،بوخ« :تفگ رویاد رتکد
 ».میدرگرب یناملس
 »...تسه هتکن دنچ« :دنک ثحب وا اب تساوخیم شلد یمات
 نم -شابن نارگن .مینزیم فرح اهزیچ نیا يهرابرد نم و لوکین« :تفگ هنافصنم کید

 میزیهرپب هبناج هس ثحب زا رگا .مینکیم كرد ار رگیدمه لوکین و نم و مقفاوم لوصا اب
 ».دوشیم رتمک دیایب شیپ يروخلد هکنیا لامتحا

 زیگناهسوسو و يداژن یشیارگ ریثأت تحت اما ،تفریذپ ار کید قطنم یلیمیب اب یمات
 .دنک لیمحت وا هب ار دوخ دوس هک دش نآرب

 تبقارم لوئسم نم ،دوش فیدر زیچهمه ات هظحل نیمه زا ،مینک نشور بوخ هدب هزاجا«
 ،تسناد مهاوخ لوئسم ار وت دوش هتفرگ هدیدان یلکش ره هب تیعقاو نیا رگا و مالوکین زا
 ».ینکاس هناخ نامه رد زونه وت نوچ

 ».ماهدرکن لیمحت یسک هب ار يزیچ يزابقشع يارب زگره نم« :داد باوج کید
 .درک لابند ار وا لوکین دیفس ياهمشچ .تفر لته تمس هب و داد ناکت ار شرس سپس
 »؟میشاب مه اب بشما میناوتیم مزیزع .درک راتفر فاصنا اب یلیخ« :تفگ یمات
 ».منکیم رکف«
 هدش ور شتسد هک درک ساسحا لوکین .مارد نیرتمک اب و -دش مامت ارجام بیترت نیدب
 اما .تسا هدرک ینیبشیپ ار زیچهمه یمات هب روفاک نغور ششخب زور زا کید هک دیمهف و
 هب ارجام مامت نداد حیضوت يارب شبیجع لیم و دوب هدزناجیه و لاحشوخ رگید يوس زا
 ياهطقن کید هکنیا ات درکیم بیقعت ار وا شیاهمشچ زونه یلو .تفر نیب زا دوز کید
 .دش مگ رگید ياههطقن نایم رد یناتسبات رصع یغولش رد و دش

 
1.Blackenwite یلو تسا زیچهمه ندرک نشور يهناشن اج نیا رد دیفس و دیفس ای 
  )م( .تسا راک لومعم دنور يهناشن هک دنتشاد رکاو یناج
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 رگید .دنارذگ اههچب اب ار شتقو مامت دنک كرت ار اریویر رویاد رتکد هکنآ زا شیپ زور
 هب بوخ ار اهنآ هک تساوخیم شلد ورنیا زا ،دنارورپب ابیز ياهایؤر رس رد هک دوبن ناوج
 دنارذگ دنهاوخ ناشهلاخ اب ندنل رد ار هدنیآ ناتسمز هک دوب هدش هتفگ اههچب هب .دروآ دای
 يهزاجایب دیابن اههچب راتسرپ .تفر دنهاوخ اکیرمآ هب کید ندید يارب يدوز هب سپس و
 .دشیم صخرم وا

 رتمک كرسپ دروم رد -هدرک تبحم یفاک يهزادنا هب شکرتخد هب هک دوب لاحشوخ
 و روش زا رپ و جمس ،بلطهاج هتسویپ کناوج يارب هک دوب نارگن هشیمه و -دوب عمجرطاخ
 تسناوتیم هک درک وزرآ ،درک یظفاحادخ اهنآ اب یتقو اما .تسا هتشادن يزیچ تاساسحا
 .دراد هگن دوخ شیپ اهتعاس و درادرب ناشندرگ زا ار ناشیابیز رس
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 رتخد ؛درک لغب ،دوب هدرک دابآ ار اناید الیو غاب نیلوا شیپ لاس شش هک ار ریپ نابغاب
 و دوب اهنآ اب شیپ ههد کی زا ًابیرقت وا .دیسوب ،درکیم يراتسرپ ار اههچب هک ار یسنورپ
 هکنیا ات درک هیرگ رازراز و تسشن وناز ود يور كرتخد ،دیسوب ار وا کید هکنآ زا سپ
 دنام باوختخر رد رارق هب انب لوکین .داد کنارف دصیس وا هب و درک دنلب شیاج زا ار وا کید
 زا یگزات هب هک نراو هنادرد يارب يرگید تشاددای و تشاذگ یتشاددای شیارب کید و
 يرتیل هد يرطب زا کید .دنارذگیم اهنآ يهناخ رد ار یتدم و دوب هتشگرب یندراس يهریزج
 .درک كرت ار هناخ و دیشون یگرزب سالیگ ،دوب هدش هیده اهنآ هب هک يدنرب

 راب نیرخآ يارب و دراذگب نک راطق هاگتسیا رد ار شیاهنادمچ هک تفرگ میمصت سپس
 .دورب سوگ لحاس هب

 زا شیپ اههچب زا یهورگ طقف ،دندمآ لحاس هب شرهاوخ و لوکین یتقو حبص زور نآ
 زیمت دیفس نامسآ زا نآ زرم هک دوب دیفس نانچ دیشروخ .دندوب هدمآ لحاس هب اهرتگرزب
 هب يرتشیب ياهخی اهنوسراگ .دمآیم رتالاب دابیب زور رس رب هنیآ ره و دشیمن هداد
 يهیاس ریز شلیاسو اب .یپ دنا .يا یناپمک زا ییاکیرمآ یساکع ؛دندروآیم راب ناخشیپ
 دنلب ار شرس دینشیم لته یگنس ياههلپ زا هک ییاپ يادص ره اب و درکیم راک یتابثیب
 فرصم یپ زا ،لته کیرات و هدیشوپ ياهقاتا رد هک دندوب ییاههراتس شفده .درکیم
 .دندوب باوخ روآباوخ ياههدام

 و هتسشن لحاس زا رتالاب ياهرخص يور هک دید ار کید ،دش انش يهدامآ لوکین یتقو
 .دش ناهنپ ناشنکتخر يهیاس تشپ گنردیب .تسا هدیشوپ انش سابل زا ریغ یسابل
  :تفگ و تسویپ وا هب هنادرد دعب ياهقیقد

 ».تساجنیا زونه کید«
 ».شمدید«
 ».دورب دیآیمن شلد مرظنهب«
 زیچهمه دیوگیم هشیمه ریپ سوگ .هدرک شفشک شدوخ یعون هب -تسا وا لام اجنیا«
 ».تسا کید نویدم ار

 :تفگ و درک هاگن شرهاوخ هب مارآ هنادرد
 ناشهشیر زا اهمدآ یتقو .دنک راذگوتشگ شاهخرچود نامه اب هک میتشاذگیم دیاب ام«
 ».دننزیم ياهدنبیرف ياهفال هچ هک تسین مهم ،دنزابیم ار ناشلقع ،دنوشیم ادج
 اتح وا رطاخ هب تدم نیا مامت رد ،دوب میارب یبوخ رهوش لاس شش کید« :تفگ لوکین
 ».موشن تیذا نم هک درک ار شالت نیرتشیب هشیمه و مدیشکن رجز هظحل کی

 :تفگ هنادرد
 .دیزرل یمک شنییاپ کف ترابع نیا نتفگ اب ».دوب هدناوخ سرد نیمه يارب وا«
 دوب هدنام هنادرد ؛درکیم رکف اهزیچ هب هتسخ ياهویش هب لوکین ؛دندش تکاس اهرهاوخ
 جاودزا رادبصنولصا گروبسپاه ،يرخآ يادیدناک نیا اب شرابتعا و لوپ رطاخ هب ایآ هک
 لکش نیمه هب اهدرم اب شاهطبار هک دوب اهتدم .درکیمن رکف نآ هب يدج اما .هن ای دنک
 تیمها ناشدوخ زا شیب اهنآ زا ندز فرح ،دشیم هدوسرف و ریپ هک روطنیمه و دوب
 .دوب یعقاو اهنآ يهرابرد ندز فرح نامز رد طقف شتاساسحا .تفاییم

  ».دنکیم تکرح رهظ شراطق منک رکف ؟تفر« :دیسرپ لوکین یتدم زا سپ
 .درک هاگن هنادرد
 تسه مدآ ردقنآ نالا .دنزیم فرح اهنز زا رفن دنچ اب دراد نالا و ییالاب ناویا تفر ،هن«
 ».دنیبب ار ام تسین مزال هک



دلارجزتیف تاکسا  

 هدرک لابند ار اهنآ شهاگن اب ،دندمآیم نوریب ناشرداچ زا یتقو .دوب هدید ار اهنآ وا اما
  .دندوب هداتفا شمشچ زا هرابود ات دوب

 .دیشونیم تزینآ و دوب هتسشن زیم کی رس یتگنیم يرم اب الاح
 شرخآ زجهب ،يدوب هدش اهمیدق لثم ،يدرک کمک نم هب هک یبش نآ« :تفگ وا هب يرم
 ».یناوتیم وت ؟یتسین بوخ يروطنیا هشیمه ارچ .يدش كانسرت نیلوراک رطاخ هب هک

 ناسآ تسناوتیم ثرون يرم هک ییاههظحل ،دوب یبوخ رایسب ياههظحل کید يارب
 .دنزب ار شیاهفرح

 یلیخ ياهفرح اهنآ هب یشونیم یتقو یلو .کید ،دنراد تتسود زونه تیاهتسود«
 ».مدرک وت زا عافد فرص ار متقو رتشیب ناتسبات نیا نم .ینزیم دب

 ».دوب تویلا رتکد یمیدق ياهفرح زا یکی ترابع نیا«
 و درک ثکم یمک »...هن ای يدیشون وت هک دنکیمن هجوت نیا هب سکچیه .دراد تیعقاو«
 ».دناجنریمن ار مدرم وت لثم ،دیشونیم همه نآ بیا یتقو یتح« :تفگ

 ».دیاهدننکلسک امش يهمه« :تفگ کید
 تشوخ بوخ ياهمدآ زا رگا !تسه هک مینیمه همه ام یلو« :تفگ و دز داد يرم
 !يراد تسود ار اهنآ اب ینیشنمه ردقچ هک ینیبیم تقو نآ ،نیشنب اهدب اب ورب ،دیآیمن
 هنوگ ره زا ار تدوخ ،ینک خلت ار ناشتاقوا وت رگا و دنشاب شوخ دنهاوخیم طقف مدرم
 ».ینکیم هرهبیب تبحم

 »؟ماهدید یتبحم تقوچیه« :دیسرپ کید
 هچرگا ،دربیم تذل ،دوب هتسشن وا رانک رد ياهرهلد چیهیب هک ییاههظحل نیا زا يرم
 نیا تشپ يرابودنبیب« :تفگ و درک يراددوخ ندیشون زا رگید راب .تسنادیمن شدوخ
 نوچ -مراد هدام نیا هب تبسن یساسحا هچ نم بیا زا دعب هک تسا مولعم .تسا ندیشون
 »...دش لیدبت تسرپهداب کی هب بوخ درم کی يروطچ هک مدید میاهمشچ اب

 .دمآ نییاپ و دروخ يردنکس اههلپ زا یشیامن و یخوش تلاح هب نیلوراک وناب
 رتهب شلاح مکمک دیشروخ ندمآ الاب و اهتعاس رذگ اب و -تشاد یبوخ ساسحا کید
 هدشباسح و هدشراهم ،يرم هب زونه اما ،تسا هدروخ یبوخ ياذغ هک یمدآ لثم ،دشیم
 محرت يرم رد و دز قرب ناکدوک ياهمشچ لثم شیاهمشچ ياهظحل .دادیم ناشن هقالع
 دناروابب يرم هب دیاب هک درک هدنز وا رد ار یمیدق ساسحا نیا هرابود ،شلد ندوبر اب و تسج
 .نز نیرخآ يرم و تسا نیمز يور درم نیرخآ وا هک

 ،نامسآ ییانشور ربارب رد هک ینشور و هریت جوز هب دوب دهاوخن روبجم رگید کید سپس ...
 ...دنک هاگن ،دندوب هدش گنريرجآ

 »؟یتشادن ،یتشاد تسود ار نم ییاهزور کی« :دیسرپ وا زا کید
 تلد هک ار سک ره یتسناوتیم وت .دندوب وت قشاع همه .مدوب تقشاع ؟متشاد تسود«
 »...يروایب تسد هب هراشا کی اب تساوخیم

 ».دوب يزیچ کی وت و نم نایم هشیمه«
 »؟کید ،دوب ًاعقاو« :دز گنچ هراشا نیا هب قایتشا اب يرم
 نیا اب ندش ورهبور رد ردقچ هک مدیمهفیم و متسنادیم ار وت تالکشم نم -هشیمه«
 زا شیب هک تسنادیم و دوب هتفرگ شاهدنخ نورد زا هشیمه لثم اما ».یعاجش تالکشم
 .دراد هگن ار شدوخ دناوتیمن نیا
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 رد و ینادیم يدایز ياهزیچ وت هک متفگیم مدوخ اب هشیمه نم« :تفگ هقالع اب يرم
 یتقو هک دوب لیلد نیمه هب دیاش .یتسنادیم يرگید سک ره زا شیب نم يهرابرد عقاو
 ».مدیسرتیم یلیخ وت زا ،میدمآیمن رانک بوخ مه اب وت و نم

 ره هاگن ؛دوب هتفهن یساسحا نآ سپ رد هک یهاگن ،تخادنا وا هب نابرهم و میالم یهاگن
 يهدنخ هک یماگنه .دنداتفا القت و ششک هب و دندش رتسبمه ،دندش تفج مه اب ناهگان ود
 ار غارچ کید ،دونشب دناوتیم مه يرم دیسریم رظن هب هک دش دنلب ردقنآ کید نورد
 .دنتشگرب اریویر دیشروخ هب ود ره و درک شوماخ

 .دوبن بوخ شلاح رگید .دش شیپ و سپ یمک و دش دنلب ».مورب دیاب نم« ،تفگ کید
 نآ زا پاپ نوچ یبیلص ندیشک اب و درب الاب ار شتسار تسد .دش هتسهآ شنوخ نایرج
  .تشگرب الاب تمس هب اههاگن رداچ نیدنچ زا .درک راگتسر ار لحاس ییالاب ناویا

 ».وا شیپ موریم نم« ،دش دنلب شناوناز يور لکین
 شلامتسد دنکیمن درد هک يرس« .دناشنورف مکحم ار وا و ».يوریمن ،هن« ،تفگ یمات
 ».دنبن
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 و دنتشونیم همان مه هب ؛درک ظفح کید اب ار شاهطبار یمات اب جاودزا زا دعب لوکین
 و اهراب ار ترابع نیا لوکین یتقو .دندزیم فرح اههچب يهرابرد و راک و بسک يهرابرد
 وا هب یمات »درک مهاوخن ششومارف زگره و مدوب کید قشاع نم« :دروآیم نابز هب اهراب
 »؟ینک ششومارف دیاب ارچ -هن هک هتبلا« :تفگیم

 دیمهفن هاگچیه لوکین .دوبن قفوم مولعم رارق زا اما ،دوب هدز یبطم ولافوب رد کید
 هب كرویوین يایواتاب مان هب یکچوک رهش رد وا هک دینش دعب هام دنچ اما ،دوب هچ شلکشم
 راک نامه و تسا تروپكال رد وا دینش هک دییاپن يرید ؛دنکیم راک یمومع کشزپ ناونع
 ربخاب رگید ياهاج زا رتشیب ،کچوک رهش نیا رد کید یگدنز زا ،یقافتا ،لوکین .دنکیم ار
 هشیمه و دنیاتسیم ار وا اهنز ،دنکیم يراوسهخرچود بترم وا هک دوب هدینش و دشیم
 يدوز هب و تسا پاچ يهدامآ رگید هک تسيدایز يهدش يدنبهتسد ياهذغاک شزیم يور
 رابکی .دوب هدش هتخانش راتفرشوخ یناسنا ناونع هب .دش دهاوخ یمهم یکشزپ يهلاسر
 ؛دوب هدرک یبوخ ینارنخس نادرگناور ياهوراد يهرابرد مدرم يارب ،یمومع یتسشن رد مه
 هب رگید يوس زا و دوب هدش ،درکیم راک یشورفرابوراوخ رد هک يرتخد راتفرگ وسکی زا اما
 .تفر مه تروپكال زا نیاربانب ؛دوب هدش یهاگداد یکشزپ راک رد يداریا رطاخ
 وا زا هک ار لوکین ياههمان و دنتسرفب اکیرمآ هب ار اههچب هک تساوخیمن رگید نآ زا دعب
 هک دوب هتشون لوکین هب شاهمان نیرخآ رد .دادیمن خساپ ،دیسرپیم شایلام زاین يهرابرد
 نیا زا لوکین تشادرب .تسا لوغشم یکشزپ راک هب كرویوین ياهكرهش زا اونج كرهش رد
 .دهدیم ماجنا ار شاهناخ ياهراک یکی و دنکیم یگدنز ياهناخ رد کید هک دوب نیا همان
 هک درک رکف و تفای نشکس زکیل رگنیف بلق رد ار اونج و درک هاگن ایفارغج سلطا هب لوکین
 تنرگ لثم هرابود ،دنکیم رپ ار شتقو يهمه کید راک درک رکف .دشاب ییافصاب ياج دیاب
 يهرادا رهم شتشاددای نیرخآ تکاپ يور ؛دشاب روطنیا تساوخیم شلد مه دیاش ،انلاگ رد
 رایسب و تشاد ياهلصاف اونج اب هک یکرهش .دوب هدروخ كرویوین لنروه كرهش تسپ
 .رگید رهش هب يرهش زا ،دربیم رسب روشک زا شخب نآ رد نامگیب وا .دوب کچوک

 
 


