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 فصل یک:  

 پىاَگاٌ

٨٦ا ظ٨ب ك ماؼ، ا٠ا ک١ی ؿؼد ة٨د. ةؼای راق رٗح٢ ٨٦ایی ّاٝی ة٨د، ا٠ا كٚحی آدـ جك٥٤ ك ظـح٥ اؿث    

کؼد، ك رٗث. ؿؼش ظٟ ة٨د ك ةغ٣ف درد ٠یجؼؿغ، ٦یچ چیؽ ظ٨قای٤غ ٣یـث. ٝیٖ ة٥ زص١ث راق ٠یك ٠ی

 کؼد.رٗح٤غ، ة٥ ٨ًر ٠ت١٧ی صؾ ٠یك زاؿ١ی٢ را ک٥ در ک٤ارش راق ٠یصى٨ر ةاردا 

ةٌؼی ٦ای آةكاف جٛؼیتاً ظاٝی قغق ة٨د. از كٚحی ق٢ ٦ای ركاف را پكث ؿؼ گػاقح٥ ة٨د٣غ، ٦ؼ ركز ٗٛي 

چ٤غ زؼ٥ّ آب ٨٣قیغق ة٨د٣غ. ا٠ا ییالٚات ٠ـٌش ك ٨٧ٚق ای ر٣گ ١٦چ٤اف دكر از دؿحؼس آ٧٣ا ة٨د، ٦یچ 

ظا٥٣ ك ٧٣ؼ ة٥ چكٟ ١٣ی ظ٨رد ك ٨٣ر ٣ار٣سی ر٣گ ٔؼكب ظ٨رقیغ آؿ١اف ُّیٟ ك ةی اةؼ را ٗؼا ادؼی از ركد

 گؼٗح٥ ة٨د.

ٝیٖ ةا ؿؼی ظ١یغق راق ٠ی رٗث جا چك١ف ة٥ اٗٙ ٣ی٨ٗحغ. ک٦٨ـحاف كصكث ١٦چ٤اف در دكر دؿث ٦ا 

« ِ از جك٤گی ١٣یؼیٟاٝتح٥ اگؼ جا آف ٨٠ٚ»ٝیٖ ا٣غیكیغ:  –ة٨د. ٦٘ح٥ ٦ا ٨ًؿ ٠ی کكیغ جا ة٥ آ٣سا ةؼؿ٤غ 

ا٠ا صحی ٗکؼ آف اك را كصكث زدق ٠ی کؼد. آگا٦ی از ای٢ ٨٠و٨ع ک٥ ةؼداقح٢ ٦ؼ ٚغـ اك را ة٥ ٠ؼز٦ای  -

 ؿؼز٠ی٢ ؿای٥ ٦ا ٣ؽدیک جؼ ٠ی کؼد، ةؼایف كصكح٤اؾ ة٨د.

 قا٥٣ اش ٗؼك اٗحاد. ةا جْسب ة٥ پـؼ قؼ ك ق٨ری ٗکؼ کؼد ک٥ ة٥ ظاًؼ ٠ازؼاز٨یی، ق٧ؼ دِؿ را جؼؾ کؼدق

 ة٨د. آف پـؼ صاال ةؽرگ قغق ة٨د ك آف ز٠اف ة٥ ٣ُؼش ظیٞی دكر ٠ی آ٠غ.

ك در ای٢ ٠غت چیؽ ٦ای زیادی ة٥ دؿث آ٠غق  –ٗٛي چ٤غ ٠اق  –ةا ای٢ صاؿ، ٠غت درازی ٣گػقح٥ ة٨د 

ة٨د. صاال ركی ک١ؼة٤غ دٝح٨را، ک٥ زیؼ پیؼا٢٦ ٝیٖ پ٧٤اف ة٨د، چ٧ار  گ٦٨ؼ ٠ی درظكیغ. ٗٛي ؿ٥ گ٦٨ؼ 

یغ پیغا ٠ی کؼد٣غ. ٝیٖ ٠یغا٣ـث ک٥ ة٧حؼ اؿث ک٥ ٠ا٤٣غ زاؿ١ی٢ ظ٨قضاؿ، ا٠یغكار ك ؿؼقار دیگؼ را ةا

 کؼد.از اصـاس پیؼكزی ةاقغ، ا٠ا در ٨ّض ةا ٣اا٠یغی ك ا٣غكق ٠تارزق ٠ی

٣گؼیـث، ٠ی دیغ ک٥ ظٌؼ ٠ن٨ف ٠ا٣غف گ٦٨ؼ ٦ا ١٦چ٨ف یک ٠ْسؽق ة٨د؛ ١٦ی٢ زیؼا كٚحی ة٥ ّٛب ٠ی

ك ١٦ـ٘ؼا٣ف ک٥ ةا چیؽ ٦ای كصكح٤اکی ركة٥ رك قغق ة٨د٣غ. ای٢ ظ٨ش اٚتاٝی ٨ًر ک٥ ز٣غق ٠ا٣غف اك 

 داد.آكرد؟ ٝیٖ ةا ٗکؼ کؼدف ة٥ آ٣چ٥ پیف رك داقح٤غ، ركصی٥ اش را از دؿث ٠یچٛغر دكاـ ٠ی
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٦ا ٗؼار کؼدق ة٨د٣غ، ا٠ا ای٢ د٥ْٗ ٌْٚاً آظؼی٢ ةار ة٨د. دكّـ، ر٦تؼ ٦ای ٚتٜ، آ٧٣ا از ج٨ز٥ ارةاب ؿای٥د٥ْٗ

چ٧ؼق زظ١ی گؼكق ٠ٛاك٠ث، گ٘ح٥ ة٨د ک٥ قایْاجی در ٨٠رد آ٧٣ا پعف قغق اؿث. ك اگؼ دكّـ ای٢ قایْات 

را ق٤یغق، پف صح١اً ارةاب ؿای٥ ٦ا ٦ٟ آ٧٣ا را ق٤یغق اؿث. ةا ای٢ صاؿ ٝیٖ، ةاردا ك زاؿ١ی٢ در ٨٦ای 

ا١٦یحی داقث ک٥ کـی  کؼد. چ٥کؼاف پؼكاز ٠یرٗح٤غ ك کؼی ز٨ٞجؼ از آ٧٣ا در آؿ١اف ةیآزاد پیف ٠ی

 دا٣ـث؟ قؼح صاؿ کاٗی ة٨د.اؿ١كاف را ١٣ی

١٦ی٢ ک٥ قتش ؿیا٦ی از ک٤ار ؿؼ ٝیٖ ّت٨ر کؼد، اك چ٤اف ّنتی از زا پؼیغ ک٥ ٣ؽدیک ة٨د ز٠ی٢ ةع٨رد. 

ظ٨اؿث ركی دؿث زاؿ١ی٢ ٗؼكد آیغ. پؼ٣غق زیٓ کكیغ. ٗیٞی ؿؼ ا٠ا ای٢ قتش، کؼی ة٨د ک٥ ٠ی

 ژاکث زاؿ١ی٢ ةیؼكف آكرد ك ةا ٦یساف زیؼ زیؼ کؼد.ظاکـحؼی پك١ا٨ٝیف را از 

قایغ ٦ٟ یک چك٥١، چ٨ف اك  –کؼی ٠ی گ٨یغ ز٨ٞجؼ آب ٦ـث. یک ةؼک٥ ک٨چک »زاؿ١ی٢ ٗؼیاد زد: 

 «٧٣ؼی ٣غیغق ک٥ ة٥ آف ةؼیؽد. چك٥١ كؿي ةیك٥ ای پؼدرظث اؿث ک٥ ظیٞی از زادق دكر ٣یـث.

ک١ی ةْغ، کؼی دكةارق ة٥ پؼكاز در آ٠غ ك آ٧٣ا را ة٥ ظارج ٗکؼ آب ةاّخ قغ جا ةا ؿؼّث ةیكحؼی راق ةؼك٣غ. 

از زادق را١٤٦ایی کؼد. آ٧٣ا ة٥ د٣تاؿ کؼی، از ركی ة٨ج٥ ٦ا ك ؿ٤گ ٦ا پؼیغ٣غ . ؿؼا٣ساـ ة٥ ةیك٥ ای 

 رؿیغ٣غ ک٥ پؼ از درظحاف ّسیب ك ر٣گ پؼیغق ة٨د.

غی اصا٥ً قغق ة٨د، ك درؿث كؿي درظث ٦ا، چك٥١ گؼد ك ک٨چکی كز٨د داقث ک٥ ةا ؿ٤گ ٦ای ؿ٘ی

٦ا ٣نب ای ة٥ یکی از ؿ٤گآ٧٣ا ةا اقحیاؽ ة٥ ؿ٨ی آف دكیغ٣غ. ةْغ دیغ٣غ ک٥ م٘ض٥ ةؼ٣سی ر٣گ ك رك رٗح٥

 ک١ٞاجی ک٥ در ٨٣ر کٟ آ٣سا ج٨ا٣ـح٤غ جكعیل د٤٦غ:  –ك ک١ٞاجی ركی آف صک قغق اؿث 
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قغت جك٥٤ ة٨د٣غ. ا٠ا ک١ٞات  ١٦ـ٘ؼاف دچار جؼدیغ قغ٣غ. آب چك٥١ ق٘اؼ ك كؿ٨ؿ٥ ا٣گیؽ ة٨د ك آ٧٣ا ة٥

 ركی م٘ض٥ ةؼ٣سی آ٧٣ا را ّنتی ٠ی کؼد. آیا ٨٣قیغف آب ظٌؼی ٣غاقث؟

ز٠ا٣ی ةاردا ة٥ ج٨ا٣ایی زاؿ١ی٢ در صؼؼ زدف ةا درظث « زاؿ١ی٢، درظث ٦ا چ٥ ٠ی گ٨ی٤غ؟»ةاردا گ٘ث: 

 ٦ا قک داقث ا٠ا از آف ز٠اف ٠غت ٦ا گػقح٥ ة٨د.

-گ٨ی٤غ. کا٠الً ؿاکث ا٣غ. ؿؼ در ١٣یآ٧٣ا چیؽی ١٣ی»ؼد ك گ٘ث: زاؿ١ی٢ اظٟ کؼد، ٣گا٦ی ة٥ اًؼاؼ ک

 «آكرـ.

ٝیٖ ة٥ ظ٨د ٝؼزیغ. ةیك٥ ؿؼؿتؽ ك ؿاکث ة٨د. ّٖٞ ٦ای ٣ؼـ ك پؼپكحی زیؼ پایف ركییغق ة٨د. آ٣سا ٠ذٜ 

ة٧كث ة٨د. ةا ای٢ صاؿ، صؾ ّسیتی در ٨٦ا ة٨د. زةا٣ف را ركی ٝب ٦ای ظكکف کكیغ ك ةا اکؼاق گ٘ث: 

 « یا ٠ـ٨١ـ ةاقغ. –ؼ ةاقغ از ای٢ چك٥١ ٣ع٨ریٟ. ١٠ک٢ اؿث ًٞـٟ قغق ةاقغ قایغ ة٧ح»

 «٠ا ٣یث ةغی ٣غاریٟ. ١ٌ٠ئ٤اً ةؼای ٠ا ةی ظٌؼ اؿث.» ةاردا اّحؼاض کؼد: 

 ا٠ا ؿؼزایف ٠ا٣غ ك ة٥ چك٥١ ٣ؽدیک جؼ ٣كغ.

 ٗیٞی ركی قا٥٣ ی زاؿ١ی٢، ةا ةی جاةی زیؼ زیؼ کؼد.

 «ٗیٞی! ٥٣! –جك٥٤ ایٟ. ا٠ا ةایغ ٤٠حُؼ ةك٨یٟ. ١ٌ٠ئ٢ ٣یـحیٟ ک٥  ٗیٞی، ٥١٦ ٠ا»زاؿ١ی٢ ز٠ؽ٥٠ کؼد: 

زا٨٣ر ک٨چک ركی ز٠ی٢ ز٧یغق ة٨د. اك ةغكف ج٨ز٥ ة٥ ٗؼیاد ٦ای زاؿ١ی٢ دكاف دكاف ةا ًؼؼ چك٥١ 

 رٗث. ٝض٥ُ ای ةْغ، ؿؼش را در آب زالؿ ٗؼك ةؼد ك ةا كِٝ ٨٣قیغ.

 «ٗیٞی!»زاؿ١ی٢ ةا ٣اا٠یغی ٗؼیاد زد: 

ی٢ ةا ٗیٞی ة٥ صؼٗف گ٨ش ٣غاد. اك ک٥ از قادی ؿؼ از پا ١٣ی ق٤اظث، ٌّكف را ٗؼك ٠ی ا٠ا ةؼای اكٝ

 ٣كا٣غ.

 ك صاٝف ة٧ٟ ٣ع٨رد. ركی ز٠ی٢ ٣ی٘حاد.

صاال ٨٣ةث کؼی ة٨د ک٥ ة٥ ًؼؼ چك٥١ پؼكاز ک٤غ. اك ٣یؽ ٨٣کف را در آب ٗؼك ةؼد ك ؿؼش را ةاال کؼد. ك 

٣یؽ ادؼی از ةی١اری دیغق ٣كغ. ك پؾ از آف، ٝیٖ، ةاردا ك زاؿ١ی٢ ای٢ کار را ةار٦ا ك ةار٦ا جکؼار کؼد. در اك 

 دیگؼ ٣ح٨ا٣ـح٤غ ٠ٛاك٠ث ک٤٤غ ك ة٥ ًؼؼ چك٥١ دكیغ٣غ.
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آب ظ٤ک ك قیؼی٢ ة٨د. ٝیٖ ة٥ ١ّؼش آةی ة٥ آف گ٨ارایی ٨٤٣قیغق ة٨د. در ظا٥٣ اش، در ق٧ؼ دِؿ، آب ة٥ 

 داد.١٦ی٢ ظ٤کی ة٨د، ا٠ا ١٦یك٥ ٠ؽق ج١ٞت٥ ٗٞؽی ٠ی

ج٨ا٣ـح٤غ ٨٣قیغ٣غ، ةٌؼی ٦ای آةكاف را ٣یؽ پؼ کؼد٣غ جا اگؼ در قب ٠ست٨ر ؿؼا٣ساـ جا زایی ک٥ ٠یكٚحی 

آ٠غ. ا٠ا آ٧٣ا آ٨٠ظح٥ ة٨د٣غ ک٥ ّاٚال٥٣ ة٥ ٗؼار اوٌؼاری قغ٣غ، ةی آب ١٣ا٤٣غ. ةیك٥ ة٥ ٣ُؼ ةی ظٌؼ ٠ی

 ٣یـث ة٥ َا٦ؼ اّح١اد ک٤٤غ.

اف در آؿ١اف پغیغار قغ٣غ،  ٠ك٨ٕؿ ظ٨ردف قغ٣غ. آ٧٣ا ركی ّٖٞ ٦ا ٣كـح٤غ ك ١٦ی٢ ک٥ ٠اق ك ؿحارگ

٨٦ا ؿؼد ة٨د. ا٠ا آ٧٣ا جن١یٟ گؼٗح٥ ة٨د٣غ آجف ركق٢ ٣ک٤٤غ. صحی یک ق٥ْٞ ک٨چک، ١٦چ٨ف ٠كْٞی 

کؼد. ٚتٜ از آ٣ک٥ پح٨ ٦ایكاف را پ٢٧ ک٤٤غ، ة٥ پ٤اق درظحاف رٗح٤غ. دیگؼاف ٦ٟ صى٨رقاف را اّالـ ٠ی

 غ ك قب ٤٦گاـ ةؼای ٨٣قیغف ة٥ آ٣سا ةیای٤غ.١٠ک٢ ة٨د از كز٨د چك٥١ ةا ظتؼ ةاق٤

آیغ ک٥ ٚتالً ٚغر اصحیاط ٠ی ک٤یٟ! یادـ ٠ی چ٥»زاؿ١ی٢ ١٦چ٤اف ک٥ پح٨ را دكر ظ٨د ٠ی پیچیغ، گ٘ث: 

 «٣حؼس جؼ ة٨دیٟ.

 ك ة٥ ظ٨د ٝؼزیغ.« ٥١٦ چیؽ ٗؼؽ کؼدق. صاال آ٧٣ا د٣تا ٠ا ٦ـح٤غ.»ٝیٖ زیؼ ٝب گ٘ث: 

ة٥ ٨٣ةث ٠ی »ؿپؾ ركی ةؼگؼدا٣غ جا ٣گؼا٣ی ظ٨د را پ٧٤اف ک٤غ. اك گ٘ث:  ةاردا ٨ٗری ٣گا٦ی ة٥ اك ا٣غاظث،

 «ظ٨اةیٟ. اكؿ ٢٠ ٣گ٧تا٣ی ٠ی د٦ٟ.

 کؼی ٚار ٚار کؼد.

کؼی، ج٨ ٦ٟ ة٥ ظ٨اب اصحیاج داری. ظیٞی ظـح٥ ای. ١٣ی ج٨ا٣ی ج١اـ قب را از ٠ا »زاؿ١ی٢ ٝتع٤غ زد: 

 «ی ةا ٦ٟ ٣گ٧تا٣ی ٠ی د٦یٟ.٠ضاُٗث ک٤ی. كٚحی ةاردا ةیغار٠اف ک٤غ، ٢٠ ك ج٨ ك ٗیٞ

ركیف را ةؼگؼدا٣غ، چك١ا٣ف را ةـث ك دؿحف را ركی پكٟ ٣ؼـ ٗیٞی گػاقث. ٝیٖ، ظ٨اب آ٨ٝد، کؼی را 

دیغ ک٥ پؼكاز کؼد ك ركی قاظ٥ درظحی ةاالی زاؿ١ی٢ ٣كـث. ةْغ ا٣گار پكی١اف قغق ةاقغ، چؼظی زد، 

 ك ؿؼش را زیؼ پؼ٦ایف ٗؼك ةؼد. ةؼگكث ك ركی ز٠ی٢ ٗؼكد آ٠غ. پؼ٣غق ٣ؽدیک زاؿ١ی٢ ایـحاد

 «ةاردا، ة٥ کؼی ٣گاق ک٢.»ٝیٖ ک١ی صـاس جؼس کؼد ك آراـ گ٘ث: 

 ةاردا ک٥ ةؼای گؼـ قغف پح٨ را دكر ظ٨د پیچیغق ك زیؼ آف ٨ٚز کؼدق ة٨د، ةؼگكث ك ٣گاق کؼد.

 «چؼا ة٥ زای ای٤ک٥ ركی قا٥٣ درظث ة٤كی٤غ، ركی ز٠ی٢ ظ٨اةیغق؟»ٝیٖ آ٦ـح٥ گ٘ث: 
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قایغ از درظث ٦ا ظ٨قف ١٣ی آیغ. زاؿ١ی٢ گ٘ث آ٧٣ا ؿاکث ا٣غ. ك ٌْٚاً درظحا »ح٥ گ٘ث: ةاردا آ٦ـ

 «ّسیتی ٦ـح٤غ. دٚث کؼدی ک٥ ٥١٦ قاف قتی٥ ٦ٟ ٦ـح٤غ؟

ٝیٖ دكر ك ةؼش را ٣گاق کؼد ك ٠ح٨ز٥ قغ ک٥ صٙ ةا ةارداؿث. یکی از ّٞث ٦ایی ک٥ درظث ٦ا ة٥ ٣ُؼقاف 

از درظث ٦ا ١٦اف ج٥٤ ٣ؼـ ك ماؼ، ١٦اف ؿؼ قاظ٥ ٦ای رك  ّسیب ٠ی آ٠غ٣غ، ١٦ی٢ ٨٠و٨ع ة٨د. ٦ؼ یک

 ة٥ آؿ١اف ك ١٦اف ا٣ت٨ق ةؼگ ٦ای ر٣گ پؼیغق را داقث. پكث ٝیٖ ٝؼزیغ.

ٝیٖ، ج٨ را ظغا ای٤ٛغر ٣گؼاف ٣تاش! ٦ؼ چیؽی ک٥ ةاّخ ٣گؼا٣ی کؼی »ةاردا ةْغ از ٝض٥ُ ای ٔؼٔؼ کؼد: 

ٟ ک٥ ٠ذٜ اك ةاقی. اگؼ ای٢ کار را ٣ک٤ی، ةْغ قغق، ٠ا٣ْف ١٣ی ق٨د ک٥ اؿحؼاصث ٣ک٤غ. ازت ٠ی ظ٨ا٦

 «پكی١اف ٠ی ق٨ی. ک١ی ةْغ، ٨٣ةث ج٨ؿث ک٥ ٣گ٧تا٣ی ةغ٦ی.

ٝیٖ آ٦ـح٥ پح٨ را دكر ظ٨د پیچیغ ك دراز کكیغ. صغكد یکی دك دٚی٥ٛ ة٥ آؿ١اف پؼؿحارق قب ظیؼق قغ 

راجکاف ١٣ی داد. ٦یچ ک٥ از ٠یاف ةؼگ ٦ای ر٣گ پؼیغق آف درظحاف ّسیب پیغا ة٨د. ٦یچ ٣ـی١ی ةؼگ ٦ا 

 صكؼق ای مغا ١٣ی کؼد. زؽ ٣٘ؾ آراـ زاؿ١ی٢، ٦یچ مغای دیگؼی ٣ت٨د.

پٞک ٦ایف ؿ٤گی٢ قغ. ٨ًٝی ٣کكیغ ک٥ دیگؼ ٣ح٨ا٣ـث آ٧٣ا را ةاز ٣گ٥ دارد. ٦یچ جالقی ٦ٟ ةؼای ای٢ 

ی ةاردا اگؼ کؼی از ظ٨اةیغف ١٣ی جؼؿیغ، پؾ ٢٠ ٦ٟ ١٣ی جؼؿغ. در ٦ؼ م٨رت، كٚح»کار ٣کؼد. ٗکؼ کؼد: 

ك ٝض٥ُ ای ةْغ ة٥ ظ٨اب رٗث. اك ٣غیغ ک٥ ؿؼ ةاردا « ٣گ٧تا٣ی ٠ی د٦غ، چ٥ اج٘اٚی ١٠ک٢ اؿث ةی٘حغ؟

 آراـ ركی ؿی٥٤ اش اٗحاد. ك مغای ظؼظؼ آراـ ةؼدا را ٣ك٤یغ.

ك مغای ٚغـ ٦ای آ٦ـح٥ ؿاک٤اف ةیك٥ را ک٥ از ک٤ارقاف گػقح٤غ ك آراـ ة٥ ًؼؼ چك٥١ ركیا٦ا رٗح٤غ، 

 ٣یؽ صؾ ٣کؼد.
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 فصل دي:  

 قبل از سپیدٌ

 

ٝیٖ ظ٨اب ٠ی دیغ. ظ٨اب ة٥ ٣ُؼش كاْٚی ٠ی رؿیغ. ک٤ار ج١ٞت٥ ٚغی١ی، درصیاط آ٤٦گؼی ایـحادق ة٨د. 

ا٠ا ظا٥٣ « قب اؿث. ٠ادر ك پغر در ای٢ ؿاّث ج٨ی ظا٥٣ ٦ـح٤غ.»صیاط جاریک ك ظ٨ٞت ة٨د. ا٣غیكیغ: 

 ر آقپؽظا٥٣ مغا زد، ا٠ا ز٨اةی ٣ك٤یغ.٦ٟ جاریک ة٨د. اك از ٠یاف در كركدی ك ةْغ از ٠یاف د

ةا صیؼت، ا٠ا ٥٣ ةا جؼس، كارد اجاؽ ٣كی٢١ قغ. ٨٣ر ٠اق کا٠ٜ از ٠یاف پ٤سؼق ة٥ دركف ٠ی جاةیغ ك ٥١٦ زا را 

ركق٢ ٠ی کؼد.پؼدق را ٣کكیغق ة٨د٣غ. ّسیب ة٨د. ٥١٦ چیؽ ركی ز٠ی٢ ریعح٥ ة٨د. کحاب ٦ا ك کأػ ٦ا 

 ریعح٤غ.درش ٦ؼگؽ ای٧٤ا را ای٤گ٥٣٨ ١٣ی٥١٦ زا پؼاک٤غق ة٨د٣غ. پغر ك ٠ا

اجاؽ ظ٨اةكاف ظاٝی ة٨د. جعحع٨اب ة٥ ٦ٟ ریعح٥ ك ٝتاس ٦ا ركی ز٠ی٢ ة٨د. ركی گ٤س٥، گٞغا٣ی پؼ از گٜ 

٦ای پژ٠ؼدق ة٨د. صاال ٠یغا٣ـث ک٥ اكواع رك ة٥ راق ٣یـث. ةا جؼس، یک ةار دیگؼ ةیؼكف دكیغ. ٠اق صیاط 

جکاف ٠ی ظ٨رد. ّال٠حی ركی در ة٨د. ظ٨ب ١٣ی ج٨ا٣ـث ةتی٤غ  ی جکافظاٝی را ركق٢ ٠ی کؼد. درِ آ٤٦گؼ

 چ٥ ّال٠حی اؿث. ٣ؽدیک جؼ قغ، ٚٞتف در قی٥٤ ٠ی جپیغ. ةْغ ّال٠ث را دیغ.

 

زد، ك دؿحا٣ف ٠ی ٝؼزیغ.  ٝیٖ ةا كصكث از ظ٨اب ةیغار قغ. ّؼؽ ةؼ پیكا٣یف ٣كـح٥ ة٨د، ٣٘ؾ ٣٘ؾ ٠ی

 ٣تایغ از چیؽی ةحؼؿغ.ة٥ ظ٨د گ٘ث ک٥ ركیا دیغق اؿث، ركیا. 
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ا٣غ.  کٟ کٟ ٠ح٨ز٥ قغ ک٥ آؿ١اف ةاالی ؿؼش ر٣گ پؼیغق اؿث ك ؿحارق ٦ا ٦ٟ کٟ ك ةیف ٣اپغیغ قغق

زاؿ١ی٢ ک٥ ٨٣ةث ٣گ٧تا٣ی دكـ را ةؼ٧ّغق داقث، ا٣گار  –٣ؽدیک ؿضؼ ة٨د. ج١اـ قب را ظ٨اةیغق ة٨د. ا٠ا 

 ٗؼا٨٠ش کؼدق ة٨د اكرا ةیغار ک٤غ.

ؿ١ی٢ قب ٚتٜ زایف را پ٢٧ کؼدق ة٨د. اك ٨٤٦ز آ٣سا دراز کكیغق ة٨د ك ة٥ ة٥ ٠ضٞی ٣گاق کؼد ک٥ زا

آرا٠ی ٣٘ؾ ٠ی کكیغ. کؼی ک٤ارش کؽ کؼدق ة٨د. ک١ی دكرجؼ، ةاردا پكث ة٥ درظحی ٣كـح٥ ك ؿؼش 

 ركی ؿی٥٤ اٗحادق ة٨د. اك ٣یؽ ظ٨اب ة٨د.

ق ة٨د٣غ. قایغ ةغ ٦ٟ قاف، ١٦گی ظ٨اةیغ ٝیٖ کٟ ك ةیف ظ٤غق اش گؼٗث. پؾ، ةؼظالؼ ٣ٛك٥ ّاٚال٥٣

 ٣كغ. آ٧٣ا ة٥ اؿحؼاصث ٣یاز داقح٤غ، ك چیؽی ٦ٟ در ٨ًؿ قب ٠ؽاص١كاف ٣كغق ة٨د.

اصـاس جك٤گی کؼد. ةی ؿؼ ك مغا، پح٨ را از دكر ظ٨د ةاز کؼد، ة٤ٞغ قغ، ك از ٠یاف درظحاف ة٥ ًؼؼ 

ی ٣یؽ در ةیك٥ چك٥١ رٗث. پا٦ای ٝعحف ركی ّٖٞ ٦ای ٣ؼـ ٦یچ مغایی ٣کؼد. ٠ح٨ز٥ قغ ک٥ چیؽ دیگؼ

 ای از درظث ٦ا پایی٢ ٣ی٘حادق ة٨د. ٔیؼ ّادی اؿث. ا٣گار ٦یچ ةؼگ ك قاظ٥

یا چیؽی داقث آب ٠ی  –قٞپ آراـ آب. کـی  ٣ؽدیک چك٥١ رؿیغق ة٨د ک٥ مغایی ق٤یغ. مغای قٞپ

 ظ٨رد.

ة٥  دؿث ٝیٖ ركی ٚتى٥ ق١یؼش ظؽیغ. جن١یٟ گؼٗث ةؼگؼدد ك ةاردا ك زاؿ١ی٢ را مغا ک٤غ. ا٠ا آ٣ٛغر

چك٥١ ٣ؽدیک قغق ة٨د ک٥ ة٥ ٣ُؼ ٠ی رؿیغ، اة٧ٞا٥٣ اؿث ز٨ٞ ٣ؼكد ك ٣تی٤غ ک٥ چ٥ چیؽی كارد ةیك٥ قغق 

 اؿث.

 پاكرچی٢ آظؼی٢ درظث را دكر زد ك ٣گاق کؼد. ٣٘ـف را صتؾ کؼد، پاكرچی٢ 

 ای دكال قغق ة٨د ك آب را ٨٦رت ٠ی کكیغ. یک ز٨ر صی٨اف ة٨د. ٦ٟ ا٣غازق یک ؿگ ةؽرگ،٦یکٜ ٤ٞٚت٥

٦ایی ة٨د ک٥ ٝیٖ ة٥ ١ّؼش دیغق ة٨د. ٝیٖ چك١ا٣ف را ةاریک کؼد ك ا٠ا ٦یکٞف ظیٞی گؼدجؼ از ؿگ

ؿْی کؼد ک٥ در ٨٣ر ؿپیغق دـ، آف صی٨اف را ظ٨ب ةتی٤غ. ةغف زا٨٣ر، ٨٧ٚق ای پؼر٣گ ة٨د. ا٣گار پكٟ ك 

ث ك پ٤س٥ ٨٠یی ٣غاقث ك گ٨ش ٦ای ک٨چکف ٣ؽدیک ؿؼش ة٨د. پا٦ای ّٛتیِ ک٨جاق ك گ٨قحا٨ٝدی داق

اش الٔؼ ة٨د. پ٨ؿث ک٤ارق ٦ای ةغف ك پكحف ة٥ ًؼز ّسیتی ظي اٗحادق، چی٢ ظ٨ردق ك  ٦ای ز٨ٞیی

 ٨٠زغار ة٨د.

 ای٢ چ٥ صی٨ا٣ی ة٨د؟
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 ٝیٖ ٚغ٠ی ة٥ ز٨ٞ ةؼداقث ك در ١٦ی٢ ٝض٥ُ زا٨٣ر راؿث قغ، ةؼگكث ك اك را دیغ.

٥ از جؼس ؿیط قغق ة٨د، ة٥ ٝیٖ ة٥ چك١اف جیؼق ك كصكث زدق صی٨اف ظیؼق قغ، ة٥ ؿیتیٜ ٦ایف ک

د٦اف ةاز ك م٨رجی اش ك پ٤س٥ ٦ی ک٨چک ز٨ٞیی ش ک٥ از جؼس در ٦ٟ ٚالب قغق ة٨د٣غ. ّسیب جؼی٢ 

صؾ قادی ك آرا٠ف در كز٨دش ؿؼازیؼ قغ. از ای٢ ؿؼ در ١٣ی آكرد، ا٠ا یک چیؽ را ظ٨ب ٠ی دا٣ـث:  

 آف زا٨٣ر آراـ، ةی ظٌؼ ك ةـیار كصكث زدق ة٨د.

 «٣حؼس، کاریث ٣غارـ. »ٝض٤ی آرا٠ف ةعف گ٘ث: ٝیٖ آراـ ك ةا 

زا٨٣ر ١٦چ٤اف ة٥ اك ظیؼق ٣گاق ٠ی کؼد. ا٠ا ٝیٖ ٗکؼ کؼد ک٥ جؼس زا٨٣ر ک١ی از ةی٢ رٗح٥ ك صای ظ٨د را 

 ة٥ ک٤سکاكی دادق اؿث.

 «کاریث ٣غارـ. ٢٠ دكؿث ٦ـحٟ.»ٝیٖ جکؼاد کؼد: 

 «اؿ١ث چی٥؟»زیٕی گ٘ث:  زا٨٣ر ةا مغای زیٓ

اؿٟ ٢٠ ٝیٖ »زا پؼیغ. ة٥ ٗکؼ ٦ٟ ١٣ی رؿیغ ک٥ زا٨٣ر صؼؼ ةؽ٣غ. ةی ارادق گ٘ث: ٝیٖ ة٥ قغت از 

 «اؿث.

 .« ٦2ـحٟ، دظحؼ کی٢ - 1ی٤ْی پؼی٢  –٢٠ ک٨چ٨ٝ٨ »زا٨٣ر گ٘ث: 

راؿث قغ ك در صاٝی ک٥ ٝتا٣ف ة٥ ٝتع٤غی قیؼی٢ ك ؿؼقار از ا٠یغ ةاز قغق ة٨د، پ٤س٥ ٦ای ز٨ٞییف را 

 ص١ث ك اردؾ كار ة٥ ًؼؼ ٝیٖ آ٠غ.ظٟ کؼد ك ةا پا٦اش ک٨جا٦ف ة٥ ز

د٦اف ٝیٖ ز جْسب ةاز ٠ا٣غ. ٨٠زی از ظاًؼات ةؼ اك ٦س٨ـ آكرد. جْستی ٣غاقث ک٥ ةا دیغف چ٧ؼق پؼی٢ 

 اصـاس آرا٠ف کؼدق ة٨د. چ٨ٌر ٚتالً ٠ح٨ز٥ ٣كغق ة٨د ک٥ ای٢ زا٨٣ر چیـث؟

ق٤اظث. ٠گؼ ظ٨د  آف را ٠یکی٢، زا٨٣ر اٗـا٥٣ ای ک٥ ٠ی ج٨ا٣ـث پؼكاز ک٤غ ك ٦ؼ ةچ٥ ای در ق٧ؼ دِؿ 

٣غاقث ک٥ قب ٦ا ةا اف ٠ی  3ٝیٖ در ز٠اف ک٨دکی در ز٠اف ک٨دکی یک کی٢ اؿتاب ةازی ة٥ ٣اـ ٠ا٣حی
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ای ٣ؼـ ك ٨٧ٚق ای درؿث کؼدق ك داظٜ آف را ةا کاق پؼ کؼدق ة٨د. ةْغ از  ظ٨اةیغ؟ ٠ادرش ٠ا٣حی را از پارچ٥

صاال ای٢ اؿتاب ةازی ةا ؿایؼ گ٤سی٥٤ ٦ا، ة٥ دكر از چ٤غ ؿاؿ، زا٨٣ر ک٨چک ک٥٤٧ ك جک٥ پارق قغق ة٨د. 

چكٟ دكؿحاف ق٨ظف، در گ٤س٥ ای پ٧٤اف ة٨د. ا٠ا ز٠ا٣ی ة٧حؼی٢ ١٦ؼاق ك آرا٠ف د٤٦غق ٝیٖ ة٨د ك اك 

 ةؼد. چ٥ ةـیار ركز٦ایی ک٥ ٝیٖ آرزك کؼدق ة٨د ٠ا٣حی ز٣غق ق٨د! ٥١٦ زا آف را ةا ظ٨د ٠ی

رزكیی ةاقغ ک٥ صٛیٙ پیغا کؼدق اؿث. ٠ی ج٨ا٣غ ٠ا٣حی ةاقغ ک٥ از ك ای٢ زا٨٣ر ٠ی ج٨ا٣غ آ»ٝیٖ ٗکؼ کؼد: 

١ٌ٠ئ٤اً ة٥ اك گ٘ح٥ قغق ة٨د ک٥ کی٢ ٦ای ٧٠ؼةاف ٠غت  –ركی ّٖٞ ٦ا ة٥ ًؼؼ اك ٠ی آیغ. ا٠ا ١ٌ٠ئ٤اً 

 «ا٣غ. ١ٌ٠ئ٤اً صاال آ٧٣ا دیگؼ ٗٛي در اٗـا٥٣ ٦ا ك کحاب ٦ای جن٨یؼی كز٨د داقح٤غ. ٦ای ٚتٜ ٠ؼدق 

ةی٤غ. ا٠ا پؼی٢ ٠ٛاةٞف را ٗؼك ةؼد، ك ةؼای ٝض٥ُ ای ٗکؼ کؼد ک٥ ٣ک٤غ٨٤٦ز ظ٨اب ٠یٝیٖ آب د٦ا٣ف 

ایـحادق ة٨د، ز٣غق. صاال ٠ی ج٨ا٣ـث ةتی٤غ ک٥ زا٨٣ر ؿؼجاؿؼ ةغ٣ف پكٟ دارد؛ پؼزی اةؼیك١ی٢ ١٦چ٨ف 

 ظؽق ای ٣ؼـ ك ٨٧ٚق ای.

٨اؿث ة٥ ةاؿ ٦ای زا٨٣ر ةاؿ ٦ای ز٥١ قغق اش ٣یؽ پ٨قیغق از ١٦اف پؼز ٠ع١ٞی ة٨د. ظیٞی دٝف ٠ی ظ

 دؿث ةکكغ جا ةتی٤غ آیا آ٧٣ا ة٥ ١٦اف ٣ؼ٠ی ک٥ ة٥ ٣ُؼ ٠ی آی٤غ ٦ـح٤غ یا ٥٣.

ٝیٖ، »پؼی٢ ١٦چ٤اف ک٥ ؿتیٜ ٦ایف را جکاف ٠ی داد ك ركی ٨٣ؾ پا٦ایف ةاال ك پایی٢ ٠ی پؼیغ، پؼؿیغ: 

 «ةاقک ةازی ک٤یٟ ةا ٢٠ ةازی ٠ی ک٤ی؟ ٠ی آیی ٚایٟ

٢ ظیٞی ةچ٥ اؿث. ك اٝتح٥ ک٥ ةایغ ةچ٥ ةاقغ! كٚحی ماؼ ٠ی ایـحاد، جازق ة٥ ٝیٖ جازق ٠ح٨ز٥ قغ ک٥ پؼی

 قا٥٣ ٝیٖ ٠ی رؿیغ.

ك ة٥ اك گ٘ح٥ ة٨د٣غ کی٢ ةاٝٓ چ٤اف ةؽرگ اؿث ک٥ در ز٠اف ٦ای ٚغیٟ، كٚحی ٠ؼدق ة٥ آؿ١اف ٣گاق ٠ی 

کؼد٣غ آ٧٣ا را ةا جیؼ کؼد٣غ ك آ٧٣ا را ٠ی دیغ٣غ، گا٦ی آ٧٣ا را ة٥ زای اژد٦ا اقحتاق ٠ی گؼٗح٤غ ك ؿْی ٠ی 

 ةؽ٤٣غ.

 «ظا٨٣ادق ات کسا ٦ـح٤غ؟ ٣تایغ از آ٧٣ا ةپؼؿی؟ »ٝیٖ ة٥ دكر ك ةؼ ٣گاق کؼد ك گٛث: 

 «ق٣٨غ، ٠ی ةی٤ی؟  ٨٤٦ز ظ٨اب ا٣غ! آ٧٣ا جا ةْغ از ٨ًٞع آٗحاب ةیغار ١٣ی»پؼی٢ ةا جضٛیؼ گ٘ث: 

ک٤غق ٠یاف ك آف ؿ٨ی درظحاف ك ة٥ زایی اقارق کؼد ک٥ ٝیٖ ٗکؼ کؼدق ة٨د جعح٥ ؿ٤گ ٦ای ةؽرگی پؼا

 ٦ـح٤غ.
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ٝیٖ ةا صیؼت دیغ ک٥ آ٧٣ا جعح٥ ؿ٤گ ٣یـح٤غ، ةٞک٥ کی٢ ٦ـح٤غ. کی٢ ٦ا چ٤اف ظ٨د را ز١ِ کؼدق ة٨د٣غ 

 قاف دیغق ٠ی قغ. ک٥ ٗٛي پكث ٦ای ٨ٚز کؼدق

٢٠ ةایغ یک گ٨ق٥ ةكی٤ٟ ك ظ٨دـ را ز١ِ ک٤ٟ جا ا٧٣ا ةیغار ق٣٨غ. »پؼی٢ مغایف را آ٦ـح٥ کؼد ك گ٘ث: 

ا٠ا ای٢ ّادال٥٣ ٣یـث. ٢٠ چیؽ زاٝتی ٣غارـ ک٥ ركیایف را ةتی٤ٟ. جؼزیش ٠ی د٦ٟ ةازی ک٤ٟ. صاال...ج٨ ٚایٟ 

ق٨ ك ٢٠ قْؼ ٠ی ظ٨ا٣ٟ. جٛٞب ١٣ی ک٤ٟ، ٨ٚؿ ٠ی د٦ٟ! ی٨اش آكاز ٠ی ظ٨ا٣ٟ ك چكٟ ك گ٨ش ٦ایٟ را ٠ی 

 «ة٤غـ. صاوؼی؟ ةؼك!

 از ظ٨ا٣غف.پ٤س٥ ٦ایف را ركی چكٟ ٦ایف گػاقث ك قؼكع کؼد ة٥ آك

 ٠ی ج٣٨ی ٚایٟ ةكی، ا٠ا ٢٠ پیغات ٠ی ک٤ٟ.»

 «ک٥٤.چك١ای جیؽ ٢٠ پیغات ٠ی

ٝیٖ ٨ٗری ٠ح٨ز٥ قغ ک٥ ةچ٥ کی٢ ٦ا ة٥ زای ق١ؼدف، آكاز ٠ی ظ٨ا٤٣غ. پؼی٢ ةْغ از ج١اـ قغف قْؼش، 

غ کؼد ك ا٣حُار داقث ک٥ اك رٗح٥ ةاقغ. ٝیٖ ک٥ دٝف ١٣ی ظ٨اؿث پؼی٢ را ٣اا٠ی چكٟ ٦ایف را ةاز ٠ی

 ک٤غ، ة٥ ؿؼّث رٗث ك در ا٣ت٨ق جؼی٢ ةعف ةیك٥، پكث درظحی پ٧٤اف قغ.

زای زیؼکا٥٣ ای ةؼای پ٧٤اف قغق ٣ت٨د، ا٠ا دٝف ١٣ی ظ٨اؿث از زایی ک٥ زاؿ١ی٢ ك ةاردا ظ٨اةیغق ة٨د٣غ 

 داد.٨ًری دكؿحی ظ٨د را ٣یؽ ة٥ کی٢ ک٨چ٨ٝ٨ ٣كاف ٠ی زیاد دكر ق٨د، ك ای٢

-ٝت٤عغز٣اف ة٥ پایاف آكاز اك گ٨ش داد ک٥ ةا مغای زیٓ زیٕی ظ٨ا٣غق ٠یظ٨د را ة٥ ج٥٤ درظث چـتا٣غ ك 

 قغ.

 ٠ی ج٣٨ی ٚایٟ ةكی، ا٠ا پیغات ٠ی ک٤ٟ.»... 

 ةاؿ ٦ات رك ة٥ ٦ٟ ةؽف ك ةؼك!

 ٠ی ج٣٨ی ٚایٟ ةكی، ا٠ا پیغات ٠یک٤ٟ.

 «آق! –چك١ای جیؽـ ٠ی ج٥٣٨ 

٨ش رؿیغ. مغایی ٔؼیغ: ةا زیٕی ظ٥٘، آكزش ٌِٚ قغ. مغای قٞیک ظ٤غق ة٤ٞغ ك ظك٤ی ة٥ گ

 «گؼٗح١ف! ةیا ک١ک ک٢. دارق دؿث ك پا ٠یؽ٥٣!»
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ٝیٖ كصكث زدق از پكث درظث ةیؼكف آ٠غ ك ة٥ چك٥١ ٣گاق کؼد. دك ٣گ٧تاف ظاکـحؼی ركی قیء ةٛچ٥ 

 ٠ا٤٣غی ک٥ ركی ز٠ی٢ جٛال ٠ی کؼد، ظٟ قغق ة٨د٣غ. آف قیء پؼی٢ ة٨د.

 یچف ٠ی کؼد٣غ. ژاکحی ركی ؿؼش ا٣غاظح٥ ة٨د٣غ ك داقح٤غ ٤ًاب پ

 «، یک ٝگغ ة٧ف ةؽف. رس ظ٨ةی ةؼاش ٠یك4.٥کارف»٣گ٧تاف دكـ ٔؼٔؼ کؼد: 

 كصكیا٥٣ ٝگغی زد ك آف ةٛچ٥ ؿاکث قغ، ٝیٖ ٗؼیادی ظ٥٘ ؿؼ داد. ١٦4ی٢ ک٥ کارف 

 

 

 

 :  3فصل 

 ویت پلید 

پٖ کؼدق  ٝیٖ ٚغ٠ی ة٥ ز٨ٞ ةؼداقث ك ١٦ی٢ ک٥ دؿحی ةازكیف را گؼٗث، از زا پؼیغ. ةاردا ةا چك١ا٣ی

 آ٣سا ایـحادق ة٨د. زاؿ١ی٢ ٦ٟ درؿث ک٤ارش ة٨د.

ةؼگؼد، ٝیٖ! آ٧٣ا ظیاؿ دار٣غ ٔػا ةع٨ر٣غ ك اؿحؼاصث ک٤٤غ. ٚتٜ از ای٤ک٥ راق ةی٘ح٤غ، »ةاردا زیؼ ٝب گ٘ث: 

 «ایٟ. ٠ا ظیٞی از ای٤سا دكر قغق

ظیؼق ٠ا٣غق ة٨د. ٝیٖ ة٥ قغت ؿؼش را ة٥ ٠عاٝ٘ث جکاف داد. چك١ا٣ف ٨٤٦ز ركی پیکؼ ٦ای ک٤ار چك٥١ 

 «١٣ی ج٨ا٣ٟ ةؼكـ. ١٣ی ج٨ا٣ٟ ةگػارـ دكؿحا٣ٟ را ةکك٤غ.»آ٦ـح٥ گ٘ث: 

ةاردا ك زاؿ١ی٢ را دیغ ک٥ ٣گا٦ی رد ك ةغؿ کؼد٣غ. ٢٠ دا٣ـث ک٥ آ٧٣ا ٗکؼ ٠ی کؼد٣غ اك ّٛٞف را از 

 «یاكر.كٚث ٣غارـ ج٨ویش ةغ٦ٟ. جاكؿ ٦ا کسا ٦ـح٤غ؟ ةؼك ك آ٧٣ا را ة»دؿث دادق اؿث. ٣٘ؾ ز٣اف گ٘ث: 

زاؿ١ی٢ ةی ٦یچ صؼٗی، آ٦ـح٥ ة٥ ًؼؼ درظحاف رٗث. صح١اً ٗکؼ ٠ی کؼد ک٥ ٝیٖ دی٨ا٥٣ قغق اؿث. ا٠ا 

 ظیاؿ ٣غاقث ک٥ ةگػارد اك ج٧٤ا ةا یک ق١كیؼ ةا ٣گ٧تا٣اف رك ة٥ رك ق٨د.

 ٝیٖ ١٦ؼاق ةاردا از درظحی ة٥ درظث دیگؼ رٗث ك ة٥ چك٥١ ٣ؽدیک قغ جا ای٤ک٥ ٣ؽدیک پؼی٢ رؿیغ.
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 «كاؿ٥ متض٥٣٨ ظ٨ؾ ارـ. ةؽـ از ٦یچی ة٧حؼق.»٘ث: کارف گ

 ای٤ک٥ ظ٨ؾ ٣یؾ. ة٥ پا٦اش ٣گاق ک٢.»آف یکی گ٘ث: 

 ٦ؼ چی ٦ؾ، چاؽ ك چٞؾ. ظ٨راؾ ظ٨ةی ٠یك٥. -

 پكحف را راؿث کؼد ك ة٥ ًؼؼ چك٥١ رٗث ك در ةٌؼی اش را ةؼداقث.  4کارف 

 ا جکاف داد جا ٣كاف د٦غ ظاٝی اؿث.ك ةٌؼی ر« ، ة٥ ٨٠ِٚ ة٨ی آب ة٥ ٠كا٨١٠ف رؿیغ. 5کارف »داد زد: 

 «از گؼكق کارف ٦ا ٦ـح٤غ. ٠ذٜ... »ٝیٖ مغای ٣٘ؾ ج٤غ ةاردا را ق٤یغ. ةاردا زیؼ ٝب گ٘ث: 

 «٠ی دا٣ٟ. ٠ذٜ ١٦اف ٣گ٧تا٣ا٣ی ک٥ ٠ارا در ریث ٠یؼ دؿحگیؼ کؼد٣غ.» ٝیٖ در ز٨اب آ٦ـح٥ گ٘ث : 

٤غ یا صغس ٠ی زد٣غ ک٥ چ٥ ةالیی ؿؼ ٠ی ا٣ـح 5ك4دؿحف ركی ٚتى٥ ق١كیؼ ؿؼ ٠ی ظ٨رد. آیا کارف 

ر٦ا کؼدق ة٨د٣غ،  8ك2ةؼادرا٣كاف در ق٢ ٦ای ركاف آ٠غق اؿث؟ ٣ک٤غ آ٧٣ا ٠ا٨٠ریث را از زایی ک٥ کارف 

 جض٨یٜ گؼٗح٥ ة٨د٣غ جا ٦ٟ گؼك٦اف ظ٨د را از ةغ ٣ا٠ی ٣سات د٤٦غ؟

٥ رٗث جا ة٥ ؿال٥٣ ؿال٥٣، ١٦چ٤اف ک٥ ةا پكث دؿث ة٥ ةی٤ی اش ٠ی کكیغ، ة٥ ًؼؼ چك 5کارف 

 «ای٢ ٠ضٜ ة٨ی گ٤غ ٠یغق.»١٦کارش ٠ٞضٙ ق٨د. ٔؼٔؼ کؼد: 

٦ؼ چ٥ ةاق٥، ة٨ی ٠ا ک٥ ٣یؾ. دكجا » ظٟ قغ جا ةٌؼیف را پؼ ک٤غ:  4ٝیٖ ٣٘ـف را صتؾ کؼد. کارف 

اؿیؼای ا ك دكؿحك٨ف ٠ـحٛیٟ رٗح٢. اكف گ٤غ٥٦، زقح٥... اك٣ی ک٥ ة٧ف ٠یگ٢ گالؾ... اكف پا٦ف رك ركی 

 «ؼ ١ٚی ک٥ ةؼ ٠یغارق ٠یك٥ ة٨ش رك صؾ کؼد. اكف ة٥ ای٢ ًؼؼ ٣ی٠٨غق.ز٠ی٢ ٠یکك٥. ٦

ٚٞب ٝیٖ دی٨ا٥٣ كار ٠ی جپیغ. پؾ دككـ، ١٦اف ٨ًر ک٥ ٣ٛك٥ کكیغق ة٨د، گالؾ ك ٣ؼیغا را ٣سات دادق ة٨د. 

ةایغ اؿیؼک٤٤غگاف گالؾ ك ٣ؼیغا ة٨دق ةاق٤غ. صاال آ٧٣ا داقح٤غ جْٛیتكاف ٠ی کؼد٣غ، ١٦اف ٨ًر  5ك4کارف 

 ٝیٖ ك ١٦ؼا٦ا٣ف را ةْغ از ٗؼار جْٛیب کؼدق ة٨د٣غ. 8ك٥2 کارف ک

٦ؼ دك ٣گ٧تاف ركیكاف ة٥ ًؼؼ چك٥١ ة٨د. صاال ٨٠ْٚف ة٨د ک٥ ؿْی ک٤غ پؼی٢ را ٣سات د٦غ. ٝیٖ ٨ٗری 

 از ركی قا٥٣ اش ة٥ آف ًؼؼ ٣گاق کؼد. پؾ زاؿ١ی٢ ك جاكؿ ٦ا کسا ٦ـح٤غ؟

جا ٚتٜ از جاریکی »یف را ج٨ی آب ٗؼك ٠ی کؼد، گ٘ث: زا٨٣ ز٥٣ ة٨د ك ةٌؼ 4ک٥ ک٤ارف کارف  5کارف 

 «ة٧ك٨ف ٠ی رؿیٟ، اك٣ا ك اك٣ی ک٥ ٣ساجك٨ف دادق. ك کاری ٠یک٤ٟ ک٥ از کؼدش پكی٨١ف ةك٥.
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 «آریٟ. صـاةی صاٝك٨ زا ٠ی»دیگؼی ٨٠اٗٛث کؼد: 

 قٞپ ک٤اف آب ظ٨ر٣غ. ٦ؼ دك ظ٤غیغ٣غ ك دكال ق٢ ك ةا ؿؼ ك مغا ك قٞپ

ج٨ا٣غ ةیكحؼ از ای٢ متؼ ک٤غ. ١٣ی ج٨ا٣ـث ٗؼمث را از دؿث ةغ٦غ. ةغكف ج٨ز٥ ٝیٖ ٠ی دا٣ـث ک٥ ١٣ی 

ة٥ دؿث ةاردا ک٥ ةازكیف را ٠ی کكیغ، از الی درظحاف ٚغـ ة٥ ٠ض٥ً٨ ةی درظث گػاقث، آف ةٛچ٥ قٜ 

 ك كؿ را ک٥ ١٦اف پؼی٢ ة٨د، گؼٗث ك قؼكع کؼد ة٥ کكیغف.

کؼد. اك جن٨ر کؼدق ة٨د ک٥ پؼی٢ ةی٨٧ش اؿث. ا٠ا اش ٤ْٝث  ةْغ ٦ا ظ٨د را ة٥ ظاًؼ ةی ٗکؼی اص١ٛا٥٣

پؼی٢ از جؼس ةی صؼکث ٠ا٣غق ة٨د ك ظیٞی ٦ٟ ٨٦قیار ة٨د. اك دؿث ٦ای ٣اق٤اؿی را ركی ةغ٣ف صؾ 

 کؼد ك از كصكث زیٓ کكیغ.

٣گ٧تاف ٦ا ةالٗام٥ٞ ة٤ٞغ قغ٣غ ك كر ظ٨د چؼظیغ٣غ. ٨٤٦ز د٦ا٣كاف پؼ آب ة٨د ك جاكؿ ٦ا ك ٚالب 

دؿحكاف ة٨د. آ٧٣ا ٝیٖ را دیغ٣غ ک٥ ركی پؼی٢ ظٟ قغق ة٨د، ك ةا داد ك ٗؼیاد ة٥ ًؼٗف  ٦ایكاف ج٨ی ؿ٤گ

 ٦س٨ـ ةؼد٣غ.

 ٝیٖ! ٗؼار ک٢! -

مغای ةاردا ة٨د ک٥ ة٥ ز٨ٞ ٦س٨ـ آكردق ة٨د ك ؿْی داقث اك را از ؿؼ راق دكر ک٤غ. ا٠ا ٝیٖ در زا ظكکف 

٠ی کكیغ٣غ. آ٧٣ا ج٨ٞج٨ٞ ظ٨رد٣غ ك از صؼکث ةاز زدق ك از كصكث ٣٘ؾ ة٤غ آ٠غق ة٨د. زیؼا ٣گ٧تاف ٦ا ٗؼیاد 

ایـحاد٣غ. از پا٦ایكاف ریك٥ ٦ایی ةیؼكف دكیغ ک٥ ركی ز٠ی٢ ٠ی ظؽیغ ك آ٧٣ا را در زا ٣گ٥ ٠ی داقث.٦ؼ 

دك پایكاف ٣یؽ ة٥ ًؼؼ ٦ٟ کكیغق ك ة٥ ج٥٤ درظث ٠ضک١ی جتغیٜ ٠ی قغ. ةغف ٦ا، دؿث ٦ا ك گؼدف 

ای از ٠یاف پ٨ؿحكاف ةیؼكف ٠ی زد؛ پ٨ؿحی ک٥  ةؼگ ٦ای ر٣گ پؼیغق٦ایكاف رك ة٥ آؿ١اف ةاال ٠ی رٗث ك 

 ةالٗام٥ٞ ة٥ پ٨ؿث ٣ؼـ درظث جتغیٜ ٠ی قغ.

کا٠الًؿاکث ك درؿث  –ك ٨ًٝی ٣کكیغ ک٥ در زاؿ آ٧٣ا ك درظث ایـحادق ة٨د. دك درظث زغیغ ةؼای ةیك٥ 

 قتی٥ ؿایؼ درظحاف.

معؼق »د، دكاف دكاف آ٠غ. ك ٣٘ؾ ز٣اف گ٘ث: زاؿ١ی٢ ةا ٗیٞی ک٥ ٦ؼاؿاف ركی قا٥٣ اش زیؼزیؼ ٠ی کؼ

 «آی٤غ!٦ا ز٣غق قغق ا٣غ. دارف ة٥ ای٢ ًؼؼ ٠ی

*** 
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٣یٟ ؿاّث ةْغ، ٝیٖ، ةاردا ك زاؿ١ی٢ ١٦چ٤اف ٠ات ك ٠ت٨٧ت، در ٠یاف گؼك٦ی از کی٢ ٦ای ٨ٔؿ پیکؼ 

-ک٥ ٣ا٥ٝ ٠ی ٣كـح٥ ة٨د٣غ. ٗیٞی ةا چك١اف گؼد قغق از جْسب ة٥ ای٢ زا٨٣راف ةؽرگ ظیؼق قغق ة٨د. پؼی٢

 کؼد، در کیـ٥ زیؼ قکٟ ٠ادرش رٗح٥ ة٨د.

چ٤غ ةار ة٧ث ةگ٨یٟ ک٥ ةای ١٦ی٢ ٨ًر چ١تاج٥ ةؽ٣ی جا ٠ا ةیغار ق٨یٟ، »کؼد: ٠ادرش ؿؼز٣كف ٠ی

 «ک٨چ٨ٝ٨؟ صاال ةتی٢ چی قغ. آف آدـ ٦ای ا٦ؼی٤١ی ١٠ک٢ ة٨د ج٨ را ةکك٤غ.

 «ظ٨رد٣غ.٣ـحٟ ک٥ ٠یآ٧٣ا آب ظ٨ر٣غ، ٠ادر. ٠ی دا»پؼی٢ از ج٥ کیك٥ ٔؼ ٔؼ کؼد: 

ج٨ از کسا ٠ی دا٣ـحی؟ قای ٚتٜ از آب ظ٨ردف ة٥ ج٨ مغ٥٠ ٠ی زد٣غ! جکاف ٣ع٨ر. »٠ادرش پؼظاش کؼد: 

 «پ٨ٞ٧یث ةغز٨ری زظ١ی قغق.

 ك ٣گاق ٠حْستف را از کی٢ ة٥ ؿ٨ی درظحاف ةی صؼکث ةؼگؼدا٣غ.« ٠ا ٦ٟ آب ظ٨ردیٟ!»ةاردا گ٘ث: 

آ٧٣ایی ک٥ ٚنغ آزار ك اذیث »یٜ ٦ایف را جکاف داد ك گ٘ث: پؼی٢ ؿؼش را از کیـ٥ ةیؼكف آكرد، ؿیت

 َا٦ؼاً چیؽی ک٥ ة٧ف یاد دادق ة٨د٣غ، جکؼار ٠ی کؼد.« ٣غار٣غ، اگؼ آب ةع٨ر٣غ، چیؽیكاف ١٣ی ق٨د.

كٚحی ق١ا از آب چك٥١ ظ٨ردیغ ك »٠ادر ةی ج٨ز٥ ة٥ اك، رك ة٥ ةاردا کؼد ك ةا مغایی ةٟ ك آ٦ـح٥ گ٘ث: 

ـ ک٥ ظ٨ش ٚٞب ٦ـحیغ. ١ٌ٠ئ٢ ة٨دیٟ ک٥ ظٌؼی ةؼای ٠ا ٣یـحیغ. ة٥ ١٦ی٢ مغ٥٠ ٣غیغیغ، ١٧ٗغیغ

دٝیٜ، قب گػقح٥ ةا آرا٠ف کا٠ٜ ة٥ ركیا ٗؼك رٗحیٟ. ١٣ی دا٣ـحیٟ متش ک٥ ةك٨د ةچ٥ ٠اف ق١ا را ة٥ 

 «ظٌؼ ٠ی ا٣غازد. ٠حاؿ٘یٟ.

ب ظ٨دـ، ةاّخ دكؿث ٢٠ ة٥ ک٨چ٨ٝ٨ ک١ک کؼد. ا٠ا از زا٣»ةاردا جُْیٟ کؼد ك ةا اقارق ة٥ ٝیٖ گ٘ث: 

 «اٗحعار اؿث ک٥ ةا ق١ا آق٤ا قغـ. ٦ؼگؽ ٗکؼ ١٣ی کؼدـ ک٥ در ز٣غگیٟ کی٢ ةتی٤ٟ.

االف ّغق ٠ا کٟ اؿث. از كٚحی ک٦٨ـحاف را جؼؾ »یک کی٢ پیؼ ک٥ ک٤ار ٠ادر پؼی٢ ایـحادق ة٨د گ٘ث: 

 «کؼدق ایٟ

حاف كصكث! ق١ا ز٠ا٣ی ک٦٨ـ»ج٨ا٣ـث ؿاکث ة١ا٣غ، ٠یاف صؼؼ اك پؼیغ ك گ٘ث: ٝیٖ ک٥ ةیف از آف ١٣ی

 «کؼدیغ؟ ١٦ی٢ ٨ًر اؿث؟ چؼا آ٣سا را جؼؾ کؼدیغ؟در ک٦٨ـحاف كصكث ز٣غگی ٠ی

 کی٢ پیؼ صؼٗف را ٌِٚ کؼد ك ة٥ ةاردا ٣گاق کؼد.
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جؼ٦ا ةی٤یغ، ٢٠ ٦ٟ ةایغ از ز٨اف١٦اف ٨ًر ک٥ ٠ی»ةاردا ٝتع٤غی زد ك ةا اقارق ة٥ ٣اراصحی ٝیٖ، گ٘ث: 

 «٥ مضتححاف ٌِٚ قغ. ادا٥٠ ةغ٦یغ.٠ؼاٚتث ک٤ٟ. ٌٝ٘اً ةتعكیغ ک

٦ای کؼد٣غ ٠ا را قکار ک٤٤غ. ا٠ا ٣یؽقک٦٨ـحاف كصكث ١٦یك٥ ؿْی ٠ی ٦4ای ک٨ج٥ٝ٨»کی٢ پیؼ گ٘ث: 

ة٨د٣غ ک٥ از  5زد. ظٌؼ امٞی ةؼای ٠ا ٣گ٧تا٣اف ظاکـحؼی ك زا٨٣راف كراؿآ٧٣ا ة٥ ٠ا مغ٥٠ زیادی ١٣ی

 «ؽی جٕییؼ کؼد...آ٠غ٣غ. ا٠ا ؿاؿ ٦ا ٚتٜ، چیؿؼز٠ی٢ ؿای٥ ٦ا ٠ی

 ؿاکث قغ ك ؿؼش را ظٟ کؼد

٦ایكاف. ؿّٟ ٠ؼگتاری ٦ا قؼكع کؼد٣غ ة٥ ؿ١ی کؼدف ٨٣ؾ ٣یؽقک٨ج٥ٝ٨»٠ادر پؼی٢ د٣تا٥ٝ داؿحاف را گؼٗث: 

ز٠اف كصكح٤اکی »مغایف ة٥ ز٠ؽ٥٠ جتغیٜ قغ: « کكث. ةـیاری از ٠ا ٠ؼد٣غ.ة٨دی ك ؿؼیِ ك درد٣اؾ ٠ی

 «آكرـ.دـ. ا٠ا ظ٨ب ة٥ یاد ٠یة٨د. آف ز٠اف، ٢٠ ظیٞی ک٨چک ة٨

کی٢ ٦ای دیگؼ ة٥ ٣كا٥٣ جاییغ ؿؼ جکاف داد٣غ ك ٠یاف ظ٨د پچ پچ کؼد٣غ. َا٦ؼاً ٥١٦ ٠ازؼا را ظیٞی ظ٨ب 

 آكرد٣غ.ة٥ ظاًؼ ٠ی

ةاالظؼق، چ٤غ جایی ک٥ ز٣غق ٠ا٣غق ة٨دیٟ ة٥ ای٢ ٣حیس٥ رؿیغیٟ ک٥ دیگؼ ةیكحؼ از ای٢ ١٣ی »کی٢ پیؼ ٔؼیغ: 

٠کا٣ی ظ٨ب ةؼای پؼكرش ةچ٥ ٦ای١اف.  –اف ة١ا٣یٟ. ای٢ ةیك٥ ٚتالً ظا٥٣ ز٠ـحا٣ی ٠ا ة٨د ج٨ا٣یٟ در ک٦٨ـح

ٗٛي در ركیا ٦ای١اف ٠ی ج٨ا٣یٟ ک٦٨ـحاف ك درظحاف  –صاال ٠ا در ج١اـ ٨ًؿ ؿاؿ ای٤سا ٦ـحیٟ. صاال 

 «را ةتی٤یٟ ك مغای ز٨یتار ٦ا را ةك٨٤یٟ ك ٨٦ای ظ٤ک ك قیؼی٢ را صؾ ک٤یٟ. 6ة٨ال٣گ

از ٟٔ ك ا٣غكق گؼكق را در ةؼ گؼٗث ك ؿک٨جی ٨ًال٣ی صاکٟ قغ. زاؿ١ی٢ ةا ٣اراصحی زا ة٥ زا  صـی صاکی

در ظ٨اب، ٠ؼدی »َا٦ؼاً ؿْی داقث ک١ی ٗىا را قاد ک٤غ. « دیكب ظ٨اب ّسیتی دیغـ.»قغ ك گ٘ث: 

-گالؾ ك ظیٞیك ٣ؼیغا ك –ة٥ ٣اـ دكّـ را دیغـ. ةا ّغق زیادی در ٔار ة٨د. پـؼی ة٥ ٣اـ دای٢ ٦ٟ آ٣سا ة٨د 

ریعث. مغایكاف کؼدـ. ا٠ا مغایٟ را اش ٠ی٦ای دیگؼ. گالؾ داقث ؿ٨پ ٠ی ظ٨رد ك ؿ٨پ ركی چا٥٣

 «٣ك٤یغ٣غ. ركیایٟ ظیٞی كاْٚی ة٨د.

                         
4 Gnome: .کَتَلِ ّای افساًِ ای کِ بٌابر اسطَرُ ّای سلتی ًگْباًاى گٌج ّستٌذ 

5
 Vraal 

6
 Boolong 
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ك ةا پ٤س٥ اش ة٥ چك٥١ اقارق کؼد ك « ٠ح٨ز٥ ٣كغی؟ آف كاْٚی ة٨د.»کی٢ پیؼ ة٥ اك ٣گاق کؼد ك گ٘ث: 

ظ٨ری، اگؼ جن٨یؼ کـی یا چیؽی در ذ٤٦ث ب ای٢ چك٥١ ٠یای٢ چك٥١ ركیا٦اؿث. كٚحی از آ»گ٘ث: 

 «ةی٤غ.ةاقغ، كٚحی ةع٨اةی، ركصث آف را ٠ی

٠ا ٦ؼ قب ظ٨اب ک٦٨ـحاف را ٠ی ةی٤یٟ. دیغف »كٚحی زاؿ١ی ٣اةاكرا٥٣ ة٥ اك ٣گاق کؼد، ٠ادر پؼی٢ گ٘ث: 

٨ًر ا٣ت٦٨ی رقغ ٠ی  آ٣سا ة٥ ١٦اف ٨ًری ک٥ االف اؿث، ة٥ ٠ا آرا٠ف زیادی ٠ی د٦غ. درظحاف ة٨ال٣گ ة٥

ةـیار ا٣ت٨ق جؼ از ٚتٜ. اٝتح٥، ١٣ی ج٨ا٣یٟ ٠ی٨ق ٦ای ٠ع٨ًی آ٧٣ا را ةع٨ریٟ، كٝی دؿث کٟ آ٣سا  –ک٤٤غ 

 «٦ـحیٟ، ٥١٦ ةا ٦ٟ.

اـ. ة٥ ٔیؼ از ای٤سا،  ٢٠ ٥٣! ٢٠ ١٣ی ج٨ا٣ٟ آ٣سا ةؼكـ. ٢٠ ٦یچ كٚث آ٣سا را ٣غیغق»پؼی٢ ةا مغای ة٤ٞغ گ٘ث: 

 «اـ. ةؼای ١٦ی٢ چیؽی ٣غارـ ک٥ ركیایف را ةتی٤ٟ. ای٢ ّادال٥٣ ٣یـث! ٦یچ زای دیگؼی را ٣غیغق

 ٠ادرش ز٠ؽ٥٠ ک٤اف ؿؼش را ة٥ ًؼؼ اك ظٟ کؼد. دیگؼاف ةا ا٣غكق ة٥ یک دیگؼ ٣گاق کؼد٣غ.

 «پؾ چیؽی ک٥ در ركیا دیغـ صٛیٛث دارد؟»زاؿ١ی٢ ٣٘ـف ة٤غ آ٠غ: 

ةا روایث « ا٣غ.  ة٥ پ٤ا٦گاق گؼكق ٠ٛاك٠ث رؿیغقپؾ ةا ای٢ صـاب دككـ، ٣ؼیغا ك گالؾ ؿاٟٝ »ةاردا گ٘ث: 

« ك صاال ٦یچ ٣گ٧تا٣ی ٠ؽاص١كاف ١٣ی ق٨د.»ة٥ دك درظث جازق ركییغق ک٤ار چك٥١ ٣گاق کؼد ك ادا٥٠ داد: 

٢٠ ظ٨اب ٠ا٨٣س ك ٠ؼدـ راالد را دیغـ. ک٤ار ٧٣ؼ ق٧ؼ زیؼز٠ی٤ی قاف ایـحادـ. آ٧٣ا آكاز ٠ی »ةْغ ظ٤غیغ: 

 «ة٥ راق ة٨د. ظ٨ب قغ ک٥ از اكواّكاف ةا ظتؼ قغیٟ!ظ٨ا٣غ٣غ ك ٥١٦ چیؽ رك 

ا٠ا ٝیٖ ک٥ از جؼس زةا٣ف ة٤غ آ٠غق ة٨د، ؿاکث ٣كـث. ركیای ظ٨د را ة٥ یاد آكرد ك کٟ کٟ ةا ای٢ كاْٚیث 

 رك ة٥ رك قغ ک٥ ركیای اك ٣یؽ صٛیٙ داقح٥ اؿث.
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 :  4فصل 

 وقشٍ 

٦ایی را ک٥ پایی٢ ك ةاالی رظحاف رٗح٤غ جا ّٖٞؿؼا٣ساـ ازح١اع کی٢ ٦ا پؼاک٤غق قغ ك ٦ؼ کؼدـ ة٥ ًؼؼ د

 درظث ٦ا ركییغق ة٨د، ةع٨ر٣غ.

٠ادر پؼی٢ ک٥ ةعاًؼ ةچ٥ ؿ٤گی٤ف در کیـ٥، ة٥ زص١ث راق ٠ی رٗث، ة٥ ٝیٖ، ةاردا ك زاؿ١ی٢ گ٘ث: 

ج٧٤ا چیؽی ک٥ ةؼای ظ٨ردف داریٟ، ّٖٞ اؿث. ة٥ ا٣غازق کاٗی ٨ٛ٠ی اؿث ا٠ا از ظ٨ردف ای٢ ّٖٞ ٦ای »

ـح٥ قغق ایٟ ك د١ٝاف ةؼای ةؼگ ٦ای ٠ی٨ق ٦ای ٠عؼكًی درظث ٦ای ة٨ال٣گ ج٤گ قغق. ةؼگ قیؼی٢ ظ

 «٦ای درظحاف ای٢ ةیك٥ ظ٨ردی ٣یـح٤غ. در كاِٚ، آ٧٣ا ز٣غق ٣یـح٤غ.

کؼی ةا ٣٘ؼت ٚار ٚار کؼد ك ركی دؿث زاؿ١ی٢ ٗؼكد آ٠غ. زاؿ١ی٢ ک٥ ة٥ ظ٨د ٠ی ٝؼزیغ، دكر ك ةؼش را 

٥ ٠ی دا٣ـث ک٥ ای٢ درظحاف ا٣چ٥ ةایغ ةاق٤غ ٣یـح٤غ. ةیع٨د ٣یـث ک٥ کؼی ١٦یك»٣گاق کؼد ك گ٘ث: 

 «ؿاکث ا٣غ. صحی ٗکؼش ٦ٟ كصكح٤اؾ اؿث ک٥ ای٧٤ا ٚؼف ٦ا ةغكف جٕییؼ ای٤سا ةایـح٤غ.

ك قا٣ؾ اكردیٟ ک٥ از ا٠حضاف چك٥١ ٨٠ٗٙ ةیؼكف آ٠غیٟ. كگؼ٥٣ ٠ا ٦ٟ ٠ذٜ آ٧٣ا »ةاردا ظٞی زغی گ٘ث: 

 «قغیٟ.٠ی

چی »یٖ صؼؼ ٣ؽدق ة٨د. كٚحی اظؼی٢ کی٢ از آ٣سا رٗث، زاؿ١ی٢ رك ة٥ اك کؼد ك گ٘ث: ٠غت ٦ا ة٨د ک٥ ٝ

 «قغق؟ اكواع رك ة٥ راق اؿث؟

داد ك ز٨ٞی در صاٝی ک٥ ةٕىف را ٗؼك ٠ی« اكواع رك ة٥ راق ٣یـث. پغر ك ٠ادرـ...»ٝیٖ زیؼ ٝب گ٘ث: 

 گؼٗث، ؿاکث قغ.٦ایف را ٠یاقک

١٦ی٢ ک٥ ٠ح٨ز٥ ٨٠و٨ع قغ، چ٧ؼق اش « زارد ك آ٣ا؟ ج٨ چی...؟: »ةاردا ک٥ ج٨ز٧ف زٞب قغق ة٨د، گ٘ث

 «-ای! ٝیٖ  ج٨ ركیا دیغق»جٕییؼ کؼد ك پؼ از جؼس قغ. گ٘ث: 

ی دکاف آ٤٦گؼی ظاٝی اؿث. ٣كاف ارةاب ؿای٥ ركی دركازق» ٝیٖ ؿؼ ة٥ جاییغ جکاف داد ك آ٦ـح٥ گ٘ث: 

 «ٗکؼ ٠ی ک٤ٟ آ٧٣ا ٠ؼدق ا٣غ. -كركدی اؿث. ٗکؼ ٠ی ک٤ٟ
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ة٥ »اردا ک٥ از ادكق ك كصكث یک٥ ظ٨ردق ة٨د، قحاب زدق ة٥ اك ظیؼق قغ. ؿپؾ ٝتا٣ف ؿ٘ث قغ ك گ٘ث: ة

 «اصح١اؿ زیاد ١٣ؼدق ا٣غ، ةٞک٥ ز٣غا٣ی قغق ا٣غ. ٣تایغ ا٠یغ٠اف را از دؿث ةغ٦یٟ.

ة٨د.  ز٣غا٣ی ارةاب ؿای٥ ٦ا ة٨دف از ٠ؼگ ٦ٟ ةغجؼ اؿث. پغر ةار ٦ا ای٢ را ة٥ ٢٠ گ٘ح٥»ٝیٖ ز٠ؽ٥٠ کؼد: 

 ک١ٞات در گ٨ٞیف ظ٥٘ قغ ك چ٧ؼق اش را ةا دؿث ٦ایف پ٨قا٣غ.« ١٦یك٥ ة٥ ٢٠ ٦كغار ٠ی داد ک٥...

٦ای ٣ؼ٠ف را ة٥ گ٥٣٨ اك ٠اٝیغ. ك پكٟزاؿ١ی٢ دؿث پاچ٥ ة٥ ًؼؼ اك رٗث ك ٗیٞی ركی قا٥٣ اش پؼیغ 

 کؼد.تارزق ٠یکؼی ةا ا٣غكق ٔؼٔؼ کؼد، ا٠ا ةاردا ک٤اری ایـحادق ة٨د ك ةا جؼس ك ا٣غكق ظ٨د ٠

 «ةایغ ةؼگؼدـ.»اش پؼیغق ة٨د. گ٘ث: ؿؼا٣ساـ ٝیٖ ؿؼش را ةاال کؼد. ر٣گ از چ٧ؼق

 «٥٣، ٣تایغ ةؼكی.»ةاردا ؿؼ جکاف داد ك گ٘ث: 

 «دا٣ٟ، چ٨ٌری ة٥ ؿ٘ؼـ ادا٥٠ ةغ٦ٟ؟چؼا! ةایغ ةؼكـ! ةا چیؽی ک٥ االف ٠ی»ٝیٖ ةا ّنتا٣یث امؼار کؼد: 

دا٣ی ةسؽ ای٢ ک٥ آ٤٦گؼی ظاٝی اؿث. زارد ك آ٣ا ١٠ک٢ اؿث در ؽی ١٣یج٨ چی»ةاردا ةا ١٦اف ٝض٢ گ٘ث: 

٦ا ةاق٤غ. ١٠ک٢ اؿث ٠ع٘ی قغق ةاق٤غ. یا ٦ای ٚنؼ دِؿ ةاق٤غ. ١٠ک٢ اؿث در ؿؼز٠ی٢ ؿای٥ؿیا٦چاؿ

ج٨ا٣ی ک١کكاف ک٤ی. كَی٥٘ ج٨ ١٦اف ٨ًر ک٥ ٚتالً گ٘حی، ١٠ک٢ اؿث ٠ؼدق ةاق٤غ. ٦ؼ زا ک٥ ةاق٤غ، ١٣ی

 «ای٤ساؿث.

 «٦ا پغر ك ٠ادر ٢٠ ٦ـح٤غ!ةؼای ٢٠ از كَی٥٘ صؼؼ ٣ؽف! آف»ٖ ٗؼیاد زد: ٝی

٦ای ٢٠ ٦ٟ ٦ـح٤غ. ج٧٤ا ك ّؽیؽجؼی٢ دكؿحا٣ٟ، ٝیٖ، از ٦ا دكؿثآف»ج٘اكت گ٘ث: ةاردا ةا ١٦اف ٝض٢ ةی

چی ج٨ا٣ـح٤غ ةا ج٨ صؼؼ ةؽ٤٣غ، ة٥ ج٨ ٦ا ٠یدا٣ٟ ک٥ اگؼ آف٦ا پیف از ای٢ ک٥ ج٨ ة٥ د٣یا ةیایی. ٠ی٠غت

کؼد٣غ ک٥ ٦ا ٦ٟ ٦ـث. ك ة٥ ج٨ اٝح١اس ٠یز٨ی آفكز٨ی ج٨ زـثكگ٘ح٤غ ک٥ زـثگ٘ح٤غ. ة٥ ج٨ ٠ی٠ی

 «کارق ر٦ا ٣ک٤ی.آف را ٣ی٥١

-ظكٟ ٝیٖ ٗؼك ٣كـث ك زای ظ٨د را ة٥ ا٣غكق داد. ةا دٚث ة٥ چ٧ؼق ةاردا ظیؼق قغ ك در پكث ٣ٛاب ةی

 ج٘اكجی، درد را دیغ. 

 «٠حأؿٟ٘. صٙ ةا ج٨ؿث.»٢٠ کؼد: ٢٠
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یک چیؽ ٠كعل اؿث. ز٠اف در درز٥ اكؿ ا١٦یث ٚؼار دارد. ٠ا »اش گػاقث ك گ٘ث: ةاردا دؿث ةؼ قا٥٣

 «ةایغ ةا ج١اـ ؿؼّث ة٥ ک٦٨ـحاف كصكث ةؼكیٟ.

 «ک٤ٟ ةح٨ا٣یٟ ج٤غجؼ از ٚتٜ صؼکث ک٤یٟ.ٗکؼ ١٣ی»زاؿ١ی٢ كؿي صؼؼ اك پؼیغ: 

اش ١ٔی ؿای٥ اٗک٤غق ة٨د، ا٠ا ٨٤٦ز ؿْی ةؼ چ٧ؼق« ای دارـ.ج٨ا٣یٟ. ا٠ا ٣ٛك٥پیادق ١٣ی»ةاردا ٨٠اٗٙ ة٨د: 

قاف را ةتی٤غ، ٠غاـ ركیای ٦ای ظ٨د ظا٥٣ک٥ ةا چك٦ٟا ة٥ زای ای٢چؼا کی٢»ر٣گی ةؽ٣غ: کؼد ٝتع٤غ ک٠ٟی

 «ج٨ا٣یٟ پؼكاز ک٤یٟ، راق ةؼكیٟ؟آف را ةتی٤٤غ؟ چؼا كٚحی ٠ی

*** 

کؼد، ا٠ا جا ٔؼكب آٗحاب ٨ًؿ کكیغ جا ک٥ ظ٨ب ةضخ ٠ی٦ا صؼؼ زد. ةا آفةاردا ٠غجی ٨ًال٣ی ةا کی٢

 ٦ا ٨٠اٗٛث کؼد٣غ ١٦ـ٘ؼاف را جا ک٦٨ـحاف كصكث ةؼ پكث ظ٨د ص١ٜ ک٤٤غ.ؿؼا٣ساـ ؿ٥ جا از کی٢

جؼ ك ٦ا از ٥١٦ ةؽرگ٦ا در ةی٢ کی٢ة٨د. آف 9ك ةؼك٣ا 8، ایٞـا7جایی ک٥ ٨٠اٗٛث کؼدق ة٨د٣غ، ٠ؼی٣٢اـ آف ؿ٥

 ج٨ا٣ـح٤غ ٠ـاٗؼاف را ص١ٜ ک٤٤غ.٦ای ٠ؤ٣خ کیـ٥ داقح٤غ ك ٠یي کی٢ٗٛ -٦ؼ ؿ٥ ٠ؤ٣خ ة٨د٣غ

 آف ؿ٥ ة٥ دالیٜ ٠عحٖٞ ای٢ کار را ٚت٨ؿ کؼد٣غ. 

ک٥ ٠ازؼاز٨ ة٨د، ك ٠ؼی٢ ای٢ کار را ٚت٨ؿ کؼد، چ٨ف دٝف ةؼای ؿؼز٠ی٤ف ج٤گ قغق ة٨د. ایٞـا ةؼای ای٢

 غی٨ف ٦ـح٤غ.٦ا ة٥ ظاًؼ ٣سات زاف پؼی٢ ة٥ ٝیٖ ٠کؼد ک٥ کی٢ةؼك٣ا صؾ ٠ی

ایٟ، پؼی٢ ج٧٤ا پؼی٢ ةؼای ٥١٦ ٠ا ّؽیؽ اؿث. از كٚحی از ک٦٨ـحاف كصكث ة٥ ای٢ زا آ٠غق»ةؼك٣ا گ٘ث: 

 «ای اؿث ک٥ ة٥ د٣یا آ٠غق.ةچ٥

                         
7 Merin 

8 Alsa 

9 Bruna 
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ة٥ ١٦ی٢ ظاًؼ، ةؼای رقغ کؼدف ك ٨ٚی ك ؿاٟٝ ة٨دف ة٥ ٨٦ای ک٦٨ـحاف ك درظحاف »٠ؼی٢ ٗؼیاد زد: 

ج٨ا٣یٟ رقغ ک٤یٟ ك زاد ك كٝغ ٠ا٣یٟ. در ک٦٨ـحا١٣اف، ٠یٗٛي ز٣غق ٠یة٨ال٣گ اصحیاج داریٟ. در ای٢ زا، ٠ا 

 «گكحیٟ.٦ا پیف ةؼ٠یک٤یٟ. ٠ا ةایغ ٠غت

گكحیغ جا ة١یؼیغ؟ چ٥ ةؼ٠ی»پیؼجؼی٢ کی٢ ک٥ از جن١یٟ آف ؿ٥ ةؼای ةازگكث ّنتا٣ی قغق ة٨د، گ٘ث: 

گؼدیغ، ٌْٚاً کكح٥ ظ٨ا٦یغ قغ. گ٨یی، ٠ؼی٢! اگؼ ج٨، ایٞـا ك ةؼك٣ا ة٥ ک٦٨ـحاف كصكث ةؼ٠ؽظؼٗاجی ٠ی

 «ق٨د ك ٠ا ةایغ ةؼای ؿ٥ ٠ؼدق دیگؼ ّؽاداری ک٤یٟ.٦ا کٟ ٠یآف كٚث ؿ٥ جا از کی٢

ای ٗایغق ای٢ زا ٠ا٣غف چی٥؟ جا جغریسی ة١یؼیٟ؟ كٚحی ةچ٥»٦ای ةؽرگف را ةاال ةؼد ك گ٘ث: ایٞـا ةاؿ

ج١اـ اؿث. ٢٠ ٠ؼگ ؿؼیِ ك در راق ٦غٗی ٦ا ای ٣غاریٟ. کار کی٣٢غاریٟ جا ٣ـٜ ٠ا را صٍ٘ ک٤غ، آی٤غق

 «د٦ٟ.ظ٨ب ك ٨٠ز٥ را ة٥ ٠ؼگ جغریسی جؼزیش ٠ی

 «٠ا ركیا٦ای١اف را داریٟ.»٠ادر پؼی٢ آراـ گ٘ث: 

 «ظ٨رد!از ركیا دیغف صاٟٝ ة٥ ٦ٟ ٠ی»ایٞـا گ٘ث: 

 «ج٨ا٣ٟ ركیا ةتی٤ٟ!٢٠ ک٥ امالً ١٣ی»زیٓ کؼد: پؼی٢ زیٓ

ایٞـا، ٠ؼا ٦ٟ ةا ظ٨دجاف ة٥ »ف را ز٘ث کؼد ك ةا اٝح١اس گ٘ث: ٦ایاك ة٥ ًؼؼ ایٞـا دكیغ ك پ٤س٥

ج٨ا٣ٟ ةا ق١ا ة٥ ةی٤یغ، ٢٠ ٦ٟ ٠یةی٤ٟ. ةْغ كٚحی ق١ا ركیا ٠یک٦٨ـحاف ةتؼیغ! آف كٚث ٢٠ ٦ٟ آف را ٠ی

 «ركیایحاف ةیایٟ.

ا٠ا ة٥ ای٢ ٗکؼ ج٨ا٣ی ةا ٠ا ةیایی. ج٨ ظیٞی ةاارزقی. ک٨چ٨ٝ٨، ج٨ ١٣ی»ایٞـا ؿؼش را ة٥ ٠عاٝ٘ث جکاف داد: 

ک٤یٟ. ای٢ کار ة٥ ج٨ا٣ی ركیای ٠ا را ةتی٤ی. آف كٚث ظ٨ا٦ی دیغ ک٥ ٠ا کسا ٦ـحیٟ ك چ٥ کار ٠یک٢: ٠ی

 «١٦اف ظ٨ةی ؿ٘ؼ کؼدف ٣یـث؟

٦ای ٦ا ك اٝح١اسکؼد. چ٨ف قؼكع ة٥ ٣ا٥ٝ ك گؼی٥ کؼد ك ة٥ ؿ٘ارش٨ًر ٗکؼ ١٣ی٨ْٞ٠ـ ة٨د ک٥ پؼی٢ ای٢

٦ا از ٣ُؼ زا ةؼد. ا٠ا صحی كٚحی آفا٣ساـ ٠ادرش اك را ة٥ ؿؼّث از آف٠ادرش ٦ٟ ٦یچ ج٨ز٧ی ٣کؼد. ؿؼ

 ٦ا ا٣غك٦گی٢ ة٨د٣غ.قغ. ؿایؼ کی٣٢اپغیغ قغ٣غ، مغای زؼ ك ةضذكاف از ٠یاف درظحاف ق٤یغق ٠ی
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ک٥ ةی٤یغ چ٥ کار کؼدیغ؟ ٚتٜ از ای٠٢ی»پیؼجؼی٢ کی٢ اظٟ کؼد ك رك ة٥ ةاردا، ٝیٖ ك زاؿ١ی٢ ٔؼٔؼ کؼد: 

ا ةیاییغ، ٠ا ظ٨قضاؿ ك در آرا٠ف ة٨دیٟ. ك صاال ةی٢ ٠ا ظكٟ ك ّنتا٣یث ة٥ كز٨د آ٠غق ك ک٨چ٨ٝ٨ زة٥ ای٢

 «٦ٟ ١ٔگی٢ اؿث.

٦ا را ؿؼز٣ف ک٤ی، ؾِِِری٢. ٢٠ ك ٠ؼی٢ ك ایٞـا ة٥ ٠یٜ ّادال٥٣ ٣یـث ک٥ ٔؼیت٥»ةؼك٣ا اّحؼاض کؼد: 

 « ظ٨ا٦یٟ ة٥ ک٦٨ـحاف ةؼكیٟ.ظ٨د٠اف ٠ی

گ٘ث، ٦ای گػقح٥ ٠ی. ك ک٨چ٨ٝ٨ ٗٛي چیؽی را گ٘ح٥ ک٥ در ج١اـ ؿاؿدرؿح٥»٠ؼی٢ ة٥ آرا٠ی گ٘ث: 

-زا، ةغكف ١٦تازی ك ٦ٟز٣غ. ز٣غگی اك در ای٢اش صؼؼ ٠یق٨د، ةیكحؼ درةارقجؼ ٠یکؼی٢. ٦ؼ چ٥ ةؽرگ

 «ک٤٤غق اؿث. اك ظیٞی قتی٥ ایٞـاؿث، ؿؼز٣غق ك ٠ازؼاز٨.مضتثِ ١٦ـ٢ ك ؿاٝف ظیٞی ؿاکث ك ظـح٥

چك١اف ركق٤ف را رك ة٥ « ك ٠ذٜ ٢٠ ركیا٦ایی ٣غاقح٥ جا آرا٠ف ک٤غ.»اك پؼیغ: ایٞـا ٠یاف صؼؼ 

٦ا ک٥ آرا٠ف ٠ؼا ةؼ ٦ٟ زد٣غ، جكکؼ ک٤ٟ. ق١ا ةاّخ ةایغ از ٔؼیت٥»زاؿ١ی٢، ٝیٖ ك ةاردا کؼد ك اٗؽكد: 

 «قغیغ ک٥ صؾ ک٤ٟ دكةارق ز٣غق ٦ـحٟ.

از صـؼت ك آرزكیف رك ة٥  ٦ای ؿ٘یغ ك چك١اف ٠ات ك پؼکؼی٢ راؿث ٣كـث. چ٧ؼق پیؼ، ؿتیٜ

 ک٦٨ـحاف ة٨د. كٚحی ؿؼا٣ساـ ة٥ ؿع٢ آ٠غ، ظ٨رقیغ در اٗٙ ٗؼك رٗح٥ ة٨د.

گ٨ییغ. ك اگؼ ةایغ چ٤ی٢ کاری ا٣ساـ ق٨د، پؾ ةایغ ةك٨د. اٝتح٥ ٥١٦ ق١ا صٛیٛث را ٠ی»ةا اکؼاق گ٘ث: 

یغ ك ةا ج١اـ ؿؼّث ک٤ٟ ٨٠اَب ظ٨دجاف ةاقک٤ٟ مضیش ك ؿال٠ث ة١ا٣یغ ك ازجاف ظ٨ا٦ف ٠یٗٛي دّا ٠ی

 «پیف ٠ا ةؼگؼدیغ.

-ظ٨رـ، ا٠ا ا٠كب ١٣یصاال از آب چك٥١ ٠ی»ك ٝتع٤غی زد ك ادا٥٠ داد: « گؼدیٟ.ةؼ٠ی»ایٞـا ٨ٚؿ داد: 

ق٨د. یکی از ٠ا ةایغ ةیغار ة١ا٣غ جا ٗؼدا ةٛی٥ را ةیغار ک٤غ. ةایغ ٚتٜ ظ٨رـ. در ای٢ م٨رت، ظ٨اةٟ ؿتک ٠ی

 «از ؿضؼ صؼکث ک٤یٟ.
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 فصل پىج

 دشمه

اش را ٚتالً کكیغق ة٨د. از آب چك٥١ ٨٣قیغق ك در آف صاؿ ة٥ پغر ك آف قب، ٝیٖ دكةارق ركیا دیغ. ٣ٛك٥

رك ق٨ـ. ة٥ا٣غ، پؾ ة٧حؼ اؿث زكدجؼ ةا ای٢ صٛیٛث رك٦ا ٠ؼدقاگؼ آف»٠ادرش ٗکؼ کؼدق ة٨د. ةا ظ٨د گ٘ث: 

 «ك اگؼ ز٣غق ةاق٤غ، ای٢ قا٣ؾ را دارـ ک٥ ة١٧ٟ٘ کسا ٦ـح٤غ.

ک٥ ٚؼار اؿث چ٥ ٨٠و٨ّی را ة١٧٘غ، اك را ؿاکث ك قغ٣غ، ٗکؼ ای٢ٚحی اك ك دكؿحا٣ف آ٠ادق ظ٨اةیغف ٠یك

ای زد٣غ ک٥ اك چ٥ ٣ٛك٦٥ا صغس ٠یّنتی کؼدق ة٨د. ٝیٖ ة٥ ةاردا ك زاؿ١ی٢ چیؽی ٣گ٘ث. ا٠ا قایغ آف

گؼ صؼٗی ٣ؽد٣غ. ٝیٖ از ٦ا ٣یؽ ؿاکث ة٨د٣غ. ةْغ ة٥ یکغیگؼ قب ة٥ ظیؼ گ٘ح٤غ ك دیکكیغق اؿث. چ٨ف آف

اش قغ ك صؼؼ زدف درةارق٦ا ؿپاؿگؽار ة٨د. ای٢ چیؽی ة٨د ک٥ ةایغ ة٥ ج٧٤ایی ةا آف ٨٠از٥ ٠یرٗحار آف

 کؼد. ک١کی ١٣ی

-کؼد. ا٠ا ؿؼا٣ساـ ظ٨ابظ٨اب زكد ة٥ ؿؼأف ٣یا٠غ. ٠غجی ٨ًال٣ی ةیغار ة٨د ك ة٥ آؿ١اف ظیؼق ٣گاق ٠ی

 د آ٠غق ة٨د، اك را در ةؼگؼٗث.آ٨ٝدگی ک٥ در ادؼ آب چك٥١ ة٥ كز٨

 ای٢ ةار ركیا جٛؼیتاً ظیٞی زكد ة٥ ؿؼأف آ٠غ.

در زایی ٥٣ چ٤غاف  -ة٨ی پ٨ؿیغگی ك ر٨ًةث. ةْغ مغا٦ایی ق٤یغ -اكٝی٢ چیؽی ک٥ ٠ح٨ز٥ قغ، ة٨ ة٨د

 زا ظیٞی جاریک ة٨د.كار ة٨د. آفدار ك قتشقاف ٤ًی٢کؼد٣غ. مغای ظ٥٘دكر، ٠ؼدـ ٣ا٥ٝ ك گؼی٥ ٠ی

کٟ چك١ا٣ف ة٥ جاریکی ّادت کؼد ك دیغ ک٥ در ةْغ کٟ« در آرا٠گاق ٦ـحٟ.»صكث ٗکؼ کؼد: ةا ك

 ای ركی ز٠ی٢ ٣كـح٥ ة٨د.ؿیا٦چاؿ اؿث. پیکؼی، ةا ؿؼی ٗؼكاٗحادق، در گ٨ق٥

 پغرش ة٨د.
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ٝیٖ ک٥ کا٠الً ٗؼا٨٠ش کؼدق ة٨د ٗٛي ركصف در ز٣غاف اؿث، ٗؼیاد کكیغ ك ة٥ ًؼؼ آف پیکؼ ٗؼكاٗحادق 

ةار ك ٦ای ٝیٖ از زـٟ پغرش ّت٨ر کؼد. پغرش ةا ١٦اف كوِ ٗالکثدؿحف را گؼٗث. دؿث دكیغ ك

٦ای داغ در ک٤غ. اقکق٨٤د ك چیؽی اصـاس ١٣یظ١یغق ركی ز٠ی٢ ةاٚی ٠ا٣غ. ٨ْٞ٠ـ ة٨د ک٥ چیؽی ١٣ی

-ؼقچك١ا٣ف ز٨قیغ. ٝیٖ دكةارق پغرش را مغا زد. ای٢ ةار پغرش جکاف ظ٨رد ك ؿؼش را ةاال کؼد. ةا چ٧

 ای در٦ٟ کكیغق ك ٠حْسب، ٠ـحٛیٟ ة٥ ٝیٖ ظیؼق قغ. 

زا ة٥ٞ، پغر! ة٥ٞ، ٤٠ٟ، ٝیٖ! اكق، ؿْی ک٢ مغایٟ را ةك٨٤ی! چ٥ اج٘اٚی اٗحادق؟ ای٢»ٝیٖ ٗؼیاد زد: 

 «؟-کساؿث؟ آیا ٠ادر

 «ٗٛي یک ركیاؿث!»ا٠ا پغرش آق ١ّیٛی کكیغ ك دكةارق ؿؼش را پایی٢ ا٣غاظث ك ةا ظ٨د ز٠ؽ٥٠ کؼد: 

 «-زا ٦ـحٟ! پغرركیا ٣یـث. ٢٠ ای٢»ؼیاد زد: ٝیٖ ٗ

پغرش ؿؼش را ةاال کؼد. کٞیغی در ٜٚ٘ در ز٣غاف چؼظیغ. كٚحی در ةا ؿؼ ك مغا ةاز قغ، ٝیٖ رك 

٠ؼد الٔؼ ك ة٤ٞغی ةا ٝتاؿی ة٤ٞغ ك دك ٣گ٧تاف ٠كْٜ ة٥ دؿث ک٥  -زا ایـحادق ة٨د٣غةؼگؼدا٣غ. ؿ٥ ٣٘ؼ آف

ا٣غ. ا٠ا زدق قغ. ٗکؼ کؼد ک٥ مغای ٗؼیادش را ق٤یغقٝیٖ كصكثای پكث ؿؼش ایـحادق ة٨د٣غ. ٝض٥ُ

 ظتؼ٣غ.كارداف ٣یؽ ٠ا٤٣غ پغرش از صى٨ر اك ةی٨ٗری ٠ح٨ز٥ قغ ک٥ جازق

٦ا گؼٗث، ة٥ كؿي ؿ٨ٞؿ آ٠غ ك گ٘ث: ٠ؼدی ک٥ ٝتاس ة٤ٞغ ة٥ ج٢ داقث، ٠كْٞی از دؿث یکی از ٣گ٧تاف

اش ؿای٥ ا٣غاظح٥ ك ٝتاف ٦ای گ٥٣٨قغ. اؿحع٨افیاش در ٨٣ر ٠كْٜ كاوش دیغق ٠چ٧ؼق« ظ٨ب، زارد!»

 رصٟ ة٨د.٣ازکف ةی

 «پؼا٣غای٢!»پغر ٝیٖ ٣٘ـف ة٤غ آ٠غ: 

٦ا؟ ا٠ا ١ٌ٠ئ٤اً اك پؼا٣غای٢؟ ٠كاكر ّاٝی قاق ِا٣غكف، ظغ٠حگؽار ؿؼّی ارةاب ؿای٥»ٚٞب ٝیٖ ة٥ جپف درآ٠غ: 

 «-٠ؼدق؟ ١ٌ٠ئ٤اً 

ای٢ ٣یـحٟ. ٠ؼدی ک٥ اؿ١ف پؼا٣غای٢ ة٨د قا٣ؽدق ؿاؿ آ٤٦گؼ، ٢٠ پؼا٣غ»٠ؼد ظ٤غیغ ك ةا ج١ـعؼ گ٘ث: 

اصحیاط یا ٚتٜ، درؿث ركزی ک٥ ارةاب ة٥ ٚغرت رؿیغ، از ةؼج ای٢ ٚنؼ پؼت قغ ك ٠ؼد. پؼا٣غای٢ ةی

 «دا٣ی؟ةارق ٠یةغقا٣ؾ ة٨د. قایغ ج٨ چیؽی در ای٢
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 دا٣ٟ.چیؽی ١٣ی -

٥ زای اك را ةگیؼ٣غ. ارةاب چ٤ی٢ قکٜ ك ظ٨ا٦یٟ دیغ. ا٠ا كٚحی کـی ة١یؼد، ١٦یك٥ دیگؼا٣ی ٦ـح٤غ ک -

 اؿث.  10پـ٤غد. ای٢ رك٣غ را در٨٠رد ٢٠ جکؼار کؼد. اؿٟ ٢٠ ٗا٨ٝق١ایٞی را ٠ی

 ١٦ـؼ ٢٠ کساؿث؟ -

اٝتح٥  -ظ٨ا٦غ ةغا٣ی؟ قایغ ة٧ث ةگ٨یٟدٝث ٠ی»٣٘ؾ ٝیٖ ة٤غ آ٠غ. ٠ؼد الٔؼ ا٣غاـ پ٨زظ٤غی زد ك گ٘ث: 

 «اگؼ ة٥ ؿؤاالت ٢٠ ز٨اب ةغ٦ی.

 ایٟ.ایغ؟ ٠ا کار ظالٗی ٣کؼدقزا آكردقالجی؟ چؼا ٠ا را ة٥ ای٢چ٥ ؿؤا -

٠ا را ج٧٤ا ةگػاریغ. »٦ا ة٥ ج١اقا ایـحادق ة٨د٣غ ك دؿح٨ر داد: ٗا٨ٝ ة٥ ًؼؼ در ةؼگكث، زایی ک٥ ٣گ٧تاف

 «ظ٨ا٦ٟ ج٧٤ایی از ز٣غا٣ی ؿؤاؿ ک٤ٟ.٠ی

٥ در ٠ضکٟ ةـح٥ قغ، ٠ؼد الٔؼ ا٣غاـ ک٦ا ة٥ ٨٠اٗٛث ؿؼ جکاف داد٣غ ك ةیؼكف رٗح٤غ. ة٥ ٠ضه ای٣٢گ٧تاف

 از زیؼ ٝتاؿف چیؽی ةیؼكف آكرد؛ کحاب ک٨چک آب ر٣گ.

ة٨د، ١٦اف کحاةی ک٥ در کحاةعا٥٣ ٚنؼ پ٧٤اف کؼدق ة٨د٣غ ك زارد آف را پیغا کؼدق  دٝح٨راآف کحاب ک١ؼة٤غ 

-ت ةـیاری درةارقة٨د. کحاةی ک٥ ٝیٖ در ٨ًؿ ز٣غگیف أٞب آف را ٠ٌا٥ْٝ کؼدق ة٨د، ١٦اف کحاةی ک٥ ٣کا

 ی ٚغرت ک١ؼة٤غ ك گ٦٨ؼ٦ای آف ة٥ اك آ٨٠ظح٥ ة٨د.

ظ٨اؿث آف را از دؿث ٗا٨ٝ ةٛاپغ ك ٝیٖ ةا دیغف کحاب در دؿحاف آف ٠ؼد ٣اراصث قغ. ظیٞی دٝف ٠ی

آ٠غ ای٢ ة٨د پغرش را از ای٢ ریكع٤غ٦ای َا١ٝا٥٣ ٣سات د٦غ. ا٠ا ٚغرجی ٣غاقث. ج٧٤ا کاری ک٥ از اك ةؼ ٠ی

 ك ٣گاق ک٤غ.ک٥ ةایـحغ 

 «زا درآكردق؟ای٢ کحاب در ظا٥٣ ج٨ پیغا قغق، زارد. چ٨ٌری ؿؼ از آف»گ٘ث: ٗا٨ٝ ٠ی

                         
10 Fallow 
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 آیغ. یادـ ١٣ی -

 ی ٚنؼ آ٠غق.دا٣یٟ، از کحاةعا٥٣قایغ ةح٨ا٣ٟ ک١کث ک٤ٟ. ٠ا ٠ی -

اـ. از زا را جؼؾ کؼدـ، آف را ةا ظ٨دـ آكردقکؼدـ. قایغ كٚحی آفكٚحی ز٨اف ة٨دـ، در ٚنؼ ز٣غگی ٠ی -

 دا٣ٟ.گػرد. ١٣ی٦ای زیادی ٠یآف ٨٠ِٚ ؿاؿ

 قغ.رص١ا٥٣ از ركی ٝتا٣ف پاؾ ١٣یٗا٨ٝ ةا ا٣گكحاف اؿحع٨ا٣یف ركی کحاب وؼب گؼٗث. ٝتع٤غ ةی

ک٤غ ک٥ ج٨ ةا دكؿث ز٨اف ك اة٧ٞث، قاق ای، زارد. ٗکؼ ٠یک٤غ ج٨ ٠ا را ٗؼیب دادقارةاب ٗکؼ ٠ی»گ٘ث: 

ای جا ٗؼار در ٧٣ایث ة٥ اك، ّؼكس اص١ٛف ك ج٥ٝ٨ در را٦كاف، ک١ک کؼدقای ك ا٣ِغكف، در ج١اس ة٨دق

 «ک٤٤غ.

ٚغر اص١ٙ ة٨د ک٥ ٠ؼا ا٣ِغكف آف»پغر ٝیٖ ؿؼش را ة٥ ٠عاٝ٘ث جکاف داد ك ةا مغایی آ٦ـح٥ ك آراـ گ٘ث: 

 «اـ.دا٣ـث. ا٣ِغكف ٦ؼگؽ ةؼای ک١ک ة٥ ٢٠ رك ٣یاكردق ك ٢٠ ٦ٟ ة٥ اك ک١ک ٣کؼدقظائ٢ ٠ی

کؼدیٟ. ا٠ا صاال زیاد ١ٌ٠ئ٢ ٣یـحیٟ. آ٤٦گؼ، در ١ٞٚؼك ٠ا اج٘اٚات ّسیتی رخ دادق ٨ًر ٗکؼ ٠یای٠٢ا ٦ٟ  -

 آیغ.٦ا ظ٨قف ١٣یاؿث. اج٘اٚاجی ک٥ ارةاةٟ از آف

ٝیٖ در چك١اف پغرش ک٥ ة٥ پایی٢ دكظح٥ قغق ة٨د٣غ، ةؼؽ ا٠یغی دیغ. ٨ٗری ة٥ ٗا٨ٝ ظیؼق قغ. آیا اك ٦ٟ 

 ای٢ ةؼؽ را دیغق ة٨د؟ 

٠حضغاف ظامی ک٥ ةؼای ارةاب ةـیار ةاارزش »اصـاس ادا٥٠ داد: ٥، دیغق ة٨د. اك ةا ٣گا٦ی ؿؼد ك ةیةٞ

ا٣غ. ٠ا ا٣غ. چیؽ٦ای ظامی ک٥ ةؼای ارةاب ةـیار ةاارزش ة٨د٣غ، دزدیغق قغقرص١ی کكح٥ قغقة٨د٣غ، ةا ةی

اش را ة٥ کار ای ةی٨٧دق٦ز٣یٟ ک٥ آظؼی٢ جالشز٣یٟ ک٥ قاق ا٣ِغكف ٨٤٦ز ز٣غق اؿث. صغس ٠یصغس ٠ی

 «دا٣ی؟ةـح٥ جا دكةارق کك٨رش را پؾ ةگیؼد. در ای٢ ٨٠رد چ٥ ٠ی

ک٤ٟ قاق ا٣ِغكف ٠ؼدق. ای٢ چیؽی اؿث ک٥ ة٥ ٠ا گ٘ح٥ ٦یچ چیؽ. ٠ذٜ ةٛی٥ ٠ؼدـ دِؿ، ٢٠ ٦ٟ ٗکؼ ٠ی -

 قغق.

 كاْٚا! -
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ک٥ ركی ز٠ی٢  اش ك ٠كْٜ ركق٤ف ٣ؽدیک م٨رت ٠ؼدیٗا٨ٝ ٠کخ کؼد. ؿپؾ ظٟ قغ، ٨ًری ک٥ چ٧ؼق

 «پـؼت کساؿث، زارد؟»ة٨د ٚؼار گؼٗث، ك ةا پؼظاش گ٘ث: 

د٦اف ٝیٖ ظكک قغ. دیغ ک٥ پغرش ةاال را ٣گاق کؼد. كٚحی ظ٨ٌط ١ّیٙ ظـحگی، درد ك ا٣غكق را ةؼ 

 داقح٤ی اك، ک٥ قتی٥ چ٧ؼق ظ٨دش ة٨د، دیغ، ٚٞتف ة٥ درد آ٠غ.چ٧ؼق دكؿث

٦ایف داد ةا دكؿثقٕٜ آ٤٦گؼی ظـح٥ قغق ة٨د. جؼزیش ٠ی ٦ا ٚتٜ ظا٥٣ را جؼؾ کؼد. اك ازٝیٖ ٠غت -

 پؼؿیغ؟ اك ٚٞب ٠ادرش ك ٠ؼا قکـح٥.دا٣یٟ اك کساؿث. چؼا درةارق اك ٠یدر ق٧ؼ كؿ ةگؼدد. ٠ا ١٣ی

مغایی ک٥ دیگؼ ٠حْٞٙ ة٥ یک ظا٨٣ادق  -آ٠یؽ ة٨دٚٞب ٝیٖ از ق٧ا٠ث پغرش قاد قغ. مغایف ة٤ٞغ ك گ٥ٞ

گ٘ث ک٥ ا٣گار ١٦یك٥ آد٠ی مادؽ ك راؿحگ٨ ة٨د، صاال چ٤اف دركغ ٠ی ٥١ٌٝ دیغق ٣ت٨د. پغرش ک٥

اش ة٨دق اؿث، ك ةا ای٢ کار ٚنغ داقث ة٥ ٦ؼ ٚی١حی از پـؼش ك ٦غٗف دٗاع دركٔگ٨یی کار ١٦یكگی

 ک٤غ.

 داد؟گ٘ث یا اك را ٗؼیب ٠یٗا٨ٝ از ٣ؽدیک آف چ٧ؼق ٣اا٠یغ را از ٣ُؼ گػرا٣غ. آیا راؿث ٠ی

ق٨د پـؼی ١٦ـ٢ ك ؿاؿ پـؼ ج٨ یکی از ؿ٥ ز٤ایحکاری اؿث ک٥ در ؿؼجاؿؼ ٠یگ٘ح٥ »آ٦ـح٥ گ٘ث: 

٦ای ارةاب را ة٥ ٦ٟ ةؼیؽد. یک دظحؼ ك یک ٠ؼد ٠ـ٢ ٦ٟ ةا اكف ز٣غ ك ؿْی دارد ٣ٛك٥ؿؼز٠ی٢ پؼؿ٥ ٠ی

 «ک٤غ.٦ـح٤غ. پؼ٣غق ؿیا٦ی ٦ٟ ةاالی ؿؼقاف پؼكاز ٠ی

-آ٠غ ةیة٥ ٣ُؼ ٠ی« گ٨ییغ؟ی٢ ظتؼ٦ا را ة٥ ٢٠ ٠یچؼا ا»جاةی جکا٣ی ظ٨رد ك گ٘ث: ٠ؼد ركی ز٠ی٢ ةا ةی

ک٤غ. قکی دا٣ـث ک٥ اك ٠كحاٚا٥٣ گ٨ش ٠یق٤اظث، ٠یص٨م٥ٞ اؿث. ا٠ا ٝیٖ ک٥ پغرش را ة٥ ظ٨ةی ٠ی

٣ت٨د ک٥ درةارق دظحؼ ك پؼ٣غق ؿیاق ة٥ قغت صیؼت کؼدق ة٨د. اك چیؽی درةارق زاؿ١ی٢ ك کؼی ك ص٨اددی 

 دا٣ـث.د، ١٣ی٦ای ؿک٨ت رخ دادق ة٨ک٥ در ز٤گٜ

ای٢ پـؼ ١٠ک٢ اؿث پـؼ ج٨ ةاقغ. ج٨ ّٞیٜ ٦ـحی ك ١٠ک٢ اؿث ة٥ زای ظ٨دت اك را ة٥ »ٗا٨ٝ ادا٥٠ داد: 

 «ج٨ا٣غ ا٣ِغكف ةاقغ.٠ی -د١ؼ ٗؼؿحادق ةاقی. آف ٠ؼد ٦ٟز٨ی ةیكای٢ زـث

. اص١ٛا٥٣ ة٨د ٨ًر اؿثاش ة٥ ٣ُؼ کا٠الً ًتیْی ة٨د. ٝیٖ ا٣غیكیغ ک٥ اٝتح٥ ١٦ی٢پغر ٝیٖ ظ٤غیغ. ظ٤غق

 کار اقحتاق ةگیؼ٣غ.ک٥ ةاردا را ةا قاق ا٣ِغكف ٠ضحاط ك ٠الص٥ُ
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٦ای ٠كْٜ را پایی٢ آكرد جا ة٥ ًؼز ظٌؼ٣اکی ٣ؽدیک ٚغر ق٦٥ْٞای ةاریکف را ة٥ ٦ٟ ٗكؼد ك آفٗا٨ٝ ٝب

٨٠اَب ةاش، زارد! متؼ ك جض١ٜ ٢٠ ٦ٟ »ظ٤غیغ، ٚؼار گؼٗث ك ةا ّنتا٣یث گ٘ث: چك١اف ٠ؼدی ک٥ ٠ی

 «غی دارد. زاف ج٨ در دؿث ٢٠ اؿث ك ٠حْٞٙ ة٥ ظ٨دت ٣یـث.ص

٦ایف را مغای ظ٤غق ٠ح٨ٖٚ قغ. ٝیٖ ١٦ی٢ ک٥ دیغ یک ةار دیگؼ ؿؼ پغرش ظٟ قغ، از ّنتا٣یث د٣غاف

 ة٥ ٦ٟ ٗكؼد.

گؼدـ. ة٥ چیؽ٦ایی ک٥ گ٘حٟ ظ٨ب ٗکؼ ک٢. د٥ْٗ ةْغ دكةارق ةؼ٠ی»ٗا٨ٝ ة٥ ًؼؼ در رٗث ك آ٦ـح٥ گ٘ث: 

ز٣یٟ ا٣ساـ دادق ةاقی، چ٥ را ک٥ ٠ا صغس ٠یةیایٟ، از ج٨ ا٣حُار دارـ ز٨اب ةغ٦ی. اگؼ آفک٥ ة٥ دیغ٣ث 

-ک٤غ. ا٠ا قایغ درد کـی ک٥ دكؿحف داری جضؼیکمؼٗاً جض١ٜ درد ج٨ را كادار ة٥ گ٘ح٢ صٛیٛث ١٣ی

 «جؼ ةاقغ.ک٤٤غق

ٟ ة٥ ٦ٟ ک٨ةیغ. کٞیغ در ٠كحف را ةاال ةؼد ك ة٥ در ک٨ةیغ. در ةاز قغ. اك رٗث ك در را پكث ؿؼش ٠ضک

 ٜٚ٘ ة٥ چؼظف درآ٠غ.

پغر! پغر، ٣اا٠یغ ٣ك٨. ٠ا چ٧ار گ٦٨ؼ را ة٥ دؿث »ٝیٖ رك ة٥ پیکؼی ک٥ ٠ٛاةٜ دی٨ار ٨ٚز کؼدق ة٨د ٗؼیاد زد: 

 «ركیٟ!ركیٟ. ةا صغاکذؼ ؿؼّث ٠یایٟ ك داریٟ ةؼای پیغا کؼدف پ٤س١ی ة٥ ک٦٨ـحاف كصكث ٠یآكردق

ا٣غ. ٦ا ز٣غقآف»ک٥ اك را ةتی٤غ، ظیؼق ة٥ جاریکی زؿ زد. ز٠ؽ٥٠ کؼد: غكف ای٢صؼکث ٣كـث ك ةا٠ا پغرش ةی

 «ز٣غق ك ٨٠ٗٙ!

اكق! ٝیٖ، ةاردا، ةعث یارجاف! جا »چك١ا٣ف ةؼؽ زد. كٚحی ٠كحف را گؼق کؼد، ر٣سیؼ٦ا ة٥ مغا درآ٠غ٣غ: 

 «ّای ظیؼ ٢٠ ة٥ ١٦ؼا٦حاف!ک٤ٟ. ق١ا ٦ٟ ةایغ ٠تارزق ک٤یغ. ا٠یغ ك دزا ٠تارزق ٠یزایی ک٥ ةح٨ا٣ٟ، در ای٢
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 فصل شش

 پرياز

٦ایكاف را ٝیٖ از ق٤یغف مغایی ةیغار قغ. ٣ؽدیک ؿضؼ ة٨د. زاؿ١ی٢ ك ةاردا ٚتالً ةیغار قغق ك اؿٞض٥

ةـح٤غ. ایٞـا، ٠ؼی٢ ك ةؼك٣ا از چك٥١ ٦ا را ة٥ ک١ؼة٤غقاف ٠ضکٟ ٠یةؼداقح٥ ة٨د٣غ ك داقح٤غ ٠عؽف جاكؿ

٦ا ظ٨اةیغق ة٨د، ا٠ا پؾ ی ظ٨د ٠ا٣غ ك ة٥ ركیایف ٗکؼ کؼد. گؼچ٥ ؿاّثگكح٤غ. ٝیٖ ١٦چ٤اف ؿؼ زاةؼ٠ی

 دیغ.از ای٢ ٠غت ج١اـ زؽئیات ركیا را كاوش در ذ٤٦ف ٠ی

آكرد. ای٢ ؿ٤گی٤ی ة٥ ظاًؼ درد ك ظٌؼ پغرش، ك جؼس ةؼای ٠ادرش ؿ٤گی٤ی كصكح٤اکی ةؼ اك ٗكار ٠ی

 جی ک٥ در آظؼ گ٘ح٥ ة٨د.٦ای درظكاف پغرش را ة٥ ظاًؼ آكرد ك ک١ٞاة٨د. ةْغ چكٟ

 ک٤ٟ. ق١ا ٦ٟ ةایغ ٠تارزق ک٤یغ.زا ٠تارزق ٠یجا زایی ک٥ ةح٨ا٣ٟ، در ای٢

 را از ظ٨د دكر ک٤غ.  ٝیٖ ة٤ٞغ قغ ك ٣كـث. ٠ن١ٟ ة٨د جا صؾ در٠ا٣غگی

دا٣ـح٤غ ک٥ کارقاف ة٥ زارد ك آ٣ا ١٦یك٥ ٠ی»اش گؼٗح٥ ك اٗـؼدق ة٨د: ةاردا ک٤ارش ایـحادق ة٨د. چ٧ؼق

 «کكغ.زا ٠یای٢

 «پغرـ را دیغی؟ ج٨ ٦ٟ؟»ٝیٖ ة٥ ؿؼّث ایـحاد ك گ٘ث: 

کؼد٣غ، ة٥ ٦ا پح٦٨ایكاف را ز١ِ کؼد٣غ، ةارقاف را ة٥ پكث ا٣غاظح٤غ ك در صاٝی ک٥ آ٦ـح٥ مضتث ٠یآف

 داد.رٗث ك گ٨ش ٠ی٦ا ٠یًؼؼ چك٥١ رٗح٤غ. زاؿ١ی٢ د٣تاؿ آف

-ای، ٝیٖ. ا٠ا ٠یک٥ ج٨ ٦ٟ ١٦ی٢ ٣ٛك٥ را کكیغق دا٣ـحٟجا ظ٨اةٟ ةؼد، ظ٨اب دیغـ. ٠ی»ةاردا گ٘ث: 

آیغ. چیؽ زیادی دؿحگیؼـ ٣كغ، ا٠ا اش ةؼ٠ی٦ای ظ٨دـ ةتی٤ٟ ک٥ زارد چ٨ٌری از ٧ّغقظ٨اؿحٟ ةا چكٟ

ةا یادآكری ای٢ ظاًؼق، دؿحف را « دیغ٠ف. اك در ؿیا٦چاؿ ة٨د ك ةا ٜٔ ك ز٣سیؼ ة٥ دی٨ار جکی٥ دادق ة٨د.

 «-آیغ. کاش ة٥ اك گ٘ح٥ ة٨دـؼ١٣یکاری از دؿحٟ ة»٠كث کؼد: 
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 «ق٨یٟ. ١٦ی٢ ة٥ اك ا٠یغ دادق.دا٣غ ک٥ داریٟ ٨٠ٗٙ ٠یدا٣غ. ٠یاك ٠ی»ٝیٖ ج٨ویش داد: 

 ج٨ا٣ـث مغای ج٨ را ةك٨٤د؟ -

 ٥٣. ٨ًر دیگؼی ١٧ٗیغ. -

٦ای ؿ٘ؼی را ک٥ ةا آب ٦ای ظكک ك ةیـک٨یثة٥ ک٤ار چك٥١ رؿیغق ة٨د٣غ. كٚحی ةؼای متضا٥٣ ٠ی٨ق

ظیؾ کؼدق ة٨د٣غ، ةا ّس٥ٞ ظ٨رد٣غ، ٝیٖ درةارق ٠الٚات ٗا٨ٝ در ز٣غاف ةؼایف گ٘ث. كٚحی ةاردا  قیؼی٢

-٠ادر پیؼ ك ّؽیؽـ اگؼ ای٢ را ٠ی»ا٣غ، ةا ا٣غكق ظ٤غیغ ك گ٘ث: ق٤یغ ک٥ اك را ة٥ زای قاق ا٣ِغكف گؼٗح٥

٣كـث، ؼی ٠ی٦ا ٠ح٨ز٥ ٔیتث گغایی ک٥ ک٤ار در كركدی آ٤٦گکؼد. پؾ آفق٤یغ، اصـاس ٔؼكر ٠ی

 «ا٣غ؟٣كغق

ك چ٧ؼق در « ای.ک٤٤غ ج٨ ة٥ گ٨ق٥ دیگؼ ق٧ؼ رٗح٥٣٥، یا اگؼ ٦ٟ ٠ح٨ز٥ قغق ةاق٤غ، ٗکؼ ٠ی»ٝیٖ گ٘ث: 

 ٦ٟ کكیغ.

پغرـ ة٥ دکاف آ٤٦گؼی  ٦ا ة٥ ظاًؼ ؿاة٥ٛک٤غ. كٚحی دردؿؼ قؼكع قغ، آفا٠ا ٠ازؼای ٢٠ ٗؼؽ ٠ی -

 كح٤غ...رٗح٤غ ك ٠ح٨ز٥ ٔیتث ٢٠ قغ٣غ. ج١اـ ظا٥٣ را گ

٦ا ٚتٜ، ة٥ زارد گ٘حٟ ک٥ ةایغ آف کحاب را از ةی٢ ةتؼد. ا٠ا ك کحاب را پیغا کؼد٣غ. ؿاؿ»ةاردا زیؼ ٝب گ٘ث: 

 «گ٘ث ک٥ ای٢ کحاب ةـیار ٧٠ٟ اؿث.اك ای٢ کار را ٣کؼد. اك ٠ی

-کكیغ. د٦ا٣ف ةیاش را د٣تاؿ ظ٨د ٠یٝیٖ مغایی از پكث ؿؼ ق٤یغ ك ةؼگكث. زاؿ١ی٢ ة٨د ک٥ ک٥ٝ٨

 «ز٣ٟ.دٝیٞف را صغس ٠ی»زد. ٝیٖ ٗکؼ کؼد: ؼکث ة٨د ك در چك١ا٣ف ٟٔ ٨٠ج ٠یص

ظ٨ردـ، دیكب امالً ركیا ٣غیغـ. كٚحی از چك٥١ آب ٠ی»زاؿ١ی٢ در ز٨اب ؿ٨اؿ ٣اپؼؿیغق ٝیٖ گ٘ث: 

-٦ا اك را ةؼد٣غ، ٢٠ ظیٞی ک٨چک ة٨دـ ك ٚیا٥ٗؿْی کؼدـ جن٨یؼ پغرـ را ة٥ ذ٢٦ ةیاكرـ. ا٠ا كٚحی ٣گ٧تاف

٢٠ ای٢ ٗؼمث را از دؿث  -آكرـ. صاال دیگؼ ةؼایٟ ٠ت٧ٟ اؿث. ة٥ ١٦ی٢ ظاًؼ، ٢٠را ة٥ ظاًؼ ١٣ی اش

 «دادـ.

 «٠حأؿٟ٘.»ٝیٖ زیؼ ٝب گ٘ث: 
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٨ًری ة٧حؼ قایغ ای٢»٦ایف را ةاال ا٣غاظث ك ٦٨٠ای ؿیا٦ف را پكث ؿؼش جکاف داد: زاؿ١ی٢ قا٥٣

د٦غ ک٥ اك چ٥ ززؼی کكیغق؟ ای٢ ٗکؼ ّػاةٟ ٠یدا٣غ ک٥ ةاقغ. پغر ای٢ ٥١٦ ؿاؿ ز٣غا٣ی ة٨د. کی ٠ی

 «آیغ. ١٦اف ة٧حؼ ک٥ ٗکؼ ک٤ٟ اك ٠ؼدق... ٠ذٜ ٠ادرـ.ةؼای ک١ک ة٥ اك کاری از دؿحٟ ةؼ١٣ی

-ٗایغق، كٚح١اف را جٖٞ ٠ی٦ای ةیة٧حؼ اؿث ّس٥ٞ ک٤یٟ. ةا ای٢ صؼؼ»ةالٗام٥ٞ ركیف را ةؼگؼدا٣غ ك گ٘ث: 

 «ک٤یٟ.

قاف را ةـح٤غ ك د٣تاٝف رٗح٤غ. د٣تاٝف. ةاردا ك ٝیٖ ٦ٟ ة٥ ؿؼّث ک٥ٝ٨ اك رٗث ك کؼی ٦ٟ پؼكازک٤اف ة٥

٦ای ظك٢ زاؿ١ی٢، ٟٔ ك ا٣غكق ةؽرگی ٧٣٘ح٥ اؿث. ٦ؼ دك دٝكاف دا٣ـح٤غ ک٥ در پكث صؼؼ٦ؼ دك ٠ی

 ج٨ا٣ـح٤غ ک١کف ک٤٤غ.ظ٨اؿث ٠ی٠ی

پغر ك ٠ادر ٝیٖ ك ٥٣ ةؼای آ٠غ. ٦یچ کاری ٥٣ ةؼای زاؿ١ی٢ یا پغرش، ٥٣ ةؼای ا٠ا کاری از دؿحكاف ةؼ١٣ی

 ٦ا ة٨د٣غ. ةسؽ...٦ای ارةاب ؿای٥رص١ی٦ؽاراف ٣٘ؼ دیگؼ ک٥ ٚؼةا٣ی ةی

ةسؽ کاری »٦ا ك زاؿ١ی٢ ٤٠حُؼش ة٨د٣غ، ا٣غیكیغ: ٝیٖ در آف ؿ٨ی ةیك٥، كٚحی ة٥ ٠ضٞی رؿیغ ک٥ کی٢

كارث ا٣ِغكف پیغا ق٨د كٚحی  -د٦یٟ. كَی٥٘ ٠ا ک١ؼة٤غ دٝح٨راؿث. كٚحی کا٠ٜ ق٨دک٥ االف داریٟ ا٣ساـ ٠ی

 «٦ا آزاد ظ٨ا٤٦غ قغ.در آف ز٠اف ج١اـ ز٣غا٣ی -٦ا ؿؼ٣گ٨ف ق٨دك ارةاب ؿای٥

*** 

زا ز١ِ قغق ة٨د٣غ جا ة٥ ٦ا ٤٠حُؼقاف ة٨د٣غ. ٥١٦ آفای پؼ ّٖٞ، کی٢در آف ؿ٨ی درظحاف، ركی جپ٥

 ٠ـاٗؼاف ؿ٘ؼ ة٥ ظیؼ ةگ٨ی٤غ، ةسؽ پؼی٢.

ظ٨ا٦ٟ. ٨١ْ٠الً ّنتا٣یحف زیاد ٢٠ از ًؼؼ اك از ق١ا ٠ْػرت ٠ی آیغ.ک٨چ٨ٝ٨ ١٣ی»٠ادرش ج٨ویش داد: 

 «ک٤غ.کكغ ا٠ا ای٢ ةار ٗؼؽ ٠ی٨ًؿ ١٣ی

 «ک٤ٟ.ای٢ ةار ٣اا٠یغی اك ظیٞی ةؽرگ اؿث. ً٘ٞکی ک٨چ٨ٝ٨! اصـاؿف را ظ٨ب درؾ ٠ی»ایٞـا گ٘ث: 

چ٨ف ٢٠ از ٥١٦ : »٠ؼی٢ ؿؼ ةاال کؼد ك ٣گا٦ی ة٥ آؿ١اف درظكاف ا٣غاظث، ةْغ ٠ؤدةا٥٣ ة٥ ةاردا گ٘ث

 ٨ْٞ٠ـ ة٨دک٥ ظیٞی ٠كحاؽ رٗح٢ اؿث.« جؼـ، ج٨ ةایغ ؿ٨ار ٢٠ ةك٨ی.ةؽرگ
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ةاردا ةا ک١ی جؼس ك ٣گؼا٣ی كارد کیـ٥ اك قغ. ٝیٖ ةا دیغف ای٢ ٤٠ُؼق ة٥ ازتار ٝتع٤غ زد. ةا كز٨د جؼؿی 

 ٦ا ٣یؽ ک٥ ة٥ ج١اقا ایـحادق ة٨د٣غ، ةا مغای ة٤ٞغ ظ٤غیغ٣غ.ک٥ داقح٤غ، ةیكحؼ کی٢

 «ٚغر ٚك٤گ اؿث!٠ؼی٢، ج٨ چ٥ ةچ٥ ةؽرگی داری ك چ٥»٠ادر پؼی٢ گ٘ث: 

 ةاردا ك ٠ؼی٢ ٨٠ٚؼا٥٣ ؿک٨ت کؼد٣غ.

٦ا یکی كارد کیـ٥جؼ ة٨د. ٥١٦ یکیکؼد ك زاؿ١ی٢ ةا ةؼك٣ا ک٥ از ٦ؼ ؿ٥ ک٨چکٝیٖ ةایغ ةا ایٞـا پؼكاز ٠ی

٦ا ٨٠ز٨دات کؼد کی٢ک٥ ٗکؼ ٠ی کؼد. ٨ْٞ٠ـ ة٨دقغ٣غ. ٗیٞی ةا ٦یساف ركی قا٥٣ زاؿ١ی٢ زیؼزیؼ ٠ی

 جؼؿیغ.٦ا ٣ؽدیک قغق ة٨د، ٠یٚغر ة٥ یکی از آفک٥ آفّسیتی ٦ـح٤غ ك از ای٢

جؼؿیغ ک٥ ٣ک٤غ كزف ؿ٤گی٢ اك ة٥ ایٞـا مغ٥٠ ةؽ٣غ، کیـ٥ ایٞـا گؼـ ك ٠ذٜ ٠ع١ٜ، ٣ؼـ ة٨د. اةحغا ٝیٖ ٠ی

ق٨د ك كٚحی ةچ٥ کی٢ ةؽرگ ٠ی»گ٘ث: ٨٠رد اؿث. ایٞـا ة٥ اك ا٠ا ظیٞی زكد ٠ح٨ز٥ قغ ک٥ ٣گؼا٣یف ةی

 «جؼ اؿث. راصث ةاش.ظ٨ا٦غ کیـ٥ ٠ادرش را جؼؾ ک٤غ، از ج٨ ظیٞی ؿ٤گی٠٢ی

 ا٠ا راصحی آظؼی٢ چیؽی ة٨د ک٥ ٝیٖ ک١ی ةْغ صؾ کؼد. 

ج٨ا٣غ از ركی ز٠ی٢ ة٤ٞغ ق٨د. پی ةؼدف ة٥ چ٤ی٢ در ای٢ ٗکؼ ة٨د ک٥ چ٨ٌر چ٤ی٢ ٨٠ز٨د ؿ٤گی٤ی ٠ی

 ة٨د.چیؽی ةؼایف جؼؿ٤اؾ 

٦ایكاف را ةاز کؼد٣غ ك ؿپؾ ةا ركش کا٠الً ؿادق ة٨د. ایٞـا، ٠ؼی٢ ك ةؼك٣ا در یک ردیٖ ایـحاد٣غ، ةاؿ

-قغ٣غ ك ٗٛي ٠یرص١ا٥٣ ةاال ك پایی٢ ٠یدكاف از جپ٥ ؿؼازیؼ قغ٣غ. ٠ـاٗؼا٣كاف ةیؿؼّث زیاد ك دكاف

٦ا داقح٤غ ركی ظ٨د دیغ٣غ. آفج٨ا٣ـح٤غ ظ٨دقاف را ٠ضکٟ ٣گ٥ دار٣غ ك ٣٘ؾ ةکك٤غ. ةْغ چیؽی را ز٨ٞ 

 رٗح٤غ.ای ٠ی٠ـحٛیٟ ة٥ ًؼؼ ٝت٥ معؼق

٦ای ةؽرگ كٚحی ایٞـا در ٨٦ا ة٥ پؼكاز درآ٠غ، ٝیٖ ٗؼیادی کكیغ ك چك١ا٣ف را ةـث. ك ٤٦گا٠ی ک٥ ةاؿ

آكری قغ. ؿپؾ ٦س٨ـ ة٥ ًؼؼ ة٥ ؿعحی ةاالی ؿؼش ة٥ صؼکث درآ٠غ٣غ، ٝضُاجی دچار كصكث ؿؼؿاـ

٦ا ة٥ م٨رت وؼةاف ٨٠زی از ٨٦ای ظ٤ک ة٥ م٨رجف ظ٨رد. ٠ح٨ز٥ قغ ک٥ مغای ةاؿةاال را صؾ کؼد ك 

 اؿث. چك١ا٣ف را گك٨د. ١ُ٤٠ی درآ٠غق
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٦ای پؼپیچ ك ظٟ ای ة٨د ک٥ ؿؼجاؿؼ آف ةا درظحاف ک٨چک ك راقجک٥ز٠ی٢ زیؼ پایف ١٦چ٨ف ٚاٝی چ٧ٜ

آ٨ٝد ة٨د، ا٠ا رؿیغ. ١٦چ٤اف ٥٠جؼ ة٥ ٣ُؼ ٠یةاریک گٞغكزی قغق ة٨د. در ز٨ٞ، ک٦٨ـحاف كصكث ٣ؽدیک

٦ایی ة٨د ک٥ ٠ؼز ٦ای ؿٞـ٥ٞ ک٨قظ٨ردگیجؼ ك ج٧غیغآ٠یؽجؼ. پكث آف، چی٢جؼ، جیؼق٣ـتث ة٥ ٚتٜ ةؽرگ

 آ٠غ٣غ.جؼ ة٥ ٣ُؼ ٠ی٦ا ٣یؽ ٣ؽدیککؼد. آف٦ا را ٠كعل ٠یؿؼز٠ی٢ ؿای٥

 «اف ةؼؿیٟ؟کكغ جا ة٥ ک٦٨ـحٚغر ٨ًؿ ٠یچ٥»ٝیٖ در ٠یاف ؿؼ ك مغای ةاد ٗؼیاد زد: 

 «رؿیٟ.ةایغ ٨٠ِٚ جاریکی ٨٦ا ٗؼكد ةیاییٟ. ا٠ا اگؼ ٨٦ا ظ٨ب ةاقغ، ٗؼدا ٠ی»ایٞـا در ز٨اب ٗؼیاد زد: 

٦ای ک٦٨ـحاف كصكث ٨٤٦ز ٦ٟ ةؼای ٗؼدا! ٗؼدا، ةغ یا ظ٨ب ظ٨ا٦یٟ ١٧ٗیغ ک٥ آیا ک٨ج٥ٝ٨»ٝیٖ ٗکؼ کؼد: 

٦ا ة٥ ًؼؼ ایٞـا، ٠ؼی٢ ٠ؼگ ٠اؿث. ک٨ج٦٥ٝ٨ا ٠ؼاٚب آؿ١اف ٦ـح٤غ یا ٥٣. اگؼ ةاق٤غ، ة٥ ٤ْ٠ی قکار کی٢

 «ک٤٤غ ك ١٦گی ة٥ ز٠ی٢ ؿ٨ٛط ظ٨ا٦یٟ کؼد.ك ةؼك٣ا جیؼا٣غازی ٠ی

ة٥ ظ٨د ٝؼزیغ. ة٥ آرا٠ی دؿحف را ركی ک١ؼة٤غ گػاقث ك ةا ٠الی١ث ة٥ چ٧ار گ٦٨ؼِ ركی آف دؿث کكیغ. 

ت ؿؼخ ة٥ ٣كا٥٣ قادی، اكپاؿ گ٦٨ؼ٦ا زیؼ ج١اس ا٣گكحا٣ف گؼـ قغ٣غ: یا٨ٚت زرد ة٥ ٣كا٥٣ كٗاداری، یا٨ٚ

 ة٥ ٣كا٥٣ ا٠یغ ك ؿ٤گ الز٨رد ٠ؼ٨٠ز، ؿ٤گ ة٧كحی.

« ١ٌ٠ئ٤اً ١٦گی ؿاٟٝ ظ٨ا٦یٟ ٠ا٣غ. ١ٌ٠ئ٤اً ای٢ گ٦٨ؼ٦ا ةا ٦ٟ ٠ا را ٠ضاُٗث ظ٨ا٤٦غ کؼد.»ة٥ ظ٨د گ٘ث: 

 ةـث.در ذ٤٦ف ٣ٛف ٠ی دٝح٨راکؼد، ک١ٞاجی از کحاب ک١ؼة٤غ ا٠ا صحی كٚحی ک٥ ای٢ ٨ًر ٗکؼ ٠ی

 

  گَّر جادٍی خاص خَد را دارد. اها ٍقتی ّر ّفت گَّر با ّن باشٌذ، افسَى ٍ ّر

ّاست. فقط کوربٌذ دلتَرا، بِ ّواى تک آىجادٍیشاى بسیار ًیرٍهٌذتر از تک

صَرت کاهلی کِ ًخستیي بار بِ دست آدیي ساختِ شذ، ٍقتی بِ کور ٍارث حقیقی 

 بستِ شَد، چٌاى قذرتی دارد کِ دشوي را شکست دّذ.

 

٦ا را در را٦ی ج٨ا٣ـح٤غ آف٦كغار كاوش ة٨د. گ٦٨ؼ٦ایی ک٥ ٝیٖ ك ١٦ـ٘ؼا٣ف در اظحیار داقح٤غ، ٗٛي ٠ی

 ج٨ا٣ـح٤غ ٣ساجكاف د٤٦غ.ک٥ پیف ركیكاف ة٨د، ک١ک ک٤٤غ، ا٠ا ١٣ی
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ی ظ٨اؿث ةعكی از آی٤غق را ةتی٤غ. اگؼ آی٤غقٝیٖ ٨٠اَب ة٨د ک٥ ا٣گكحف ركی اكپاؿ ٣ٕٞؽد. دٝف ١٣ی

ظ٨اؿث آف را ةتی٤غ. اك ة٥ ٨٠ِٚ، ظ٨د ةا ؿؼ٨٣قحی ک٥ ةؼایف داقح٤غ، دٝف ١٣ییف رك ٠یجؼؿ٤اکی پ

 قغ.رك ٠ی٠ٛغر قغق ة٨د ركة٥

 

 

 فصل َفت:

 َااستراحتگاٌ کیه

 

ز٨ی زایی ک٥ ةؼای گػرا٣غف قب در ٣ُؼ ك٦ا در زـثكٚحی ظ٨رقیغ در اٗٙ ؿؼخ ٗؼك رٗث، کی٢   

 جؼ آ٠غ٣غ.ك پایی٢ داقح٤غ، پایی٢

٦ا ٨ًر ؿؼپ٤اق. ز٤گٜ ک٨چکی  اؿث ک٥ ٠غتزا ٔػا ك آب ٦ـث ك ١٦ی٢آف»ایٞـا ةا ٗؼیاد ة٥ ٝیٖ گ٘ث: 

زا آ٠غیٟ. ٠ا ة٥ آفزا ٗؼكد ٠یزار، ١٦یك٥ ةؼای اؿحؼاصث آفٚتٜ، در ؿ٘ؼ٦ای١اف ةی٢ ک٦٨ـحاف ك ةیك٥

 «٦ا.گ٨ییٟ اؿحؼاصحگاق کی٠٢ی

٦ای ةؽرگكاف را ةا قغت ة٥ ٦ٟ ٦ا ةاؿجاریک قغق ة٨د. کی٢ک٥ ركی ز٠ی٢ ٗؼكد ةیای٤غ، ٨٦ا ٚتٜ از ای٢

 جؼ آ٠غ٣غ جا ة٥ ؿؼپ٤اق آرا٠ی رؿیغ٣غ.زد٣غ ك ةی٢ درظحاف ة٤ٞغ پایی٢ ك پایی٢

ک٥ ز٠ی٢ ؿ٘ث را دكةارق زیؼ پا٦ایكاف صؾ ٝیٖ، ةاردا ك زاؿ١ی٢، ٝؼزاف ٚغـ ة٥ ز٠ی٢ گػاقح٤غ. از ای٢

ةعكی ٦ا كاْٚاً ٠کاف آرا٠فةؼقاف ٣گاق کؼد٣غ. اؿحؼاصحگاق کی٢ کؼد٣غ، صاؿ ّسیتی داقح٤غ. ة٥ دكر ك٠ی

دؿح٥ ٦ای چحؼی ؿ١ّی دؿح٦٥ای ٧٣ؼی ک٨چک ك پؼآب ركییغق ة٨د ك ٚارچة٨د. ا٣ت٦٨ی ؿؼظؾ در ک٤ارق

 آ٠غ.٦ا، مغای آةكار ٠یظ٨رد٣غ. از زایی ١٦اف ٣ؽدیکیزیؼ درظحاف ةؽرگ ة٥ چكٟ ٠ی
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٦ا ا٣غ! آف٦ا ةؽرگ قغقٚغر درظثچ٥»زدق گ٘ث: را ١ٝؾ کؼد ك ٦یساف٦ای درظحاف ٦ا ك قاظ٠٥ؼی٢ ةؼگ

کؼدیٟ، ةا زا ةازی ٠یكركدی ٔار ةؽرگی ک٥ ٚتالً آف -ا٣غ ك ةتی٢ ایٞـاکا٠الً ٧٣ؼ را از ٣ُؼ پ٧٤اف کؼدق

 «٦ا ةـح٥ قغق.ؿؼظؾ

ٚغر ٨ًؿ کكیغ جا یٟ آف٥١٦ چیؽ کا٠الً ٗؼؽ کؼدق. جْستی ٣غارد ک٥ كٚحی آف ةاال ة٨د»ایٞـا جأییغ کؼد: 

 «دیغیٟ.زا را ٠یک٥ ١٦یك٥ ة٥ ک٦٨ـحاف ةؼكیٟ، ةایغ ای٢زا را پیغا کؼدیٟ. در ركیا٦ای١اف، ة٥ زای ای٢ای٢

٦ا ةؼای ةؼرؿی اًؼاؼ رٗح٤غ، ٝیٖ، ةاردا ك زاؿ١ی٢ ةا ظـحگی ک٤ار ٧٣ؼ ٣كـح٤غ. ٤٦گا٠ی ک٥ کی٢

 رظحاف گ٨ش داد.ظف دزاؿ١ی٢ ؿؼش را ة٥ ًؼٗی کر کؼد ك ة٥ مغای ظف

 «گ٨ی٤غ؟ در ا٠ا٣یٟ؟چ٥ ٠ی»ٝیٖ ٠كحاٚا٥٣ پؼؿیغ: 

ا٣غ. ةی٤٤غ، ظ٨قضاؿ٦ا را ٠یک٥ دكةارق کی٦٢ا از ای٢ک٤ٟ درظثٗکؼ ٠ی»زاؿ١ی٢ چ٧ؼق در ٦ٟ کكیغ: 

آكر٣غ. ا٠ا جؼس ك ا٣غكق را ٦ٟ ٦ا مغ٦ا ؿاؿ ١ّؼ دار٣غ ك ز٠اف گػقح٥ را ة٥ ظ٨ةی ة٥ ظاًؼ ٠یظیٞی از آف

زا ظ٨ف ریعح٥ قغق ك کـی ک٥ دكؿحف داقح٤غ، زا اج٘اؽ ةغی اٗحادق. ای٢ک٤ٟ. ای٦٢ا صؾ ٠یدر آف

 «٠ؼدق.

 «کی؟»ةاردا ٣اگ٧اف گ٨ش ة٥ ز٣گ قغ: 

آكر٣غ، ز٤٣غ. ا٣غك٦ی ک٥ ة٥ ظاًؼ ٠ی٦ا ٠ذٜ ٠ا از ز٠اف صؼؼ ١٣یز٨ر درظثای٢»زاؿ١ی٢ مت٨را٥٣ گ٘ث: 

 «ٜ ٠ؼة٨ط ةاقغ. ةؼایكاف یکـاف اؿث.ج٨ا٣غ ة٥ یک ٗنٜ ٚتٜ یا ةیـث ٗنٜ ٚت٠ی

٦ا ٨٣ر ک٤ٟ ظٌؼی ٣غاقح٥ ةاقغ آجف ک٨چکی ركق٢ ک٤یٟ. ١ٌ٠ئ٤اً درظثٗکؼ ٠ی»٣اگ٧اف ٝؼزیغ ك گ٘ث: 

 «ک٤ٟ ة٥ دٝگؼ٠ی اصحیاج دارـ.پ٨قا٤٣غ ك اصـاس ٠یرا ٠ی

*** 

ی ة٨د٣غ ک٥ ٦ای ظكک، آزیٜ ك کیک ّـٞدكؿحاف دكر ق٥ْٞ گؼـ آجف ٨ٚز کؼدق ك ٠ك٨ٕؿ ظ٨ردف ٠ی٨ق

٦ا از زا پؼیغ٣غ ك رؿیغ. آفایٞـا از ٠یاف جاریکی آف ؿ٨ی ٧٣ؼ مغایكاف زد. مغایف ّسیب ة٥ ٣ُؼ ٠ی
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٠كْٞی ركق٢ کؼد٣غ ك را٦كاف را ة٥ ًؼؼ ٔار ةؽرگی ک٥ ا٣ت٦٨ی ؿؼظؾ ٠ٛاةٞف ركییغق ة٨د ك ایٞـا ك 

 ٦ا ک٤ارش ة٨د٣غ، پیغا کؼد٣غ.ةٛی٥ کی٢

کؼدیٟ. ٠ا ج٨ی زا ةازی ٠یکؼدیٟ. كٚحی ةچ٥ ة٨دیٟ، ای٢ار٠اف را ةؼرؿی ٠یداقحیٟ ٔ» ایٞـا آ٦ـح٥ گ٘ث: 

 «ٔار چیؽی... پیغا کؼدیٟ. ٗکؼ کؼدیٟ قایغ ق١ا ٦ٟ ةع٨ا٦یغ آف را ةتی٤یغ.

ای ك ز٠ی٢ ق٤ی را ركق٢ کؼد. ٦ای معؼق٦ا داظٜ ٔار رٗح٤غ. ٨٣ر ٠كْٜ، دی٨ارقؿ٥ ١٦ـ٘ؼ د٣تاؿ کی٢

: چ٤غ ٚاة٥١ٞ ك ٠ا٦یحاة٥؛ ی٥ ٤ٗساف ةؽرگ؛ چ٤غ پح٨ی ک٥٤٧ ركی ةـحؼی از ١٦ی٢ ٨ًر اقیاء داظٜ ٔار را

ظاؾ، ک٥ ز٠ا٣ی ؿؼظؾ ظكک ة٨د؛ یک ةٛچ٥ ٝتاس ک٥٤٧؛ یک م٤غٝی ؿاظح٥ قغق از قاظ٥ درظحاف؛ ك 

 یک ٠كْٜ ظا٨٠ش ک٥ ة٥ دی٨ار ٣نب قغق ة٨د.

 «کؼدق.زا ز٣غگی ٠یکـی ای٢»ٝیٖ گ٘ث: 

اٝتح٥ ٥٣ ة٥ جازگی. یا ة٧حؼ »را دكةارق ا٣غاظث؛ اةؼی از ظاؾ ة٤ٞغ قغ. اك گ٘ث: ةاردا پح٨یی را ة٤ٞغ کؼد ك آف 

 «٦ا ٚتٜ.اؿث ةگ٨یٟ ؿاؿ

 «چیؽ دیگؼی ٦ٟ ٦ـث.»ایٞـا ة٥ ؿؼّث گ٘ث: 

زا ؿ٤گ ٦ایی را ک٥ ة٥ ٨ًر ا٣ت٨ق ركییغق ة٨د٣غ، ک٤ار زد. آف٦ا را ة٥ ًؼؼ كركدی ٔار ةؼد ك ؿؼظؾآف

 ٨١ّدی ٚؼار داقث ک٥ ٠ذٜ یک ٣كا٥٣ ة٨د.ای ة٥ ٨ًر ماؼ ك ظؽق ةـح٥

 «ای ركیف صک قغق.٨٣قح٥»ةؼك٣ا گ٘ث: 

راؿحی ک١ٞاجی ةا دٚث ركی آف ؿ٤گ صک قغق ةاردا ٠كْٜ را پایی٢ آكرد ك ٦ؼ ؿ٥ ١٦ـ٘ؼ دیغ٣غ ک٥ ة٥

 اؿث.
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اؿٟ ّسیتی ركی ؿ٤گ ٚتؼ اؿث ك »داری ة٥ ٝیٖ ك زاؿ١ی٢ ا٣غاظث ك زیؼ ٝب گ٘ث: ةاردا ٣گاق ٤ْ٠ی

 «یٕاـ ّسیتی ٦ٟ دارد.پ

ؿ٤گف  -٦ا ٠ؼدق! ا٠ا ای٢ ٚتؼ ٚغی١ی اؿثدككِـِِ جپ٥»زدق ة٥ ک١ٞات ظیؼق قغ ك زیؼ ٝب گ٘ث: ٝیٖ صیؼت

 «-ق٤اؿیٟکٟ ٠اؿ دق ؿاؿ پیف اؿث. پؾ ٠ؼدی ک٥ ٠ا ة٥ اؿٟ دككـ ٠یدؿث

اك از اؿٟ »اش از ظكٟ ؿؼخ قغق ة٨د: چؼق« کؾ دیگؼی اؿث.»زاؿ١ی٢ ٚاًْا٥٣ ز٥ٞ١ را ج١اـ کؼد: 

دا٣یٟ، اك دا٣ـحٟ ک٥ آدـ ٚاةٜ اّح١ادی ٣یـث. ةا ج٨ز٥ ة٥ چیؽ٦ایی ک٥ ازش ٠یک٤غ. ٠یزْٞی اؿح٘ادق ٠ی

 «٦اؿث!زاؿ٨س ارةاب ؿای٥

ک٤غ. ظ٨د ٠ا ک٤غ، چیؽی را داةث ١٣یک٥ اك از اؿٟ كاْٚیف اؿح٘ادق ١٣یاص١ٙ ٣تاش! ای٢»ةاردا ٔؼٔؼ کؼد: 

 «ی زْٞی اؿح٘ادق کؼدیٟ.٦اكٚحی ةا آق٤ا قغیٟ، از اؿٟ
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اك اصحیاج داقح٥ ک٥ ٨٦یحف را پ٧٤اف ک٤غ. ةؼای ١٦ی٢ از اؿٟ ٠ؼدی ک٥ در »ٝیٖ آ٦ـح٥ ؿؼ جکاف داد: 

 «ک٤غ.ای٢ ٠ضٜ د٢ٗ قغق اؿح٘ادق ٠ی

زا ة٨دق. ٢٠ صؾ ک٥ اك ای٠٢ؼدی ک٥ اصح١االً اك ة٧ف ظیا٣ث کؼدق ك کكح٥. ةؼای ای٢»زاؿ١ی٢ گ٘ث: 

 «ک٤ٟ!٠ی

٦ا از دكر ؿ٤گ. ٝیٖ ظٟ قغ جا ة٥ اك ك ز٨اةی ٣غاد. ة٥ آرا٠ی قؼكع کؼد ة٥ پاؾ کؼدف ؿؼظؾةاردا ة٥ ا

 ک١ک ک٤غ. زاؿ١ی٢ ةا چك١ا٣ی ؿؼد ك ١ٔگی٢ ک٤اری ایـحاد.

٦ایف را ة٥ ٦ٟ زد ك کؼد٣غ. ؿؼا٣ساـ ٠ؼی٢ مغایف را ماؼ کؼد، پ٤س٦٥ؼ ؿ٥ کی٢ ةا در٠ا٣غگی ٣گاق ٠ی

ا ةاّخ درد ك ر٣ر ق١ا قغق ك ة٥ ای٢ ظاًؼ ٠حأؿ٘یٟ. ٠ا ٠ٛغار زیادی ٨ْٞ٠ـ اؿث ک٥ کكٖ ٠»آراـ گ٘ث: 

ظ٨ا٦یٟ ظ٨د٠اف را ز١ِ ک٤یٟ ك ةع٨اةیٟ. ةایغ متش زكد ةؼگ ظ٨ردیٟ ك از ٧٣ؼ آب ٨٣قیغیٟ. صاال ٠ی

 «ةیغار ق٨یٟ.

را ج١اـ  پؾ از ای٢ صؼؼ، اك، ةؼك٣ا ك ایٞـا رٗح٤غ ك در جاریکی پ٧٤اف قغ٣غ. ک١ی ةْغ، ةاردا ك ٝیٖ کارقاف

آ٠غ. ٨٤٦ز ة٥ آجف ٣ؼؿیغق ة٨د٣غ کؼد٣غ ك ة٥ آف ؿ٨ی ٧٣ؼ ةؼگكح٤غ. زاؿ١ی٢ ٦ٟ در ؿک٨ت د٣تاٝكاف ٠ی

ک٥ دیغ٣غ ؿ٥ کی٢ ة٥ ٦ٟ چـتیغق ك ٠ذٜ یک دؿح٥ معؼق ةؽرگ قغق ك َا٦ؼاً ٨ٗری ة٥ ظ٨اب رٗح٥ 

 ة٨د٣غ.

ک٥ ز٤گٜ ٠ذٜ ٚتٜ ظ٨قای٤غ  ٝیٖ پح٨ را دكر ظ٨د پیچیغ ك ؿْی کؼد ةع٨اةغ. ا٠ا ٣اگ٧اف ة٥ ٣ُؼش آ٠غ

رؿیغ: ٣یـث. ا٣گار ٣ٛاةی از ٟٔ ركی درظحاف را پ٨قا٣غق ة٨د، ك ؿؼ ك مغا٦ایی در جاریکی ة٥ گ٨ش ٠ی

 ٦ا، گ٨یی چیؽی یا کـی ٨٠اَتكاف ة٨د.ظف ةؼگ٦ا، مغای ظفمغای قکـح٢ قاظ٥

٦ایی ک٥ ة٥ زاؿ١ی٢ زدق صؼؼ اٗحاد ک٥ ظ٨د را دككـ ٣ا٠یغق ة٨د. ةؼظالؼارادق، ٠غاـ ة٥ یاد ٠ؼدی ٠یةی

٦ا را از دؿث ة٨د، ظ٨دش ٦ٟ از دیغف ک١ٞات ركی ؿ٤گ ٚتؼ یک٥ ظ٨ردق ة٨د. دككـ ک١کكاف کؼدق ك آف

جؼ ٣ت٨د؟ ٣گ٧تا٣اف ظاکـحؼی ٣سات دادق ة٨د. ای٢ صٛیٛث داقث. ا٠ا آیا ای٢ ةعكی از یک ج٨ًئ٥ ةؽرگ

 كز٨یكاف را از زیؼ زةا٣كاف ةیؼكف ةکكغ؟٦ا ة٨د؟ جا راز زـثای ک٥ ٦غٗف زٞب اّح١اد آفج٨ًئ٥

 دق٢١ زر٣گ ك زیؼؾ اؿث ك در ٠ٛاةٜ ظكٟ ك صـادت اك ٦ؽاراف ؿاؿ ١٦چ٨ف یک پٞک زدف اؿث.
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ا٠ا قک ك جؼدیغ « ٧٠ٟ ٣یـث. ٠ا ة٥ اك چیؽی ٣گ٘حیٟ.»جؼ ة٥ دكر ظ٨د پیچیغ ك ٗکؼ کؼد: ٝیٖ پح٨ را ٠ضکٟ

 یکی پؼ از ر٠ؽ ك راز ك ظٌؼ ة٨د.آكرد. جارکؼد. قب ةؼ اك ٗكار ٠یر٦ایف ١٣ی

ایٟ. پؾ اگؼ دق٤١ی ركیا٦ا را ٣ع٨ردق ایٟ ك آب چك٥١ا٠كب ١٦گی از آب ٧٣ؼ ٨٣قیغق»ة٥ ظ٨د گ٘ث: 

ک٤٤غ ٠ا در گ٨یغ ک٥ درظحاف صؾ ٠ی٣ؽدیک ق٨د، ةیغار ظ٨ا٦یٟ قغ. کؼی ٠ؼاٚب اؿث ك زاؿ١ی٢ ٠ی

 «ا٠ا٣یٟ.

 د.٦ا ةیغار ة٨د جا ؿؼا٣ساـ ظ٨اةف ةؼا٠ا ٠غت

اش پكث ٣ٛاةی ك كٚحی ة٥ ظ٨اب رٗث، ظ٨اب ٚتؼی ج٧٤ا ك ٠ؼدی ٣اق٤اس ك ةؼآق٘ح٥ را دیغ ک٥ چ٧ؼق

 قغ.جؼ ٠یرٗث. صاال داقث ٣ؽدیکپ٧٤اف قغق ة٨د. ٥٠ ٔٞیُی اك را در ةؼ گؼٗح٥ ة٨د. صاال ٥٠ ک٤ار ٠ی

 پكث آف ٣ٛاب چ٥ ة٨د؟ آف ٠ؼد دكؿث ة٨د یا دق٢١؟

 

 

 فصل َشت

 کًَستان

 

ای ٚتٜ از ٗؼا رؿیغف ؿپیغق، ٠ـاٗؼاف ة٥ راق اٗحاد٣غ. ایٞـا، ةؼك٣ا ك ٠ؼی٢ از آةكار ة٥ ًؼؼ درق ؿاّحی   

 ةاریک پایی٢ پؼیغ٣غ ك ةار دیگؼ در آؿ١اف اكج گؼٗح٤غ.

ة٥ ظاًؼ آب ٧٣ؼ، اكٝی٢ ةار. پؾ از ؿاؿ ٦ا ٦یچ ركیایی ٣غیغـ، یا دؿث کٟ »ایٞـا ةا ٗؼیاد ة٥ ٝیٖ گ٘ث: 

 «غیغـ ک٥ چك٥١ ركیا٦ا ةاّذف ةاق٤غ.ركیای ٠عن٨می را ٣
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٢٠ ٦ٟ ١٦ی٢ ٨ًر، ٦ؼ چ٤غ ک٥ قب ٝض٥ُ ای از ظ٨اب ةیغار »ةؼك٣ا ک٥ ک٤ار آ٧٣ا پؼكاز ٠ی کؼد، ٗؼیاد زد 

قغـ ك ة٥ ٣ُؼـ آ٠غ ک٥ ٚتی٥ٞ ٠اف را ١٦اف ٣ؽدیکی اصـاس ٠ی ک٤ٟ. ا٣گار ؿْی داقح٤غ چیؽی ة٥ ٢٠ 

 «اصـاؿٟ زكد از ةی٢ رٗث. ةگ٨ی٤غ. اٝتح٥ ٥٣ چیؽی دیغـ ك ٥٣ ق٤یغـ، ك

اك ك ایٞـا دیگؼ ةا ٦ٟ مضتث ٣کؼد٣غ. ا٠ا ٝیٖ از دیغف ک٦٨ـحاف كصكث ک٥ ٦ؼ ٝض٥ُ در اٗٙ ةؽرگ جؼ 

 ٠ی قغ، ٣گؼاف ة٨د.

صح١ا کی٢ ٦ا ظیٞی ؿْی کؼدق ة٨د٣غ ةا ةؼك٣ا ارجتاط ةؼٚؼار ک٤٤غ، زیؼا اك صى٨رقاف را صؾ کؼدق ة٨د. آیا 

 ظ٨رد؟ اظتاری ٦كغار د٤٦غق؟ردقاف ٠یآ٧٣ا اظتاری داقح٤غ ک٥ ة٥ د

چك١ا٣ف را ةـث ك ؿْی کؼد ظ٨د را آراـ ک٤غ. ة٥ زكدی ٠ی ١٧ٗیغ ک٥ ک٦٨ـحاف كصكث ةؼایكاف چ٥ 

 چیؽی در آؿحی٢ دارد.

 
٦ای ٚتٜ از ٧َؼ، ک٦٨ـحاف در ٠ٛاةٞكاف ١٣ایاف قغ. ج٨دق ای جیؼق ك كؿیِ ک٥ ؿٌش د٣غا٥٣ دارش ةا معؼق

ق ك جیٓ دار پ٨قیغق قغق ة٨د. اةؼ٦ا ٨٣ؾ ٥ٞٚ را در ةؼ گؼٗح٥ ة٨د٣غ. از پای ک٨ق، ؿعث ك درظحاف ؿتؽ جیؼ

ای ک٥ ة٥ ؿؼز٠ی٢ زادق»قغ. ٝیٖ ا٣غیكیغ: ٦ای آف ؿ٨ ٣اپغیغ ٠یای ٠ی پیچیغ ك در ٠یاف ردیٖ ٥ٞٚزادق

 ك دٝف زیؼ ك رك قغ.« ركد.ؿای٥ ٦ا ٠ی

٦ا آ٧٣ا را دیغق دیغ. صاال دیگؼ اصح١اال ک٨ج٦٥ٝ٨ای ا٣ت٨ق درظحاف چیؽی ا٠کاف ٣غاقث ک٥ از ٠یاف ةؼگ

٦ا ةؼؿ٤غ. ٝیٖ چك١ا٣ف را جیؽ کؼد جا ةؼؽ درظكاف ٗٞؽ یا ٦ؼ ة٨د٣غ جا ؿ٥ کی٢ ة٥ ٠ضغكدق رقح٥ ک٨ق

 جؼؿیغ.٣كا٥٣ صؼکحی را ةتی٤غ چیؽی ٣غیغ، ا٠ا ١٦چ٤اف ٠ی

٦ا ٦غٗگیؼی ؿعث جؼ ق٨د. ؿاؿ ز٠اف ظٌؼ٣اکی اؿث. ةایغ کاری ک٤ٟ ک٥ ةؼای ک٨ج٥ٝ٨ ٦ا»ایٞـا ٗؼیاد زد: 

 «ٚتٜ، ای٢ ركش را ة٥ ٢٠ یاد داد٣غ. ا٠ا ای٢ چیؽی ٣یـث ک٥ ة٥ راصحی ٗؼا٨٠ش ک٤ٟ. ٠ضکٟ ة٤كی٢!

قؼكع کؼد ة٥ قیؼز٥ زدف، چؼظیغف ك اكج گؼٗح٢، ك دكةارق ارج٘اع کٟ کؼدف. ةاردا ک٥ از جؼس ٣٘ـف 

 ك ١٦اف صؼکات ٣اگ٧ا٣ی را ا٣ساـ داد٣غ. آ٠غق ة٨د، دیغ ک٥ ٠ؼی٢ ك ةؼك٣ا از ایٞـا جٛٞیغ کؼد٣غ 

ك چ٥ ة٥ ٨٠ِٚ ة٨د! چ٨ف چ٤غ ٝض٥ُ ةْغ، اكٝی٢ جیؼ ة٥ ؿؼّث ة٥ ًؼٗكاف آ٠غ، ا٠ا ة٥ ایٞـا ٣ع٨رد. مغای 

 ٦ای ظ٥٘ ای از آف پایی٢ ق٤یغق قغ. ٝیٖ پایی٢ را ٣گاق کؼد ك ةغ٣ف ٨٠ر ٨٠ر قغ.زیٓ
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زد٣غ ك ادق ك پ٨ؿحی ر٣گ پؼیغق قغ ک٥ ٣یكع٤غ ٠ی٣اگ٧اف معؼق ٨ٞ١٠ از ٨٠ز٨داجی ةا چك١ا٣ی گ٨د اٗح

٦ؼیک ک١ا٣ی در دؿث داقح٤غ. ٣اگ٧اف مغ٦ا جیؼ ١٦چ٨ف ةارا٣ی ٠ؼگتار ک٥ رك ة٥ ةاال ةتارد، ة٥ ًؼٗكاف 

 پؼجاب قغ.

داد، ا٠ا در ج١اـ ٠غت پیف رٗث. زا ظاٝی ٠ی داد. جٕییؼ ز٧ث ٠یایٞـا ة٥ ةاال ك پایی٢ ك چپ ك راؿث ٠ی

ة٥ ک٦٨ـحاف ٣ؽدیک ك ٣ؽدیک جؼ قغ٣غ جا ای٤ک ة٥ ٣ُؼقاف آ٠غ ٨٣ؾ درظحاف ة٥ ؿؼّث ة٥  رٗث. آ٧٣ا٠ی

 ک٤غ.آیغ، ك ٣یؽ ة٥ ٣ُؼقاف آ٠غ ک٥ یکی از جیؼ٦ا صح١ا ة٥ ٦غؼ اماةث ٠یاؿحٛتاٝكاف ٠ی

٦ا آف ةاال ٦ـح٤غ، ٣ؽدیک پایگا٦كاف! کی٢ ٦ا، ة٥ ًؼؼ ز٠ی٢ ةؼكیغ، ة٥ ًؼؼ ٥١٦ ک٨ج٥ٝ٨»ةؼك٣ا ٗؼیاد زد: 

 «ک٤٤غ آ٣سا ةیای٤غ.زایی ک٥ درظحاف ا٣ت٨ق ٦ـح٤غ. آ٧٣ا زؼئث ١٣ی

١٦ی٢ ک٥ کی٢ ٦ا ٦یکٜ ٦ای ةؽرگكاف را ة٥ ای٢ ؿ٨ ك آف ؿ٨ ا٣غاظح٤غ، ٗىا ا٣تاقح٥ از ٗؼیاد گ٨قعؼاش 

ق٤یغ، ك جا صغی ٗؼیاد٦ای ةاردا ک٨ج٥ٝ٨ ٦ا ك ٔؼٔؼ٦ای ٠الیٟ کی٢ قغ. ٝیٖ مغای جپف ٚٞب ایٞـا را ٠ی

 ا ک٥ ٠ؼی٢ ك ةؼك٣ا را جك٨یٙ ٠ی کؼد٣غ پیف ةؼك٣غ.ك زاؿ١ی٢ ر

٦ا را ظؼد ك ٠حالقی کؼد٣غ ك ة٥ ٨٣ؾ درظحاف ةؼظ٨رد٣غ، قاخ ك ةؼگ« م٨رجث را ةپ٨قاف!»ایٞـا ٗؼیاد زد: 

 ك آ٧٣ا را ؿؼ را٦كاف ة٥ ز٠ی٢ ریعح٤غ.

 ٝیٖ، صاٝث ظ٨ب اؿث؟ -

 
چك١اف ٣گؼاف ك جیؼق ایٞـا اٗحاد. آب  ٝیٖ ةا ةغ٣ی ک٨ٗح٥، دؿث ٦ا را از م٨رجف ک٤ار ةؼد ك چك١ف ة٥

صاٟٝ ظ٨ب اؿث. ٠حكکؼـ. صاٟٝ ة٥ ظ٨ةی کـی اؿث ک٥ »د٦ا٣ف را ٗؼك داد ك ظؾ ظؾ ک٤اف گ٘ث: 

 «جازق ةادرظحاف جیٓ دار جنادؼ کؼدق.

ة٧حؼی٢ ٗؼكد ٢٠ ٣ت٨د. ا٠ا ٠یاف درظحاف ة٨ال٣گ قکاٗی »ای زغی ؿؼ جکاف داد ك گ٘ث: ایٞـا ةا چ٧ؼق

 «آیغ.٦ا در ا٠ا٣یٟ. آ٧٣ا از جیٓ ٦ا ظ٨قكاف ١٣یةؼای ١٦ی٢، ای٤سا از دؿث ک٨ج٥ٝ٨كز٨د ٣غارد. 

اك ک٤ار  زاؿ١ی٢ ركی ز٠ی٢ ٣كـح٥ ة٨د ك ظؼاش ٦ای ةغز٨ر « آیغ.٢٠ ٦ٟ ظ٨قٟ ١٣ی»ةاردا ٔؼ ٔؼ کؼد: 

٦ایف را كارؿی ٠ی کؼد. ة٥ زص١ث ركی پا ایـحاد، ة٥ ًؼؼ ٧٣ؼ ةاریکی رٗث ک٥ در آف پكث دؿث

 ٦ای دؿحف.کی زؼیاف داقث ك قؼكع کؼد ة٥ قـح٢ زظ٣ٟؽدی

٦ای ای ک٥ ركی ٧٣ؼ ؿای٥ ا٣غاظح٥ ة٨د، قیؼز٥ زد٣غ. آ٧٣ا ٠ی٨ق٠ؼی٢ ك ةؼك٣ا ٠یاف ا٣ت٨ق درظحاف کر ك ک٥ٝ٨

ؿیا٦ؼ٣گ، ک٨چک ك ؿعث ٠عؼكًی قکٜ را ةا قادی از ٠یاف ا٣ت٨ق ةؼگ ٦ای جیٓ داری ک٥ در ؿؼاؿؼ 
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غق ة٨د٣غ، ک٤غ٣غ ك ٚؼچ ٚؼچ ٠ك٨ٕؿ ظ٨ردف قغ٣غ، ٨ًری ک٥ ا٣گار آب ٣تات آف ج٥٤ ٦ای کر ك ک٥ٝ٨ ركیی

 ظ٨رد٣غ.٠ی

ظ٨ب، پؾ ای٧٤ا درظحاف ة٨ال٣گ ٦ـح٤غ. از ٣ُؼ ٢٠ ک٥ درظحاف دكؿث داقح٤ی »ةاردا ادا٥٠ ادا٥٠ داد: 

 «٣یـح٤غ. ة٥ ١ّؼـ، چ٤ی٢ جیٓ ٦ایی ٣غیغق ة٨دـ.

اك ةؼگ ٦ایی را ک٥ ة٥ پ٨ؿث ٠ع١ٞی اش چـتیغق « غ.ز٤٣ای٢ جیٓ ٦ا ة٥ ٠ا مغ٥٠ ای ١٣ی»ایٞـا گ٘ث: 

ة٨د٣غ ةؼداقث، آ٧٣ا را ة٥  د٦ا٣ف ةؼد ك ةغكف ج٨ز٥ ة٥ جیٓ ٦ای ؿ٨ز٣ی ة٤ٞغقاف، ةا ٝػت ٠ك٨ٕؿ ظ٨ردف 

 قغ.

٦ا ک٥ ای٤سا ز٣غگی ٠ی کؼدیٟ، درظث ٦ای ة٨ال٣گ ای٢ ٚغر زیاد ٣ت٨د٣غ آف كٚث»ك ةا د٦اف پؼ ادا٥٠ داد: 

درظث ة٨د. چ٨ف یاف آ٧٣ا كز٨د داقث. ٧٣ؼ٦ا پ٢٧ ة٨د٣غ، ك گ٥ُٞ ة٥ گ٥ُٞ ٠ض٥ً٨ ٦ای ةی٦ای زیادی ٠ك راق

٦ا پؼ از دا٥٣ ٦ـح٤غ. ةؼای ١٦ی٢، ٠ا ای٤سا ٣ت٨دیٟ ک٥ آ٧٣ا را ةع٨ریٟ، ةؽرگ ك زیاد قغق ا٣غ. اٝتح٥ ٠عؼكط

 «ا٣غ.ای٢ ٚغر ظ٨ق١ؽق

٨یغف ةؼداقث ك ٨٦ا را ة٨ کكیغ. رؿیغ. ایٞـا دؿث از زةاالی ؿؼقاف، مغای ٔؼش رّغ ة٥ گ٨ش ٠ی

آ٣گاق ة٥ ؿؼّث ة٥ ًؼؼ زایی رٗث ک٥ ٠ؼی٢ ك ةؼك٣ا ةا درظحاف دكر ك ةؼقاف ویاٗحی ةؼپا کؼدق ة٨د٣غ. 

ةایغ ةؼكیٟ. ج٨ٗاف در راق اؿث. کیـ٥ ٦ایحاف را پؼ از ٠عؼكط »١٦ـ٘ؼاف مغای اك را ق٤یغ٣غ ک٥ ٠ی گ٘ث: 

 «ک٤یغ جا ةؼای ةٛی٥ ةتؼیٟ.

ج٨ا٣یٟ دا٣ٟ چ٨ٌری ٠ی٦اؿث. ا٠ا ١٣یصح١ا گ٦٨ؼ پیف ک٨ج٥ٝ٨»ة٥ ٠عاٝ٘ث جکاف داد:  زاؿ١ی٢ ؿؼش را

ق٨یٟ. ٗٛي ٠ی از ٠یاف ای٢ ز٤گٜ جیٓ دار ةیؼكف ةؼكیٟ ك ة٥ پ٤ا٦گا٦كاف ةؼؿیٟ. اگؼ ةؼكیٟ، جک٥ جک٥ ٠ی

زی ة٥ كز٨د ٦ا را ظؼد کؼدق ك ٠ض٥ً٨ ةا٦ا ٨٠ِٚ ٗؼكد آ٠غف قاخ ك ةؼگج٨ا٣یٟ ای٤سا ة٤كی٤یٟ. چ٨ف کی٢

 «ا٣غ.آكردق

 «قایغ ةح٨ا٣یٟ ةا آجف را٦ی ةاز ک٤یٟ.»ٝیٖ پیك٧٤اد کؼد: 

کار »کؼی ٗؼیاد کكیغ، ٗیٞی ةا ٣اراصحی زیؼ زیؼ کؼد ك زاؿ١ی٢ ؿؼش را ة٥ ٠عاٝ٘ث جکاف داد ك گ٘ث: 

ة٥ ٦ای آجف ج٨ا٣یٟ در ز٤گٞی ة٥ ای٢ ا٣ت٦٨ی آجف را ٧٠ار ک٤یٟ. ق٥ْٞظیٞی ظٌؼ٣اکی اؿث. ٦ؼگؽ ١٣ی

 «ؿ٨زا٣غ.راصحی ٥١٦ ٠ا را ٠ی

آ٠غ ةا ٦ٟ ٦ایكاف پؼ از ٠عؼكط ك ةؼگ ٦ای جیٓ دار ة٨د. ة٥ ٣ُؼ ٠یؿ٥ کی٢ ة٥ ًؼؼ آ٧٣ا آ٠غ٣غ. کیـ٥

 ةضخ کؼدق ةاق٤غ.
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ایٟ ظغاصاُٗی ک٤یٟ. ةایغ ٚتٜ از قؼكع ج٨ٗاف از ای٤سا ةؼكیٟ. ج٨ٗاف ای٢ ٥ٌٛ٤٠ قغیغ آ٠غق»ایٞـا گ٘ث: 

 «كغ.کاؿث ك ركز٦ا ٨ًؿ ٠ی

گػاقحیٟ. ظیٞی چیؽ٦ا ٦ـث ک٥ آ٧٣ا ة٧حؼ ة٨د دكؿحا١٣اف را ة٥ ای٢ زكدی ج٧٤ا ١٣ی»٠ؼی٢ اكویش داد: 

 «دا٤٣غ.١٣ی

٠ؼی٢، ٠ا ة٥ کؼی٢ ٨ٚؿ دادیٟ ک٥ ة٥ ؿؼّث ةؼگؼدیٟ. ك »٦ای ةؼك٣ا از ّنتا٣یث جکاف ظ٨رد. اك گ٘ث: ؿتیٜ

 «-اگؼ ای٤سا گؼٗحار ق٨یٟ

ق٨یٟ. زای ٠ا ای٤ساؿث. ای٤سا ١٦اف زایی اؿث ک٥ ة٧حؼ اؿث ١٦یك٥ گؼٗحار ١٣ی»٠ؼی٢ ج٨ویش داد: 

ة٧حؼ اؿث ة١ا٣یٟ. ةٛی٥ »چك١ا٣ف از ٦یساف ةؼؽ ٠ی زد. « ١٧ٟٗ.ةاقیٟ. صاال ک٥ ای٤سا ٦ـحٟ، ای٢ را ٠ی

 «رؿغ.٦ٟ ة٥ ٠ا ٠ٞضٙ ٠ی ق٣٨غ. در ای٢ ةعف پایی٤ی ک٦٨ـحاف، دؿث ک٨ج٥ٝ٨ ٦ا ة٥ ٠ا ١٣ی

اگؼ ة٥ ؿال٠ث ٗؼكد آ٠غیٟ، ٗٛي یک ٠ْسؽق ة٨د. دٝث ٠ی ظ٨ا٦غ دكؿحاف ٠ا ٠ؼی٢، »ایٞـا آق کكیغ: 

 «زا٣كاف را ة٥ ظٌؼ ةی٤غاز٣غ؟ٗکؼ ٠ی ک٤ی چ٤غ ٣٘ؼ ز٣غق ة١ا٤٣غ؟

اگؼ صحی ٗٛي ٣نٖ آ٧٣ا ز٣غق ة١ا٤٣غ، ةْغ از چ٤غ ؿاؿ ک٥ از درظحاف ة٨ال٣گ »ةؼك٣ا ٠یاف صؼٗف پؼیغ: 

. ك ةْغ دكةارق راق ٦ا ةاز ٠ی ق٣٨غ ك ک٨ج٥ٝ٨ ٦ا ةؼ ٠ی گؼد٣غ ك جٕػی٥ کؼدیٟ، جْغاد آ٧٣ا ٠ذٜ ؿاةٙ ٠ی ق٨د

 «دكةارق ٚحٜ ّاـ را قؼكع ٠ی ک٤٤غ.

١٧ٗیغ٣غ ا٠ا ٝیٖ، ةاردا ك زاؿ١ی٢ ٠ی« ةی رص١ا٥٣ اؿث.»٠ؼی٢ ؿؼش را پایی٢ ا٣غاظث ك آ٦ـح٥ گ٘ث: 

 ک٥ اك ٦ٟ ٠ی دا٣غ صٙ ةا دكؿحا٣ف اؿث.

ک١ی دكرجؼ از ای٤سا، »ؼا٣ی چكٟ ة٥ آؿ١اف دكظث ك ٨ٗری گ٘ث: ٔؼیغ. ایٞـا ةا ٣گةاالی ؿؼقاف، رّغ ٠ی

معؼق ةؽرگی از ز٠ی٢ ةیؼكف زدق. كٚحی ٗؼكد ٠ی آ٠غیٟ، دیغ٠ف. ؿؼیِ جؼی٢ راق ای٢ اؿث ک٥ از ركی آف 

 «ةپؼیٟ ك اكج ةگیؼیٟ. کار ؿعحی اؿث، ا٠ا ٗکؼ ٠ی ک٤ٟ ٚغرجف را داریٟ ک٥ ا٣سا٠ف ةغ٦یٟ.

٣گ ة٥ ًؼؼ ةاال راق ةاز کؼد٣غ ك ٝیٖ، ةاردا ك زاؿ١ی٢ ٦ٟ د٣تاٝكاف رٗح٤غ. ؿ٥ کی٢ از ٠یاف درظحاف ة٨ال

ظیٞی زكد، ة٥ معؼق ٦ا رؿیغ٣غ ك ة٥ آؿ١اف ةاالی ؿؼقاف ٣گاق کؼد٣غ. اةؼ٦ای جیؼق از ؿ١ث ز٨٤ب پیف 

 آ٠غ٣غ.٠ی

ةا ٢٠ ةاقغ، ک٤٤غ ك در ا٠ا٣یٟ. ك اگؼ صٙ كٚحی درآؿ١اف اكج ةگیؼیٟ، اةؼ٦ا ٠ا را پ٧٤اف ٠ی»ایٞـا گ٘ث: 

ک٤٤غ، ةا ای٢ ا٠یغ ک٥ ّغق ةیكحؼی از ٠ا از راق ٦ا ای٢ پایی٢ را ٣گاق ١٣ی ک٤٤غ. آ٧٣ا ةاال را ٣گاق ٠یک٨ج٥ٝ٨

 «ةؼؿ٤غ.
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 «٦ای ظ٨ب، ظغا ٣گ٧غار! ١٣ی دا٣یٟ ةا چ٥ زةا٣ی از ک١ک ق١ا جكکؼ ک٤یٟ.پؾ کی٢»ةاردا گ٘ث: 

٥١ ٠ا از دیغف دكةارق ظا٥٣ ٠اف، ٦ؼچ٤غ ک٥ ٠غجف ٣یازی ة٥ جكکؼ ٣یـث. ٦»ةؼك٣ا ة٥ ؿادگی ز٨اب داد: 

ک٨جاق ة٨د، ظ٨قضاؿ قغیٟ. ج٧٤ا جٛاوای ٠ا از ق١ا ای٢ اؿث ک٥ ٨٠اَب ظ٨دجاف ةاقیغ. جا دكةارق ركزی 

 «١٦غیگؼ را ةتی٤یٟ.

٦ؼ ؿ٥ کی٢ ظٟ قغ٣غ ك ؿؼ٦ایكاف را ة٥ پیكا٣ی ٝیٖ، ةاردا ك زاؿ١ی٢ ٠اٝیغ٣غ. ؿپؾ ةؼگكح٤غ، ةاؿ 

 ٨د٣غ ك ة٥ ًؼؼ آؿ١اف ز٧یغ٣غ.٦ایكاف را گك

کؼد٣غ جا ٠ا٣ِ ؿ٨ًٛكاف ةؼای ٝضُاجی د٧ٝؼق آكر، ةاؿ ٦ایكاف قحاب زدق ة٥ ٦ٟ ٠ی ظ٨رد ك آ٧٣ا جالش ٠ی

 از پكث ة٥ ز٠ی٢ ق٣٨غ.

٦ا ؿ٥ ١٦ـ٘ؼ در ؿک٨جی ٣٘ـگیؼ، آ٧٣ا را ٣گاق ٠ی کؼد٣غ. ١ٌ٠ئ٢ ة٨د٣غ ک٥ ٦ؼ ٝض٥ُ ١٠ک٢ اؿث ک٨ج٥ٝ٨

 ةك٣٨٤غ، پایی٢ را ٣گاق ک٤٤غ ك جیؼی ةی٤غاز٣غ. مغای ةاؿ زدف ٦ایكاف را

٦ا ٦ٟ ؿؼا٣ساـ ا٠ا ٥١٦ چیؽ ظ٨ب پیف رٗث. مغای ٗؼیاد یا پؼجاب جیؼی از آف ةاال ق٤یغق ٣كغ. کی٢

جْادٝكاف را ة٥ دؿث آكرد٣غ ك ة٥ ز٨ٞ صؼکث کؼد٣غ. ١٦ی٢ ک٥ اةؼ٦ا دكرقاف را گؼٗح٤غ، ظ٨ٌط ةغ٣كاف 

 غیغ قغ٣غ.٠ض٨ جؼ قغ ك ؿؼا٣ساـ از ٣ُؼ ٣اپ

 ٦ا.ةاردا ةا آ٦ی از ؿؼ آؿ٨دگی چؼظیغ ك قؼكع کؼد ة٥ پایی٢ رٗح٢ از معؼق

 ظ٨اؿث د٣تاٝف ةؼكد ک٥ از گ٨ق٥ چك١ف چیؽی دیغ.ٝیٖ ٠ی

ای را دیغ ک٥ ةا صاٝحی ٣ا٠حْادؿ از ٠یاف اةؼ٦ای ةاالی ؿؼقاف ؿؼش را ةاال آكرد ك ةا جْسب قکٜ جیؼق

 َا٦ؼ قغ.

 «؟ آق. ٥٣!گؼدد، ا٠ا چؼا ای٢ ٚغر ةاال٦ا دارد ةؼ ٠ی یکی از کی٢»زیؼ ٝب گ٘ث: 

١٦گی ٠ت٨٧ت ة٥ آف کی٢ ظیؼق قغ٣غ ک٥ درؿث از ٠یاف ظ٨ٌط آجف جیؼ٦ای ک٨ج٥ٝ٨ ٦ا ة٥ دیغرؿكاف 

 رؿیغق ة٨د.

 «پؼی٢!»ٝیٖ ةا كصكث گ٘ث: 

ف ة٥ ًؼؼ کی٢ ک٨چ٨ٝ٨ درظحاف قکـح٥ ای را ک٥ ٣كاف ٠ی داد ةٛی٥ کسا ٗؼكد آ٠غق ا٣غ، دیغ. پؼكاز ک٤ا

٦ای ک٨چکف را ةا ةی صاٝی ة٥ ٦ٟ ٠ی زد. ٝض٥ُ ای ةْغ، مغای ٗؼیاد ة٤ٞغی صاکی از آ٣سا آ٠غ، ةاؿ
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ای از ةاالی ک٦٨ـحاف ة٥ گ٨ش رؿیغ. چیؽی داقث ة٥ ؿؼّث از ٨٦ا پایی٢ پیؼكزی ك ؿپؾ قٞیک ظ٤غق

 کؼد.اٗحاد. ای٢ پؼی٢ ة٨د ک٥ داقث ةا جیؼی در ؿی٥٤ ؿ٨ٛط ٠ی٠ی
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 فصل وٍ

 ترس

 

کكیغ٣غ، از معؼق ٦ا پایی٢ پؼیغ٣غ ك ة٥ ؿؼّث ة٥ ًؼؼ ٝیٖ، ةاردا ك زاؿ١ی٢ ک٥ از كصكث ٗؼیاد ٠ی   

کؼد. ةاؿ ٦ایف زیؼش ٠چا٥ٝ قغق ٠ض٥ً٨ ةاز رٗح٤غ. پؼی٢ ركی ز٠ی٢، ک٤ار ركدظا٥٣ اٗحادق ة٨د ك جٛال ٠ی

 زد.ج ٠یة٨د ك مغا٦ای ک٨جاق ٟٔ ا٣گیؽی از ظ٨د ةیؼكف ٠ی داد. در چك١ا٣ف، درد ٨٠

جیؼی ک٥ ؿی٥٤ اش را ؿ٨راخ کؼدق ة٨د، ٚتال از زا در آ٠غق ك اٗحادق ة٨د. زای زظٟ ک٨چک ة٨د. ا٠ا ؿ١ّی 

ک٥ ركی جیؼ ة٨د ة٥ ؿؼّث ١ّٜ کؼدق ك جٛؼیتا ١ّٜ كصكح٤اکف را ا٣ساـ دادق ة٨د. چك١اف دردآ٨ٝد پؼی٢ 

 ةـح٥ قغ.

 «-ةچ٥ اص١ٙ! زاؿ١ی٢ آف»ةاردا ٔؼٔؼ کؼد: 

ا٠ا زاؿ١ی٢ ٚتال ک٨زق ک٨چک را از دكر گؼد٣ف در آكردق ك « -قیؼق صیات»ٗؼیاد زد:  ك ٝیٖ ١٦ؼ٠اف

داقث آف را ركی ؿی٥٤ کی٢ ک٨چ٨ٝ٨ ٠ی ریعث. آظؼی٢ ٌٚؼات ًالیی قیؼق صیات ؿ٨ؿ٢ ٦ا را ركی 

 ٥٣ ةیكحؼ.-زظٟ ریعث. ؿ٥ ٌٚؼق

اگؼ ای٢ ٠ٛغار کاٗی : »زاؿ١ی٢ ک٨زق را جکاف داد جا ٣كاف د٦غ ک٥ چیؽی ج٨ی آف ٣یـث ك زیؼ ٝب گ٘ث

آق، جن٨ر ٠ی »د٣غاف ٦ایف را از ظكٟ ة٥ ٦ٟ ؿاییغ ك گ٘ث: « آیغ.٣تاقغ، کاری دیگؼی از دؿح١اف ةؼ ١٣ی

آكر٣غ؟ آ٧٣ا ک٥ ٠ی دا٤٣غ اك ای٤سا ؿ٨ٛط ٠ی ک٤غ، زایی ک٥ ک٤٤غ ک٥ ةا قٞیک ة٥ ای٢ کی٢ چ٥ ة٥ دؿث ٠ی

 «ک٤٤غ؟دؿحكاف ة٥ اك ١٣ی رؿغ. پؾ ٗٛي ةؼای ٝػت کكحار ٠ی

ٝیٖ ؿؼ پؼی٢ را در ةٕٜ گؼٗث ك اك را مغا زد، ١٦اف ٨ًر ک٥ در ز٤گٜ ٦ای ؿک٨ت ةاردا را مغا کؼدق 

ة٨د. ١٦اف ٨ًر ک٥ زاؿ١ی٢ کؼی را در ؿؼ را٦كاف ة٥ دریاچ٥ اقک مغا کؼدق ة٨د. ١٦اف ٨ًر ک٥ ظ٨دش 

زاف ؿ٥  –کؼدق ة٨د  را در ق٧ؼ ٨٠ش ٦ا مغا کؼدق ة٨د٣غ. قیؼق صیاجی ک٥ زاؿ١ی٢ ٠غت ٦ا ٚتٜ، ز١ِ

 داد؟٣٘ؼ را ٣سات دادق ة٨د. آیا یک زاف دیگؼ را ٦ٟ ٣سات ٠ی
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پؼی٢ جکاف ظ٨رد. ١٦ی٢ ک٥ زظٟ ک٨چک ركی ؿی٥٤ اش قؼكع ة٥ ةـح٥ ك ٣اپغیغ قغف کؼد. ةاردا ٣٘ـف 

 را در ؿی٥٤ صتؾ کؼد.

 «٢٠ اٗحادـ؟»چك١اف پؼی٢ ةاز قغ. پٞک زد، ةا جْسب رك ة٥ ةاال، ة٥ ٝیٖ ٣گاق کؼد ك پؼؿیغ: 

ك دیغ ک٥ پؼی٢ ظ٨د را ز١ِ کؼد. ٝیٖ ة٥ ظ٨د « ک٤ی؟پؼی٢، ای٤سا چ٥ کار ٠ی»ٝیٖ ةا ّنتا٣یث ٗث: 

٤ْٝث ٗؼؿحاد. چ٨ف ٠ح٨ز٥ قغ ک٥ ةاز ة٥ داـ اٗحادق ك گػاقح٥ اؿث ک٥ جؼس ك آؿ٨دگی اك را ة٥ ّنتا٣یث 

کؼدق ة٨د، ك ٝیٖ جن١یٟ گؼٗح٥ ة٨د  ةکكا٣غ. ةاردا، ز٠ا٣ی ٥٣ چ٤غاف دكر، چ٤ی٢ کاری را در ق٢ ٦ای ركاف

 ک٥ ٦ؼگؽ چ٤ی٢ کاری ٣ک٤غ. ةا اظٟ ا٣غیكیغ ک٥ چ٥ ٚغر ٦ٟ ة٥ جن١ی١ف ١ّٜ کؼدق اؿث!

٠حاؿٟ٘، پؼی٢. دٟٝ ١٣ی ظ٨اؿث داد ةؽ٣ٟ. ا٠ا ظیٞی ةؼایث جؼؿیغیٟ. ج١اـ ای٢ راق را »ةا ٝض٢ آرا٠ی گ٘ث: 

 «ج٧٤ایی پؼكاز کؼدی؟

د٣تاٝحاف آ٠غـ. ًاٚث ٣غاقحٟ »٣گاق ٠ی کؼد، ة٥ جاییغ ؿؼ جکاف داد ك گ٘ث: پؼی٢ ک٥ ٨٤٦ز ةا ٣گؼا٣ی اك را  

 «قا٣ؾ دیغف ک٦٨ـحاف را از دؿث ةغ٦ٟ.

گؼٗث. قغ ك زاف ٠یجؼ ٠یة٥ ٠ض٥ً٨ دكر ك ةؼش ٣گاق کؼد ك ٠ض٨ ٤٠ُؼق آ٣سا قغ. مغایف ٦ؼ ٝض٥ُ ٨ٚی

ا٠ؼكز ةٛی٥ آف ٚغر ؿؼیِ پؼكاز کؼد٣غ  ٦ا، ٣ؽدیک ق١ا ظ٨اةیغـ. ا٠ادر اؿحؼاصحگاق کی٢»ةا ظ٨قضاٝی گ٘ث: 

 «-ک٥ ّٛب اٗحادـ. ظیٞی ظیٞی ظـح٥ ة٨دـ. ك ةْغ اةؼ٦ا آ٠غ٣غ ك ٢٠ گٟ قغـ. ةْغ

اش را چ٤گ زد. ةْغ پایی٢ را ٣گاق کؼد ك كٚحی دیغ ادؼی از زظ١ی چك١ا٣ف از كصكث گكاد قغ. ؿی٥٤

 «صح١ا یک ركیا ة٨دق.-اـ. ا٠ا ٗکؼ کؼدـ زظ١ی قغق»ق٨د، ٣٘ـف ة٤غ آ٠غ ك آ٦ـح٥ گ٘ث: دیغق ١٣ی

ركیا ٣ت٨دق. ج٨ زظ١ی قغی. ا٠ا ٠ا ٠ْس٣٨ی داقحیٟ ک٥ »١٦ـ٘ؼاف ة٥ یکغیگؼ ٣گاق کؼد٣غ. ٝیٖ آراـ گ٘ث: 

 «ج٨ را در٠اف کؼد.

ات ج٨ را، ک٥ ج٧٤ا ةچ٥ قاف ٦ـحی، از دؿث ةغ٤٦غ، چ٥ آ٠غی، پؼی٢. اگؼ ٚتی٣٥ٞتایغ ٠ی»ةاردا ٔؼ ٔؼ کؼد: 

 «کار ک٤٤غ؟

ة٤ٞغ قغ ك ة٥ اًؼاؼ ٣گاق کؼد ك ١٦چ٤اف « دا٣ٟ ک٥ ٣تایغ از ةی٢ ةؼكـ.٠ی»ا اّح١اد ة٥ ٣٘ؾ گ٘ث: پؼی٢ ة

ایٞـا کساؿث؟ ك ٠ؼی٢ ك ةؼك٣ا؟ اگؼ ٠ؼا ةتی٤٤غ، صـاةی جْسب ٠ی »ک٥ ةاال ك پایی٢ ٠ی پؼیغ پؼؿیغ: 

 «ک٤٤غ! ٗکؼ ١٣ی ک٤٤غ ٢٠ ةح٨ا٣ٟ چ٤ی٢ ٠ـاٗحی را پؼكاز ک٤ٟ.

 اب ق٨د، ة٥ آف ؿ٨ی ٧٣ؼ پؼیغ ك ٗؼیاد ز٣اف الة٥ الی درظحاف ة٥ راق اٗحاد.ةغكف ای٤ک٥ ٤٠حُؼ ز٨
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دا٣غ ک٥ آ٧٣ا رٗح٥ ا٣غ. ةغكف قک ا٣حُار داقح٥ ةا آ٧٣ا ة٥ ظا٥٣ ١٣ی»ةاردا زیؼ ٝب ة٥ زاؿ١ی٢ ك ٝیٖ گ٘ث: 

 «ةؼگؼدد. ة٥ ج٧٤ایی ٦ؼگؽ ١٣ی ج٨ا٣غ را٦ف را پیغا ک٤غ. صاال ةا اك چ٥ کار ک٤یٟ؟

 «٠ست٨ر اؿث ةا ٠ا ةیایغ.»گ٘ث:  زاؿ١ی٢ آراـ

 «كٝی ظیٞی ظٌؼ٣اؾ اؿث!»ٝیٖ ج٨ویش داد: 

ظ٨دش جن١یٟ گؼٗث ک٥ ة٥ ای٤سا ةیایغ. پؾ ةایغ ةا ٠كکالت ك »زاؿ١ی٢ قا٥٣ ٦ایف را ةاال ا٣غاظث: 

ک٤٤غ. ا٠ا ٦ا اك را ٨ٝس کؼدق ا٣غ ك ٠ذٜ یک ةچ٥ ک٨چ٨ٝ٨ ةا٦اش رٗحار ٠یظٌؼاجف ٦ٟ ركة٥ رك ق٨د. کی٢

 «یگؼ ةچ٥ ک٨چ٨ٝ٨ ٣یـث. ک٨چک ٦ـث، ا٠ا ٣اج٨اف ٣یـث. ١٠ک٢ اؿث ة٥ درد٠اف ةع٨رد.اك د

زاؿ١ی٢ ة٥ ًؼؼ پؼی٢ اقارق کؼد ک٥ در ركدظا٥٣ ةاال ك پایی٢ ٠ی پؼیغ ك ٠عؼكط ٦ا ك ةؼگ ٦ا را از قاظ٥ 

٠یاف  ظ٨رد. کی٢ ک٨چ٨ٝ٨ ٗىای كؿیْی را درک٤َغ ك ةا كِٝ ٠ی٦ای ظٟ قغق درظحاف ة٨ال٣گ ركی ٧٣ؼ ٠ی

 ظار٦ا ةاز کؼدق ة٨د.

 «-ج٨ا٣غ ک١ک١اف ک٤غ. راق درؿث ک٤غ. اگؼ ٧٣ؼ را د٣تاؿ ک٤یٟةی٤یغ؟ ٠ی٠ی»زاؿ١ی٢ گ٘ث: 

صؼٗف را ٦ٟ ٣ؽ٣یغ! ٢٠ ٠عاٟٝ٘ ک٥ یک ةچ٥ یکغ٣غق ك ٝستاز، ک٥ »ةاردا ةا ٝض٤ی ٚاًِ ٠یاف صؼؼ اك پؼیغ: 

 «ک٤غ، ةاری ة٥ دكقٟ ةاقغ. دكجا ةؼایٟ کاٗی اؿث.٣یؼكیف ةیكحؼ از ّٛٞف کار ٠ی

ا٠ا در و٢١ ٝتع٤غی ٦ٟ ٣ؽد.  -ٚتال یک ةار ر٣سیغق ة٨د -ٝیٖ از ای٢ ق٨ظی جٞط ر٣سكی ة٥ دؿ ٣گؼٗث

 ٗکؼِ ةؼدف پؼی٢ ة٥ ک٦٨ـحاف، ةؼای اك ١٦اف ٚغر ٣اظ٨قای٤غ ة٨د ک٥ ةؼای ةاردا.

 اریک قغق ة٨د. ٨٦ا ٔٞیٍ ك ؿ٤گی٢ ة٨د.رّغ ةاالی ؿؼقاف ٔؼیغ. در آف ٠ض٥ً٨ کٟ درظث، ٨٦ا ج

٣اگ٧اف ةؼزا ظكکف زد ك ؿؼش را « -ٚتٜ از ٦ؼکاری، ةایغ ؿؼپ٤ا٦ی پیغا ک٤یٟ. ج٨ٗاف»زاؿ١ی٢ گ٘ث: 

 ة٥ ؿ٨یی ظٟ کؼد. ةا دٚث گ٨ش داد.

ةْغ ٠ح٨ز٥ قغ ک٥ مغای ٧٣ؼ ة٤ٞغجؼ قغ. مغا ٦ؼ ٝض٥ُ قغیغجؼ ٠ی قغ. در آف « چ٥...؟»ٝیٖ آراـ گ٘ث: 

ا٠ا « ؿیٜ؟»ا چ٤اف ة٨د ک٥ ا٣گار آب ة٥ ًؼؼ آف ٠ض٥ً٨ ٦س٨ـ ٠ی آكرد. صیؼت زدق ٗکؼ کؼد: ٝض٥ُ، مغ

 ؟-آ٠غ. چ٨ٌر٨٤٦ز ک٥ ةاراف ٣تاریغق ة٨د ك در و٢١ مغا از پایی٢ جپ٥ ٠ی

آ٣گاق، كٚحی پؼی٢ را دیغ ک٥ كؿي ٧٣ؼ ؿاکث ایـحادق ة٨د ك ٦ؼاؿاف ة٥ ز٧ث مغای ٦س٨ـ آب ظیؼق ٣گاق 

 «پؼی٢، ةؼك ةیؼكف! ةؼك ةیؼكف!»را ٗؼا٨٠ش کؼد. ٗؼیاد زد: کؼد، ٥١٦ چیؽ ٠ی
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پؼی٢ زیٕی کكیغ ك ٣ی١ی ةاؿ ز٣اف ك ٣ی١ی ةا ز٧ف، ة٥ ک٤ارق ٧٣ؼ پؼیغ. در ١٦اف ٝض٥ُ، مغای ٔؼقی 

آ٠غ ك چیؽی كصكح٤اؾ ة٥ قکٜ ا٣ـاف، ا٠ا ةؼاؽ ك ُّیٟ، پیف چك١كاف َا٦ؼ قغ؛ درؿث ١٦اف زایی 

ؼكد آ٠غ ك ةا ٗام٥ٞ ای ٨٠یی از ک٤ارش رد قغ. آف ٨٠ز٨د كصكح٤اؾ از ک٥ کی٢ ک٨چ٨ٝ٨ ایـحادق ة٨د ٗ

دیغ زایؽق اش اك را ٗؼیب دادق اؿث، ةا ّنتا٣یث ٔؼٔؼ کؼد، دكر ظ٨د چؼظیغ ك ؿؼ جؼؿ٤اکف را ای٤ک٥ ٠ی

 ةاال آكرد.

 «راؿ!كِ»ةا مغایی ٝؼزاف از كصكث، ج٨ٞج٨ٞظ٨راف ّٛب رٗث ك از ٧٣ؼ دكر قغ: « كِراؿ!»پؼی٢ زیٓ کكیغ: 

ٝیٖ ١٦ی٢ ک٥ دؿث ة٥ ق١كیؼ ةؼد، ظ٨ف در رگ ٦ایف دكیغ. ٗٞؾ ٦ای ٠ار ٠ا٤٣غ كراؿ، ک٥ ًؼح راق راق 

درظكیغ. ١٦ٛغ ةاردا ة٨د، كٝی پ٤٧ای ؿتؽ کٟ ر٣گ ك زرد داقح٤غ، ظن١ا٥٣ در ٨٣ر وْیٖ ز٤گٜ ٠ی

٦ایی غرج٤١غ ک٥ ة٥ پ٤س٥ةغ٣ف دك ةؼاةؼ اك ة٨د، ةا قا٥٣ ٦ای ظ١یغق ك ی٨ٕر، دـ قالؽ ٠ا٤٣غ ك ةازك٦ایی ٚ

قغ. ا٠ا كصكح٤اؾ جؼی٢ چیؽ ای٢ ٨٠ز٨د آف ة٨د ک٥ ا٣گار چ٧ؼق ١٦چ٨ف چا٦٨ٚایی ظ١یغق ٤٠ح٧ی ٠ی

 ٗٛي ج٨دق ای گ٨قث ٤ٞٚت٥ ٗٞؾ دار، ةغكف چكٟ، د٠اغ یا د٦اف.-٣غاقث

گ٨قث  ٦ایف را ةاز کؼد ك ٚؼ٠ؽی د٦ا٣ف ١٣ایاف قغ، آف ج٨دقآ٣گاق، آف ٨٠ز٨د ٔؼیغ. ١٦ی٢ ک٥ آركارق

قکاؼ -١٦چ٨ف ٠ی٨ق ای ک٥ ٤٠٘سؼ ق٨د، از كؿي ة٥ دك ٣یٟ قغ. ١٦اف ٝض٥ُ چك١ا٣ف ٦ٟ آقکار قغ

٦ایی ة٥ ر٣گ ٣ار٣سی ؿ٨زاف ک٥ از ٠یاف ةؼآ٠غگی ٦ا ك چی٢ ٦ای ٠ضاٍٗ ةؼؽ ٠ی زد. ةا یک صؼکث، از 

 ٧٣ؼ ةیؼكف پؼیغ ك ركی ؿاصٜ ٗؼكد آ٠غ.

ای پا، ؿٟ ٦ای قکاٗح٥ ای دارد ک٥ در ز٠ی٢ ٣ؼـ ك صاال ٝیٖ ٠ی ج٨ا٣ـث ةتی٤یغ ک٥ آف ٨٠ز٨د ة٥ ز

ج٨ا٣ـح٤غ ةغ٣ی ة٥ آف ١ُّث را ٣گ٥ ٤١٣اؾ ٗؼك ٠ی رٗح٤غ. َا٦ؼا آف ؿٟ ٦ا چ٤اف َؼیٖ ة٨د٣غ ک٥ ١٣ی

 دار٣غ. ا٠ا ١٦ی٢ ک٥ آف ٨٠ز٨د ٔؼیغ ك ة٥ ز٨ٞ پؼیغ، ٝیٖ ای٢ ٗکؼ را از ذ٤٦ف ةیؼكف را٣غ.

ٔؼیغ، ٦یچ ذٜ ركز ركق٢ ة٨د. ة٥ رّغی ک٥ ةاالی درظحاف ٠یآف ٦ی٨ال ٠اقی٢ کكحار ة٨د. ای٢ ٨٠و٨ع ٠

 ج٨ز٧ی ٣غاؿث. چكٟ آف ا٦ؼی٢١ ة٥ پؼی٢ دكظح٥ قغق ة٨د.

 «پؼی٢! ةع٨اب ركی ز٠ی٢!»ةاردا ٔؼیغ:  

پؼی٢ كصكث زدق ك ة٥ اًاّث ظ٨د را ركی ز٠ی٢ پؼت کؼد ك در ١٦ی٢ ٤٦گاـ، جاكٝی از ةاالی ؿؼش 

 گػقث ك ة٥ ًؼؼ كراؿ رٗث.

جاكؿ را ةا ج١اـ ٣یؼك پؼجاب کؼدق ة٨د. ا٠ا آف ٨٠ز٨د ةا ؿؼّث صیؼت آكری ک٤اری ز٧یغ ك جاكؿ ةغكف ةاردا 

 آ٣ک٥ آؿیتی ة٥ اك ةؽ٣غ ةا درظحی ةؼظ٨رد کؼد ك ؿّٟ آف ٌٚؼق ٌٚؼق ركی ز٠ی٢ زاری قغ.
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٨د، گیؼیف درؿث ةٝیٖ ةا كصكث دیغ ک٥ ةاردا ٤ْٝث ک٤اف آظؼی٢ جاكؿ ١٦ؼاق ظ٨د را پؼجاب کؼد. ٦غؼ

٦ای ةؽرگی در ز٠ی٢ ٦ایف ؿ٨راخا٠ا دكةارق آف ٨٠ز٨د درؿث ة٥ ٨٠ِٚ ک٤اری ز٧یغ ك در صاٝی ک٥ ؿٟ

 جؼ ة٨د.کؼد٣غ، در زای دیگؼی ٗؼكد آ٠غ؛ زایی ک٥ از پؼی٢ دكر، ا٠ا ة٥ ةاردا ٣ؽدیکص٘ؼ ٠ی

ظ٨اؿث مغایف ٠یٝیٖ پؼی٢ را دیغ ک٥ ةا جٛال دكر قغ ك ظ٨د را ج٨ی ٧٣ؼ ٜٚ داد. آ٣سا در ا٠اف ٣ت٨د! 

ظ٨اؿث ج٨ز٥ آف ٨٠ز٨د ة٥ پؼی٢ زٞب ق٨د. آف كٚث، ١٦ی٢ ک٥ جؼدیغ کؼد، ک٤غ ک٥ ٗؼار ک٤غ، ا٠ا ١٣ی

٠ح٨ز٥ قغ ک٥ كراؿ ٥١٦ چیؽ را درةارق کكح٢ کی٢ ک٨چ٨ٝ٨ ٗؼا٨٠ش کؼدق اؿث. ٤٦گا٠ی ک٥ كراؿ ةؼگكث 

-ق٨د، چك١اف ٣ار٣سی ر٣گف ٠یآ٠غ، ركدر رك جا ةا ٠ؼدی ک٥ صاال از ٣ُؼ اك دق٢١ امٞی ة٥ صـاب ٠ی

ؿ٨ظث. ٦ی٨ال ةا کـی ركة٥ رك ٠ی قغ ک٥ ؿْی کؼدق ة٨د ةا ؿّٟ ٣گ٧تا٣اف ظاکـحؼی اك را ةکكغ؛ ٠ؼدی 

 ک٥ صاال ق١كیؼ ة٥ دؿث، ٠ٛاةٞف ایـحادق ة٨د.

د٦اف ةی ٝب آف ٨٠ز٨د ة٥ ٣یكع٤غ ٤ٝ٨٦اکی ةاز قغ. پ٤س٥ ٦ایف را پیف آكرد ك ةاردا را ة٥ ٠تارزق د٨ّت 

 کؼد.

 

 فصل دٌ

 مبارزٌ

ةاردا در زای ظ٨د ایـحاد. ٠ی دا٣ـث ک٥ ةؼگكح٢، ک٤ار رٗح٢ یا ةؼكز ٦ؼگ٥٣٨ جؼؿی ٗاز٥ْ آ٠یؽ اؿث.    

٦ا در کؼد. ةٛی٥ جاكؿپكث ؿؼش، ٝیٖ ك زاؿ١ی٢ ة٥ یکغیگؼ ٣گاق کؼد٣غ. آف ٨٠ز٨د ٠ذٜ ةؼؽ صؼکث ٠ی

ای ٣غاقح٤غ. ج٧٤ا ز٨د ایـحادق ة٨د، ٗایغقک٥ٝ٨ زاؿ١ی٢ ة٨د٣غ ك جا ز٠ا٣ی ک٥ ةاردا ةی٢ زاؿ١ی٢ ك آف ٨٠

 ا٠یغش ای٢ ة٨د ک٥ ةغكف دیغق قغف ة٥ ک٤اری ةعؽد.

٦ای آف كراؿ ةغكف ٦یچ ٦كغاری ص٥ٞ١ کؼد. ق١كیؼ ةاردا ة٥ دٗاع در ٨٦ا ة٥ صؼکث در آ٠غ ك پ٤س٥

کؼد ك ةا چ٤اف ٨٠ز٨د ةا ةؼظ٨رد ة٥ ٨ٗالد درظكاف مغا کؼد. ةاردا چؼظیغ ك ی٨رش ةؼد. ای٢ ةار كراؿ دٗاع 

 ٠كث ٚغرج٤١غی ة٥ پ٤٧ای ق١كیؼ وؼة٥ زد ک٥ ةاردا ج٨ٞج٨ٞ ظ٨رد.

ٝیٖ ک٤ار دكؿحف پؼیغ ك ق١كیؼش را ةاال ةؼد. كراؿ ةا روایث، زیؼ ٝب چیؽی گ٘ث. دك دق٢١ صحی از 

 یکی ة٧حؼ اؿث. ٠غت ٦ای ٨ًال٣ی ة٨د ک٥ ٣س٤گیغق ة٨د ك اك را ةؼای ز٤گیغف ةار آكردق ة٨د٣غ.
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٦ایف ج٤گ قغق ة٨د. دٝف ةؼای قادی ٣تؼد ك ٗؼیاد٦ای دق٢١ِ قکـث ؿح٘ادق از ٧٠ارتدٝف ةؼای ا

-قغ٣غ جا از ٧٣ؼ آب ة٨٤ق٤غ، ةا آ٣ک٥ زیٓ ٠ی٦ا، ٤٦گا٠ی ک٥ ظٟ ٠یظ٨ردق ج٤گ قغق ة٨د. رة٨دف ک٨ج٥ٝ٨

ی٢ ا-ظ٨رد٣غ، ٦یچ ٝػجی ٣غاقث. زا ظاٝی دادف ةؼای جیؼ٦ا ظیٞی آؿاف ة٨د. ا٠ا ای٢کكیغ٣غ ك ككؿ ٠ی

 ٠تارزق ظ٨فِ ؿؼدش را گؼـ کؼد.

كراؿ ٔؼش ک٤اف ة٥ ًؼؼ ٦ؼدك ق١كیؼ پؼیغ، ة٥ آؿا٣ی آ٧٣ا را ةا وؼة٥ ای دكر کؼد ك آف دك ٨٠ز٨د 

جؼ را٣غ. ق١كیؼ٦ا دكةار در پ٨ؿث زرق دارش ٗؼك رٗح٤غ. ا٠ا اك امال وْیِٖ ق١كیؼ ة٥ دؿث را ّٛب ك ّٛب

کؼد ؿؼش قیؼز٥ ٠ی زد ك ةا ٨٣ؾ جیؽش ة٥ اك ص٥ٞ١ ٠ی ج٨ز٥ ٣کؼد. صحی ة٥ پؼ٣غق ؿیا٦ی ٦ٟ ک٥ ةاالی

 ك ؿپؾ چؼخ ٠ی زد جا دكةارق قیؼز٥ ةؽ٣غ، ج٨ز٧ی ٣غاقث.

جؼؿیغ. ذ٤٦ف ٤٠اؿب چ٤ی٢ اٗکاری ٣ت٨د یا در كاِٚ ٤٠اؿب جؼؿیغ، از ٠ؼگ ٦ٟ ١٣یكراؿ از درد ١٣ی

اقغ دق٢١ ة٥ صـاب ای٤ک٥ ٦ؼ ٨٠ز٨دی را ک٥ از ز٤ؾ ظ٨دش ٣ت-٦یچ ٗکؼ دیگؼی ٣ت٨د، ٠گؼ یک چیؽ

 ٧٠ٟ ٣ت٨د کسا.-آكرد، ةا اك ةس٤گغ ك قکـحف ةغ٦غ. در كرزقگاق ؿای٥ ٦ا یا در ای٤سا

٦ا. ای را ةاظح٥ ة٨د. ا٠ا ای٢ ٠اؿ ؿاؿ ٦ای ةـیار دكر ة٨د ك در ؿؼز٠ی٢ ؿای٥ٗٛي یک ةاردر ١ّؼش ٠تارزق

ؼش یک٥ ك ج٧٤ا ك ؿؼگؼداف در آكرد. ٦ی٢ ٨ًر جْٛیتی را ک٥ ة٥ ظاًكراؿ دیگؼ آف قکـث را ة٥ یاد ١٣ی

 ای٢ ٠ضٜ ر٦ا قغق ة٨د.

٦ای ٗؼؿ٨دق آكرد. ٠غت ٦ا ٚتٜ، اؿحع٨اف٣گ٧تا٣ا٣ی را ک٥ اك را ١٦ؼا٦ی کؼدق ة٨د٣غ، دیگؼ ة٥ ظاًؼ ١٣ی

 آ٧٣ا زیؼ ز٠ی٢ ز٤گٜ ٗؼكرٗح٥ ة٨د.

ی ٠ا٣غق ة٨د. اش ةاٚص٥ٛٞ ای ٨ٗالدی ک٥ از پكث گؼد٣ف آكیؽاف ة٨د، ج٧٤ا چیؽی ة٨د ک٥ از ز٣غگی گػقح٥

 آف ص٥ٛٞ، ك ٣یاز ة٥ کكح٢.

دیغ ک٥ دق٢١ ؿ٨ـ، دظحؼ ک٨چکی ک٥ ظ٤سؼی در یک دؿث ك ؿّٟ ٣گ٧تا٣اف را در دؿث دیگؼ داقث، 

ركد. آف دظحؼ ظیاؿ داقث از ک٤ار یا از پكث ص٥ٞ١ ک٤غ ك ک٤اری ٠یآ٦ـح٥، پكث دیگؼاف صؼکث ٠ی

اس كراؿ ٠ح٨ز٥ ١٦ـ٘ؼا٣ف اؿث ك ة٥ اك ج٨ز٥ آ٠غ. ٗکؼ ٠ی کؼد ص٨ک٤غ. ةا اصحیاط ك آ٦ـح٥ پیف ٠ی

 رٗث.١٣ی ک٤غ. ا٠ا اك در اقحتاق ة٨د. ة٥ زكدی ة٥ ؿؼأف ٠ی

جؼ ٣اگ٧اف كراؿ از زا ز٧یغ، ةا پ٤س٥ اش ة٥ آ٧٣ا وؼة٥ زد ك در ک١اؿ روایث دیغ ک٥ ق١كیؼزف ک٨چک

ذ٤٦ف ز٣غق کؼد. ظ٨ف ج٨ٞج٨ٞ ظ٨رد. ك ة٨ی ظ٨ف ؿؼخ ك جازق را صؾ کؼد. آف ة٨ ظاًؼات ٠ت١٧ی را در 

 ٦ا رٚیٙ ك جٞط ة٨د، ٠ذٜ آب ٠ا٣غق ك ؿتؽ. ای٢ ة٨ ة٧حؼ ة٨د، ظیٞی ة٧حؼ.ک٨ج٥ٝ٨
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جؼ ة٨د. صاال از ةٛی٥ دكر قغق ة٨د. کسا ة٨د؟ كراؿ یکی از چك٧١ای ک٤اریف را ةاز دظحؼؾ ک٥ از ٥١٦ ک٨چ

ؼ گ٨ش ٦ا ٗؼك رٗح٥ کؼد. چكٟ ٦ای ک٤اری ک٥ ١ّیٛا در قکاؼ ٦ای پ٨ؿث ٗٞؾ دارش، در ةاالی قکا

 دیغ٣غ، ا٠ا کارایی الزـ را داقح٤غ.ة٨د٣غ، ة٥ ظ٨ةی چك١اف ز٨ٞیی ١٣ی

کؼد. صاال كٚحف ة٨د ک٥ اك را ةکكغ. ةا آق ة٥ٞ، دظحؼؾ آ٣سا ة٨د. دؿحف را ةاال ةؼدق ة٨د ك ٦غؼ گیؼی ٠ی

 یک وؼة٥ د٠ف... آ٣سا!

ؼد، زیٓ کكیغ ك ٠ؼد ق١كیؼ ة٥ دؿث ک١٦ی٢ ک٥ دظحؼ اٗحاد، پؼ٣غق ؿیا٦ی ک٥ ةاالی ؿؼش پؼكاز ٠ی

دا٣ـث. اٝتح٥ ١٧ٗیغ، ا٠ا ٤ْ٠ی ای٢ یکی را ١٣یای ٠یزظ١ی ٗؼیادی کكیغ. یک ک٥١ٞ. كراؿ چ٤غ ک٥١ٞ

 كٚحی مغای آ٧٣ا را ق٤یغ، جؼس ك ا٣غك٦كاف را ١٧ٗیغ. كراؿ ٣یكع٤غ زد، ك د٦ا٣ف گ٨ش جا گ٨ش ةاز قغ.

صؼکث اٗحادق ة٨د ك جکاف ای، ؿاکث ك ةی١٦چ٨ف ٠ؼدق ا٠ا زاؿ١ی٢« زاؿ١ی٢!»ٝیٖ دكةارق ٗؼیاد زد: 

 ظ٨رد.١٣ی

٦ای كراؿ زا ظاٝی داد، ج٨ٞج٨ٞ ظ٨رد ك ّٛب رٗث، ك ةاردا ة٥ ٦كغار ٗؼیاد زد. ٝیٖ ة٥ ٨٠ِٚ از ٠ٛاةٜ پ٤س٥ 

اش صتؾ داد. ٣٘ؾ در ؿی٥٤ةا ز٠ی٢ ؿعث ةؼظ٨رد کؼد. جٛالک٤اف زا٨٣ زد. ؿؼش گؼك٠ب گؼك٠ب مغا ٠ی

 چکیغ. ة٥ زص١ث ج٨ا٣ـث ق١كیؼش را ٣گ٥ دارد.از زظٟ ة٤ٞغ ركی قا٥٣ اش ظ٨ف ٠یقغق ة٨د. 

ك ز٨ٞ پؼیغ. كٚحی كراؿ دكةارق ٦س٨ـ آكرد ك ةا ؿُٟ ٦ای ٠ؼگتارش ة٥ ٝگغ « ٝیٖ!»ةاردا ٣٘ؾ ز٣اف گ٘ث: 

 «ةؼك، ٝیٖ! ک١ؼة٤غ را از ای٤سا دكرک٢!»زدف کؼد، ةاردا، ٝیٖ را ةا وؼة٥ ای ة٥ ّٛب را٣غ ك گ٘ث: 

 «-ج٨را ج٧٤ا ١٣ی گػارـ ك زاؿ١ی٢:»ٝیٖ ٣٘ؾ ز٣اف گ٘ث 

گ٨یٟ ةک٢! ج٨ زظ١ی قغق ای. ةؼای ٦یچ کغا١٠اف کاری از دؿحث ةؼ کاری را ک٥ ٠ی»ةاردا كصكیا٥٣ ٔؼیغ: 

 «آیغ. ٗؼار ک٢! صاال!١٣ی

 .«ةا ّنتا٣یث چؼظیغ ك ةا ج١اـ ٚغرت، ةا ق١كیؼش ص٥ٞ١ کؼد ك كراؿ را ّٛب را٣غ؛ یک ٚغـ... دك..

٦ایی ک٥ از درظحاف ظؼد قغق ة٨ال٣گ ركی ز٠ی٢ ریعح٥ ة٨د. در ٝیٖ ةا درد قؼكع ة٥ ظؽیغف کؼد. جیٓ

ؿ٨زا٣غ. ة٥ زص١ث ركی پا ایـحاد ك چ٤غ ٚغ٠ی داد ك ٠یرٗث، آ٧٣ا را ظؼاش ٠یدؿث ٦ایف ٗؼك ٠ی

 ةؼداقث. ةْغ ج٨ٖٚ کؼد ك ركیف را ةؼگؼدا٣غ.

-کؼد، ؿؼاغ اك ٠یا پ٧٤اف قغف ٣ت٨د. كٚحی كراؿ کار ةاردا را ج١اـ ٠یٗؼار ةی ٗایغق ة٨د. زایی ةؼای رٗح٢ ی

آ٠غ. ة٧حؼ! ١ٌ٠ئ٤ا ٠ؼدف در ٠تارزق ة٧حؼ از آف ة٨د ک٥ ٨ٚز کؼدق ك در ٠یاف درظحاف ة٨ال٣گ ة١یؼد ك ٠یاف 

 جیٓ ٦ا ك ظار٦ا از پا در آیغ.
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ُؼق را ٣كاف داد. ةاردا ةا درظكف ٨٣ری ةؼای ٝض٥ُ ای ٠ض٥ً٨ را ركق٢ کؼد ك ةا كو٨ح ٤ٝ٨٦اکی آف ٤٠

 كراؿِ ٨ٔؿ پیکؼ ةؼاؽ ٣تؼد ٠ی کؼد. زاؿ١ی٢ ٦ٟ ةی صؼکث ركی ز٠ی٢ اٗحادق ة٨د. ك پؼی٢...

اش را در ٦ٟ کؼدق ٦ای ز٨ٞییگؼٗث، پ٤س٥پؼی٢ ةا چك١ا٣ی گكاد از كصكث، ة٥ زص١ث از ٧٣ؼ ٗام٥ٞ ٠ی

صیؼت زدق ٣گاق کؼد، پؼی٢ ةاؿ ٦ایف را ای ظؽق ة٤٘ف را ةی٢ آ٧٣ا ٠ی ٗكؼد. ١٦ی٢ ک٥ ٝیٖ ة٨د ك ج٨دق

 گك٨د.

آ٣گاق ٨٦ا ةا ٔؼش كصكح٤اؾ رّغ ٤٠٘سؼ قغ. ا٣گار ز٠ی٢ ٝؼزیغ. ةاردا جْادٝف را از دؿث داد ك ركی یک 

درظكیغ. ةا وؼة٥ ٠ضکِٟ ةازكی ج٤٠٨٤غش، زا٨٣ ٗؼكد آ٠غ. كراؿ ز٧یغ. چك١اف ٣ار٣سی ر٣گ قکاٗغارش ٠ی

٨ٗالد درظكاف در ٨٦ا چؼخ زد. یک ةار، دك ةار، ك دكر از دؿحؼس اك،  ق١كیؼ ٠ؼد را از دؿحف در آكرد.

 ركی ز٠ی٢ اٗحاد ك جی٥ٕ اش در ظاؾ ٗؼك رٗث. كراؿ ةا ٣یكع٤غ ٗیؾ ٗیـی کؼد ك آ٠ادق کكح٢ قغ.

٣اگ٧اف پؼی٢ ة٥ ًؼؼ ز٨ٞ ك ةاال ز٧یغ -ك ج٨ٞج٨ٞظ٨راف ز٨ٞ رٗث. ا٠ا پؼی٢« ةاردا!»ٝیٖ  ةا ٣گؼا٣ی ٗؼیاد زد: 

٨ًر ٨١ّدی، درؿث پكث گؼدف كراؿ ٗؼكد آ٠غ. ١٦اف زا چـتیغ ك ١٦چ٤اف ک٥ ة٥ قغت ةاؿ ةاؿ ك ة٥ 

 زد، پ٤س٥ ٦ای پؼ از ظؽق اش را دكر ؿؼ آف ٨٠ز٨د پیچیغ.٠ی

-٦ای كصكح٤اکف دكر ؿؼش، ک٥ صاال ؿؼجاؿؼ ة٤٘ف قغق ة٨د، جکاف ٠یكراؿ ٔؼیغ ك ج٨ٞج٨ٞ ظ٨رد. پ٤س٥

پا٦ای ّٛتی ٣یؼك٤٠غش ٗؼكد آ٠غ ك ١٦چ٤اف ک٥ ؿک٤غری ظ٨راف  ظ٨رد. پؼی٢ ة٥ ًؼؼ ّٛب ز٧یغ، ركی

 رٗث، پ٤س٥ ٦ایف را ک٥ ٨٤٦ز ة٤٘ف ة٨د، ٠ٛاةٞف ةاال ةؼد.ة٥ ّٛب ة٥ ًؼؼ ٧٣ؼ ٠ی

 «ةی٤غ!٦ا! ای٤سا ج٨ را ٠ی٥٣ پؼی٢! ٗؼار ک٢ ك ةؼك ةاالی درظث»ٝیٖ ٗؼیاد زد: 

 ا ّٛب ةؼد ك از ظكٟ ك درد زیٓ کكیغ.ا٠ا اك اقحتاق ٠ی کؼد. كراؿ ٦یچ چیؽ ١٣ی دیغ. اك ؿؼش ر

٦ا ج٨ی چكٟ ٦ا ك  ٦اؿث! ظؽقة٥ ظاًؼ ظؽق»قـث، ٦ٙ ٦ٙ کؼد: پؼی٢ ک٥ قحاب زدق پ٤س٥ ٦ایف را ٠ی

ز٣غ. آ٧٣ا ة٥ ٢٠ ک٤غ، ظؽق ة٤٘ف مغ٥٠ ٠یگ٨ش ٦ایف رٗح٥ اؿث! ظؽق ة٤٘ف! ظؽق ؿتؽ ٠ْاٝس٥ ٠ی

 !«گ٘ح٤غ! ةیكحؼ كٚث ٦ا ة٥ ٢٠ ٠ی گ٘ح٤غ ك صٛیٛث دارد

ةؼٚی درظكیغ ك ٔؼش قغیغ رّغ ة٥ گ٨ش رؿیغ. ؿپؾ، گ٨یی آؿ١اف از ٦ٟ قکاٗح٥ قغق ةاقغ، ةاراف 

ةاراف ؿعث ك یعی ١٦ؼاق ةا جگؼگ. ةاردا ةا جٛال ركی پا ایـحاد ك ج٨ٞج٨ٞظ٨راف ة٥  -قؼكع ة٥ ةاریغف کؼد

 ًؼؼ ق١كیؼش رٗث. كٚحی کؼی ؿؼاؿی٥١ زیٓ کكیغ، زاؿ١ی٢ ركی ز٠ی٢ جکاف ظ٨رد.

ا ةؼای كراؿ دیگؼ کاٗی ة٨د. اك ةا ٔؼش ةؼگكث ك ١٦ی٢ ک٥ پؼی٢ ة٥ ک٤اری پؼیغ، ک٨رک٨را٥٣ ج٨ی ٧٣ؼ ا٠

 اٗحاد ك قٞپ قٞپ ک٤اف از آ٣سا دكر قغ.
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ای ةاالی ٧٣ؼ ک١ی ةْغ، ١٦ـ٘ؼاف، ظـح٥ ك یط زدق جا ٠ٕؽ اؿحع٨اف، در پ٤اق ٔار ک٨چکی ک٥ در دؿ معؼق

ک٨ٗث. آ٧٣ا جن١یٟ گؼٗح٤غ آجف كف، جگؼگ گؽ٣غق، ةؼ ز٠ی٢ ٠یایساد قغق ة٨د، دكر ٦ٟ ٣كـح٤غ. ةیؼ

 ركق٢ ک٤٤غ، ا٠ا جا صغی ک٥ گؼـ ق٣٨غ. ك اٝتح٥ ٦یچ کغاـ از ای٢ ٨٠و٨ع قکایحی ٣غاقح٤غ.

ةؼد جا آف را ركق٢ ک٤غ، گ٘ث: ٗکؼ کؼدـ دیگؼ کار٠اف ج١اـ اؿث. آف ةاردا ک٥ ٠كْٞی را در آجف ٗؼك ٠ی

 «، دؿث ةؼ ١٣ی داقث. ٝیٖ، ةازكیث چ٨ٌر اؿث؟کكثزا٨٣ر جا ٥١٦ ٠ا را ١٣ی

ركی ز٠ی٢ دراز کكیغق ك ة٥ ک٥ٝ٨ اش جکی٥ دادق ة٨د. ةازكی زظ١ی اش را « ظیٞی ة٧حؼ اؿث.»ٝیٖ گ٘ث: 

ای ظؽق ؿتؽ ة٨د ک٥ از ركدظا٥٣ ک٤غق ك ةا چیؽی قتی٥ ةا٣غ ؿتؽ پیچیغق ة٨د٣غ. ا٠ا در كاِٚ آف ةا٣غ، دؿح٥

٦ای كصكح٤اکف ةازكیف ةـح٥ ة٨د٣غ. ٝیٖ ک٥ جادیؼ ظؽق را ركی كراؿ ك جاكؿ آف را ةا پیچک ٠ضکٟ ة٥ دكر

را ركی پ٤س٥ ٦ای پؼی٢ دیغق ة٨د، اةحغا ٠ایٜ ٣ت٨د از آف اؿح٘ادق ک٤غ. ا٠ا پؼی٢ ة٥ اك ا١ًی٤اف دادق ة٨د ک٥ 

ظؽق ؿتؽ ٚغرت ق٘اةعكیِ قگ٘ث ا٣گیؽی دارد ك ةؼای داةث کؼدف صؼٗف، از آف ة٥ پ٨ؿث ؿ٨ظح٥ اش 

 اٝیغق ك از زاؿ١ی٢ ظ٨اؿح٥ ة٨د جا ركی آف را ٠ضکٟ ةت٤غد.٠

كٚحی ةاردا ٠كْٞف را ةاالجؼ ةؼد جا ٠ض٥ً٨ را ركق٢ ک٤غ، ؿای٥ ٦ای ٝؼزا٣ی ركی دی٨ارق ٦ای ٔار اٗحاد. 

٦ا زد٣غ. ک٨ج٥ٝ٨ق٤یغـ ک٥ دیگؼاف درةارق ظؽق ٦ای ؿتؽ ك ة٤٘ف صؼؼ ٠یةیكحؼ كٚث ٦ا ٠ی»پؼی٢ گ٘ث: 

٦ا ک٥ در ركزگاراف ٚغیٟ ة٥ دؿث كراؿ زظ١ی ک٤٤غ، ك کی٦٢ایكاف از آ٧٣ا اؿح٘ادق ٠یةؼای در٠اف زظٟ

ق٨د ك ظیٞی در آب کؼد٣غ. ظؽق ٗٛي كٚحی پیؼ ٠یقغ٣غ، ٦ٟ ةا اؿح٘ادق از ظؼق ؿتؽ ٣سات پیغا ٠ی٠ی

-٠یپ٨قا٤٣غ، آف كٚث ة٤٘ف ك چـت٤اؾ ٦ایی ٠ی اٗحغ ک٥ ٧٣ؼ را ٠یظ٨رد، كٚحی زیؼ ٝت٥ معؼقظیؾ ٠ی

٠ا٤ٝغ. ٦ایی ٣یـث ک٥ ک٨ج٥ٝ٨ ٦ا ة٥ جیؼ٦ایكاف ٠یؿ٨زا٣غ. اٝتح٥ یک ؿّٟ كاْٚی، ٠ذٜ آف ؿٟق٨د ك ٠ی

ق٨د. چ٤غ ركز دیگؼ، كراؿ دكةارق ةؼای ؿ٨زا٣غ. ا٠ا زكد ظ٨ب ٠ی٦ای كراؿ را ٠ی٦ا  ك گ٨شٗٛي چكٟ

 «ق٨د.ز٤گ آ٠ادق ٠ی

اش را ةؼای گؼـ قغف ج٨ی کیـ٥ ٦ای ةا٣غپیچی قغقٝیٖ ة٥ پؼی٢ ٣گاق کؼد ك پؼی٢ ة٥ اك ٝتع٤غ زد. پ٤س٥

ات ة٥ ج٨ پؼی٢، ج٨ ظیٞی قساّی. ج٨ زاف ٥١٦ ٠ا را ٣سات دادی. ٚتی٥ٞ»اش ٗؼك ةؼدق ة٨د. ٝیٖ گ٘ث: 

 «ک٤٤غ.اٗحعار ٠ی

 ك ٗیٞی ة٥ ٨٠اٗٛث زیؼزیؼ کؼد.« كاْٚا ١٦ی٢ ٨ًر اؿث.»زاؿ١ی٢ ةا گؼ٠ی گ٘ث: 
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٦ا ١٦یك٥ ةؼای دٗاع از ظ٨دقاف در ٠ٛاةٜ كراؿ ك ٣گ٧تا٣اف ٢کی»پؼی٢ ک١ی راؿث جؼ ٣كـث ك گ٘ث: 

کؼد٣غ. ٠ادر ك کؼی٢ ةار٦ا در ای٢ ةارق ةا آ٠غ٣غ، از ظؽق ة٤٘ف اؿح٘ادق ٠یظاکـحؼی ک٥ ٚتال زیاد ای٤سا ٠ی

 ةاٝیغ.٨ْٞ٠ـ ة٨د ک٥ از دا٣كف ة٥ ظ٨د ٠ی« ٢٠ صؼؼ زدق ة٨د٣غ.

 «٦ا را ة٥ ٠ا ٣كاف ٣غاد٣غ.ٞـا، ةؼك٣ا ك ٠ؼی٢ ای٢ ظؽقک٤ٟ ک٥ چ٨ٌر ایجْسب ٠ی»زاؿ١ی٢ ةا اظٟ گ٘ث: 

آ٧٣ا در ركیا٦ایكاف ٦ؼگؽ یک كراؿ یا ٣گ٧تا٣اف »پؼی٢ ؿؼش را ة٥ چپ ك راؿث جکاف داد ك گ٘ث: 

ظاکـحؼی را ٣غیغق ا٣غ. آ٧٣ا متش ٦ا ٗٛي از درظحاف ة٨ال٣گ صؼؼ ٠ی ز٤٣غ. ك ٗکؼ ٠ی ک٤٤غ ک٥ ک٨ج٥ٝ٨ ٦ا 

 «ج٧٤ا ظٌؼ ک٦٨ـحاف ٦ـح٤غ.

د٦غ، آف قایغ اقکاؿ از ركیا٦ا ةاقغ. آدـ ٗٛي آف چیؽی را ٠ی ةی٤غ ک٥ ركیا ٣كاف ٠ی»ةاردا آ٦ـح٥ گ٘ث: 

ا٣غ ک٥ ٠ـاٗؼی قتی٥ ٠ا در ٦ٟ ٗٛي ةؼی ٠غجی ک٨جاق. ةؼای ٠ذاؿ، پؼی٢، آیا ٦یچ كٚث ٠ؼد٠ث ة٥ ج٨ گ٘ح٥

 «ةی٤٤غ؟ک٦٨ـحاف ٠ی

گ٨ی٤غ ک٥ آیغ. ٠یگ٨ی٤غ صاال ٦یچ کؾ ة٥ ای٤سا ١٣ییآ٧٣ا ٠»کی٢ ک٨چ٨ٝ٨ ؿؼش را ة٥ ٠عاٝ٘ث جکاف داد: 

 «ک٤غ.جیؼ٦ای ؿ١ّی ک٨ج٥ٝ٨ ٦ا ٥١٦ را از ای٤سا دكر ٠ی

 ك ؿؼش را ة٥ ًؼؼ ّٛب ٔار جکاف داد ك ٠كْٜ را ةاال ةؼد.« َا٦ؼا ٥٣ ٦ؼکؾ را.»ةاردا آ٦ـح٥ گ٘ث: 

ای ركی ؿ٤گی ماؼ ك کٟ ٥١٦ ةؼگكح٤غ جا ٣گاق ک٤٤غ. ٝیٖ ٣٘ؾ ج٤غی کكیغ. ک١ٞات ر٣گ ك رك رٗح٥ 

 ر٣گ كز٨د داقث. ک١ٞات ةا ظ٨ف ٨٣قح٥ قغق ة٨د، ٝیٖ ١ٌ٠ئ٢ ة٨د:

 ٢٠ کی ٦ـحٟ؟

 ٥١٦ زا جاریکی اؿث.

 ا٠ا ٢٠ ٣اا٠یغ ٣ع٨ا٦ٟ قغ.

 دا٣ٟ.ؿ٥ چیؽ را ٠ی

 دا٣ٟ ک٥ ا٣ـاف ٦ـحٟ.٠ی

 دا٣ٟ ک٥ کسا ة٨دق اـ.٠ی

 دا٣ٟ چ٥ کاری ةایغ ا٣ساـ د٦ٟ.٠ی

 ث.ةؼای صاال، ١٦ی٢ کاٗی اؿ
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 فصل یازدٌ

 رمس ي راز

ی ٝیٖ، ةاردا ك زاؿ١ی٢ ة٥ ک١ٞات ةغ ظي ركی دی٨ار ٔار ظیؼق قغ٣غ. ج١اـ آف ک١ٞات ٠سـٟ ک٤٤غق

 ٠ؼدی ج٧٤ا ك ر٣ر کكیغق ة٨د ک٥ َا٦ؼا از ظ٨ف ظ٨د ةؼای ٨٣قح٢ پیٕاـ اؿح٘ادق کؼدق ة٨د.

غ. ةؼای ای٤ک٥ ة٥ ظ٨د قایغ ةؼای ای٤ک٥ ّاٜٚ ة١ا٣»چؼا چ٤ی٢ چیؽی ٨٣قح٥ ة٨د؟ ٝیٖ ا٣غیكیغ: 

ا١ًی٤اف ةغ٦غ در آق٘حگی ك کاة٨سِ كصكحی ک٥ در ز٣غگی درگیؼش قغق ة٨د، ةْىی چیؽ٦ا كاْٚی 

 «٦ـح٤غ... ک٥ ظ٨دش كاْٚی اؿث.

 «اك کی ة٨دق؟صاالکساؿث؟»زاؿ١ی٢ زیؼ ٝب گ٘ث: 

 «-قایغ ٠ؼدق. اگؼ زظ١ی قغق ة٨د، آف كٚث»ةاردا گ٘ث: 

ا ١٣ؼدق، چ٨ف اؿحع٨ا٣ی در ٔار ٣یـث. قایغ صاٝف ظ٨ب قغق دؿث کٟ ای٤س»ٝیٖ كؿي ص٘ف پؼیغ: 

 ٠ح٨ز٥ قغ ک٥ ظیٞی آرزك دارد چ٤ی٢ چیؽی صٛیٛث داقح٥ ةاقغ.« ك از ک٦٨ـحاف ٗؼار کؼدق.

دا٣ٟ ک٥ کسا ة٨دق اـ. ١ٌ٠ئ٤ا ٤ْ٠ی اش ای٢ اؿث ک٥ از زای گ٨یغ، ٠ی٠ی»زاؿ١ی٢ ز٠ؽ٥٠ کؼد: 

 «گػقح٥.ٕاـ را ٨٣قح٥، ٠غت زیادی از آ٠غ٣ف ١٣یدیگؼی ة٥ ای٤سا آ٠غق. اٝتح٥ كٚحی ای٢ پی

 «قایغ از ؿؼز٠ی٢ ؿای٥ ٦ا آ٠غق، ٠ذٜ كراؿ.»پؼی٢ ةا دٝـ٨زی گ٘ث: 

 «ج٨ا٣غ از ؿؼز٠ی٢ ؿای٥ ٦ا ٗؼار ک٤غ.ا٠کاف ٣غارد. ٦یچ کؾ ١٣ی»ةاردا ٔؼٔؼ کؼد: 

آ٠غ ك ؿْی ٝیٖ ٣اگ٧اف ؿؼش گیر رٗث ك ة٥ پكث جکی٥ داد. دؿث زاؿ١ی٢ را دیغ ک٥ ة٥ ًؼٗف ٠ی

 کؼد ة٥ اك ٣گاق ک٤غ. 

ٝیٖ، ظ٨ف زیادی ازت رٗح٥. »رؿیغ. اك گ٘ث: ای دكر ة٥ گ٨قف ٠یگ٨یی مغای زاؿ١ی٢ از ٗام٥ٞ

 «د٦یٟ. ٣حؼس.ک٤ی. ةا ظ٨اب ٠تارزق ٣ک٢. ٢٠ ك ةاردا ٣گ٧تا٣ی ٠یةؼای ١٦ی٢، اصـاس وْٖ ٠ی

د٦غ. ٠ی ظ٨اؿث ٣گ٧تا٣ی ٠ی ظ٨اؿث ةگ٨یغ ک٥ اك ٦ٟ در ٨٣ةث ظ٨د٠ی-ظ٨اؿث صؼؼ ةؽ٣غٝیٖ ٠ی

ظ٨اؿث ة٥ اك ةگ٨یغ ک٥ ظ٨د زاؿ١ی٢ ٦ٟ از كراؿ وؼة٥ ظ٨ردق اؿث ك ة٥ اؿحؼاصث اصحیاج دارد. ٠ی

اٝح١اس ک٤غ ک٥ ٠ؼاٚب ةاقغ اج٘اٚی ةؼای پؼی٢ ٣ی٘حغ. ا٠ا پٞک ٦ایف ةاز ١٣ا٣غ ك د٦ا٣ف ٣ح٨ا٣ـث 

 ١ی٢ ازش ظ٨اؿح٥ ة٨د ك ظ٨اةیغ.ک١ٞات را ادا ک٤غ. ة٤اةؼای٢، ٗٛي ١٦اف کاری را کؼد ک٥ زاؿ
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ٔؼیغ. جگؼگ ة٥ ةاراف یعی ٨ًٗاف ج١اـ قب ك ركز ةْغ ةا قغت ج١اـ ادا٥٠ داقث. رّغ ةی ك٥٘ٚ ٠ی

جتغیٜ قغ. ةاد درظحاف ة٨ال٣گ را در ٦ٟ ک٨ةیغ ك ةْىی از آ٧٣ا را قکـث ك ةؼ ز٠ی٢ ا٣غاظث. 

كاف، ک٤ار ٦ٟ ة٤كی٤٤غ، اؿحؼاصث ک٤٤غ، آ٠غ ةسؽ ای٤ک٥ زیؼ ؿؼپ٤ا١٦٦ـ٘ؼاف کاری از دؿحكاف ةؼ ١٣ی

از ٧٣ؼی ک٥ ک٤ار كركدی ٔار ة٥ قغت زؼیاف داقث، ة٨٤ق٤غ ك ة٥ ٨٣ةث ٣گ٧تا٣ی د٤٦غ. جا پیف از 

کؼد٣غ. ةازكی ٝیٖ ك پ٤س٥ ٦ای پؼی٢ ة٥ ًؼز ٗؼارؿیغف دكةارق قب، آ٧٣ا از جاظیؼقاف اةؼاز ٣گؼا٣ی ٠ی

 یغ٣غ ک٥ ٣ک٤غ كراؿ ٣یؽ ة٥ ١٦ی٢ ؿؼّث ظ٨ب ق٨د.قگ٘ث آكری در٠اف قغ٣غ ك آ٧٣ا از ای٢ ٠ی جؼؿ

ٗٛي اگؼ یاد گؼٗح٥ ةاقغ ک٥ ظؽق ؿتؽ »زد، ة٥ آ٧٣ا یادآكری کؼد: پؼی٢ ک٥ ٠عؼكط ة٨ال٣گ را گاز ٠ی

٦ا ٗٛي در ق٨د ك اصح١اؿ ای٢ ة٥ ٣ُؼ ٢٠ کٟ اؿث. ٠ادر ٠ی گ٨یغ ک٥ كراؿق٘اةعف اؿث، ظ٨ب ٠ی

 «ز٤گیغف ك کكح٢ ةا٨٦ش ٦ـح٤غ.

٠ا قا٣ؾ »اـ ٠ادرش، مغایف ٝؼزیغ ك ٠ی٨ق را ة٥ ؿعحی ٗؼك داد. ٝیٖ پؾ از ٝض٥ُ ای گ٘ث: ةا ذکؼ ٣

آكردیٟ ک٥ كٚحی كراؿ آ٠غ، ج٨ ١٦ؼا١٦اف ة٨دی، ا٠ا ٠ادرت ك کی٢ ٦ای دیگؼ صح١ا ٣گؼا٣ث ٦ـح٤غ، 

 «پؼی٢.

را دیغق  آ٧٣ا ٠ی دا٤٣غ ک٥ زایٟ ا٢٠ اؿث. ١ٌ٠ئ٤ٟ ک٥ دیكب در ركیایكاف ٠ا»پؼی٢ ةا ٠الی١ث گ٘ث: 

 «ا٣غ.

ك صاال دكةارق قب قغق. ١٠ک٢ اؿث ١٦ی٢ االف ای٤سا ةاق٤غ. ٥١٦ آ٧٣ا زا »ة٥ دكر ك ةؼش ٣گاق کؼد: 

اگؼ ای٤سا »ؿؼش را ظٟ کؼد ك زیؼ ٝب ادا٥٠ داد: « ق٣٨غ. چ٨ف ٦ؼچ٥ ةاقغ. ای٢ ٗٛي یک ركیاؿث.٠ی

 «ک٥ دٟٝ ةؼایكاف ظیٞی ج٤گ قغق.٠ی گ٘حٟ گ٘حٟ ٠حاؿٟ٘ ک٥ ٣اراصحكاف کؼدق اـ ك  ة٨د٣غ، ة٥ آ٧٣ا ٠ی

٦ایی ةاقغ ک٥ آرزك داقح٤غ ةٛی٥ ؿاکث ة٨د٣غ. صحی ٗکؼ ای٤ک٥ ١٠ک٢ ة٨د دكر ك ةؼقاف پؼ از اركاح کی٢

ةا پؼی٢ صؼؼ ةؽ٤٣غ ك اك را ١ٝؾ ک٢٤، ا٠ا ٚادر ة٥ چ٤ی٢ کاری ٣تاق٤غ، جؼؿ٤اؾ ة٨د. كٚحی ١٧ٗیغ٣غ 

ظ٨اؿح٥ اؿث ک٥ ٠ضه اصحیاط ظا٨٣ادق چ٨ف دٝف ٠یپؼی٢ ١ّغاً ای٢ صؼؼ ٦ا را ةا مغای ة٤ٞغ زدق، 

 ٦ایف را ةك٣٨٤غ، ٠ازؼا ةؼایكاف ٟٔ ا٣گیؽ قغ.اش صؼؼ

                                                             

پیف از آٔاز ركز ةْغ، ةاد ةاد ٗؼك ٣كـح٥ ك ٨ًٗاف ج١اـ قغق ة٨د، ك در ٨ّض ةاراف ٣ٟ ٣ٟ ك ٠غاك٠ی 

 ٠ـاٗؼاف جن١یٟ گؼٗح٤غ ک٥ راق ةی٘ح٤غ. ةاریغ.٠ی
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آ٧٣ا پكث ؿؼ یکغیگؼ ، ٧٣ؼ پؼ آب را د٣تاؿ کؼد٣غ ك زیؼ ةاراف ة٥ ًؼؼ ةاالی ركد رٗح٤غ. ص٨اؿكاف ة٥ 

٦ای ةاالی ؿؼقاف ك مغای كراؿ در آف پایی٢ ة٨د. راق قیب ج٤غی داقث، ك ٕٝؽ٣غق ك مغای ک٨ج٥ٝ٨

ش ٠ی کؼد ک٥ ٠ـیؼ ا٤٠ی درؿث ک٤غ، ا٠ا ةؼ ظالؼ رٗث ك ة٥ قغت جالظٌؼ٣اؾ ة٨د. پؼی٢ ز٨ٞ ٠ی

 ک٨قف ٦ایف، ٨ًٝی ٣کكیغ ک٥ ؿؼ جا پای ١٦ـ٘ؼاف پؼ از ظؼاش قغ.

ةْغ از یکی دك ؿاّث پیادق ركی ززؼ آكر، ةاراف ٠ح٨ٖٚ قغ ك پؼج٨ وْیٖ ظ٨رقیغ ةا جالش از ٠یاف 

 اةؼ ٦ا راق گك٨د.

غ. چ٨ف پؼی٢ ٣اگ٧اف در ٠ٛاةٜ اك ج٨ٖٚ کؼد ك ك از زا پؼی« دؿث کٟ، ای٢ قغ یک چیؽی!»ةاردا گ٘ث: 

 «چی قغق؟»ة٥ ؿؼّث از ٠ـیؼ ةیؼكف رٗث. زاؿ١ی٢ از پكث ؿؼ، آ٦ـح٥ گ٘ث: 

 «ک٤ی؟دا٣ٟ! پؼی٢! داری چ٥ کار ٠ی١٣ی»ةاردا ةا اكٚات جٞعی، آ٦ـح٥ ز٨اب داد: 

٦ا ای قاظ٥ارادق جازقرٗث، ك ةا ٣یؼك ك ٦ا ٣اپغیغ قغق ة٨د، ة٥ ای٢ ًؼؼ ك آف ًؼؼ ٠یپؼی٢ الی درظث

 «ةیاییغ ك ةتی٤یغ!»ای، آ٧٣ا را آراـ مغا زد: پؾ از ٝض٥ُریعث.قکـث ك ز٠ی٢ ٠یرا ٠ی

کؼد٣غ، كارد ٠ض٥ً٨ ک٨چک ك کٟ قاف را از ظار٦ا ٠ضاُٗث ٠ی٠یٞی، ١٦چ٤اف ک٥ چ٧ؼقآ٧٣ا ةا ةی

 کؼد٣غ. درظحی قغ٣غ؛ زایی ک٥ پؼی٢ درؿث کؼدق ة٨د. ةْغ ایـحاد٣غ ك ظیؼق ٣گاق

درؿث كؿي آف ٠ض٥ً٨، کٞت٥ ؿ٤گی گؼد ك ک٨چکی ٚؼار داقث ک٥ ؿٛ٘ف از پ٨ؿث درظث ة٨د. دك 

ای ٠یٞۀ ٨٣ؾ جیؽ آ٤٦یِ ز٣گ زدق ٣یؽ در دك ًؼؼ در ک٨جا٦ی دیغق ٠ی قغ ك ركی ٦ؼ ٠ی٥ٞ ز١س٥١

 زد. پ٨زظ٤غ ٠ی

 

   

 

 

 

٨ًٗاف گیؼ ک٤٤غ، ج٨ ای٢ کٞت٥  ٦اؿث. اگؼ در١ٌ٠ئ٤ٟ ای٤سا اؿحؼاصحگاق ک٨ج٥ٝ٨»پؼی٢ آ٦ـح٥ گ٘ث: 

 «_٦ا ٨٤١٠ع اؿث. ٤ْ٠ی ای٢ ّال٠ث ای٢ اؿث. ا٠اگیؼ٣غ. كركد ة٥ ای٤سا ةؼای ٔؼیت٥پ٤اق ٠ی

 ةا ٣گؼا٣ی ة٥ آ٧٣ا ٣گاق کؼد.
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كٝی ظیٞی كٚث اؿث ک٥ از ای٤سا اؿح٘ادق ٣كغق. صٙ داقحی کٞت٥ را از »ةاردا ة٥ اك ا١ًی٤اف داد: 

ة٥ ًؼؼ در رٗث ك آ٣ؼا ّٛب کكیغ. در ةاز قغ ك « ٠ا ٣كاف دادی.٠ع٘یگا٦ف ةیؼكف آكردی ك ة٥ 

 ١٦ـ٘ؼاف كارد قغ٣غ.

ای داظٜ کٞت٥، کا٠الً ٣اا٠یغ قغ. آف ؿاظح١اف ک٨چک پؼ از جار ا٠یغقاف در ٨٠رد یاٗح٢ اؿٞض٥

ای ک٥ اصح١االً ز٠ا٣ی ٦ای پ٨ؿیغق ك ج٨دق٤ّکت٨ت، ٤ّکت٨ت ك ؿ٨ؿک ة٨د. ٔیؼ از چ٤غ ٤ٗساف، ٚاٝیچ٥

 ا ة٨د ك صاال ة٥ گؼد ؿیا٦ی جتغیٜ قغق ة٨د، چیؽ دیگؼی در کٞت٥ ٣ت٨د.ٔػ

ّسیب اؿث. ٠ادر ة٥ ٢٠ گ٘ح٥ ة٨د ک٥ در »كٚحی ةا ظیاٝی آؿ٨دق ةیؼكف رٗح٤غ، پؼی٢ آ٦ـح٥ گ٘ث: 

٦ا در ؿؼاؿؼ ک٦٨ـحاف پؼاک٤غق ة٨د ك ٥١٦ آ٧٣ا ج٨ؿي ٦ای ک٨ج٦٥ٝ٨ای ٚغیٟ، اؿحؼاصحگاقز٠اف

٦ای قغ٣غ. ا٠ا ای٢ اكٝی٢ اؿحؼاصحگاق ک٨ج٥ٝ٨کؼد٣غ، ة٥ ٦ٟ كمٜ ٠یا ٌِٚ ٠ی٠ـیؼ٦ایی ک٥ ١٦غیگؼ ر

 «٦ا پ٨قیغق قغق.ک٥ دیغیٟ کا٠الً ةا درظث

از كٚحی »ٝیٖ ة٥ دكر ك ةؼش، ة٥ ز٤گٜ جاریک ك ؿاکحی ک٥ آف ٠ض٥ً٨ را اصا٥ً کؼدق ة٨د، ٣گاق کؼد: 

٦ا ا٣غ. ا٠ا ٥٣ ة٥ ای٢ دٝیٜ ک٥ ک٨ج٥ٝ٨ؼٗح٥ا٣غ، درظحاف ة٨ال٣گ ٥١٦ زا را گ٦ا ای٤سا را جؼؾ کؼدقکی٢

-٦ایكاف را جؼؾ کؼدق ا٣غ. ١ٌ٠ئ٤اً ةؼای صٍ٘ ةْىی از آ٧٣ا، دؿث کٟ ٠تارزق کؼدق٦ا ك راقؿاظح١اف

 «ا٣غ.

اج٘اؽ دیگؼی اٗحادق. جٕییؼاجی رخ دادق ک٥ »کؼد، آ٦ـح٥ گ٘ث: زاؿ١ی٢ ٦ٟ ک٥ ة٥ دكر ك ةؼش ٣گاق ٠ی

 .«دا٣ی٠ٟا درةارقاف چیؽی ١٣ی

اش ٣گاق کؼد ك ةْغ جکا٣ی ظ٨رد. ةاردا از پكث ؿؼقاف مغایی ق٤یغق قغ. پؼی٢ ةا ٣گؼا٣ی از زكی قا٥٣

٠ك٨ٕؿ ک٤غف كر٥ٚ ٦ای پ٨ؿث درظث از ركی ؿٖٛ آف کٞت٥ ک٨چک ة٨د. ؿ٥ كر٥ٚ ةؽرگ را ک٤غق ك 

 ک٤ارش، ركی ز٠ی٢ گػاقح٥ ة٨د.

ق٣٨غ. ٠گؼ ار را ٣ک٢! ک٨ج٥ٝ٨ ٦ا ّنتا٣ی ٠یاكق، ای٢ ک»پؼی٢ ةا ّس٥ٞ ة٥ ؿؼأف رٗث ك اٝح١اس کؼد: 

 «ّال٠ث اظٌارقاف را ٣غیغی؟

د٦ٟ. ٚتاًل ة٥ آف ّال٠ث، ا١٦یحی ١٣ی»گػاقث، گ٘ث: ةارداک٥ داقث چ٧ار٠ی٢ كر٥ٚ را ركی ز٠ی٢ ٠ی

-ا٣غ ک٥ دق٢١ ٠ا ٦ـح٤غ. ك در ٦ؼ م٨رت، ٨ْٞ٠ـ اؿث ک٥ ای٢ کٞت٥ را ج٨ی ز٤گٜ ر٦ا کؼدق٣كاف دادق

 «٦ا ظیٞی ة٥ درد٠اف ٠ی ظ٨رد.٨ؿح٥ا٣غ ك ای٢ پ
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پؼی٢ ة٥ اك ظیؼق قغ، ٝیٖ ك زاؿ١ی٢ ٦ٟ ةا جْسب اةؼك٦ایكاف را ةاال ةؼد٣غ. ةاردا ٝتع٤غ ز٣اف، كر٥ٚ ٦ا 

ا٣غ! ةا ای٢ صاؿ، ای٧٤ا پ٨ؿث درظحاف ة٨ال٣گ ٦ـح٤غ. ةتی٤یغ چٛغر ٠ضکٟ»را ةا پا ک٨ةیغ ك گ٘ث: 

٦ای پیچک ة٥ ٦ٟ ٨ٚس دار٣غ. اگؼ آ٧٣ا را ةا ؿا٥ٚ ق٣٨غ. ک١ی ٦ٟا٣غ ك ة٥ راصحی ص١ٜ ٠یؿتک

ك از ٠ا در ٠ٛاةٜ  -گیؼ٣غق٣٨غ؛ ؿپؼ٦ایی ک٥ ز٨ٞی ٦ؼ جیؼی را ٠یای ٠یةت٤غیٟ، ؿپؼ٦ای ٨ٗؽ اْٝادق

 «ک٤٤غ.٦ای درظحاف ة٨ال٣گ ٠ضاُٗث ٠یجیٓ

٤٣غ ة٥ ٣یٟ ؿاّث ةْغ را ٠ك٨ٕؿ ةـح٢ ؿا٥ٚ ٦ای پیچک ة٥ دكر جک٥ ٦ای پ٨ؿث درظث قغ٣غ جا ةح٨ا

آؿا٣ی آ٧٣ا را ة٥ پكحكاف ةی٤غاز٣غ. ةا ٚؼار گؼٗح٢ در پكث ص٘اظ ؿپؼ٦ا، ١٦ـ٘ؼاف ا٤٠یث ةیكحؼی 

 کؼد٣غ.اصـاس ٠ی

ةایغ ١٦یك٥ ؿپؼ را در دؿث وْیٖ جؼجاف ةگیؼیغ. در آف م٨رت، دؿث ٨ٚی جؼجاف »ةاردا دؿح٨ر داد: 

 «_ ک٤یغ٠ی ق٨د، ا٠ا زكد ّادتةؼای ٣تؼد آزاد اؿث. اكٝف دؿححاف ظـح٥ ٠ی

٦ا ةؼد، ةاردا ةا كصكث صؼٗف را ٌِٚ کؼد. كٚحی زاؿ١ی٢ ٣اگ٧اف از زا پؼیغ ك ا٣گكحف را ة٥ ٝب

 «رك٣غ.پا٦ایی ک٥ ٚغـ رك راق ٠ی -ق٨٤ـ، مغای پامغا٦ایی ٠ی»زاؿ١ی٢ آ٦ـح٥ گ٘ث: 

ظؼاش ٝیٖ ك ةاردا ٦ٟ ة٥ دٚث گ٨ش داد٣غ ك ؿؼا٣ساـ مغای كزكز وْیٖ ك ٨٠زك٣ی، ٠ذٜ آكازی گ٨ش 

 رؿیغ.را ق٤یغ٣غ ک٥ از پایی٢ دؿث ک٨ق ة٥ گ٨ش ٠ی

 «٦ا.ک٨ج٥ٝ٨»پؼی٢ ٣ا٥ٝ کؼد: 

 قغ.جؼ ك ة٤ٞغجؼ ٠یمغا ٦ؼ ٝض٥ُ ٣ؽدیک
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 فصل ديازدٌ

 راَی بٍ باال

 

ای ج٤گ جكکیٜ داد٣غ ك ٦ا از ٠یاف درظحاف ة٥ زكر راق ةاز کؼد٣غ، ركی ز٠ی٢ ظٟ قغ٣غ، دایؼقآف  

-دی٨ار دكر ظ٨د ةاال گؼٗح٤غ. مغای آكاز ظك٢ ك ٚغـ رك ٦ؼ ٝض٥ُ ة٤ٞغجؼ ٠یؿپؼ٦ایكاف را ١٦چ٨ف 

رؿیغ ك ٦ای ؿ٨ز٣ی را ةتؼد ة٥ گ٨ش ١٣یای ک٥ ةؼگای یا اؿٞض٥قغ. ا٠ا مغای قکـح٢ ٦یچ قاظ٥

 قغ.گػقح٤غ، ٝض٥ُ ای ٠ح٨ٖٚ ١٣یٚغـ ركِ پا٦ایی ک٥ از زایی دكر از دیغرس ٠ی

 «كر ك ةؼ اؿث.ای ای٢ دصح١ا زادق»ةاردا گ٘ث: 

١٦ی٢ ک٥ مغای آكاز در دكردؿث ٠ض٨ قغ، ١٦ـ٘ؼاف از ٠ع٘یگا٦كاف ةیؼكف ظؽیغ٣غ ك ة٥ ؿ٨ی 

ز٧حی ک٥ مغا از آف زا آ٠غق ة٨د، راق گك٨د٣غ. پؾ از ٠غت ک٨جا٦ی، ظ٨د را در ٠ـیؼ ةاریکی یاٗح٤غ 

ف ج٣٨ٜ کؼدق ة٨د. ٦ای درظحاف زادق را پ٨قا٣غق ك آف زا را ١٦چ٨پیچیغ. قاظ٥ک٥ ة٥ ؿ١ث ةاال ٠ی

دار٣غ. ٦ا دؿث کٟ یک راق ةاز ةؼای ظ٨دقاف ٣گ٥ ٠یدا٣ـحیٟ ک٥ ک٨ج٥ٝ٨ةایغ ٠ی»ٝیٖ ٔؼك٤ٝغ کؼد: 

 «ةغكف قک، ای٢ ٠ـیؼ از پایی٢ جا ةاالی ک٨ق ا٠حغاد دارد! کاش آف را ٚتال پیغا کؼدق ة٨دیٟ.

رٗح٥ ة٨د٣غ. ج٨ی ای٢ ٗکؼـ ک٥ ٦ا ٚتٜ از قؼكع ٨ًٗاف پایی٢ ک٨ق صح١ا آف گؼكق ک٨ج٥ٝ٨»ةاردا گ٘ث: 

ای ی پای ک٨ق ١٦اف زادقکؼد٣غ. چ٨ف ج٧٤ا زادقک٤ٟ کار ظالٗی ٠یا٣غ. ٗکؼ ٠یآ٣سا چ٥ کار داقح٥»

 «ركد.٦ا ٠یاؿث ک٥ ة٥ ؿؼز٠ی٢ ؿای٥

از كٚحی مغای ٚغـ « ٦ا دكؿحاف ٣گ٧تا٣اف ظاکـحؼی ٣یـح٤غ.ا٠ا ک٨ج٥ٝ٨»پؼی٢ ظؾ ظؾ ک٤اف گ٘ث: 

-آیغ ك ةا ص٦٥ٛا ةغقاف ٠ی٦ا از ٣گ٧تافآف»زد. غ، ای٢ اكٝی٢ ةاری ة٨د ک٥ صؼؼ ٠یرك را ق٤یغق ة٨د٣

٦ایی ک٥ ک٤ار گ٘ث. آف ز١س٥١د٤٦غ. ٠ادرـ أٞب ای٢ را ة٥ ٢٠ ٠ی٦ا را آزار ٠ی٦ای قیٌا٣ی آف

 «٦ای ٣گ٧تا٣اف ظاکـحؼی اؿث.٦ا دیغیٟ، اصح١االً ز١س٥١اؿحؼاصحگاق ک٨ج٥ٝ٨

٦ای زیادی گػقح٥، کؼدق، ؿاؿا٣ی ک٥ ٠ادرت در ک٦٨ـحاف كصكث ز٣غگی ٠یاز ز٠»ٝیٖ آراـ گ٘ث: 

 «٦ا ٦ـح٤غ.پؼی٢. صاال ک٨ج٥ٝ٨ ٦ا از ٠حضغاف ارةاب ؿای٥

پؼی٢ ؿؼش را ة٥ ٠عاٝ٘ث جکاف داد. قایغ چ٤غ ركز گػقح٥ ةاّخ قغق ة٨د جا ک١ی ةؽرگحؼ ق٨د. چ٨ف 

 ٨دش اؿث. در ٨ّض، كٚحی ١٦ـ٘ؼافکؼد ك امؼار ٣غا٣كث ک٥ صٙ ةا ظدیگؼ ٠ذٜ ؿاةٙ ةضخ ١٣ی
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 م٨ْد ٨ًال٣ی ظ٨د را ة٥ ؿ١ث ٥ٞٚ ک٨ق قؼكع کؼد٣غ، ؿپؼی را ٠ضکٟ گؼٗث ك د٣تاؿ آ٧٣ا راق اٗحاد.

قغ. م٨ْد ٤٦گا٠ی ک٥ ؿؼا٣ساـ ة٥ پایاف زادق رؿیغ٣غ، ظ٨رقیغ در صاؿ ٔؼكب ة٨د ك ٨٦ا ؿؼدجؼ ٠ی

٨د. صحی یک ک٨ج٥ٝ٨ ٦ٟ ؿؼ را٦كاف ؿتؽ کار دق٨اری ة٨د، ا٠ا ٦یچ دردؿؼی ةؼایكاف پیف ٣یا٠غق ة

-ای ١٣ی٣كغق ة٨د. ك صاال ک٥ ةا اصحیاط ة٥ پكث آظؼی٢ پیچ ظیؼق قغق ة٨د٣غ، ادؼی از ٦یچ ز٤ت٤غق

 دیغ٣غ. ٥١٦ زا کا٠ال ؿاکث ة٨د.

ا٠ا « ا٣غ؟ آ٠ادق ةاقیغ. ١٠ک٢ اؿث ةا پای ظ٨د٠اف ج٨ی داـ ةی٘حیٟ.کسا پ٧٤اف قغق»ةاردا گ٘ث: 

٦ای ؿؼ ة٥ ٗٞک کكیغق ک٥ صاال را٦كاف را ؿغ کؼدق ة٨د٣غ، ة٥ د. ةا ٣گا٦ی ة٥ معؼقزا ٣ت٨چیؽی آف

 ًؼؼ ٗىای ظاٝی آف ؿ٨ی زادق رٗح٤غ. ا٠ا ٦یچ جیؼی پؼجاب ٣كغ.

ای ؿ٘یغ ك گچ رٗح٤غ، ةایؼ ك پ٨قییغق از ٠ادقآف زا درظحی كز٨د ٣غاقث. ز٠ی٤ی ک٥ ركیف راق ٠ی

ق ة٨د. جیؼ ٦ای دكر ریعح٥ ٣یؽ ٥١٦ زا پعف ك پال ة٨د. ٨٣ؾ ٠ا٤٣غ ة٨د ک٥ در ادؼ راق رٗح٢ ؿ٘ث قغ

 ٦ا دكر ة٨د.ک٨ق، ک٥ ٠یاف اةؼ ٦ای ٨٠اج ةالی ؿؼقاف پ٧٤اف ة٨د، ٨٤٦ز ظیٞی از آف

صح١ا کٞکی »اش ة٤كی٤غ. اك ظ٤سؼش را کكیغ ك آ٦ـح٥ گ٘ث: زاؿ١ی٢ کؼی را مغا زد جا ركی قا٥٣

٦ایی آف –ج٨ا٤٣غ ٣اپغیغ قغق ةاق٤غ. ك ةٛی٥ ٤یغیٟ، ١٣ی٦ایی ک٥ مغایكاف را قج٨ی کار اؿث. ک٨ج٥ٝ٨

 «ای٢ زا ة٨د٣غ. زایی ٤٠حُؼ ٠ا ٦ـح٤غ. -ک٥ ٨٠ِٚ ٗؼكد ٠ا جیؼا٣غازی کؼد٣غ 

رؿیغ. اةحغا چیؽ ّسیتی در ٦ای ؿؼ ة٥ ٗٞک کكیغق ركةؼكیكاف، جیؼق ك ج٧غیغ آ٠یؽ ة٥ ٣ُؼ ٠یمعؼق

٦ای ک٨چک ة٨د. ا٠ا كٚحی ة٥ ٚغر کاٗی ٣ؽدیک ص٘ؼق ٦ا ٣غیغ٣غ، ة٥ زؽ ای٢ ک٥ ؿٌضكاف پؼ از٨٠رد آف

 ٦ا کسا رٗح٥ ة٨د٣غ.قغ٣غ، ١٧ٗیغ٣غ ک٥ ک٨ج٥ٝ٨

٦ا، در ةاریکی كز٨د داقث ک٥ از ؿ٤گ ٠ضک١ی جؼاقیغق قغق ة٨د. ةاالیف جیؼق ك پایی٢ در دؿ معؼق

ؼ ك در صٛیٛث، ةعف ةؽرگح –آف ركق٢ ة٨د. ٦یچ جالقی ةؼای ٠ع٘ی کؼدف آف م٨رت ٣گؼٗح٥ ة٨د 

ی ؿ٤گی گؼدی ة٨د جؼ در ةا ظ٨ٌط قیارداری ٠ؽی٢ قغق ة٨د ك در یک ًؼؼ آف ٦ٟ دؿحگیؼركق٢

٦ا ٗکؼی کؼد٣غ، دؿحگیؼق ای ة٥ قکٜ جیؼ در كؿي داقث. ا٠ا آف ٨ًر ک٥ آفکاری قغقک٥ ٣ٛف ک٤غق

 ٣چؼظیغ ك ج٨ ك ةیؼكف ٣ؼٗث، در امال ةاز ٣كغ.

حف را ركی ؿ٤گ کكیغ ك ةی٨٧دق ای٢ ًؼؼ ك آف ًؼؼ را ك دؿ« ٦ا!ص٥ٛ ک٨ج٥ٝ٨»ةاردا ٔؼك٤ٝغ کؼد: 

 ٗكار داد.
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-٦اؿث؛ زایی ک٥ ٠یچؼا ٠ی ظ٨ا٦یغ كارد ق٨یغ؟ صح١ا ای٢ زا پ٤ا٦گاق ک٨ج٥ٝ٨»پؼی٢ ةا ٣گؼا٣ی گ٘ث: 

 «دار٣غ.٦ایكاف را ٣گ٥ ٠یظ٨اة٤غ ك گ٤رظ٨ر٣غ ك ٠ی

 !«دٚیٛا»کؼد، اظٟ کؼد ك گ٘ث: ةاردا ک٥ ١٦چ٤اف ؿ٤گ را ا٠حضاف ٠ی

جؼ، ک٤غق کاری قغق. ١٠ک٢ اؿث ١٦ی٢ یک ؿؼ٣ط ٗٛي ٚـ١ث پایی٢ در، ٚـ١ث ركق٢»ٝیٖ گ٘ث: 

 «ةاقغ.

ة٥ معؼق ٣ؽدیک قغ ك ة٥ ٗىای َا٦ؼاً ظاٝی در ظیؼق قغ. ؿ٤گ جیؼق ك ٣ا٨١٦ار، ٠ٛاةٜ چك١ا٣ف جار 

 قغ. ا٠ا ١ٌ٠ئ٢ ة٨د ک٥ ٠ی ج٨ا٣غ از ٣كا٥٣ ّای ٔیؼ ّادی ؿؼ درةیاكرد.

ی٢ زا چیؽی ک٤غق کاری قغق. ة٥ ٣ُؼـ، ک١ٞاجی اؿث. ا٠ا آف ٚغر ک٨چک ا٣غ آف ٚغر ا»آ٦ـح٥ گ٘ث: 

 «ؿ٤گ جیؼق اؿث ک٥ ١٣ی ج٨ا٣ٟ جكعیل ةغ٦ٟ.

ق٤ٜ ك ک١ؼة٤غش را ک٤اری زد جا ک١ؼة٤غ دٝح٨را را ةتی٤غ ك ٨ٗری ٠ح٨ز٥ قغ ک٥ یا٨ٚت ؿؼخ ة٥ ر٣گ 

اصحیازی ة٥ اظٌار آف ٣یـث. »٣غیكیغ: ای در ٦ٟ ا٣كا٥٣ ج٧غیغِ ظٌؼ. ةا چ٧ؼق –م٨رجی درآ٠غق اؿث 

 «ركیٟ.دا٣ٟ ک٥ ة٥ اؿحٛتاؿ ظٌؼ ٠یظ٨دـ ٦ٟ ظ٨ب ٠ی

ا٣گكحا٣ف ة٥ ًؼؼ یا٨ٚت زرد رٗث. ای٢ ؿ٤گ ٚتالً ذ٤٦ف را ٨٦قیار ك ركق٢ کؼدق ة٨د. پؾ قایغ 

 کؼد.صاال ٦ٟ ک١کف ٠ی

؛ ٠كحی گؼد ؿ٘یغ از ا٠ا ٚتٜ از آ٣ک٥ صحی دؿحف گ٦٨ؼ را ١ٝؾ ک٤غ، ٗکؼی ة٥ ذ٤٦ف رؿیغ. ظٟ قغ

زیؼ پا٦ایف ةؼداقث ك ركی ؿ٤گ جیؼق ٠اٝیغ. ةْغ گؼد ٦ای اواٗی را از ركی آف پاؾ کؼد. گؼد٦ای 

 ةاٚی١ا٣غق در صؼكؼ ک٤غق کاری قغق ٗؼك رٗح٤غ ك آف را کا٠الً كاوش ٣كاف داد٣غ:
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٨چک ة٨دـ، پغرـ یادـ ا٣غازد ک٥ كٚحی کای! ٢٠ را یاد قْؼی ٠یچ٥ قْؼ ةچگا٥٣»زاؿ١ی٢ اظٟ کؼد: 

دادق ة٨د. ٠كعل کؼدف صؼكٗف ٦ٟ کار ظیٞی ؿعحی ٣ت٨د. ای٢ ک٨ج٥ٝ٨ ٦ا ظیٞی ٦ٟ ةا٨٦ش 

 «٣یـح٤غ.

ا٣غ. اگؼ جیؼ کٞیغ كركد اؿث، دٚثظیٞی ٦ٟ ةی»داقث، گ٘ث: ةاردا ک٥ جیؼی را از ركی ز٠ی٢ ةؼ ٠ی

 «ةؼای جیؼ ةاالی در... ٣تایغ آ٧٣ا را ای٢ دكر ك ةؼ ةی٤غاز٣غ ك در ٨٠رد پیغا کؼدف ز٘حی

٨٣ؾ جیؼ را ركی ک٤غق کاری دؿحگیؼق در ٗؼك کؼد. جیؼ ة٥ آؿا٣ی ؿُؼ ظ٨رد ك ؿؼ زایف ٚؼار گؼٗث، 

درؿث ٠ذٜ کٞیغی ک٥ ج٨ی ٜٚ٘ ةؼكد. ١٦اف ٨ًر ک٥ ةاردا صغس زدق ة٨د، پایی٢ ک٤غق کاری ؿ٨راخ 

ف را چؼظا٣غ جا ای٤ک٥ مغای جٙ کٞیغی ة٨د. ١٦چ٤اف ک٥ ج٥٤ جیؼ را ٠ضکٟ در دؿث ٣گ٥ داقح٥ ة٨د، آ

 ک٨جاق، ا٠ا ٠كعنی ق٤یغق قغ.

 «ةاز قغ، ةؼكیٟ ج٨؟»ةاردا رك ة٥ ١٦ـ٘ؼا٣ف کؼد، ق١كیؼش را کكیغ ك گ٘ث: 

٦ا ةا٨٦ش ٣یـح٤غ. گ٨ییغ ک٨ج٥٣٥ٝ٨، ق١ا ٠ی»ج٨ا٣ـث ؿاکث ة١ا٣غ، اٝح١اس کؼد: پؼی٢ ک٥ دیگؼ ١٣ی

آیغ. ای٢ در آ٧٣اؿث. اگؼ ازش اؿح٘ادق ٥ ظ٨قكاف ٠یا٣غ، ةا٨٦ش ا٣غ؟ آ٧٣ا از ص٥ٛ ك جٞكٝی ةا٨٦ش

 «دا٣ٟ!٠یؼیٟ. ٢٠ ٠یک٤یٟ، ٠ی

ا٣غ ک٥ ٦ا چیؽی را ای٤سا پ٧٤اف کؼدقپؼی٢، ٠ا ةایغ كارد پ٤ا٦گا٦كاف ةك٨یٟ. ک٨ج٥ٝ٨»ٝیٖ ٚاًْا٥٣ گ٘ث: 

یٟ ك ٠ؼاٚب ج٨ا٣ی ةؼگؼدی ة٥ ٠ـیؼی ک٥ آ٠غ٠ا ةایغ پیغایف ک٤یٟ. ا٠ا الزـ ٣یـث ج٨ ةا ٠ا ةیایی. ٠ی

 «ةاقی.

داد. جک٥ ؿ٤گ اك ٣یؽ ق١كیؼش را کكیغ ك ةا ؿؼ ة٥ ةاردا اقارق کؼد ک٥ داقث در را ٠ضکٟ ٦ٜ ٠ی

 ةؽرگ ةا مغای ٣ا٤٦سار ك گ٨قعؼاقی ة٥ ًؼؼ داظٜ صؼکث کؼد.

ای ق٤یغق اؿث. ك درؿث آف كٚث ة٨د ک٥ ٝیٖ ٗکؼ کؼد از زایی ةاالی ؿؼقاف، مغای ظ٤غق ظ٥٘

 «متؼ ک٢!»چـتیغ ك آ٦ـح٥ گ٘ث: ةازكی ةاردا را 

زاؿ١ی٢ ٦ٟ مغا را ق٤یغق ة٨د. اك ؿؼش را ةاال کؼد، ةا دٚث ة٥ ؿٌش معؼق ظیؼق قغ ك آ٦ـح٥ گ٘ث: 

 «ق٨د، ا٠ا ١ٌ٠ئ٤ٟ ک٥ مغای ظ٤غق کـی را ق٤یغـ.کـی دیغق ١٣ی»

 اك ایـحادق ك دؿحف ٨٤٦ز ركی در ة٨د.« ای ة٨دق.قایغ مغای پؼ٣غق»ةاردا گ٘ث: 
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 کكیغ.کؼی زیٓ 

 «ظ٤غیغ.ظ٤غیغ. ة٥ ٠ا ٠یمغای پؼ٣غق ٣ت٨د. کـی داقث ٠ی»زاؿ١ی٢ ةا ؿؼدی گ٘ث: 

آ٧٣ا یک ٝض٥ُ در ؿک٨جی د٧ٝؼق آكر ایـحاد٣غ ك گ٨ش داد٣غ. ا٠ا ةار دیگؼ ک٦٨ـحاف کا٠ال ؿاکث قغ، 

 گ٨یی ٤٠حُؼ ة٨د.

٦ٜ داد. كٚحی جعح٥ ؿ٤گ جؼ ٗكؼد ك دكةارق در را ةاردا قا٥٣ ٦ایف را ةاال ا٣غاظث، ق١كیؼش را ٠ضکٟ

ة٥ ًؼؼ داظٜ صؼکث کؼد، مغای ٣ا٤٦سار ة٤ٞغجؼ قغ. قکاؼ ةاریکی ةی٢ در ك دی٨ار ؿ٤گی َا٦ؼ قغ. 

 از زایی آف ؿ٨ی قکاؼ، ٨٣ری ؿ٨ؿ٨ ٠ی زد.

کـی را ٣یٟ ةی٤ٟ. آف ًؼؼ در، اجاؽ ک٨چکی اؿث »زاؿ١ی٢ از ٠یاف قکاؼ ظیؼق قغ ك آ٦ـح٥ گ٘ث:

 «. ٨٣ر از را٦ؼك ٠ی آیغ. ک٥ ة٥ را٦ؼك ةاریکی ٠ی رؿغ

ةا چ٧ؼق ک٨چکف ک٥ ؿؼقار از اّحؼاض ك ٠عاٝ٘ث ة٨د، ة٥ دكر ك ةؼ ٣گاق کؼد. ظ٤سؼ در دؿحف ةؼؽ 

-ٗکؼ ک٤ٟ ة٧حؼ ةاقغ كارد ق٨یٟ. آف كٚث کـی ک٥ ة٥ ٠ا ظ٤غیغ، آرزك ٠ی»٠ی زد. ةا جؼقؼكیی گ٘ث: 

داد جا ک١ی ةیكحؼ ةاز ق٨د. ةْغ رك قا٥٣ اش را ركی در گػاقث ك ٦ٜ « ک٤غ ک٥ کاش ؿاکث ٠ا٣غق ة٨د.

 «٠ی آیی؟»ة٥ ٝیٖ کؼد ك پؼؿیغ: 

٥٣! ٥٣، ٝیٖ! ج٨ یکی »ٝیٖ ٚغـ پیف گػاقث. ا٠ا در ١٦اف ٝض٥ُ پؼی٢ را٦كاف را ةـث ك اٝح١اس کؼد: 

 «٣تایغ ةؼكی!

 ٝیٖ ک٥ ٔاٗٞگیؼ قغق ة٨د، ؿک٤غری ظ٨رد ك جْادٝف را از دؿث داد ك ةا ؿ٤گی٤ی ركی ز٠ی٢ اٗحاد. 

ؼت زدق ركی ز٠ی٢ ٠ا٣غ ك ة٥ در ظیؼق قغ. ا٣گار ظ٨ٌط قیاردار ة٤ٞغ ركی ؿ٤گ کٟ ر٣گ ٠ٛاةٞف صی

 درظكیغ٣غ. ةْغ ٣اگ٧اف ةا صیؼت آف ظ٨ٌط را ١٦اف ٨ًر ک٥ كاْٚا ة٨د٣غ، دیغ.٠ی

کؼد. ا٠ا كاْٚیث داقث. دیغ ة٥ ؿعحی ةاكر ٠یک١ٞات. ظ٨ٌط ک١ٞات ة٨د٣غ. پٞک زد. آ٣چ٥ را ٠ی

كیغق ك چ٤اف ةاریک ة٨د٣غ ک٥ اك ٠ح٨ز٥ ٣كغق ة٨د آ٧٣ا ک٤غق کاری ٣یـح٤غ. ا٠ا صاال ک٥ صؼكؼ ة٤ٞغ ك ک

 ج٨ا٣ـث ةع٨ا٣غ. کؼد، ٠یاز پایی٢ ة٥ آ٧٣ا ٣گاق ٠ی

 خَاّذ بویریذ.اگر دلتاى هی
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 « ٠حاؿٟ٘، ٝیٖ...»پؼی٢ ةا ٣گؼا٣ی ركی اك ظٟ قغ ك گ٘ث: 

زاؿ١ی٢ ةی متؼا٥٣ ؿؼش را ة٥ چپ ك راؿث جکاف ةاردا، دؿث ةؼ ؿ٤گ، ة٥ آ٧٣ا ظیؼق ٠ا٣غق ة٨د. ا٠ا 

 داد ك ؿْی کؼد از الی در ج٨ ةؼكد.

 «زاؿ١ی٢، ٣ؼك ج٨. زاؿ١ی٢! ای٢ یک ج٥ٞ اؿث.»ٝیٖ ةا جالش ركی پا ایـحاد ك ةا ٝک٤ث گ٘ث:

ٝیٖ ز٨ٞ پؼیغ ك آؿحی٢ زاؿ١ی٢ را گؼٗث ك درؿث در ١٦ی٢ ٨٠ِٚ، زاؿ١ی٢ ةا ٗؼیادی ج٨ی گ٨داٝی 

 ی در د٦اف گك٨دق ة٨د.اٗحاد ک٥ آف ؿ٨
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 فصل سیسدٌ

 داخل غار

 

ظ٨رد. ج٧٤ا زیؽی ک٥ ةاّخ قغق ة٨د ة٥ ا٣ح٧ای آف ج٥ٞ ؿ٨ٛط ٣ک٤غ، زاؿ١ی٢ ةا در٠ا٣غگی جاب ٠ی   

 آؿحی٤ف ة٨د ک٥ ٝیٖ آف را ٠ضکٟ گؼٗح٥ ة٨د.

چیؽ٦ای ؿ٘یغ  ج٨ا٣ـث ةؼؽ ؿ٘یغی را ج٥ آف ةتی٤غ. كٚحی ١٧ٗیغ آفگ٨داؿ ١ّیٙ ة٨د. ا٠ا ٝیٖ ٠ی

اؿحع٨اف ٦ـح٤غ،دٝف زیؼ ك رك قغ. ةی جؼدیغ، آ٧٣ا اؿحع٨اف ٦ای ٠حساكزاف ة٨د٣غ. كٚحی ١٦ـ٘ؼاف 

ؿْی داقح٤غ در را ةاز ک٤٤غ، ة٥ اصح١اؿ زیاد ک٨ج٥ٝ٨ ٦ا از ٠یاف ركز٥٣ ٦ای ج٨ی ؿ٤گ ٦ا آ٧٣ا را ج١اقا 

ق٣٨غ، ة٤ٞغ ق٨ظی ٠ؼگتارقاف ٠یکؼدق ة٨د٣غ ك یکی از آ٧٣ا ک٥ ةاكرش قغق ة٨د ؿ٥ ٣٘ؼ دیگؼ ٚؼةا٣ی 

 ٦ایف را ة٥ ٦ٟ ؿاییغ.ظ٤غیغق ة٨د. ٝیٖ ةا ظكٟ د٣غاف

 ؿپؾ ةاردا ک٤ار ٝیٖ زا٨٣ زد ك ةا ک١ک یکغیگؼ زاؿ١ی٢ را ةاال کكیغ٣غ.

ظ٨ا٦یٟ ة٥ ؿال٠ث كارد ق٨یٟ، ةایغ در را ٦ٜ ٠ا ةایغ ظالؼ قْؼ ١ّٜ ک٤یٟ، اگؼ ٠ی»ٝیٖ گ٘ث: 

 «٣غ٦یٟ؛ةٞک٥ ةکكیٟ.

را کكیغ٣غ جا ای٤ک٥ ةا مغای جٛی ةـح٥ قغ. ةْغ ةار دیگؼ جیؼ را ج٨ی ٜٚ٘ چؼظا٣غ٣غ، آف را ةاز  آ٧٣ا در

کؼد٣غ ك دكةارق در را کكیغ٣غ. جعح٥ ؿ٤گ ُّیٟ ةا مغای ٣ا٤٦ساری، ة٥ آؿا٣ی ة٥ ًؼؼ ةیؼكف صؼکث 

 کؼد، درؿث ١٦اف ٨ًر ک٥ ة٥ ًؼؼ داظٜ صؼکث کؼدق ة٨د. 

اقث ك آ٧٣ا را ج٨ی جاریکی، در زایی پؼت کؼد ک٥ گ٨داؿ د٦اف ةاز ةاردا چ٤غ جیؼ از ركی ز٠ی٢ ةؼد

 کؼدق ة٨د. جیؼ٦ا ة٥ ٗٞؽی ظ٨رد٣غ ك د٣گ مغا داد٣غ.

١٦ا٨ٌ٣ر ک٥ ٗکؼ ٠ی کؼدـ در صاٝث ٨١ْ٠ٝی، ركی گ٨داؿ پ٨قیغق اؿث. ٗٛي كٚحی در را »ٝیٖ گ٘ث:

 «ركد.د٤٦غ، ؿؼپ٨ش ركی گ٨داؿ ک٤ار ٠ی٦ٜ ٠ی

 «ای ة٨د. ٝیٖ، اگؼ ٢٠ ك ج٨ قک ٣کؼدق ة٨دیٟ.٥ قیٌا٣یصٛ»ةاردا ٔؼك٤ٝغ کؼد: 
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٦ا ةغقاف ا٣غ، از ٔؼیت٥ا٣غ. آ٧٣ا ةا٨٦ش٦ا ةا٨٦شة٧حاف گ٘حٟ ک٥ ک٨ج٥ٝ٨»پؼی٢ كؿي صؼٗكاف پؼیغ: 

رص١ا٥٣ را دكؿث دار٣غ. ةایغ ظیٞی ظیٞی ٨٠اَب ةاقیٟ. اگؼ ٨٤٦ز ٦ٟ دار٣غ ٠ا ٦ای ةیآیغ ك ق٨ظی٠ی

 «ک٤٤غ.دا٤٣غ ک٥ ص٥ٛ قاف ٣گؼٗح٥، آف كٚث کار دیگؼی ٠یک٤٤غ، ٠یرا ج١اقا ٠ی

 ای٢ ةار کـی ةا اك ةضخ ٣کؼد.

زد٣غ جا از ا٤٠یث آف ١ٌ٠ئ٢ ق٣٨غ. ة٥ آ٧٣ا كارد قغ٣غ. ةا ؿپؼ٦ایكاف، ة٥ ز٠ی٢ ٠ٛاةٜ پایكاف وؼة٥ ٠ی

 ٨ٞجؼ ة٨د.دا٤٣غ ا٠ا ٥١٦ زا ؿاکث ة٨د. ج٣٨ٜ ة٤ٞغی ک٥ از ةیؼكف در دیغق ة٨د٣غ، ز٦ؼ مغایی گ٨ش ٠ی

رٗح٤غ. ٗٛي زاؿ١ی٢ ك پؼی٢ ٦ایكاف ٠ذٜ قتش قغق ة٨د. در ج٣٨ٜ پیف ٠یزیؼ ٨٣ر ٝؼزاف ٠كْٜ، چ٧ؼق

ج٨ا٣ـح٤غ ةایـح٤غ. ا٠ا صحی آ٧٣ا ٦ٟ ٠ست٨ر ة٨د٣غ ؿؼقاف را ظٟ ک٤٤غ ٨ًٝی ٣کكیغ ک٥ ج٣٨ٜ پیچیغ ٠ی

قغ، یک راق ة٥ چپ ك ظ٥ ٠یك جٛؼیتا ةالٗام٥ٞ دكةارق پیچیغ. آف كٚث ة٥ زایی رؿیغ٣غ ک٥ راق ؿ٥ قا

 یک راق ة٥ راؿث ك یک راق ٠ـحٛیٟ. 

 «کغاـ راق؟»ٝیٖ آ٦ـح٥ گ٘ث:

ک٤ٟ ةایغ از راق را٦ی كز٨د ٣غارد ک٥ ةك٨د گ٘ث کغاـ ٠ـیؼ ا٢٠ اؿث. ا٠ا ٗکؼ ٠ی»ةاردا ٔؼٔؼ کؼد: 

ک٤یٟ، ٢٠  ٠ـحٛیٟ ةؼكیٟ. ٣ـتث ة٥ ةٛی٥ ؿٖٛ ة٤ٞغجؼی دارد. اگؼ ٦ؼ کغاـ از دك راق دیگؼ را ا٣حعاب

 «٠ست٨رـ چ٧ار دؿث ك پا راق ةؼكـ.

ة٥ صؼکث ادا٥٠ داد٣غ. ٨٤٦ز ؿک٨ت ٠ضه صک١٘ؼ٠ا ة٨د، دیغ٣غ ک٥ ک١ی ز٨ٞجؼ، ةار دیگؼ ج٣٨ٜ ة٥ 

 پیچیغ.راؿث ٠ی

٦ا ٗکؼ ک٤٤غ قایغ ک٨ج٥ٝ٨»كٚحی ؿؼ پیچ پیچیغ٣غ ك كارد ٨٣ر وْی٘ی قغ٣غ، زاؿ١ی٢ آ٦ـح٥ گ٘ث: 

 «ک٥ ٠ا ج٨ی گ٨داؿ اٗحادق ایٟ.

 «ک٤ٟ.ک٤ٟ. ٗکؼ ٠یقایغ. ا٠ا ٢٠ ركی ای٢ ٗکؼ صـاب ١٣ی»ةاردا ةا اظٟ گ٘ث: 

٦ایی را٦كاف را ؿغ کؼدق ة٨د. ةاردا ك ٝیٖ ك از ؿع٢ ةاز٠ا٣غ ك ةالٗام٥ٞ ج٨ٖٚ کؼد. در ز٨ٞ، ؿای٥

داد ک٥ دق٤١ا٣كاف ٣یؽ ٠ـٞش ا٣غ ك از ق١كیؼقاف را ةاال ةؼد٣غ. ةؼٚی ک٥ در ز٨اب دیغ٣غ، ٣كاف ٠ی

 اف ١٧ٗیغ٣غ ک٥ ؿپؼ ٦ٟ دار٣غ.قکك
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ایٟ. ٦ای كصكح٤اؾ، ٠ا ؿؼ ز٤گ ٣غاریٟ ك ةا ٣یث مٞش ای٤سا آ٠غقک٨ج٥ٝ٨»ةاردا ةا مغای ة٤ٞغ گ٘ث: 

-٦ایحاف را ز٠ی٢ ةگػاریغ، ٠ا ٦ٟ ز٠ی٢ ٠یظ٨ا٦یٟ ة٥ صؼ١ٗاف گ٨ش ک٤یغ. اگؼ اؿٞض٥ٗٛي از ق١ا ٠ی

 «گػاریٟ.

 ؽ ٨ٗالد.٥٣ ز٨اةی آ٠غ ك ٥٣ صؼکحی دیغق قغ، ٠گؼ ةؼ

ك ١٦ـ٘ؼاف دكةارق ة٥ پیف رٗح٤غ. « ٣تایغ ةگػاریٟ ٗکؼ ک٤٤غ ک٥ جؼؿیغق ایٟ.»زاؿ١ی٢ آ٦ـح٥ گ٘ث: 

 ؿای٥ ٦ا ٦ٟ پیف آ٠غ٣غ. ٦ؼ ٚغـ ای٧٤ا ةا ٚغـ آ٧٣ا ١٦ا٤٦گ ة٨د.

د٦یغ؟ ٠ی ظ٨ا٦یغ ةس٤گیغ؟ اگؼ ای٢ ٨ًر اؿث، ٠ا ٦ٟ صاَؼ ك چؼا ز٨اب ١٣ی»ةاردا دكةارق گ٘ث: 

کؼد از ٦ایف اٗؽكد. ٝیٖ ك زاؿ١ی٢ ٦ٟ ة٥ د٣تاؿ اك. پؼی٢ ک٥ ؿْی ٠یةؼ ؿؼّث ٚغـ ك« آ٠ادق ایٟ.

 پكث ؿؼ ظ٨د را ة٥ آ٧٣ا ةؼؿا٣غ، از كصكث ٣اٝیغ.

ای آف پیکؼ٦ا جٛؼیتا ةاالی ؿؼقاف ة٨د٣غ. ١٦چ٤ی٢ ؿای٥ كار، ا٠ا ةـیار ةؽرگ َا٦ؼ قغ٣غ. ٝیٖ ٝض٥ُ

ق١كیؼش « کؼدیٟ ك چ٧ار ٣٘ؼ ٦ٟ ٦ـح٤غ.٨ر ٠یظیٞی ةؽرگحؼ از آف چیؽی ٦ـح٤غ ک٥ جن»ٗکؼ کؼد: 

 را ٠ضکٟ جؼ ٗكؼد.

٠تارزق ج٢ ة٥ ج٢. ٗکؼ ای٤سایف را ٣کؼدق ة٨د٣غ. ا٠ا آ٠ادق ة٨د. ؿپؼش را ةاال ةؼد. یکی از دق٤١اف ٦ٟ 

 ١٦ی٢ کار را کؼد. ك ٣اگ٧اف، ٣اگ٧اف ٝیٖ ١٧ٗیغ.

١٦ی٢ ک٥ « ! ای٢ ج٣٨ٜ ة٢ ةـث اؿث!ةاردا، ای٢ آی٥٤ اؿث! ة٥ دی٨ار آی٥٤ ٣نب کؼدق ا٣غ»ٗؼیاد زد: 

٦ایف ٤٠س١غ قغ. چؼظیغ ك ركی پؼی٢ اٗحاد. ؿْی کؼد مغای جٛی پكث ؿؼش ق٤یغ، ظ٨ف در رگ

اك را ک٤ار ةؽ٣غ ك رد ق٨د. ؿْی کؼد ظ٨د را ة٥ در ٗٞؽی ةؼؿا٣غ ک٥ از ؿٖٛ ج٣٨ٜ پكث ؿؼ پؼی٢ پایی٢ 

 آ٠غق ة٨د. 

ؼؿغ، در ٗٞؽی ٠ضکٟ ةـح٥ قغ. آ٧٣ا ة٥ داـ اٗحادق ة٨د٣غ. در ا٠ا ظیٞی دیؼ قغق ة٨د. ٚتٜ از آ٣ک٥ ة٥ آف ة

 ؿ٨ٞٝی ةغكف ٨٦ا گؼٗحار قغق ة٨د٣غ ؛ ؿ٨ٞٝی ١٦چ٨ف ٚتؼ، ک٥ راق ظؼكزی ٣غاقث.

* 

چ٤غ ؿاّث ةْغ، آ٧٣ا ک٤ار یکغیگؼ در جاریکی ٣كـح٥ ة٨د٣غ. ٠كْٞی را ک٥ ةؼ دی٨ار ٣نب قغق ة٨د، ٣یؽ 

 ظ٨اؿح٤غ از دؿث ةغ٤٦غ. ؿ٨زا٣غ ک٥ آ٧٣ا ١٣یظا٨٠ش کؼدق ة٨د٣غ. ٠كْٜ ٨٦ایی را ٠ی
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 ك ةا ٣گؼا٣ی ظ٨د را ة٥ ز٨ٞ ك ّٛب جاب داد.« ةایغ راق ظؼكزی ةاقغ. ةایغ!»ٝیٖ گ٘ث: 

ق٨د. ٗٛي ةؼای ای٤ک٥ ة٥ ٠ا ةع٤غ٣غ. آظؼ، ٗایغق ١ٌ٠ئ٤ا ؿؼ ك ک٥ٞ ک٨ج٥ٝ٨ ٦ا پیغا ٠ی»ةاردا گ٘ث: 

٣ؾ ةؽرگی اؿث. چ٨ف اگؼ آ٧٣ا ةح٨ا٤٣غ كارد ق٨ظی ک٥ کـی ة٧ف ٣ع٤غد، چی٥؟ ك ای٢ ةؼای ٠ا قا

 «ج٨ا٣یٟ ظارج ق٨یٟ.ق٣٨غ، ٌْٚا ٠ا ٦ٟ از ای٤سا ٠ی

ای ةکكیٟ. ا٠ا ةایغ آ٠ادق ةاقیٟ جا ةا آ٧٣ا رك ة٥ رك ق٨یٟ. ةایغ ٣ٛك٥»زاؿ١ی٢ ة٥ جاییغ ؿؼ جکاف داد: 

 «دا٣ـحیٟ!آی٤غ؟ ك چ٨ٌری؟ کاش ٠یآ٧٣ا کی ٠ی

 «ج٨ا٣ـحیٟ آ٧٣ا را در ركیا ةتی٤یٟ.اگؼ ظا٥٣ ة٨دیٟ ٠ی» مغای ک٨چکی از پكث ؿؼقاف گ٘ث:

٦ؼ ؿ٥ ةؼگكح٤غ. کٟ ك ةیف پؼی٢ را ٗؼا٨٠ش کؼدق ة٨د٣غ. ةا چك١ا٣ی ک٥ از جؼس گؼد قغق ة٨د٣غ. 

 گ٨ق٥ ٣كـح٥ ك پ٤س٥ ٦ایف را ٠ضکٟ در ٦ٟ گؼدق کؼدق ة٨د.

حیٟ از آب چك٥١ ةع٨ریٟ ك ة٥ ج٨ا٣ـ٠اف ة٨دیٟ، ٠یاگؼ ةا ٚتی٥ٞ ٢٠ ج٨ی ظا٥٣»ة٥ آرا٠ی جکؼار کؼد:

ایٟ. م٨رجكاف را دیغق ٦ا ٗکؼ ک٤یٟ ك ٦ؼ کسا ک٥ ة٨د٣غ، قب ظ٨اةكاف را ةتی٤یٟ. ٠ا آ٧٣ا را دیغقک٨ج٥ٝ٨

مغایف ٠ض٨ قغ ك ؿؼ جا پا ٝؼزیغ. اةؼاز جْسب ٝیٖ را ق٤یغ ك از ظساٝث چ٧ؼق اش را ةا دؿث « ایٟ...

 پ٨قا٣غ. 

-اـ. از ای٢ كوِ ظ٨قٟ ١٣ییچ كٚث ج٨ی چ٧اردی٨اری ٣ت٨دقةتعكیغ. ٢٠ ة٥ ١ّؼـ ٦»آ٦ـح٥ گ٘ث: 

 «آیغ.

ٗیٞی ةا ٣گؼا٣ی زیؼزیؼ کؼد. زاؿ١ی٢ ة٥ ک٤ار پؼی٢ رٗث، دؿحف را دكر اك ا٣غاظث ك آ٦ـح٥ گ٘ث: 

 «جؼؿٟ، ةیكحؼ از ٦ؼ چیؽی در ای٢ د٣یا.ظساٝث ٣کف. ٢٠ ٦ٟ از صتؾ قغف ٠ی»

٨ٝ٨. دراز ةکف ك ةع٨اب. ةغكف آب چك٥١ ٦ٟ ٠ی ج٨ا٣ی ای، کی٢ ک٨چج٨ ظـح٥»ةاردا ةا ٧٠ؼةا٣ی گ٘ث: 

 «ركیا ةتی٤ی.

كٚحی ٥١٦ ةا ک٤سکاكی ة٥ اك « ظ٨ر٣غ!ا٠ا ةا آب چك٥١، ركیا٦ا ظیٞی ة٥ درد٠اف ٠ی»ٝیٖ ٗؼیاد زد: 

ک٤ٟ ک٥ ظ٨دـ ٦ٟ یادجاف ٣یـث؟ اّحؼاؼ ٠ی»٣گاق کؼد٣غ، ٝیٖ ظ٤غیغ ك ةٌؼیف را ةاال گؼٗث ك گ٘ث: 

ایٟ. ٠غاـ از چك٥١ آب ٦ا را جؼؾ کؼدقک٥ االف پؼی٢ یادـ ا٣غاظث. از كٚحی کی٢یادـ ٣ت٨د جا ای٤

 «٦ای ٠ا ٨٤٦ز پؼ از آب چك٥١ ركیاؿث!ایٟ. ةٌؼیظ٨ردق
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      * 

٦ای ركیای ٝیٖ از كرای ٔتار ظ٨اب ةیؼكف آ٠غ ك آراـ آراـ كاوش ك ركق٢ قغ. ٨٣ر ٝؼزاف، ر٣گ

ا، مغای جٙ جٙ ك زؼی٤گ زؼی٤گ... ك مغایی قغیغ. ة٥ ای ٠ت٧ٟ، مغای ٝط ٝط پا٦درظكاف، پچ پچ٥

 ًؼز كصكح٤اکی ة٤ٞغ، گ٨قعؼاش، پؼ ٤ًی٢، پؼ٤ًی٢...

 «بیشتر!بیشتر بذُ!»

ٝیٖ چك١ا٣ف را کا٠ال ةاز کؼد ك ةا ٣٘ؼت ة٥ کاة٨س پیف ركیف ظیؼق قغ. ج٨ٞج٨ٞ ظ٨راف ّٛب رٗث ك 

ةی٤ٟ. ظ٨اب! ٗٛي ركح دارـ ظ٨اب ٠ی»د: ظ٨د را ة٥ دی٨ار ؿ٤گی ٗكؼد. ةا ٣گؼا٣ی ة٥ ظ٨د یادآكری کؼ

 «ج٨ا٣غ ٠ؼا ةتی٤غ.٦ا ١٣ی٢٠ ای٤ساؿث. آف

 ظ٨رد. آ٣چ٥ ٨٠ِٚ ظ٨اب ا٣حُار داقث ةتی٤غ، ای٢ ٣ت٨د!زد ك دٝف ة٥ ٦ٟ ٠یا٠ا ٨٤٦ز ٚٞتف ج٤غ ج٤غ ٠ی

ال ا٣حُار داقث ٔاری ةتی٤غ، ا٠ا ٥٣ ة٥ ای٢ ةؽرگی،ؿٖٛ ای٢ ٗىای ُّیٟ ١ٌ٠ئ٤ا جا ٨٣ؾ ک٦٨ـحاف ةا

 رٗح٥ ة٨د.

٦ای ُّیٟ ك درظكاف ًال ك ز٨ا٦ؼ از ای٢ ؿؼ جا ا٣حُار داقث گ٤سی ةتی٤غ، ا٠ا ٥٣ ة٥ ای٢ زیادی. پكح٥

٦ای ركاف، جپ٥ ٦ا ك درق ٦ای ةـیاری ة٥ كز٨د آكردق آف ؿؼ ٔار را پؼ کؼدق ك ١٦چ٨ف ٥ٌٛ٤٠ ق٢

 ة٨د٣غ.

کؼد آ٧٣ا را ٦ؼاؿاف، در صاؿ ا٠ا ٗکؼ ١٣ی ٦ایی را ک٥ در ٨٣ؾ ک٨ق دیغق ة٨د، ةتی٤غ،ا٣حُار داقث ک٨ج٥ٝ٨

 دكیغف، ظؽیغف ك ٠چا٥ٝ قغف ةتی٤غ.

کؼد؛ ای از ةغ٣ف جؼاكش ٠یای گ٨قث ٤ٞٚت٥ ك ٨ٔؿ پیکؼ را ةتی٤غ ک٥ ٠ادقا٠ا ا٣حُار ٣غاقث ج٨دق

ؿ٨ظث، ك پا٦ای الٔؼ ك پ٤س٥ زا٨٣ری ک٥ كؿي ٔار چ١تاج٥١ زدق ة٨د، چك١اف قؼكرش از ١ًِ ٠ی

٦ای ًال از ٦ٟ ةاز کؼدق ة٨د. صحی در ج٨ز٧ی ركی گ٦٨ؼ٦ای در ٦ٟ ریعح٥ ك پكح٥یدارش را ةا ة

 جؼی٢ جعیالجف ٦ٟ ا٣حُار دیغف چ٤ی٢ چیؽی را ٣غاقث.دی٨ا٥٣

 آف ٨٠ز٨د، ٦ی٨الیی ُّیٟ، قتی٥ كزغ ة٨د. کاة٨سِ پ٧٤اف ک٦٨ـحاف كصكث.
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 فصل چُاردٌ

 گلیک 

 

٦ایی را ک٥ ٠ذٜ ٌٚؼات چؼیب ك ٔٞیٍ ّؼؽ از  ظؽیغ٣غ ك ٝس٦٢ا دكر ك ةؼ آف ٨ٔؿ ٠یک٨ج٥ٝ٨  

کؼد٣غ. ٥١٦ آ٧٣ا دؿحکف ة٥ دؿث داقح٤غ ای ةؽرگ ز١ِ ٠ی٦ای قیك٥پ٨ؿحف ٠ی چکیغ، در ج٤ُگ

جؼاكیغ، دكر ٣گ٥ ٦ا را گؼٗح٥ ة٨د٣غ ك کا٠ال ظ٨د را از ٌٚؼاجی ک٥ از ةغف آف ٨٠ز٨د ٠یك ةا دٚث ج٤ُگ

 داقح٤غ.٠ی

آف كٚث ةا كصكث ٠ح٨ز٥ قغ آ٣سا ةایغ ٤٠كا ز٦ؼی « ١ا ؿ١ی ٦ـح٤غ.٦ا صحآف ٝس٢»ٝیٖ ٗکؼ کؼد: 

 ک٤غ.٦ا را ٠ؼگتار ٠یةاقغ ک٥ جیؼ٦ای ک٨ج٥ٝ٨

کؼد، یک زف ك ٠ؼد ک٨ج٥ٝ٨ ز٨ٞ آ٠غ٣غ. آ٧٣ا زیؼ ؿ٤گی٤ی کاؿ٥ ًالیی ُّی١ی ١٦چ٤اف ک٥ ج١اقا ٠ی

 ک٥ پؼ از چیؽی قتی٥ ا٣گ٨ر٦ای ةؼاؽ ك ؿیاق ة٨د، ظٟ قغق ة٨د٣غ.

ظ٨ری. ج٨ ٠ـحضٙ ج٤تی٧ی، ری ٣اف. ا٠ا ة٥ درد ٢٠ ٠ی»آف مغای گ٨قعؼاش ة٥ آرا٠ی گ٘ث: گٞیک ةا 

٦ای ةیچارق را ة٥ ٔار٦ای ک٤ٟ. ْٗال ای٢ ةؼدقاش ٗکؼ ٠یقایغ، ةتعك١ث. قایغ ٦ٟ ٣تعك١ث. درةارق

ازات آكری یا ٠سپؼكرش ٠گؾ ةتؼ ك ةٛی٥ قب را ةا آ٧٣ا در آ٣سا کار ک٢ ٗؼدا یا ة٥ ٚغر کاٗی ٠گؾ ٠ی

 «ق٨ی.٠ی

ای از ز٨ا٦ؼات ؿک٤غری ظ٨رد ك ة٥ ک٨ج٥ٝ٨ زی ٣اف ة٥ ًؼؼ در دكیغ. چ٤اف ّس٥ٞ کؼد ک٥ ركی پكح٥

 ٦ای دیگؼ اقارق کؼد ک٥ د٣تاٝف ةؼك٣غ. ٨ًٝی ٣کكیغ ک٥ ٔار ؿاکث قغ.

٦ی٨ال ک٥ راوی قغق ة٨د، ةا آرا٠ف ٣كـث ك چ٤غ ٠گؾ را از دكر ٝتف ٝیـیغ. چك١ا٣ف را ٣یٟ ةـح٥ 

 ةؽرگف را ظٟ کؼد. ك ؿؼ 

ك جازق آف كٚث ة٨د ک٥ ٝیٖ ؿ٤گ ؿتؽ ك کٟ ر٣گی را دیغ ک٥ ركی پیكا٣یف ٗؼك رٗح٥ ة٨د ك ةا كصكث 

 ١٧ٗیغ ک٥ آف چیـث. ز٠ؼد، ٣كا٥٣ قؼاٗث. پ٤س١ی٢ گ٦٨ؼ ک١ؼة٤غ دٝح٨را.
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     * 

ة٨د٣غ؛ کاة٨ؿی  ١٦ـ٘ؼاف در جاریکی ٠الؿ آكر ز٣غا٣كاف ةا ٦ٟ ةیغار قغ٣غ. ا٣گار از کاة٨ؿی ةیغار قغق

دا٣ـح٤غ ک٥ آ٣چ٥ دیغق ة٨د٣غ، صٛیٛث ک٥ ٦ؼ ؿ٥ در آف ؿ٧یٟ ة٨د٣غ ك ةا ای٢ صاؿ، ظیٞی ظ٨ب ٠ی

 داقث. 

 «چیؽ ة٥ درد ةع٨ری ١٧ٗیغیغ؟»مغای پؼی٢ را ق٤یغ٣غ ک٥ ٠كحاٚا٥٣ ٠ی پؼؿیغ: 

-٨ج٥ٝ٨چیؽی ک٥ ١٧ٗیغیٟ ای٢ اؿث ک٥ جا ٚتٜ از ظا٨٠ش کؼدف ٠كْٜ، ک»زاؿ١ی٢ ة٤ٞغ قغ ك گ٘ث: 

کؼد٣غ. ا٠ا چ٨ٌری؟ ١ٌ٠ئ٤ٟ ک٥ ٦یچ قکاؼ ك ؿ٨راظی ج٨ی ای٢ ؿ٨ٞؿ ٤ْٝحی ٦ا ٠ا را ج١اقا ٠ی

 «٣یـث.

قؼح ةٛی٥ ٠ازؼا را ة٥ ٧ّغق ةاردا ك ٝیٖ گػاقث ك ظ٨دش ک٨ر٠اؿ ک٨ر٠اؿ قؼكع کؼد ة٥ ا٠حضاف 

ْؼیٖ کؼد٣غ. ا٠ا دی٨ار٦ا، ؿٖٛ ك صحی کٖ ز٠ی٢. ةاردا ك ٝیٖ جا صغ ١٠ک٢ زؼیاف را آراـ ةؼای پؼی٢ ج

 كٚحی صؼٗكاف ج١اـ قغ، کی٢ ک٨چ٨ٝ٨ دكةارق از جؼس ة٥ ٝؼزق اٗحاد.

دا٤٣غ. پؾ جا ة٥ صاؿ، چ٤ی٢ چیؽی ٣ك٤یغق ة٨دـ. ٠ؼدـ ٢٠ ٦یچ چیؽ از ای٢ ٠ازؼا ١٣ی»آ٦ـح٥ گ٘ث: 

ا٣غ ك ٦ا ای٢ ٨ًر رقغ کؼدق٦ا درظث٦ا ك ٠ـیؼ٦ای ک٨ج٥ٝ٨ة٥ ١٦ی٢ ّٞث اؿث ک٥ دكر ك ةؼ پ٤ا٦گاق

٦ا ای٢ ٚغر ر٣گ پؼیغق ٦ـح٤غ. آ٧٣ا جٛؼیتا ج١اـ ٠غت زیؼز٠ی٢ ٦ـح٤غ جا ةؼای جیؼ٦ایكاف ز٦ؼ ک٨ج٥ٝ٨

 «ای٢ كزغ را ز١ِ ک٤٤غ ك ة٥ اك ظغ٠ث ک٤٤غ.

 «ٗکؼ ک٤ٟ صٙ ةا ج٨ ةاقغ.»ٝیٖ گ٘ث: 

٦یچ چیؽ پیغا ٣کؼدـ صحی »ق٤یغ٣غ ک٥ زاؿ١ی٢ ةا ّنتا٣یث پایف را ة٥ ز٠ی٢ ک٨ةیغ ك آ٦ـح٥ گ٘ث: 

 «جؼؾ ک٨چک.یک 

 «اگؼ جؼکی كز٨د داقث ٨٦ا ٦ٟ ة٨د.»ٝیٖ ةا ا٣غكق گ٘ث: 

آ٠غ ک٥ ا٣گار ّغق زیادی ٠ا را کؼد٣غ. ای٢ ٨ًر ة٥ ٣ُؼ ٠یا٠ا آ٧٣ا ٠ا را ج١اقا ٠ی»زاؿ١ی٢ امؼار کؼد: 

ظ٤غیغ٣غ. آف ک٨ج٥ٝ٨ ک٥ اؿ١ف گالج٨ف ة٨د، ٦ای اة٧ٞا٥٣ ٠ا ةؼای ٗؼار ٠یکؼد٣غ ك ة٥ جالش٣گاق ٠ی

 «زد ک٥ ا٣گار ای٢ کار ة٥ راصحی ظیؼق قغف از پ٤سؼق اؿث!ؼؼ ٠ی٨ًری ص
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 «ظ٨ب، قایغ پ٤سؼق ای ةاقغ!»ای ؿؼ داد، ركی پا ة٤ٞغ قغ ك آ٦ـح٥ گ٘ث: ةاردا ٗؼیاد ظ٥٘

 «ای ٣یـث!٨ُ٤٠رت چی٥؟ ای٤سا ک٥ پ٤سؼق»زاؿ١ی٢ پؼؿیغ: 

 ا٣گكحا٣ف را ركی آی٥٤ گػاقث.  از ک٤ار ٝیٖ رد ك« ٥٣ پ٤سؼق ای ک٥ ٠ا ةح٨ا٣یٟ ةتی٤یٟ.»ةاردا گ٘ث: 

ای ک٥ یک زد ک٥ ظ٨دش دیغق ة٨د. قیك٥ز٠ا٣ی ٠ـاٗؼی از ٠ْسؽق ای ةؼایٟ صؼؼ ٠ی»ةاردا گ٘ث: 

آكرد جا اك را ة٥ ًؼؼ آف آی٥٤ ة٨د ك ًؼؼ دیگؼش پ٤سؼق. ٗکؼ کؼدـ ای٢ چیؽ٦ا را از ظ٨دش در ٠ی

 «٨٣قیغ٣غی ١٧٠اف ک٤٤غ. ا٠ا قایغ ٚىاكجٟ درؿث ٣ت٨دق.

 «ٗٛي یک راق ةؼای ١٧ٗیغ٣ف كز٨د دارد.»آراـ گ٘ث:  ٝیٖ

 «٦ایحاف را ةؼداریغ ك ّٛب ةایـحیغ.کا٠ال درؿح٥. ك كٚحف ٦ٟ، االف اؿث. اؿٞض٥»ةاردا ٨٠اٗٛث کؼد: 

یکی از ؿپؼ٦ای پ٨ؿث درظحی را ک٥ ٠ٛاةٜ آی٥٤ گؼٗث، پایف را ّٛب ةؼد ك ةا پ٨جی٢ ؿ٤گی٤ف، ةا 

ی قکـث ك جک٥ ٦ای آف در اجاٚی، آف ؿ٨ی ؿ٨ٞس پعف قغ. ٨٣ر قغت ٝگغ زد. آی٥٤ ةا مغای قغیغ

٨٣ر، ٨٦ا ك ة٨یی چ٤اف ز٤٣غق ك ج٨٧ع آكر ک٥ كٚحی ١٦ـ٘ؼاف  –ظیؼق ک٤٤غق ای از قکاؼ كارد قغ 

کؼد، ٚغـ گػاقح٤غ، ٣٘ـكاف را ة٤غ آكرد. ک٨رک٨را٥٣ ركی ظؼدق آی٥٤، ک٥ زیؼ پایكاف ٚؼچ ٚؼچ ٠ی

ای٢ ة٨ی چی٥؟ آف مغای »ای کؼد ك گ٘ث: گػاقح٥ ة٨د، ؿؼ٥ٗزاؿ١ی٢ ک٥ دؿحف را ركی د٠أف 

 «چی٥؟

ا٠ا آ٧٣ا ک٥ چك١كاف ة٥ ٨٣ر ّادت کؼدق ة٨د، كٚحی دیغ٣غ ک٥ ج٨ی آف اجاؽ چیـث، دٝكاف زیؼ ك رك 

قغ. ؿؼ جا ؿؼ دی٨ار پؼ از ٚ٘ؾ ٦ای ٠كتک ةؽرگ ة٨د ك داظٜ ٚ٘ؾ ٦ا، ٠یٞی٨ف ٦ا ٠گؾ ک٥ دكر 

 ی کؼد٣غ.ج٨دق ای گ٨قث گ٤غیغق كزكز ٠

٦ا ای٤سا یکی از ٔار٦ای پؼكرش ٠گؾ اؿث. ةیایغ زكد از ای٤سا ةؼكیٟ. ١٠ک٢ اؿث ک٨ج٥ٝ٨»ٝیٖ گ٘ث: 

 ٦ؼ ٝس٥ُ ؿؼ ةؼؿ٤غ. 

-ةا ّس٥ٞ ة٥ ًؼؼ در رٗح٤غ ك كارد ج٣٨ٜ کٟ ٨٣ری قغ٣غ. ة٨ی گ٤غیغگی ١٦چ٤اف ة٥ ٠كا٠كاف ٠ی

پیچیغ٣غ. ا٠ا ٨٤٦ز . ة٥ ًؼؼ چپ ٠یق٤یغ٣غظ٨رد. از زایی در ًؼؼ راؿحكاف، ٤ًی٢ مغا٦ایی را ٠ی

زیاد ز٨ٞ ٣ؼٗح٥ ة٨د٣غ ک٥ ٠ٛاةٞكاف دری ةاز قغ ك دك ک٨ج٥ٝ٨، ک٥ ٦ؼ کغاـ ؿؼ زْت٥ چ٨ةی ةؽرگی را 

 گؼٗح٥ ة٨د٣غ، كارد قغ٣غ.
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 ١٦ـ٘ؼاف در زا ظكکكاف زد، ةْغ ّٛب رٗح٤غ. 

٣گاق کؼد ك كٚحی یکی از ک٨ج٥ٝ٨ ٦ا، ک٥ ٝیٖ ٠ح٨ز٥ قغ ری ٣اف ریف ٚؼ٠ؽ اؿث، دكر ك ةؼش را 

چك١ف ة٥ آ٧٣ا اٗحاد، ؿؼ زْت٥ را ر٦ا کؼد ك ٗؼیاد کكیغ. كٚحی زْت٥ اٗحاد، ة٥ قغت ةا ز٠ی٢ ؿعث 

ةؼظ٨د کؼد ك درش ةاز قغ. رٗیٛف ؿک٤غری ظ٨رد ك از ظكٟ ٗؼیادی کكیغ. ٠گؾ ٦ای ٠ؼدق، زقث 

 ك ةؼاؽ ركی ز٠ی٢ ریعح٤غ. 

ؿؼش را ّٛب ةؼد ك ٗؼیاد ٠عن٨ص ة٤ٞغی ؿؼ داد؛ « ک٤٤غ!٧٠ازٟ ٦ا دار٣غ ٗؼار ٠ی»ری ٣اف زیٓ زد: 

داد٣غ. ةالٗام٥ٞ دیغ٣غ، ؿؼ ٠ی٦ا را در ک٦٨ـحاف ٠ی٦ا كٚحی ؿاةٛا کی٢از آف ٗؼیاد٦ایی ک٥ ک٨ج٥ٝ٨

 آ٠غ٣غ. مغای ک٨ةف پا٦ایی در ج٣٨ٜ پیچیغ ک٥ از دك ز٧ث ٠ی

 « ةؼگؼدیغ ّٛب!»ةاردا ٗؼیاد زد: 

٤غ ک٥ جازق از آ٣سا آ٠غق ة٨د٣غ. ٔار ٣ؽدیک ة٨د. ا٠ا ٚتٜ از آ٣ک٥ ة٥ آ٧٣ا ة٥ ًؼؼ ٔار پؼكرش ٠گؾ ةؼگكح

-دكیغ٣غ ك را٦كاف را ؿغ ٠ی٦ایی قغ ک٥ جیؼ ة٥ دؿث ٠یآ٣سا ةؼؿ٤غ، ٦ؼ دك ًؼؼ ج٣٨ٜ پؼ از ک٨ج٥ٝ٨

 کؼد٣غ. 

٥ جیؼ٦ا ة٥ ًؼٗكاف پؼجاب قغق ة٨د ک٥ ٝیٖ ك ةاردا، پؼی٢ را ج٨ی ٔار ٦ٜ داد٣غ ك ة٥ د٣تاؿ اك ظ٨د را ة

داظٜ پؼت کؼد٣غ. آ٣سا در ا٠ا ة٨د٣غ، ا٠ا زاؿ١ی٢ ة٥ ا٣غازق آ٧٣ا ظ٨ش قا٣ؾ ٣ت٨د. ١٦ی٢ ک٥ از ٠یاف 

 ٦ا از ظ٨قضاٝی ٗؼیاد کكیغ٣غ.در ٔار ة٥ داظٜ پؼیغ، زیٕی کكیغ ك ک٨ج٥ٝ٨

زاؿ١ی٢ ٤ٝگاف ٤ٝگاف ج٨ی ٔار آ٠غ. ركی در اٗحاد ك آف را ٠ضکٟ ةـث. ةاردا پؼیغ ك چ٘ث در را 

زاؿ١ی٢ ؿُؼ ظ٨رد ك ركی ز٠ی٢ اٗحاد. ٝیٖ ة٥ ًؼٗكاف دكیغ، اك را ک٤اری کكیغ ك جیؼ ٝؼزاف ا٣غاظث. 

 را از کٖ دؿحف ةیؼكف آكرد. 
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 فصل پاوسدٌ

 کًتًلٍ َای يحشتىاک 

 

زظٟ زؽئی ة٨د. جیؼ ٗٛي پ٨ؿث را ظؼاش دادق ة٨د. ا٠ا كٚحی ؿٟ در ؿؼاؿؼ ةغف زاؿ١ی٢ زؼیاف   

درد ٣٘ؾ ٣٘ؾ ٠ی زد، چك١ا٣ف را ٠ضکٟ ةـث ك ة٥ پكث جکی٥ داد.  یاٗث، اك در صاٝی ک٥ از قغت

 كٚحی ٗیٞی ٣ا٥ٝ کؼد ك کؼی زیٓ کكیغ،  ٝیٖ ك ةاردا در٠ا٣غق ٠اجٟ زدق ركی اك ظٟ قغ٣غ. 

چؼا ٤٠حُؼیغ؟ ة٧ف ٠ْس٨ف ةغ٦یغ! ١٦اف ٠ْس٨ف زادكیی ک٥ زاف ٠ؼا ٣سات »پؼی٢ زیٓ کكیغ: 

 «داد!

 «اش را ة٥ ج٨ دادیٟ.١٣ا٣غق. آظؼی٢ ٌٚؼق چیؽی ةاٚی»ةاردا ةا پؼظاش گ٘ث: 

 پؼی٢ ةا ةغ٣ی ٝؼزاف ظ٨د را ز١ِ کؼد.

ة٥ صؼؼ ةاردا ج٨ز٧ی ٣ک٢. ظ٨دت را »چك١اف زاؿ١ی٢ ةاز قغ ك از ٠یاف ٝتاف ؿ٘یغش گ٘ث: 

کؼدی، ٠ا ة٥ ٠ؼدـ ج٨ ٠غی٨ف ة٨دیٟ. ٗٛي یک پؼی٢ كز٨د ؿؼز٣ف ٣ک٢، ک٨چ٨ٝ٨. ةایغ ٣سات پیغا ٠ی

 «دارد.

 چ٧ؼق اش ٔؼؽ ا٣غكق ة٨د. « ٗٛي یک زاؿ١ی٢ كز٨د دارد.»ؼٝب گ٘ث: ةاردا زی

 ک٨ةیغ٣غ. ک٨ج٥ٝ٨ ٦ا ة٥ پكث در رؿیغق ة٨د٣غ ك ة٥ در ٠كث ك ٝگغ ٠ی

د٤٦غ، ة٤ٞغ قغ ایـحاد. جٛاص ای٢ کارقاف را پؾ ٠ی»ةاردا ؿؼش ةا ةاال کؼد ك ةا ّنتا٣یث گ٘ث: 

 درظكیغ.ؿ٨ظث ك ق١كیؼش در دؿحف ٠یچك١ا٣ف ٠ی

ؿْی ٣ک٤یغ، ا٣حٛاـ ٢٠ را ةگیؼیغ. ّٛٞحاف را ة٥ کار ةی٤غازیغ. ظ٨دجاف را ٣سات »ؿ١ی٢ ز٠ؽ٥٠ کؼد: زا

 «ظیٞی ٧٠ٟ جؼ از... –ک١ؼة٤غ دٝح٨را  –ةغ٦یغ. زـث ك ز٨ 
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از درد چ٧ؼق در ٦ٟ کكیغ ك چك١ا٣ف ةـح٥ قغ. ٗیٞی ة٥ ًؼز ٟٔ ا٣گیؽی ٣ا٥ٝ کؼد. ٝیٖ اصـاس کؼد 

 .ق٨دٚٞتف در ؿی٥٤ ٤٠٘سؼ ٠ی

 «ؿّٟ كزغ دارد ٠ی کكغش» پؼی٢ ٦ٙ ٦ٙ کؼد: 

 ؿٟ.

ٝیٖ ةا ٗؼیادی ک١ؼة٤غ دٝح٨را را از ک١ؼش ةاز کؼد. پؼی٢ ١٦چ٤اف ک٥ اقک ٠ی ریعث، ٣٘ـف ة٤غ 

 «ٝیٖ، داری چ٥ کار ٠ی ک٤ی؟»آ٠غ. ةاردا ؿؼ پایی٢ ا٣غاظث. ة٥ قغت اظٟ کؼد ك پؼؿیغ: 

یا٨ٚت ؿؼخ ر٣گ پؼیغق داقث ركی دؿث  ٝیٖ ة٥ ٦یچ کغا٠كاف ج٨ز٧ی ٣کؼد. داقث ٚاةی را ک٥

کؼد. ١٦چ٤اف ک٥ ک١ٞات کحاب ک١ؼة٤غ ٠سؼكح زاؿ١ی٢ ٗكار ٠ی داد ك ا٣گكحاف اك را ركی آف جا ٠ی

 دٝح٨را در ذ٤٦ف ٤ًی٢ ٠ی ا٣غاظث، ةا ا٠یغكاری ة٥ ا٣حُار ٠ا٣غ. 

ك پادز٦ؼ *یا٨ٚت ؿؼخ ةؽرگ، ٣كا٥٣ قادی، ك ة٥ ؿؼظی ظ٨ف... اركاح ا٦ؼی٤١ی را دكر ٠ی ک٤غ  

 ؿٟ ٠ار اؿث. 

اگؼ یا٨ٚت ؿؼخ ٠ی ج٨ا٣غ ؿٟ ٠ار را ظ٤ذی ک٤غ، قایغ ركی ؿٟ گٞیک ٦ٟ ٨٠دؼ ةاقغ. اصح١اؿ وْی٘ی 

 ة٨د. ا٠ا ج٧٤ا قا٣ـی ة٨د ک٥ داقح٤غ.

 ؿؼش را ةاال کؼد، چك١ا٣ف ة٥ چك١اف ةاردا اٗحاد ك دیغ ک٥ آف ٠ؼد ؿؼا٣ساـ ٠ح٨ز٥ کار اك قغق اؿث.

 «کكغ ا٠ا ة٥ ز٠اف ٣یاز داریٟ.ز ٣٘ؾ ٠ی٨٤٦» ٝیٖ زیؼ ٝب گ٘ث: 

 ةاردا ة٥ ٨٠اٗٛث ؿؼ جکاف داد ك دكةارق رك ة٥ در کؼد. 

پؼی٢ ةغكف ٦یچ صؼٗی ظ٤سؼ زاؿ١ی٢ را ةؼداقث ك ک٤ار ةاردا ایـحاد. ةاردا ة٥ پؼی٢ ٣گاق کؼد ك ؿْی 

 ٨رد.کؼد اك را از آ٣سا دكر ک٤غ. ا٠ا پؼی٢ ة٥ ٠عاٝ٘ث ؿؼ جکاف داد ك از زایف جکاف ٣ع

-ةؼد٣غ ك ة٥ در ٠یکكیغ٣غ، زـٟ ؿ٤گی٤ی را ّٛب ك ز٨ٞ ٠ی٦ا ١٦چ٤اف ک٥ ٗؼیاد ٠یصاال ک٨ج٥ٝ٨

-قکـث. آف در، ٠غت زیادی دكاـ ١٣یکؼد ك چ٨ب در داقث ٠یک٨ةیغ٣غ. دؿحگیؼق در جٞٙ جٞٙ ٠ی

 آكرد.
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ث زدق ایـحادق ةاردا ق١كیؼ ة٥ دؿث ك اظ٨١ ة٥ ا٣حُار ایـحاد. ک٤ار اك پؼی٢ ةا چك١اف گؼد ك كصك

 پؼیغ، ا٠ا ١٦اف زا ایـحاد.ظ٨رد، از زا ٠ی٠یة٨د. اك ةا ٦ؼ وؼة٥ ای ک٥ ة٥ در 

زاؿ١ی٢ ک٥ ا٣گكحا٣ف را دكر ک١ؼة٤غ ةـح٥ ة٨د، ٠ذٜ ٠ؼدق ؿاکث ة٨د. ٝیٖ ؿؼش را ظٟ کؼد ك 

زاؿ١ی٢، ةا ؿّٟ ٠تارزق ک٢. ٠تارزق ک٢! یا٨ٚت ؿؼخ در دؿحث اؿث. »در گ٨ش زاؿ١ی٢ گ٘ث: 

 «ک٤غ.ؿؼخ ک١کث ٠ی یا٨ٚت

اش ک١ی در چ٧ؼق زاؿ١ی٢، جٕییؼی پیغا ٣كغ. ا٠ا ٝیٖ اصـاس کؼد ک٥ ا٣گكحاف آٗحاب ؿ٨ظح٥

 جکاف ظ٨رد٣غ. زاؿ١ی٢ مغایف را ق٤یغق ة٨د. ٝیٖ ١ٌ٠ئ٢ ة٨د.

ای دیگؼ ك پؾ از آف، مغای قکـح٢ ق٤یغق قغ. کؼی ة٥ ٦كغار ٗؼیاد زد ك ة٥ مغای وؼة٥

جؼس زیٓ کكیغ. ٝیٖ ةؼگكث ك دیغ ک٥ در ة٥ قغت ٠ی ٝؼزد.  ًؼؼ ةاردا پؼیغ. پؼی٢ از

 آ٠غ. دؿحگیؼق جٛؼیتًا ک٤غق قغق ة٨د. یک وؼة٥ دیگؼ، یا دك..٨ٝال٦ایف داقث از زا در ٠ی

زاؿ١ی٢ در ک٤ارش آق ٨ًال٣ی ك وْی٘ی کكیغ. ة٥ پایی٢ ظیؼق قغ. از صیؼت، ٣٘ـف ة٤غ آ٠غ. 

 اش درظكیغ.٨٣ر ؿؼظی ةی٢ ا٣گكحاف جا قغق

 داد.ةـث ك ٚغرجف را ٣كاف ٠ییا٨ٚت ؿؼخ ة٨د. یا٨ٚت ؿؼخ داقث زادكیف را ة٥ کار ٠ی

آ٨ٝد ةاز قغ. كٚحی ٝیٖ دیغ ک٥ چك١اف اك ق٘اؼ قغق ك ادؼی چك١اف زاؿ١ی٢ ةا صاٝحی ظ٨اب

 از درد در آف ٣یـث، ظ٨قضاؿ قغ ا٠ا زاؿ١ی٢ وْٖ داقث، ة٥ قغت وْٖ داقث.

از اك ٠ٛاةٞف گػاقث ك ظ٨د ة٥ ًؼؼ در دكیغ. از ٠یاف ٝیٖ ؿپؼ زاؿ١ی٢ را ةؼای ص٘اَث 

 دیغ.٦ا ك ةؼؽ جیؼ٦ایكاف را ٠ی٦ای ظ٤غاف ک٨ج٦٥ٝ٨ای آف در ٝؼزاف، چ٧ؼق٦ا ك قکاؼؿ٨راخ

٦ا از ٦ا ك پا٦ای ک٨ج٥ٝ٨ةاردا ق١كیؼ در دؿث، ة٥ قغت در ز٤ب ك ز٨ش ة٨د ك ١٦ی٢ ک٥ دؿث

زد. پؼی٢ ک٤ارش ایـحادق ة٨د ك قساّا٥٣ وؼة٥ ٠ی قغ، ةا ق١كیؼ ة٥ آ٧٣ا٦ای در داظٜ ٠یقکاؼ

کكیغ کؼد. جا آف ٝض٥ُ ک٥ ٠ا٣ِ كركد آ٧٣ا قغق ة٨د٣غ. ا٠ا ٨ًٝی ١٣یةا ظ٤سؼ زاؿ١ی٢ ص٥ٞ١ ٠ی

٦ا ١٦چ٨ف آةی ک٥ از اٗحاد، ک٨ج٥ٝ٨قغ. كٚحی چ٤ی٢ اج٘اٚی ٠یک٥ در از زا ک٤غق ك راق ةاز ٠ی
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-آكرد٣غ. آف كٚث، ٥١٦ چیؽ از دؿث ٠ی٦س٨ـ ٠یؿغی ٗؼكریعح٥ ؿؼازیؼ ق٨د، ة٥ ًؼؼ آ٧٣ا 

 رٗث.

آیغ. اگؼ گیؼد ك ة٥ ٨٦ش ٠یپؼی٢، ةؼك پیف زاؿ١ی٢! دارد کٟ کٟ زاف ٠ی»ٝیٖ ٗؼیاد زد: 

 «ج٨ا٣ی، از اك ك ٗیٞی ٠ضاُٗث ک٠.٢ی

١٦ی٢ پؼی٢ ةا ّس٥ٞ رٗث جا ٗؼ٠اف اك را ازؼا ک٤غ، ٝیٖ زایف را گؼٗث. ةاردا ١٦چ٤اف ة٥ 

دا٣ـث زاؿ١ی٢ ز٣غق اؿث، چ٧ؼق را٣غ. ا٠ا صاال ک٥ ٠یزد ك آ٧٣ا را ّٛب ٠یة٥ ٠ی٦ا وؼک٨ج٥ٝ٨

 جؼ قغق ة٨د.اش ٠ن١ٟدر٦ٟ ك ّؼؽ کؼدق

مغایی ظك١گی٢ ك گ٨قعؼاش از آف ؿ٨ی در ة٥ گ٨ش رؿیغ. مغایی ک٥ ٝیٖ جكعیل داد: 

-ا رصٟ ٠یج٨ا٣یغ ٨٠ٗٙ ةك٨یغ! اگؼ ١٦ی٢ صاال جـٞیٟ ةك٨یغ، آف كٚث ة٥ ق٦١ا، ١٣یاص١ٙ»

آكریٟ ك اش را ؿؼجاف در ٠یکكی١حاف. ا٠ا اگؼ ٠ا را ای٤سا ٠ٌْٜ ک٤یغ، جالٗیک٤یٟ ك ؿؼیِ ٠ی

 «ک٤یٟ!ززؼکكحاف ٠ی

ای٢ مغای گالج٨ف ة٨د، ١٦اف کارگؼی ک٥ در ٨٠رد زاف ک٤غف ةؼای گٞیک اّحؼاض کؼدق ة٨د. 

جؼؿی ٠تادا ارةات از ٨ف؟ ٠یچی قغق، گالج»ٝیٖ ٝتا٣ف را ةا زةاف جؼ کؼد ك در ز٨اب ٗؼیاد زد: 

-دؿحث ّنتا٣ی ةك٨د ک٥ ة٥ زای ز١ِ کؼدف ٠گؾ ةؼای اك ای٤سا ٦ـحی ك ةا ٠ا كٚث جٖٞ ٠ی

 «٦ا ارةاب ظ٨دقاف ة٨د٣غ.ک٤ی؟ ز٠ا٣ی ة٨د ک٥ ک٨ج٥ٝ٨

اـ ز٠ا٣ی ة٨د ک٥ جاالر٦ای ک٦٨ـحاف كصكث ٠ذٜ ك ق٤یغق»ةاردا ٦ٟ ة٥ پیؼكی از ٝیٖ گ٘ث: 

٦ای كزغ ٣ت٨د، داد. ز٠ا٣ی گ٤سی٥٤ اش پ٨قیغق از ٝس٢غر ة٨دی گ٤غ ١٣یٚ ٦ای زةا٥ٝ آفگاری

 «ةٞک٥ ٠ای٥ صـؼت ةٛی٥ ة٨د.

 «ظ٥٘ ق٨یغ!»گالج٨ف ةا ظكٟ ٗؼیاد زد: 

كزغ کتیؼ، ٠ا را »٣اف ریف ؿؼخ اؿث گ٘ث: مغای دیگؼی ک٥ ٝیٖ ١ٌ٠ئ٢ ة٨د ٠حْٞٙ ة٥ ری

٠ا در ةؼاةؼ ؿؼز٠ی٢ ؿای٥ ٦ا ك ٣گ٧تا٣اف جؼ کؼدق اؿث. اك پیف ٠ا آ٠غ ك پیك٧٤اد کؼد ک٥ از ٨ٚی

ظاکـحؼی ص١ایث ک٤غ. ة٥ ٠ا پیك٧٤ا کؼد ک٥ جضث قؼایي ٠عن٨می از ز٦ؼش اؿح٘ادق ک٤یٟ. 
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ایٟ. ز٦ؼ گٞیک ٠ا را ٚغرج٤١غجؼ کؼدق ای٢ قؼایي ٠كکٜ ة٨د، ا٠ا ظ٨قضاٝیٟ ک٥ آف را ٚت٨ؿ کؼدق

 «اؿث.

-٦ا را از ای٤سا ةیؼكف ک٤یغ ك صاال ج١اـ راقاكق، آرق. ک١کحاف کؼد جا کی٢»ٝیٖ ة٥ ج١ـعؼ گ٘ث: 

ج٨ا٣غ دار اؿث ك كراؿ ٠ی٦ایحاف پ٨قیغق از درظحاف ة٨ال٣گ جی٦ٓای رٗث ك آ٠غجاف ك پ٤ا٦گاق

٦ا ک١ی٤حاف را ةکكغ. اك ق١ا را اؿیؼ کؼدق، ٨ًری ک٥ صاال قب ك ركز گؼؿ٥٤ ك الی درظثالة٥

 «ایغ!٥ٞ ظ٨ةی کؼدقكصكث زدق ةؼایف زاف ٠ی ک٤َیغ. كاْٚاً ک٥ ٠ْا٠

ةیؼكف در، ؿک٨ت صاکٟ قغ. ٝیٖ ك ةاردا ة٥ یکغیگؼ ٣گاق کؼد٣غ. آیا ا٠کاف داقث آ٧٣ا در ای٢ 

 ز٤گ ک١ٞات پیؼكز ق٣٨غ؟

ج٨ا٣یٟ ک١کحاف ک٤یٟ ٠ا ٠ی»ٝیٖ ة٥ ا٠یغ قا٣ؾ ا٣گكحا٣ف را وؼةغر کؼد ك ةا مغای ة٤ٞغ گ٘ث: 

 «ظ٨ا٦غ دكةارق آزاد ةاقیغ؟جا از دؿث ای٢ َاٟٝ ٣سات پیغا ک٤یغ. دٝحاف ١٣ی

 دكةارق ؿک٨ت ٨ًال٣ی دیگؼی صاکٟ قغ.

٦یچ ؿالصی »جا ای٤ک٥ ؿؼا٣ساـ مغای گالج٨ف، ک٥ از ٣اا٠یغی وْیٖ قغق ة٨د، ة٥ گ٨ش رؿیغ: 

ج٨ا٣غ گٞیک را ةکكغ. پ٨ؿث گٞیگ آف ٚغر کٞ٘ث اؿث ک٥ ق١كیؼ ك جیؼ ١٣ی ج٨ا٣غ آف را ١٣ی

٦ا ک٥ زؼئث ة٥ ظؼج داد٣غ جا آزادی ٠ا را پؾ ظیٞیؿ٨راخ ک٤غ. صحی جتؼ ٦ٟ ٠ؤدؼ ٣یـث. 

 «ةگیؼ٣غ، زا٣كاف را در ای٢ راق از دؿث داد٣غ.

٦یچ کؾ ١٣ی ج٨ا٣غ در ٠ٛاةٜ ز٦ؼ گٞیک ز٣غق ة١ا٣غ. ٢٠، »مغای دیگؼی ک٥ پیؼجؼ ة٨د گ٘ث: 

گ٨یٟ. ق١ا ظ٨دجاف دیغیغ ةا یک زظٟ ٦ای كصكح٤اؾ، ای٢ را ة٥ ق١ا ٠ی، ر٦تؼ ک٨ج11٥ٝ٨ٗاگٞی٢

 «ک٨چک جیؼ ركی دؿث دكؿححاف چ٥ ةالیی ؿؼش آ٠غ.

 «چ٥ ةالیی ؿؼـ آ٠غ؟»مغایی ٨ٚی ك ظ٤غاف ٤ًی٢ ا٣غاظث: 

                         
11 Fa-Glin 
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كٚحی ؿک٨جی صاکی از صیؼت ةیؼكف در صاکٟ قغ، ٝیٖ ك ةاردا ةؼگكح٤غ. زاؿ١ی٢ ک٥ ة٥ قا٥٣ 

٤غ زد ك ةؼی٢ جکی٥ دادق ة٨د، پكث ؿؼقاف ایـحادق ة٨د. وْیٖ ك ر٣گ پؼیغق ة٨د، ا٠ا ة٥ آ٧٣ا ٝتع

ةی ٦یچ صؼٗی ک١ؼة٤غ دٝح٨را را ةاال گؼٗث. ٝیٖ آف را گؼٗث، ة٥ ؿؼّث دكر ک١ؼش ةـث ك ةار 

 دیگؼ آف را زیؼ پیؼا٤٦ف پ٧٤اف کؼد.

ج٨ا٣غ ٠ا جؼ اؿث. كزغ ١٣یای ٣ؽد. زادكی ٠ا ٨ٚیٗاگٞی٢، ز٦ؼ ة٥ ٢٠ مغ٥٠»زاؿ١ی٢ ٗؼیاد زد: 

 «ی ج٨ا٣غ اك را ةکكغ.ٚغر ٨ٚی اؿث ک٥ ٠» را ةکكغ. ا٠ا ؿالح ٦ای ٠ا آ

زا قغ. ةْغ ةا جالش زیادی، ؿؼش را ةاال گؼٗث ك ةا مغایی ک٥ ٠ذٜ ؿک٨ت کؼد ك ک١ی زاة٥

٦ایحاف را ظ٨ا٦یغ، اؿٞض٥ظ٨ا٦یغ ک١کحاف ک٤یٟ؟ اگؼ ٠ی٠ی»ٚتٜ ١ٌ٠ئ٢ ة٨د، دكةارق ٗؼیاد زد: 

 «ز٠ی٢ ةگػاریغ. ؿ٥ ٣٘ؼ از اّىای گؼك٦حاف را ة٘ؼؿحیغ جا ٠ػاکؼق ک٤یٟ.

* 

٣اف ك ٦ا، ی٤ْی گالج٨ف، ریزٞـ٥ ةی٢ ةاردا، ٝیٖ، زاؿ١ی٢ ك ؿ٥ ٣٘ؼ از ١٣ای٤غگاف ک٨ج٥ٝ٨

ٗاگٞی٢، ةیف از یک ؿاّث ٨ًؿ کكیغ. كٚحی زٞـ٥ جكکیٜ قغ، پؼی٢، کؼی ك ٗیٞی در 

٦ا اّح١اد ای از ٔار پؼكرش ٠گؾ، ؿاکث ة٥ ج١اقا ایـحاد٣غ. ٦یچ کغا٠كاف ة٥ ک٨ج٥ٝ٨گ٨ق٥

ٛث ک٥ ک٨ج٥ٝ٨ ریف ؿ٘یغ، ٗاگٞی٢، ژاکحی ة٥ ج٢ داقث ک٥ ٨ْٞ٠ـ ة٨د از ٣غاقح٤غ ك ای٢ صٛی

 قاف را جٕییؼ ٣غاد.٦ا درؿث قغق ة٨د ٦ٟ ّٛیغقپ٨ؿث کی٢

٨ًر ک٥ ٝیٖ صغس زدق ة٨د، گالج٨ف در ج٥ در اةحغا، ةضخ ٠كکٜ ك ج٨أـ ةا ظك٣٨ث ة٨د. ا٠ا ١٦اف

ح٥ ق٨د. ٗاگٞی٢ ک٥ از ة٧ت٨د ٚٞتف ٣ن١ٟ ة٨د ازازق ٣غ٦غ ک٥ قا٣ؾ قکـث گٞیک ٣ادیغق گؼٗ

٣اف ٦ٟ زادكیی زاؿ١ی٢ صیؼت کؼدق ة٨د، ًؼؼ گالج٨ف را گؼٗح٥ ة٨د. ك ؿؼا٣ساـ صحی ری

جـٞیٟ قغ ك ة٥ جن١ی١ی ٠كحؼؾ رؿیغ٣غ: ای٤ک٥ ٠ـاٗؼاف ةا ک١ک ک٨ج٥ٝ٨ ٦ا 

٣ی كزغ را ة٥ ................................. ك در ٨ّض، ١٦ـ٘ؼاف ٦ٟ آزادیكاف ك ٦ٟ ؿ٤گ ؿتؽ ركی پیكا

 دؿث آكرد٣غ.
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ق٨د ةپؼؿٟ َا٦ؼًا پاداش ٣اچیؽی اؿث. ك ٠ی»ٗاگٞی٢ پیؼ ةا ؿ٨ء٢َ آ٧٣ا را ٣گاق کؼد ك گ٘ث: 

ق١ا از کسا ١٧ٗیغیغ ک٥ ای٢ ؿ٤گ ای٤ساؿث؟ ای٢ ؿ٤گ ةیكحؼ از قا٣ؽدق ؿاؿ اؿث ک٥ ركی 

 «پیكا٣ی گٞیک َا٦ؼ قغق اؿث.

٦ای ٦ایی ةٞغیٟ. ٠گؼ ق١ا ةا چك٦ٟایی، راق٠ا ةؼای دا٣ـح٢ چ٤ی٢ چیؽ»زاؿ١ی٢ ٨ٗری گ٘ث: 

 «ظ٨دجاف ٣غیغیغ ک٥ چ٥ ٚغر زادكی ٠ا ٨ٚی اؿث؟

گ٨ی٤غ ؿ٤گ كزغ ٣یؼك٦ای زادكیی اـ ک٥ ٠یق٤یغق»گالج٨ف ٠یاف صؼٗف پؼیغ ك گ٘ث: 

 «ظ٨ا٦یغ.ةغكف قک ة٥ ١٦ی٢ ّٞث آف را ٠ی» ك رك ة٥ ١٦ـ٘ؼاف ادا٥٠ داد: « ٚغرج٤١غی دارد.

ؿ١ی٢ ة٥ ٨٠اٗٛث ؿؼ جکاف داد٣غ، ا٠ا ٠ح٨ز٥ قغ٣غ ک٥ ٗاگٞی٢ ٚا٣ِ ٣كغق اؿث. ٝیٖ، ةاردا ك زا

 ٨ْٞ٠ـ ة٨د ک٥ اك ٨٤٦ز ١ٌ٠ئ٢ ٣ت٨د ةح٨ا٣غ ة٥ آ٧٣ا اّح١اد ک٤غ.

٦ا ٨٤١٠ع اؿث. گٞیک االف ةایغ ظ٨اب ةاقغ. در ای٢ ز٠اف، كركد ة٥ ٔار گ٤سی٥٤»٣اف گ٘ث: ری

 «اگؼ گٞیک ةیغار ق٨د..

-ةیغار ٣ع٨ا٦غ قغ. اگؼ ٦ٟ ةیغار ق٨د، ای٢ ٠ا ٦ـحیٟ ک٥ ٠كکٜ پیغا ٠یكزغ »ةاردا ٠ضکٟ گٖ: 

ظ٨ا٦یٟ ای٢ اؿث ک٥ راق آ٣سا را ق٨یٟ. ج٧٤ای چیؽی ک٥ از ق١ا ٠یک٤یٟ. ٠ا ج٧٤ایی كارد ٔار ٠ی

 «٣كا١٣اف ةغ٦یغ.

ظ٨ا٦غ ٦ا ةك٨یغ؟ جا ٦ؼ چی دٝحاف ٠یج٧٤ا كارد ٔار گ٤سی٥٤»چك١اف ٗاٝگی٢ پیؼ ةاریک قغ: 

 «ب ک٤یغ ك ةغزدیغ؟ اكق، ٥٣، صؼٗف را ٦ٟ ٣ؽ٣یغ.ا٣حعا

ٝیٖ ٝتف را گاز گؼٗث جا ٠ا٣ِ ز٨اب ج٤غی ق٨د ک٥ ة٥ ٨٣ؾ زةا٣ف آ٠غق ة٨د ك گالج٨ف ٠یاف 

٠اف قکـث ةع٨رد، در آییٟ. اگؼ ٣ٛك٥ة٥ ٦ؼ صاؿ، ٠ا ٦ٟ ةا ق١ا ٠ی»صؼؼ ٗاگٞی٢ دكیغ ك گ٘ث: 

٨ف گٞیک ةؼای ای٤ک٥ گػاقحیٟ ٗؼار ک٤یغ، پؼدازیٟ. چ٧٣ایث ٠ا ٦ٟ ٠ذٜ ق١ا ة٧ای ؿ٤گی٤ی ٠ی

 «ک٤غ.٠ا را ج٤تی٥ ٠ی

٣اف ٣گاق کؼد. ک٨ج٥ٝ٨ ریف ٚؼ٠ؽ چیؽی ٣گ٘ث. ا٠ا چك١ا٣ف زیؼ اة٨اف پؼپكحف، ٝیٖ ة٥ ری

 ٣گؼاف ك ١٦چ٨ف ؿ٤گ ؿعث ة٨د.
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ةـیار ظب، پؾ ة٥ ج٨اٗٙ رؿیغیٟ. ٦ؼ قف ٣٘ؼ ةا ٦ٟ ج٨ی »ٗاگٞی٢ دؿث ة٥ ؿی٥٤ قغ ك گ٘ث: 

٦ا ٣گاق کؼد. در رك ةؼگؼدا٣غ ك ة٥ ٚ٘ؾ ٠گؾ« ٟ. یا گٞیک کكح٥ ظ٨ا٦غ قغ یا ٠ا.ركیٔار ٠ی

ج٨ا٣یٟ اگؼ ٨٠ٗٙ ق٨یٟ، ٠ی»اش صاٝحی از قؼـ ك ٣٘ؼت ة٨د. گ٘ث: چ٧ؼق چؼكؾ ظ٨ردق

٦ا ظالص ک٤یٟ. اگؼ ٦ٟ قکـث ةع٨ریٟ، دؿث کٟ ای٤ک٥ ٦ؼکؽ جاالر٦ای١اف را از قؼ ای٢ کذاٗث

 «ک٤ٟ، ظ٨قضاٟٝ.ا٦غ اٗحاد. ٢٠ ة٥ ؿ٧ٟ ظ٨دـ، از ای٤ک٥ ظٌؼ ٠یدكةارق چك١ٟ ة٥ ای٧٤ا ٣ع٨

 

 فصل شاوسدٌ

 کشته یا مردن

 

ک١ی ةْغ، ٝیٖ، ةاردا ك زاؿ١ی٢، ة٥ د٣تاؿ آف ؿ٥ ک٨ج٥ٝ٨ ة٥ راق اٗحاد٣غ. ک٨ج٥ٝ٨ ٦ا از ج٣٨ٞی ة٥   

كادار قغ٣غ. آ٧٣ا پؼی٢ را جؼ ٠یگك٨د٣غ ك ٦ؼ ٝض٥ُ ة٥ ٠ؼکؽ ک٦٨ـحاف ٣ؽدیکج٣٨ٜ دیگؼ را ٠ی

کؼدق ة٨د٣غ ک٥ پیف کؼی ك ٗیٞی ة١ا٣غ ك دؿح٨ر دادق ة٨د٣غ ک٥ در م٨رت ةاز٣گكح٢ آ٧٣ا، ةا 

 ةٛی٥ ٗؼار ک٤غ.

کؼد٣غ، ١٦ـ٘ؼاف ک٥ٝ٨ ك ؿپؼ٦ای ظ٨د را ٣یؽ آ٣سا گػاقح٤غ. ج٧٤ا چیؽی ک٥ ةا ظ٨د ص١ٜ ٠ی

 غق ة٨د.٠ا٦٣ایی ک٥ ةؼایكاف ةاٚیچیؽ٦ای ٨٠رد ٣یازقاف ة٨د: اؿٞض٥، ةٌؼی آب ك جاكؿ

کغا٠كاف از ٗکؼ ص٥ٞ١ ة٥ ٦ا گٞیک را ةکك٤غ. ٦یچ٣ٛك٥ کكیغق ة٨د٣غ ک٥ ةا اؿح٘ادق از جاكؿ

٦ی٨ال در ظ٨اب از ظ٨د ةی ٠یٞی ٣كاف ٣غادق ة٨د٣غ. آف ٨٠ز٨د اؿحضٛاؽ ای٢ را ٣غاقث ک٥ در 

را از ج٨ا٣ـح٤غ ةغكف ای٤ک٥ زا٨٣ر صٛف ا٣ناٗی رّایث ک٤٤غ. ج٧٤ا جؼدیغقاف ای٢ ة٨د ک٥ آیا ٠ی

 ظ٨اب ةیغار ک٤٤غ، صـاةی ٣ؽدیکف ق٣٨غ ك ٦غؼ ةگیؼ٣غ یا ٥٣.
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ک٨ج٥ٝ٨ ٦ا صؼکث ٚغـ ٦ایكاف را آ٦ـح٥ کؼد٣غ ك ة٥ زكدی كركدی ُّیٟ ٔار ١٣ایاف قغ. ر٣گی٢ 

٦ای آف پایی٢ درؿث قغق ة٨د، صحی ٦ای ٔار ةؼ ا٣ت٨ق گ٤سی٥٤ک١ا٣ی ک٥ در ادؼ جاةف ٨٣ر ٠كْٜ

 قغ.از ٠ـاٗحی دكر دیغق ٠ی

ی ٦یچ ؿؼ ك مغایی، پاكرچی٢ پاكرچی٢ ة٥ ًؼؼ كركدی رٗح٤غ ك پ٧٤ا٣ی ٣گاق کؼد٣غ. ٦ی٨ال ة

ای از ز٨ا٦ؼات ك ًال٦ا ؿؼپا ٣كـح٥ ة٨د، درؿث ة٥ ١٦اف م٨رجی ک٥ ٝیٖ، ١٦چ٤اف ٠یاف پكح٥

٦ای زا٨٣ر ةـح٥ ة٨د. ج٧٤ا وؼةاف آراـ گ٨ٞ ك ةار ك زاؿ١ی٢ در رؤیایكاف دیغق ة٨د٣غ. چكٟ

ای ُّیٟ ك كصكح٤اؾ ٣یـث؛ داد ک٥ ای٢ زا٨٣ر ٠سـ٦٥١ا از پ٨ؿحف ٣كاف ٠یٝس٢جؼاكش آراـ 

 ک٤٤غ.٦ای گ١ؼاق ک٥ زقحی ك قؼارت را ؿحایف ٠یای ؿاظح٥ ةؼظی آدـ٠سـ٥١

آ٠غ٣غ. آ٧٣ا آ٦ـح٥ از پكح٥ گ٤سی٥٤ ٦ا پكث ؿؼقاف ٠یؿ٥ ١٦ـ٘ؼ ز٨ٞ رٗح٤غ. ای٢ ةار ک٨ج٨اق

ة٨د٣غ جا ؿؼ ك مغایی ٣ک٤٤غ، ٚغـ ةؼ پكح٥ ًال ك ز٨ا٦ؼات ةاال رٗح٤غ ك ١٦چ٤اف کا٠الً ٠ؼاٚب 

 قغ.زا ٠ی٦ای ًال ك ز٨ا٦ؼات زیؼ پایكاف ١٦چ٨ف ریگ زاة٥ك ٥ٌْٚ -گػاقح٤غ

کكیغ ک٥ ة٥ ٚغر کاٗی ٣ؽدیک داقح٤غ. ٨ًٝی ١٣یرٗح٤غ ك ٦ؼ ٚغـ را ةا اصحیاط ةؼ٠یپیف ٠ی

غی کكیغ ك دؿحف را دكر جاكٝی ک٥ قغ٣غ. گٞیک از زایف جکاف ٣ع٨ردق ة٨د. ٝیٖ ٣٘ؾ ة٠٤ٞی

اـ دٚیٙ ك ٠ضکٟ پؼت اگؼ ٚتالً ج٨ا٣ـح٥»جؼ ٗكؼد. ة٥ ظ٨د گ٘ث: آ٠ادق ٣گ٥ داقح٥ ة٨د، ٠ضکٟ

 «ک٤ٟ، صاال ٦ٟ ةایغ ای٢ کار را ةک٤ٟ.

 یک ٚغـ ة٥ پیف، ٚغـ دیگؼ...

 «گٞیک کتیؼ! ٨٠اَب ةاش!»مغای ٗؼیادی ؿک٨ت را قکـث: 

ة٥ ؿؼّث از ک٤ار اك گػقث ك ةا جٛال از گ٤سی٥٤ ةاال رٗث ك ٣اف ریف ٚؼ٠ؽ ٝیٖ چؼظیغ. ری

 «اـ ة٥ ق١ا ٦كغار ةغ٦ٟ.ظیا٣ث! گٞیک کتیؼ، آ٠غق»٦ایف را جکاف داد ك ٗؼیاد کكیغ: دؿث

 چك١اف كزغ ةاز قغ.

ج٨ا٣ـث پؼجاپ کؼد. ز٣غگیف ٝیٖ جاكؿ را ةا صغاکذؼ ؿؼّث ك دٚحی ک٥ ٠ی« صاال!»ةاردا ٔؼیغ: 

گی داقث. ١٦ی٢ ک٥ جاكؿ ٝیٖ ة٥ گ٨ٞی ٦ی٨ال اماةث کؼد ك ١٦ؽ٠اف جاكؿ ة٥ ای٢ پؼجاب ةـح
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ةاردا ك زاؿ١ی٢ ٦ٟ ركی ؿی٥٤ اش ٤٠٘سؼ قغ، ٝیٖ از ظ٨قضاٝی ٗؼیادی کكیغ. ٝیٖ دك٠ی٢ 

ٚتٞی اماةث کؼدق اؿث،  جاكؿ را ٦ٟ پؼجاپ کؼد ك كٚحی دیغ ک٥ جاكؿ درؿث ة٥ ١٦اف ٥ٌٛ٣

 ٞیک ةی٘حغ.ٗؼیاد دیگؼی کكیغ ك ٤٠حُؼ ٠ا٣غ جا گ

ا٠ا ٦یچ اج٘اٚی ٣ی٘حاد. چك١اف آف ٨٠ز٨د صحی جکاف ٦ٟ ٣ع٨رد. زا٨٣ر ةا ج٤تٞی زةا٣ف را ةیؼكف 

اش زاری ة٨د، ٝیـیغ. د٦اف ُّی١ف ؿؼجاؿؼ ة٥ ٣یكع٤غی آكرد ك ز٦ؼ ةؼاٚی را ک٥ زیؼ ؿی٥٤

 ةاز قغ.

 «کٌٌذ، کی ّستٌذ؟ایي هَجَدات احوقی کِ با زّر خَدم بِ هي حولِ هی»ٔؼیغ: 

-ٝیٖ، ةاردا ك زاؿ١ی٢، ٠ات ك ٠ت٨٧ت ّٛب رٗح٤غ ك رك ة٥ گالج٨ف ك ٗاگٞی٢ کؼد٣غ ک٥ كصكث

 زدق پكث ؿؼقاف در زا ٠یعک٨ب قغق ة٨د٣غ.

٦ا ٝس٢ گٞیک را ٗٛي ةؼای ٠نؼؼ ظ٨دقاف ز١ِ ٠ی ک٤٤غ. ا٠ا ک٨ج٥ٝ٨»زاؿ١ی٢ ٗؼیاد زد: 

 «-ج٨ا٣غ ای٢ ز٦ؼ ج٨ی جاكؿ ةاقغ؟ چ٨ٌرچ٨ٌر ٠ی

٠ا ٗٛي ک١ی از آف را ةؼای »٦ایف از جؼس ؿ٘ث قغق ة٨د، زیؼ ٝب گ٘ث: گالج٨ف ک٥ ٝب

ةؼیٟ ك ک٤ار ق٨د، ة٥ پایی٢ ک٦٨ـحاف ٠یاش را كٚحی ٠اق کا٠ٜ ٠یداریٟ. ةٛی٠٥یظ٨د٠اف ةؼ

 «-دا٣ـحیٟ ک٥گػاریٟ. ای٢ ةعكی از ٠ْا٥ٞ٠ اؿث. ٠ا ١٣یزادق ٠ی

 «ًاى، جَاب بذُ! ایٌْا کی ّستٌذ؟ری»گٞیک ٔؼیغ: 

ك ةْغ ة٥ گالج٨ف ك ٗاگٞی٢ اقارق « ای٧٤ا ١٦اف ٧٠از١اف ٦ـح٤غ.»٣اف ز٨یغق ز٨یغق گ٘ث: یر

ای٢ دك ٣٘ؼ ٦ٟ ظائ٤ا٣ی ٦ـح٤غ ک٥ آ٧٣ا را آزاد کؼد٣غ ك ک١کكاف کؼد٣غ جا ق١ا را »کؼد ك گ٘ث: 

پیغا ک٤٤غ. ةکكیغقاف. ٢٠ ظادـ كٗادار ق١ا ٦ـحٟ. ٢٠ ة٧حؼ از ای٢ ٗاگٞی٢ اص١ٙ ك وْیٖ 

٣اف، جؼ کار ک٤٤غ. ة٧حؼ اؿث ٢٠ ر٦تؼ ق٨ـ. ٢٠، ری٦ا را كادار ک٤ٟ ک٥ ؿعثٟ ک٨ج٥ٝ٨ج٨ا٠٣ی

 «-ٝیاٚث

 كٚحی چك١اف كصكح٤اؾ گٞیک ةؼ اك دكظح٥ قغ، صؼٗف را ٌِٚ کؼد.
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 «ک٤غ، آف پایی٢ پ٧٤اف ق٨یغ! زیؼ...پایی٢، كٚحی ٣گاق ١٣ی»ةاردا زیؼ ٝب گ٘ث: 

کٌی بِ هي دستَر بذّی؟ ایي َ جرئت هیًاى، لیاقت داری؟ تتَ، ری»٦ی٨ال ٔؼیغ: 

 «لیاقت تَست، ای کِرم!

ز٣اف ٣ٛف زی٢١ قغ ك ٔٞحیغ ك ٔٞحیغ ك ٠یاف ًال٦ا ة٥ ظ٨د پیچیغ. ٣اف زیٓزا٨٣ر جٖ کؼد. ری

 زةاف كزغ ةا روایث جکاف ظ٨رد. ةْغ آقح٥ ركی ةؼگؼدا٣غ ك...

صاال از دؿث »د ك گ٘ث: درظكغ، ٦یـی کؼك ١٦ی٢ ک٥ دیغ پكح٥ گ٤سی٥٤ زیؼ ٨٣ر ٝؼزاف ٠ی

٨ًر ٝؼزیغ؟ ةایغ ٦ٟ ای٢ركیغ، از ظكٟ ٢٠ ٠ی٦ا؟ زیؼ ز٨ا٦ؼات ٢٠ ٠یق٨یغ، کؼـ٢٠ پ٧٤اف ٠ی

 «ةاقغ.

زا٨٣ر پای ُّی١ف را ة٤ٞغ کؼد، آف را ةا مغایی ١٦چ٨ف رّغ ةؼ ز٠ی٢ ک٨ةیغ ك ةْغ مغایف را 

ّا هرا ! ارباب سایِهي گلیک کبیر ّستن»ای جتغیٜ قغ: ةاال ةؼد جا ة٥ ٔؼش کؼک٤٤غق

 «دّذ!کٌذ. زّر هي دشوٌاًش را شکست هیتحسیي هی

٦ا ك گ٦٨ؼ٦ا ٗؼیاد كصكح٤اؾ آف ٨٠ز٨د، در ؿؼاؿؼ ٔار پیچیغ. ٝیٖ ک٥ زیؼ ج٨دق ةؼاؽ ؿک٥

دا٣ـث ک٥ ١٦ـ٘ؼا٣ف کكیغ، ةا كصكث گ٨ش داد. ٠یپ٧٤اف قغق ة٨د ك ة٥ ؿعحی ٣٘ؾ ٠ی

ی مغای ٗؼیاد گٞیک ة٤ٞغ قغ، زؼئث ٣کؼد جکاف ةع٨رد زایی در ١٦اف ٣ؽدیکی ٦ـح٤غ. ا٠ا كٚح

 یا صؼٗی ةؽ٣غ.

داًذ کِ اٍ ایي کَّستاى را بِ هي داد، ٍ گرٍّی بردُ کِ بِ هي خذهت کٌٌذ. هی-

کشن! بِ هي ّا را هیکٌن. بِ هي اطویٌاى دارد کِ شوا کرمّرگس هأیَسش ًوی

بقیِ هوکي است اٍ را  کٌن.اطویٌاى دارد کِ از سٌگ رٍی پیشاًین هحافظت هی

 هأیَس کردُ باشٌذ، اها هي ًِ!
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آی٤غ. ة٥ دا٣ـح٥ ک٥ آ٧٣ا ة٥ د٣تاؿ ز٠ؼد ٠یز٨قیغ. زا٨٣ر ٤٠حُؼقاف ة٨دق ك ٠یز٢٦ ٝیٖ ٠ی

قغ٣غ جا ٗؼار یا ص٥ٞ١ ک٤٤غ، آ٧٣ا را آكرد٣غ ك از زا ة٤ٞغ ٠ی٠ضه ای٤ک٥ آ٧٣ا ؿؼ٦ایكاف را ةاال ٠ی

 کكث.٠ی

کؼد ك ٤٠حُؼ صؼکحی از ًؼؼ آ٧٣ا ة٨د. ٨د. ةغكف جؼدیغ، ج١اقا ٠یصاال ٦ی٨ال ؿاکث قغق ة

ٝضُاجی ٨ًال٣ی ؿپؼی قغ. ؿؼا٣ساـ دكةارق ٦ی٨ال ة٥ صؼؼ آ٠غ. مغایف گ٨قعؼاش، ک٤ای٥ آ٠یؽ 

 ك آ٦ـح٥ ة٨د.

٦ا. ٗٛي ةایغ ٤٠حُؼجاف ة١ا٣ٟ جا ای٤ک٥ ظ٨دجاف را ٣كاف ةغ٦یغ. ا٠ا جؼزیش دا٣ٟ کساییغ، کؼـػ١ی

 د٦ٟ ١٦اف زایی ک٥ ٦ـحیغ ظؼد ك ظ١یؼجاف ک٤ٟ.ؼ ٣ك٨ـ. در ٨ّض، جؼزیش ٠ید٦ٟ ٤٠ح٠ُی

قغ، ة٥ گ٨ش مغای پایی٢ ریعح٢ ك زؼی٤گ زؼی٤گ ًال ك ز٨ا٦ؼاجی ک٥ ة٥ ک٤اری را٣غق ٠ی

کؼد ك در صاٝی ک٥ ٦یکٜ ُّی١ف را ة٥ زص١ث ركی پا٦ای پ٢٧ ك رؿیغ. زا٨٣ر صؼکث ٠ی

 جؼ...جؼ، ٣ؽدیک. ٣ؽدیکظؽیغکكیغ، ة٥ ًؼٗكاف ٠یدارش ٠یپ٤س٥

ةؼـ ق١ا را زیؼ ٦یکٟٞ صؾ ک٤ٟ ك مغای زیٓ ك ٗؼیادجاف را ةك٨٤ـ. ٝػت ٝػت ٠ی»زا٨٣ر گ٘ث: 

 «ک٤٤غ.٦ا ةا آف جٕػی٥ ٠یةؼ٣غ ك ٠گؾ٠ا٣غ، ٠یةؼـ ک٥ ةتی٤ٟ آ٣چ٥ را از زـغ ق١ا ةاٚی ٠ی٠ی

٨ز٥ قغ ک٥ ٝیٖ ١٦چ٤اف ؿاکث ٠ا٣غ. ق١كیؼش در دؿحف ة٨د. کٟ ك ةیف ةا جْسب ٠ح

ک٤غ. جن١یٟ گؼٗح٥ ة٨د ک٥ جا آظؼی٢ ٝض٥ُ ٤٠حُؼ ة١ا٣غ ك ةْغ ةغكف ج٨ز٥ اصـاس آرا٠ؾ ٠ی

٦ا گ٘ح٥ ة٨د٣غ، ةیؼكف ةپؼد ك ؿْی ک٤غ ق١كیؼش را در قکٟ زا٨٣ر ٗؼك ک٤غ. ة٥ آ٣چ٥ ک٨ج٥ٝ٨

آ٠غ، ة٥ ای٢ قکٜ یا ٨ًری ای٢ ة٥ ٤ْ٠ی ٠ؼگ ة٨د. ا٠ا ة٥ ٦ؼ م٨رت، ٠ؼگ اك ركزی پیف ٠ی

 گؼ.دی

٦ای ز٨ا٦ؼات ةاالی صاال ٦ی٨ال ظیٞی ٣ؽدیک قغق ة٨د؛ چ٤اف ٣ؽدیک ک٥ ٝیٖ از ٠یاف قکاؼ

ج٨ا٣ـث ؿ٨ظث. ک١ؼة٤غ ٠یج٨ا٣ـث ؿای٥ آف را ةتی٤غ. ک١ؼة٤غ دٝح٨را ركی ک١ؼش ٠یؿؼش ٠ی

درظكیغ ك ةایغ در صى٨ر ٣یؼكی ا٦ؼی٤١ی كزغ ز٠ؼد را صؾ ک٤غ ػؽ٠ؼدی ک٥ دیگؼ ٦ؼگؽ ١٣ی

 ٠ا٣غ.یجیؼق ك جار ٠



 

 91 درجستجًی دلتًرا/جلد پىجم/کًَستان يحشت 

اش را آٔاز ک٤غ؟ ٥٣. آیا كٚحف رؿیغق ة٨د از ٠ع٘یگا٦ف ةیؼكف ةیایغ ك آظؼی٢ دٗاع ٣اا٠یغا٥٣

کؼد، ا٠ا ٥٣ ةیكحؼ. ٝیٖ ا٣غیكیغ ک٥ زاؿ١ی٢ ك ةاردا ة٥ ١٦ؼاق دك ک٨ج٥ٝ٨ ای متؼ ٠یةایغ ٝض٥ُ

ای دیگؼ پكث ؿؼش ٦ـح٤غ. ا٠ا ١ٌ٠ئ٢ ٣ت٨د. ةیكحؼی٢ جؼؿف ای٢ ة٨د ک٥ ٚتٜ از ٠ؼگف مغ

 ٗؼیاد٦ای دردآ٨ٝد آ٧٣ا را ةك٨٤د. جض١ٞف را ٣غاقث.

٦ا ة٥ یاد کؼی، ٗیٞی ك پؼی٢ اٗحاد ک٥ در ٔار پؼكرش ٠گف ٤٠حُؼ ة٨د٣غ. ا٠یغكار ة٨د ک٨ج٥ٝ٨

ةگػار٣غ آ٧٣ا ةؼك٣غ ك ةح٨ا٤٣غ مضیش ك ؿال٠ث از ک٦٨ـحاف ٗؼار ک٤٤غ، ك ة٥ ًؼیٛی کؼی ك ٗیٞی 

٦ا ةؼگؼدد؛ ؿک٨ت پیغا ک٤٤غ ك پؼی٢ ٦ٟ ةح٨ا٣غ ٣ؽد کی٦٢ای ةح٨ا٤٣غ را٦كاف را ة٥ ًؼؼ ز٤گٜ

 پؼی٢ ک٥ درؿث قتی٥ ١٦غـ ک٨کیف ة٨د ک٥ زاف گؼٗح٥ ة٨د.

 كٚحی ة٥ یاد اكٝی٢ ةاری اٗحاد ک٥ پؼی٢ را ک٤ار چك٥١ رؤیا٦ا دیغق ة٨د، ٝتع٤غ ٠ض٨ی زد.

 ة٨٤ش، آراـ، ای ٔؼیت٥ ك ظ٨ش آ٠غی. کـا٣ی ک٥ ٣یث پاؾ دار٣غ، ٠ؼاٚب ةاق٤غ.

 یی ٝیٖ را ةؼؽ گؼٗث.گ٨

............ 

چیؽ در ٗکؼ زغایی ؿ٤گی٢ ة٨د. ا٠ا كٚحی ة٥ زادق پایی٢ ک٨ق رؿیغ٣غ، ای ا٣گار ٥١٦ةؼای ٝض٥ُ

 زایی ک٥ پٞی ركی ركدظا٥٣ ٚؼار داقث، آ٧٣ا رك ة٥ ٦ٟ کؼد٣غ.

ازجاف ٠حكکؼیٟ ك ٦ؼ ركز ة٥ »ایٞـا ظٟ قغ ك پیكا٣ی جک جک ٠ـاٗؼاف را ١ٝؾ کؼد ك گ٘ث: 

٠اف ٦ـحیٟ ك ک٨چ٨ٝ٨ػ ی٤ْی پؼی٢ دكةارق ةا ادجاف ٦ـحیٟ. ة٥ ظاًؼ ق١اؿث ک٥ ٠ا در ظا٥٣ی

 «٠اؿث.

-١٦اف»کؼد٣غ، ٠ؼی٢ ٝتع٤غ زد ك گ٘ث: كٚحی ٠ؼی٢ ك ةؼك٣ا ة٥ ٨٣ةث ةا ٠ـاٗؼاف ظغاصاُٗی ٠ی

گؼ ٨ًر ک٥ پؼی٢ ةار٦ا ة٥ ٠ا گ٘ح٥ ة٨د، اك در ای٢ ركز٦ای آظؼ آف ٚغر ٚغ ة٤ٞغ ك ٨ٚی قغق ک٥ دی

٦ای ةیكحؼی ة٥ ج٨ا٣یٟ ک٨چ٨ٝ٨ مغایف ةؽ٣یٟ. ة٥ ّالكق، صاال ک٥ دكةارق ای٤سا ٦ـحیٟ، ةچ١٣٥ی

 «جؼ ٣یـث.د٣یا ظ٨ا٤٦غ آ٠غ ك اك دیگؼ ةی٢ ٠ا از ٥١٦ ک٨چک
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٦ای كصكح٤اؾ ٦ٟ ک٨ج٥ٝ٨»١٦ی٢ ک٥ ّٛب رٗث، ٗاگٞی٢ ز٨ٞ آ٠غ ك ا٣غکی جُْیٟ کؼد ك گ٘ث: 

ؼد ك گالج٨ف یک زْت٥ ک٤غق کاری قغق ک٨چک از پ٨ؿث دؿحف را ة٤ٞغ ک« از ق١ا ٠حكکؼ٣غ.

 درظث ة٨ال٣گ ة٥ دؿحف داد. ٗاگٞی٢ آف را ة٥ ٝیٖ داد.

٠ا ة٥ ق١ا ظیٞی ٠غی٣٨یٟ. »ٝیٖ زْت٥ را ةاز ٠ؼد. داظٞف ٨٣ؾ جیؼی از ًال ة٨د. ٗاگٞی٢ گ٘ث: 

٣كا٥٣  اگؼ ز٠ا٣ی ة٥ ٠ا اصحیاج داقحیغ، جا دـ ٠ؼگ در ظغ٠ححاف ٦ـحیٟ ك ای٢ یادگاری ة٥

 «ؿ٨گ٤غ ٠اؿث.

ك ق١ا ٣ٛك٥ را ازؼا ظ٨ا٦یغ »ك ة٥ ٨٣ة٥ ظ٨د جُْیٟ کؼد ك ادا٥٠ داد: « ٠حكکؼـ.»ٝیٖ گ٘ث: 

 «کؼد...؟

اٝتح٥ ک٥ ای٢ »٦ای ؿ٘یغش ١٣ایاف قغ: ٦ایف از ٠یاف ریف١٦ی٢ ک٥ ٗاگٞی٢ ظ٤غیغ، د٣غاف

٨د ٠ا ًتٙ ٨١ْ٠ؿ ز٦ؼ را ک٤یٟ. د٥ْٗ ةْغ ک٥ ٠اق کا٠ٜ ق٨د، ك ٦ؼ ةار ک٥ ٠اق کا٠ٜ قکار را ٠ی

گػاریٟ. ا٠ا ٠ضح٨یاجف ٠ذٜ گػقح٥ ٣ع٨ا٦غ ة٨د، ٦ؼ چ٤غ ک٥ ای٢ ٠ایِ دٚیًٛا قتی٥ ؿؼ زادق ٠ی

ٚتٞی اؿث. ة٥ ٣ُؼ ٢٠، قیؼق درظث ة٨ال٣گ ٠ع٨ٞط ةا آب ركدظا٥٣، ص٥ٛ ظ٨ةی اؿث. ٚؼار قغق 

 «٦ا ةا ٦ٟ ای٢ ٠ایِ را درؿث ک٤یٟ.ک٥ ٠ا ك کی٢

ذظیؼق ز٦ؼ گٞیک در زای ا٤٠ی ظ٨ا٦غ ٠ا٣غ جا كٚحی ک٥ ةاالظؼق ك آظؼی٢ »گالج٨ف گ٘ث: 

دق١٤١اف ٠ح٨ز٥ کار ٠ا قغ ك ؿؼا١ٔاف آ٠غ، آ٠ادق ةاقیٟ. آف ز٠اف، ك ٗٛي آف ز٠اف، جیؼ٦ای ٠ا 

 «دكةارق ةا ای٢ ز٦ؼ آ٨ٝدق ظ٨ا٤٦غ قغ.

اف ٨٠رد ص٥ٞ١ ا٠یغكاریٟ ک٥ ک٦٨ـح»ك ةْغ ةا دٚث ادا٥٠ داد: « ا٠یغكاریٟ ػ»ةاردا ةا جؼدیغ گ٘ث: 

 «٦ای دیگؼی ظ٨ا٦غ داقث!کكغ ک٥ دق٢١ ٣گؼا٣یٚؼار ٣گیؼد. ٨ًٝی ١٣ی

٦ا ٠ت٨٧ت ة٥ یکغیگؼ ٣گاق کؼد٣غ. ا٠ا ٗاگٞی٢ ك گالج٨ف ةا چك١ا٣ی درظكاف ة٥ ٨٠اٗٛث ؿؼ کی٢

جکاف داد٣غ. آ٧٣ا ؿ٨گ٤غ یاد کؼدق ة٨د٣غ ٦ؼگؽ از ؿ٤گی ک٥ در دؿث ٝیٖ اج٘ادق ة٨د یا کاری ک٥ 

ة٨د، صؼٗی ٣ؽ٤٣غ. آ٧٣ا درةارق ک١ؼة٤غ ٠ؽی٢ ة٥ گ٦٨ؼ٦ایی ک٥ ز٠ؼد ٦ٟ ركی آف ٚؼار اك کؼدق 

زد. ای ک٥ ركی ک١ؼة٤غ ةؼؽ ٠یگؼٗح٥ ة٨د، ٣یؽ ٦یچ ج٨ویضی ٣ع٨اؿح٤غ، یا درةارق زا٦ای ظاٝی
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-زد٣غ. زیؼا ک٨ج٥ٝ٨دا٣ـح٤غ یا صغس ٠یقایغ ٦ٟ ٣یازی ة٥ پؼؿیغف ٣ت٨د. قایغ صٛیٛث را ٠ی

 ٣ژادی ک٢٧ ة٨د٣غ ةا ظاًؼاجی ةـیار ةـیار ک٦.٢٧ای كصكح٤اؾ 

ٝیٖ، صاال کسا »ک٤غ ك مغایف را ق٤یغ: اش را ١ٝؾ ٠یٝیٖ اصـاس کؼد پؼی٢ ة٥ آرا٠ی قا٥٣

 «ركیغ؟٠ی

گػقث، ك ةْغ ة٥ زایی ٝیٖ ة٥ آف ؿ٨ی پٜ، ة٥ زایی ٣گاق کؼد ک٥ ركدظا٥٣ از ٠یاف درظحاف ٠ی

درظكیغ؛ ركدظا٥٣ دكردؿحی ک٥ آ٧٣ا را ة٥ ٠ی ٦ای ظ٨رقیغ ركی آب كؿیِک٥ اكٝی٢ اق٥ْ

 ای ک٥ ٦غؼ ةْغیكاف ة٨د.ةؼد؛ ٥ٌٛ٤٠ای ٥ّ٨٤١٠ ٠یدریای كؿیِ ك ة٥ ٥ٌٛ٤٠

 «پؼی٢، ٣تایغ ة٥ ج٨ ةگ٨یٟ ا٠ا از ای٤سا ظیٞی دكر اؿث.»ةا ٠الی١ث گ٘ث: 

ا٥٣ قغق گٝض٤ف دكةارق ةچ٥« ركیغ؟ آف ٦ٟ ة٥ ای٢ زكدی؟چؼا ٠ی»پؼی٢ ةا ٣گؼا٣ی امؼار کؼد: 

 ة٨د، درؿث ٠ذٜ اكٝی٢ ةاری ک٥ ٝیٖ اك را دیغق ة٨د.

ةؼای ای٤ک٥ ةایغ ةؼكیٟ. ك ای٤ک٥ ٣تایغ كٚث جٖٞ ک٤یٟ. ةایغ ؿ٘ؼ٠اف را زكد ج١اـ »ٝیٖ گ٘ث: 

 «ک٤یٟ. در ظا٥٣، کـا٣ی ٤٠حُؼ٠اف ٦ـح٤غ.

غ، دّا جؼی٢ ظغاصاُٗی را ةا اك ةک٤ك كٚحی رك ة٥ پؼی٢ کؼد جا ة٥ چك١ا٣ف ٣گاق ک٤غ ك ٠كکٜ

 کؼد ک٥ ای٢ ا٣حُار زیاد ٨ًؿ ٣کكغ.
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 فصل َفدٌ

 خداحافظی

 

٦ای كصكح٤اؾ زك٢ ةؽرگی ةؼپا ة٨د. ٔار گ٤سی٥٤ پؼ از آف ركز٦ا در جاالر٦ای ٔار ک٨ج٥ٝ٨  

-٦ایی ة٨د ک٥ ة٥ درظث ؿؼ ةؼآكردق ٠یاف گ٤سی٥٤ ةا صیؼت ك چك١ا٣ی ظیؼق ٣گاق ٠یک٨ج٥ٝ٨

ك٨دق قغق ة٨د ك ٥١٦ از زك٢ ةؽرگی ک٥ ةؼپا کؼدق ة٨د٣غ، ٝػت کؼد٣غ. در٦ای ٜٚ٘ قغق ا٣تار گ

ةؼد٣غ. كٚحی آف دك ک٨ج٥ٝ٨ داؿحاف قکـث گٞیک را ةؼای ةٛی٥ جْؼیٖ کؼد٣غ، جكکؼ ك ٠ی

 ٚغردا٣ی ة٥ ؿ٨ی ١٦ـ٘ؼاف ؿؼازیؼ قغ.

٠اف کؼدـ کار ٥١٦ظیٞی جؼؿیغق ة٨دـ. ٗکؼ ٠ی»ٗاگٞی٢ ةؼای دكازد١٦ی٢ ةار ة٥ ز١ْیث گ٘ث: 

ِٖ ق٧ؼ دِؿ، زادكی ةؽرگف را ةیؼكف آكرد ك ٨ٗری ٥١٦ چیؽ جٕییؼ کؼد.ج١اـ   «اؿث. ٝی

ك ةؼای دكازد١٦ی٢ ةار ز١ْیث از صیؼت آق کكیغ٣غ ك ٝیٖ اصـاس ٣اراصحی کؼد. از ٚن٥ 

آ٠غ ک٥ ا٣گار ٝیٖ ج١اـ ٠غت ٚنغ داقح٥ ة٨د از آب رؤیا٦ا اؿح٘ادق ک٤غ ك ٨ًر ةؼ٠یٗاگٞی٢ ای٢

ة٨د. ا٠ا در صٛیٛث، ای٢ ٗکؼ درؿث ز٠ا٣ی ة٥ ذ٤٦ف ظ٨ٌر کؼدق  ٗٛي ٤٠حُؼ ٗؼمث ٤٠اؿب

 آ٠غ ٥١٦ چیؽ ج١اـ قغق اؿث.ة٨د ک٥ ة٥ ٣ُؼ ٠ی

ا٠ا ٗکؼش را ة٥ زةاف ٣یاكرد ك ٣نیضث ّاٚال٥٣ ةاردا را ة٥ ظاًؼ آكرد ک٥ آ٦ـح٥ گ٘ح٥ ة٨د: 

آ٧٣ا ٠ؼدـ ک٤یٟ. آكری ٠ی٦ای كصكح٤اؾ ٗکؼ ک٤٤غ ٠ا کار٦ای صیؼتوؼری ٣غارد ک٥ ک٨ج٥ٝ٨»

ز٤گس٨ ك ةغگ١ا٣ی ٦ـح٤غ. ز٠ا٣ی ظ٨ا٦غ رؿیغ ک٥ ة٥ مغاٚث ك كٗاداریكاف اصحیاج ظ٨ا٦یٟ 

 «ظ٨ا٦یٟ ک٥ ة٥ ٣نیضث ٠ا گ٨ش ک٤٤غ.داقث؛ ز٠ا٣ی ک٥ ازقاف ٠ی
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کؼد٣غ، پیف آ٠غ. زك٢ ١٦چ٤اف ادا٥٠ داقث ک٥ در صٛیٛث، آف ز٠اف زكدجؼ از آ٣چ٥ جن٨ر ٠ی

١٦اف ٣ؽدیکی ة٥ گ٨ش رؿیغ ك ؿپؾ مغای پا٦ایی ک٥  ٣اگ٧اف مغای ٗؼیاد گ٨قعؼاقی از

 دكیغ٣غ.٠ی

ا٣غ. ٦ای ز٨٤ةی را دیغق٦ای ج٨ی معؼقاز ؿ٨راخ 13ك زاكاف ٦ٜٗ12ا! پ٢کی٢»مغایی ٗؼیاد زد: 

 «آؿ١اف از آ٧٣ا ؿیاق قغق!

٦ایكاف را ة٥ ٦ا جیؼ٦ا ك ک١اف٨ًٝی ٣کكیغ ک٥ ظ٨ردف ك ٨٣قیغف ٗؼا٨٠ش قغ ك ٥١٦ ک٨ج٥ٝ٨

 ح٤غ ك ة٥ ًؼؼ در دكیغ٣غ.دؿث گؼٗ

مغایكاف در جاالر زك٢ ٤ًی٢ « ٥٣!»ٝیٖ، ةاردا، زاؿ١ی٢ ك پؼی٢ ةا ج١اـ ٚغرت ٗؼیاد زد٣غ: 

 ا٣غاظث.

 ٦ا ةؼ زا ایـحاد٣غ.ك ک٨ج٥ٝ٨

ایغ؟ ٨٤٦ز ٠ح٨ز٥ ق١ا ٨٤٦ز درس ٣گؼٗح٥»ٝیٖ ک٥ پؼی٢ از جؼس ة٥ اك چـتیغق ة٨د، پؼؿیغ: 

ظ٨ا٦یغ درظحاف ة٨ال٣گ آ٣غ ر ای٢ ک٦٨ـحاف ؿ٧یٟ ةاق٤غ؟ ٠ی٦ا ةایغ ةا ق١ا دایغ ک٥ کی٣٢كغق

٦ا ٦ایكاف ةپ٨قا٤٣غ؟ اگؼ صٙ ةا ٢٠ ةاقغ، کی٦٢ا را ٦ٟ ةا جیٓٚغر زیاد ق٣٨غ ک٥ صحی ركدظا٥٣

قاف را ٣سات ةغ٤٦غ. ق١ا ة٧حؼ از ظ٨قضاؿ ةاقیغ ك از آ٧٣ا ةع٨ا٦یغ ای٤سا ا٣غ ک٥ ةچ٥آ٠غق

 «٥ آ٧٣ا ظ٨قا٠غ ةگ٨ییغ. ٥٣ ای٤ک٥ ةع٨ا٦یغ ةکكیغقاف!ة١ا٤٣غ. ة٧حؼ اؿث ةا آ٨ٔش ةاز ة

صٙ ةا رٗی١ٛاف »ای ؿک٨ت ةؼٚؼار قغ. آ٣گاق، ٗاگٞی٢ ة٥ ٨٠اٗٛث ؿؼ جکاف داد ك گ٘ث: ٝض٥ُ

ای ک٥ ة٥ ج٢ داقث دؿث کكیغ ك ةْغ آف را ك ةا جأؿٖ ة٥ ژاکث پ٨ؿِث کی٢ ک٥٤٧« اؿث.

 درآكرد ك ک٤ار پایف ا٣غاظث.
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 Pen-Fel 

13
 Za-Van 



 

 95 درجستجًی دلتًرا/جلد پىجم/کًَستان يحشت 

ةْغ « ٦ای ٠ؼ٨ٔةی ةؼای١اف ةتا٤ٗغ.ج٨ا٤٣غ ٝتاس٦ای ٠ا ٠یا٠ا ةا٤ٗغق صیٖ قغ!»زیؼ ٝب گ٘ث: 

ركیٟ ك ٦ایحاف را ز٠ی٢ ةگػاریغ. ةیؼكف ٠ی٦ا، اؿٞض٥ک٨ج٥ٝ٨»دكةارق مغایف را ة٤ٞغ کؼد ك گ٘ث: 

-ا٣غ ة٧كاف ظ٨قا٠غ ٠یپػیؼیٟ ك ة٥ ظاًؼ ای٤ک٥ ة٥ ظا٥٣ ةؼگكح٦٥ا را ةا آ٨ٔش ةاز ٠یکی٢

 «گ٨ییٟ.

* 

-٦ا ة٥ ًؼؼ پایی٢ ک٦٨ـحاف راق ٠یةْغ، متش زكد، گؼكق ّسیتی در ٠ـیؼ ک٨ج٥ٝ٨دك ركز 

-رٗث. ایٞـا، ٠ؼی٢ ك ةؼك٣ا پكث ؿؼقاف ٠یپی٨١د٣غ. پؼی٢ ١٦ؼاق ٝیٖ، زاؿ١ی٢ ك ةاردا ٠ی

 جؼ ة٨د٣غ.آ٠غ٣غ. ٗاگٞی٢ ك گالج٨ف ٦ٟ ّٛب

 زد٣غ. زیؼا ةیف از یک ٚٞب از ...رٗح٤غ، کٟ صؼؼ ٠یكٚحی راق ٠ی
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