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 فصل اول

  .لحظه ها زندگی را می سازند و زندگی لحظه ها را

سهیل با همه ی توان و نیرو پای خود را به روی پدال گاز می فشرد تا از لحظه های سرد و یکنواخت گذشته بگذرد و به  

  .لحظات شاد و پرهیجان آینده نزدیک تر شود

بارش برؾ سنگینی که از شب گذشته آؼاز شده و هنوز . ، رفت و آمد زیادی به چشم نمی خورددر خیابان تاریک و خلوت دربند 

مؽازه دارها که برای به موقع رسیدن به منزل شتاب داشتند، زودتر از . هم ادامه داشت، ساکنین آن محل را خانه نشین ساخته بود

المپ اکثر تیر چراغ برق های خیابان یک دم میان . بودند حد معمول دست ازکسب و کار کشیده و روانه ی خانه های خود شده

سپدی برؾ به روی سطح  . یا سرخته بود و یا از روی عمد به دلیل صرفه جویی در مصرؾ برق، آنها را خاموس کرده بودند

  .خیابان، در تضاد با تاریکی و سیاهی شب جلوه ی خاصی داشت و با درخشش خود چشم سیاه شب را کورمی کرد

او تنها پسر اقای نصیر مهاجر به شمار می رفت که بعد از سه . جاده زندگی سوهیل تا به آن روز صاؾ و بدون دست انداز بود

دختر، تولدش لبخند امید را به روی لبان ناامید پدر و مادر نشاند و از همان زمان کودکی، وجودش چون شیشه ی نازکی بود که 

  .د خانواده را دست پاچه و هراسان می ساختبا یک عطسه یا سرفه، همه ی افرا

نحت الشعاع قرار داد و نگاهش در آیینه مقابل  صدای تپش قلب سهیل صدای برخورد زنجیر چرخ را به روی جاده ی یخ زده ،  

ده ای روشن و چشم به آین. به جای نگاه به جاده، در أیینه خیال چشمان قهوه ای رنگ و لبان همیشه خندان یگانه را منعکس دید

  .دوخت

اولین باری که تپش تند قلب چهره اش راگلگون ساخت، هیجده سال . او برای درک مفهوم عشق زحمت زیادی به خود نداده بود 

در جشن عقد کنان خواهرش سودابه با همایون بودکه توجه سهیل به طرؾ دختر شانزده ساله ی رضوان خواهر . بیثتر نداشت 

یگانه دختر ریز نقش و ظریفی بودکه چشمان قهوه ای رنگش . یک لحظه هم چشم از وی برنمی داشتهمایون جلب شدکه حتی 

  .در چهره ی گندمگون، در باالو بینی ظریؾ قلمی، به همراه لب ها، همیشه می خندید و توجه ی بیننده را جلب می کرد

آن سوهیل که سال آخر دبیرستان را می گذراند، تصویر  بعد از. زندگی برای رقم زدن سرنوشت نگاه آن دو را با هم أشنا ساخت 

محو چهره ی دختری را که در رإیاهای أینده اش نامشخص بود، با تصویر یگانه پرکرد و او را در خواب و خیال خود جای 

و چشمان میشی  روی هم رفته هیکل متناسبی داشت. ولی نمی شد او را کوتاه هم به حساب آورد. سوهیل مرد قد بلنهی نبود. داد

  .رنگش به زردی می زد و موهای قهوه ای روشن رو به طالئی متمایل می گردید

یگانه قبل از این که عشق را بشناسد سهیل را شناخت و بی آنکه نام احساسی راکه در قلبش جوانه زده بود بداند، به امید  

. سودابه تا حدودی از علت این رفت و أمد ها آگاهی داشت .را در خانه و دایی همایون می گذراند  دیدارش، اکثر اوقات خود 

ولی چون سن أن دو را برای محک زدن احسامشان مناسب نمی دانست ترجیح می داد در مورد این آگاهی سکوت اختیارکند و 

زبانشمان برای  منتظر روزی شود که اگر این احساس ماندنی است، با گذشت زمان شور و التهابشان فرو نشیند و به جای نگاه،

 .می گذشت به سخن آید بیان آنچه دم قلبشان 

به زبان بیاورد، یگانه به محض شنیدن کالم محبت آمیز  روزی که باالخره سرهیل تصمیمگرفت آنچه راکه در قلبش می گذشت  

به روی گونه هایش  او از ترس برمال شدن راز نهفته، به این عکس العمل پاسخی نداد و برای پنهان ساختن سرخی شرمی که

  . نشسته بود ، از اتاق بیرون رفت

  :سودابه که در آشپزخانه مشؽول شستن ظرؾ بود، به محض دیدن یگانه، متوجه ی دگرگونی حالش شد و با تعجب پرسید 

 از چیزی ناراحتی؟  - 

ود، احساس پشیمانی کرد و در مقابل می گذشت از دست داده ب از این که فرصت به دست آمده را برای بیان آن چه که در قلبش  

  .دیدگؤن حیرت زده ی سودابه که از حرکات او سر در نمی آورد به سالن بازگشت

یگانه چون کودکی بی پناه به داخل اتاق خرید و بی صدا در  سهیل نیز پشیمان از بیان احساس، داشت آماده و رفتن می شدکه 

  .بیات آن را نداشت با نگاه بیان کردمقابلش ایستاد و أئچه راکه باکلمات جرات 

از یادآوری روزهای خوشی پشت سر نهاده ی زندگی لبخندی به روی لبانش نشست و پا را بیشتر به روی پدال گاز فشرد تا زود  

ی عشقی که از اوان وجوانی در دلش جا افتاده و اکنون به مرحله تکامل رسیده بود، داشت به سرانجام م. تر به مقصد برسد

بازوان را از هم گشود تا شادی ها را در آؼوش بفشارد ،اما شتاب پای شادی ها برای جا گرفتم در آؼوش بر روی جاده . رسید

به درستی نمی . ب حادثه ای خوفناک سقوط کرد!پربرؾ لؽزید و پای مهیار به روی جاده ی زندگی و با سر به درون گرد

خیابان خلوت و کم . اشت در زیر چرخهای اتومبیل دست و پا می زد ا زکجا پیدا شدهدانست چه ا تفؤقی افتاده و موجودی که د

  .ترس و دلهره سراپای او را فراگرفت و بی أن که بایستد، چشم به جاده ی مقابل دوخت. رفت و آمد بود 

وزده بهار را هم پشت سر مجروح یک دختر بود، دختر جوانی که شاید هنوز مفهوم زندگی را به درستی معنا نکرده و حتی ن 



 
www.98ia.com کمند مهر 

موهؤئی طالئی رنگش به خون روی پیشانی آؼشته شده بود و در چشمان عسلی رنگ او در زیر نور ضعیؾ چراغ . ننهاده بود

صدای آن از . با وجود این که ناله ی ضعیفش برای طلب کمک هیچ طنینی نداشت. برق، ابتدا هراس و سپس ألتماس موج می زد

ضربان تند قلبش که تا به آن لحظه یگانه را صدا . رد و به گوش سهیل که بهت زده و هراسان بود رسیدسکوت خیابان عبور ک

  .می زد اکنون از شدت وحشت آن چنؤن تند می تپید که به نظر می رسید دارد دل را از سینه جدا می کند

موجود . یستادن به ؼیر از دردسر حاصل دیگری نداشتا .برای این که بایستد یا به راه خود ادامه بدهد تردیدو به خود راه نداد 

عزیزی را که انتظار آمدن او را می کشید از یاد برد، امیدی را که خود به این دیدار داشت به دست بادبی رحم ناامیدی سپمرد و 

  .پا به روی گاز فشرد و از مهلکه گریخت

از خیابان إصلی به کوچه فرعی . را می شکافت و پیش می رفت زنجیر چرخ اتومبیل با صدای دلخراشی یخ بندان سطح خیابان 

باوجود خاموش بودن بخاری و سرمائی که از جرز شیشه به داخل نفوذ می کرد، عرق از سر . پیچید و از آنجا به خیابانی دیگر

عقب اتومبیل درون زر دسته گل مریم یک دستی که به عنوان هدیه برای یگانه خریده بود در روی صندلی . و رویش جاری بود

 ورق قرار داشت

 از یاد برد . پنجره را پائین کشید تا شاید هوای تازه نفسش را جا بیاورد

خیابان لعنتی، خیابانی که دم اولین پیچ أن به اولین پیچ . که کجا می خواست برود و اصآل چرا ازاین خیابان عبور کرده بود

  .سرنوشت رسیده بود

با همان سرعت و بی . مسیری به پل تجریش رسید و از أنجا وارد خیابان پرپیچ و خم مقصود بیک شد خودش هم نفمید از چه 

 أنکه سرباالیی کوچه أی که منز لشان در آن قرار داشت، حرکت آتومبیل راکندترکند، تا جلوی 

  .خانه پینش راند و سپس پإ به روی ترمز نهاد و ایستاد 

 : به محض پیاده شدن خطاب به اوگفت . ورد، رمضان خدمتکار خانه، در را گشودبوق آتومبیل راکه به صدا در آ 

  .أنها را بشور. چرخهایش گلی شده - 

اثری از گل به رویشان نبود، چشم دوخت و با دستهای یخ  رمضان در زیر نور چراغ با تعجب به الستیکهای آتومبیل ارباب که  

 :زده از سرما به لمسشان پرداخت وگفت

  .چشم ارباب - 

گلی که از پشت پنجره متوجه ی ورود پسر خود شده بود از ورود ؼیرمنتظره ی او در ساعتی که انتظار آمدنش را نداشت  

  :حیرت کرد و به محض این که سهیل داخل سرسرای ساختمان ویالئی منزل شد، با نگرانی برسید

 بروی؟  ه منزل یگانه پس چرا برگشتی؟ مگر قرار نبود ب! چه ا تفاقی افتاده - 

که در خیابان خلیلی در حوالی دربند زندگی می کرد، به  تازه به یاد آورد که طبق قرار قبلی، به قصد رفتن به خانه ی نامزدش  

  .آنجا رفته بود

 پاسخ مادر را نداد و برای رفتن به اتاق خود که در طبقه دوم قرار داشت پا به روی اولین پله نهاد

 :از او از پله ها باال رفت ودر انتظار پاسخ روبه رویش ایستاد و گفت ُگلی زودتر

 نمی دهی؟ پرسیدم چرا برگشتی و به منزار یگانه نرفتی، چرا جوابم را  -

  .حالم زیاد خوب نیست، نیاز به استراحت دارم -

  !چرا مگر چه اتفاقی افتاده؟ - 

گلی یقین حاصل . ببندد و از دادن پاسخ شانه خالی کند شید تا در را پشت سر به سرعت از پله ها باال رفت، وارد ا تاق شد و کو 

  :به همین جهت درمقابل فشار وی برای بستن درمقاومت کرد و پرس. کردکه سهیل حالت عادی ندارد

 یگانه چطور بود؟  -

  .نمی دانم من او را ندیدم - 

  :با تعجب پرسید 

 ا بری؟ مگر قرار نبود به آنج! آخر چرا؟ - 

  .می خواهم استراحت کنم . حالم زیاد خوب نیست. ولی نرفتم، سر به سرم نگذار مادر. قرار بود - 

  :سماجت بیشتر پرسید. او را گلی نه طاقت بیماری سهیل را داشت و نه طاقت احساس رنج و اندوه  

چرا یگانه را ندیدی؟ چرا به . م و تنهایت نمی گذارمبرنمی دار تا نگوئی، دست از سرت . باید به من بگوئی چه اتفاقی افتاده - 

 آنجا نرفتی؟ چه عاملی باعث شدکه این طور پریشان به خانه برگردی؟ 

همه ی پرسشهای او را بدون پاسخ گذاشت و با همان لباس کلفتی که به تن داشت . سکوت و پاسخ ندادن. بهترین کار سکوت بود 

کاش می .لحاؾ پنهان کرد و منتظر شد تا گلی خسته از فریاد زدن از اتاق خارج شود به روی تخت دراز کشید ، سر را زیر

  .ورد توانست در جایی به دور از آنجا باشد، دم جائی که نه صدای مادر را بشنود و نه خاطره و آن تصادؾ را به یاد ا

تیری که ازکمان . یر و بمهایش را می شناختهمه هی ز تا به آن روز ؼم برایش واژه ای ناشنافته بود و شادی واژه ای که  
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شادی ها برای راه یافتن به آن راه کم کردند و رنج و اندوه به أسانی راه خود را . زندگی خؤرج شد، درست قلبش را نشانه گرفت

  .پیدا کرد و در أن مؤوا گرفت

  .چید و قصد خفه کردنش را داشتگردن او می پی درکابوس نیمه شب، موهای طالئی آؼشته به خون آن دختر به دور 

اما ُگلی هر . سودابه که از طریق رضوان از ماجرای بدقولی سهیل آگاه شده بود، چندین بار تلفن زد تا با برادرش صحبت کند 

  .بار با ناامیدی و اشک ریزان به وی پاسخ رد داد

ود به جائی نرسید و چاره ای به ؼیر از این ندیدکه راهی ب تالش سودابه برای آگاهی از واقعیتی که مادرش نیز از آن بی اطالع  

خانه ی آنها شود، تا شاید با زبان خودش بتوانا سهیل را وادار به اقرار کند، ولی برخالؾ تصور سهیل به فریادهاب التماس آمیز 

نصیر پس از . کار این مشگل بگشایداو نیز پاسخی نداد و آن دو به این امید ماندند که شاید نصیر پس از بازگشت به خانه گره از

 :آگاهی از ماجرا برخالؾ أن دوء موضوع را بی اهمیت جلوه داد وگفت

  .بزرگ می کنید مگر چه شده، خسته است، می خواهد استراحت کند، چرا موضوع را  - 

  :سودابه در پاسخ پدرگفت 

ره را منتظرگذاشته و نه تلفن کرده و نه به تلفنهایش جوآب بیچا دختر . آبروی مرا پیش فامیل شوهرم ریخته! به همین سادگی - 

خوب بگوید نمی خواهد برای یگانه شوهر قحط . اگر او را نمی خواهد. آن وقت شما می گوئیدکه موضوع بی اهمیت است. داده

 نیست

تو هم برو به . ش را داردچه حرفها میزنی، مطمئن باش فردا صبح سرحال و شاداب از خواب بیدار میشودو هوای دیدن نامزد -

 .بچه هایت برس و فکر زندگی خودت باش

من تازه از راه رسیده ام پدر، الاقل بگذارید بدن سر مازده ام را . با زبان خوش دارید مرا از خانه ی خود تان بیرون می کنید -

  .کنار بخاری گرم کنم

  :نصیر لحن صدا را گرم تر کرد و گفت 

  .فقط دلم نمی خواهد تو و مادرت برای هیچ و پوچ های و هوی راه بیندازید. ت کنم سودابه جانمن خیال ندارم بیرون -

سهیل اول صدای مادر را شنیدکه داشت با یگانه صحبت می کرد بعد صدای پای او را که داشت به . زنگ تلفن آرام نمی گرفت 

  .ش بگذاردلحاؾ را دوباره به روی سرکشید تا شاید راحت. اتاق نزدیک می شد

  :گلی پشت در ایستاد و گفت 

  .یگانه می خواهد با تو حرؾ بزند. بلند شو سهیل - 

  :گلی به التماس افتاد.نه سررا از زیر لحاؾ بیرون کرد و نه جوأبش را داد 

منز لشان عذرخواهی  بلند شو، الاقل بابت نرفتن به. می کنی دختر بیچاره را نگران . آخر این درست نیست. می دانم که بیداری -

  .کن

تا مادر از آنجا دور  و در حالی که نفسش داشت زیر لحاؾ بند می آمد احساس خفقان کرد و منتظر شد « بی حرکت در جای ماند 

  .شود تا او بتواند نفسی تازه کند

  .بلندشو سهیل، بلندشو با یگانه حرؾ بزن -: گلی دست از سماجت برنداشت و دوباره تکرار کرد 

  :این بار لحاؾ راکنار زد و فریاد زنان گفت 

  .چرا راحتم نمی گزاری مادر - 

  .أخر این دختر پای تلفن منتظر است - 

  .حرؾ بزند بگو زبانش الل شده و نمی تواند . بگو دیگر زنده نیست. بگو مرده - 

  .ات سر در نمی اورمدیوانه بازی  الهی من بمیرم که از . آخر چرا، خدا نکند تو بمیری عزیزم - 

  .به جای این حرفها برو جوابش را بده و گوشی را بگذار - 

سهیل صدأیش را شنیدکه داشت به یگانه می . این بار احساس کرد که اصرار بی فایده است و به ناچار دست از سماجت برداشت 

  :گفت

تو نگران نباش فردا که بهتر شدء به سر اؼت . دهسهیل سردرد دارد و خوابی. یگانه جان، ناراحت نباش، چیز مهمی نیست -

  .خواهد أمد

جواب مادر را که برای شام . عقربه ساعت چند دور به دور خود چرخید و از ثانیه ها و دقیقه ها گذشت و به ساعتها رسید 

  .خوردن صدایش می زد، نداد و تظاهر به خواب کرد

نباید شرافت را . باید همانجا می ایستاد و أن دختر را به بیمارستان می رساند. دسهیل ازکار عجوالنه ای که کرده بود پشیمان ش 

" فکند أن زن مرده و او ناخواسته مرتکب قتل شده باشد؟. "ناگهان از جا برخاست و در بستر نشست .در گرو ترس می گذاشت

  :با خود اندیشید. وی را فراگر فتدر گرمای مطبوع اتاق سرما را با تمام وجود احساس کرد و لرزش نامحسوسی بدن 

 ".خدا می داند االن یگانه چه حالی دارد"
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  .از تصور مرگ أن دختر دوباره احساس لرز کرد. شاید آن شب یک دل را شکسته و یک قلب را ازکار انداخته بود 

می ساخت و به روی آن خاک  لحظه ای که روزهای خوش گذشته را به روی هم تلنبار. زندگی را درگرو یکه لحظه نهاده بود 

  .می پاشید وگلوی أرامش و بی خیالی را می فشرد و ناآرامی را به جای آن می فشاند

ولی در أن لحظه . می دانست که یگانه بدقولی شب گذشته را نخواهد بخشید. تالش برای به خواب رفتن تالشی عبث و بیهوده بود 

هی که مرتکب شده بود، چون ماشین پرسی وجدانش را در خود می فشرد زن گنا. عکس العمل او اصؤل برایش اهمیت نداشت

  .یکه در وسط جاده رها ساخته، معلوم نبود هنوز زنده است یا مرده

بگیرد و نابود سازد، آن وقت می توانست آرامش گذشته  کاشر می توانست دست خود را به پشت زندگی درازکند و آن لحظه را 

از رفتن به خیابان دربند هراس داشته باشد، با شوق و اشتیاق همیشگی پا به روی گاز اتومبیل نهد و به  را بازیابد و بی أنکه

  .دیدن یگانه برود

اما آن لحظه چون کنه درست به نقطه . اگر آن لحظه کندنی بود، می توانست آن را از صفحه زندگی خود جدا کند و به دور افکند 

  .لحظه ی حساس و سرنوشت ساز ی حساس زندگی اش چسبیده بود،

در شب یلدای پرکابوسی که هر ثانیه اش چون ساعتی می گذشت، . نفت بخاری که تمام شمد، سرما را با تمام وجود احساس کرد 

ندای وجدان برای قلم کردن پای پشیمانیها، آنها را به صؾ کشیده بود و با چوب ندامت، به جای قلم کردن آن پاها، پای قلبش را 

 قلم می کرد

 فصل دوم

 

صدای یکنواخت پاروی رمضان که مشؽول برؾ روبی جلوی ایوان خانه بود، . برؾ در سکون و آرامش به باریدن ادامه می داد

  .شب بی صدا رفته و روز بی صدا از راه رسیده بود .اعصاب متشنج سهیل رامتشنج تر می کرد

بدنش به شدت کرخت شده . د می کرد و حالت تهوع و سرگیجه داشتچشمان سهیل از بی خوابی می سوخت، سرش به شدت در

نه میلی به برخاستن و آؼاز فعالیت روزانه را داشت و نه حوصله ی آن راکه سر برگرداند و به . و به رختخواب چسبیده بود

ه دار، وقت برخاستن صدای مادر بلندتر از صدای ساعت شماط. گذشت زمان برایش بی تفاوت بود. ساعت دیواری اتاق بنگرد

  :ضربه ای به در اتاق زد وگفت. را اعالم کرد

 چرا بلند نمی شوی، مگر نمی خواهی به دانشگاه بروی؟  - 

کاش می توانست مؽز خود را فارغ از هر اندیشه وگوشش را . نه خیال دانشگاه رفتن را داشت و نه خیال بیرون رفتن از خانه را 

  .می خواست از دنیا متعلقاتش جدا شود. دفارغ از شنیدن هر صدائی ساز

گلی ضربه محکم تری به در نواخت و جمله أش را دوباره تکرارکرد، سکوت أزاردهنده ای که به جای پاسخ هر جمله در خانه 

در را گشود، داخل شد و هراسان به جسم بی حرکتی که روی تخت درازکشیده بود، چشم . حکمفرما می شد بی طاقتش ساخت

  :و گفت دوخت

 چی به سر خودت آوردی سهیل؟  - 

دختر ریز نقشی که در موقع ازدواج . به کنار تختش رساند گلی به زحمت هیکل سنگین خود را . سهیل حرکتی از خود نشان نداد 

که  با آقای مهاجر اندامی ظریؾ و شکننده داشت، اکنون در آستانه و شصت سالگی زن کو تاه قد و درشت اندامی شده بود،

سپدی موها را با رنگ شرابی مایل به قرمز می پوشاند و برای پوشاندن لکه های قهوه ای رنگی که در صورتش خودنمایی می 

کرد از لوازم آرایش گرانقیمت پاریسی کمک می گرفت و با همه ی این تالش و کوشش از زیبائی که آثارش فقط در چهره ی 

  .چهره ی خود او اثری به چشم نمی خورد جوانی بود، در دخترانش یادآور روزگار 

اتومبیل های تصادفی و اسقاط شروع کرد و با  آقای مهاجر که پس از مهاجرت از سبزه وار به تهران کارش را با خرید  

بازسازی رنگ و نوسازی شان به خرید و فروش آنها پرداخت، اکنون صاحب یکی از بزرگترین نمایشگاههای اتومبیل پایتخت 

  .و سهیل هر روز با یکی از ماشینهای آخرین مدل فروشگاه پدر مسیر راه خانه تا دانشگاه را می پیمودبود 

ساخته بود حفظ کند، به خصوص که او حتی در آن زمان  نصیر می کوشید تا حرمت همسر خود را که در جوانی با نداری اش 

دن امساک می کرد و از آن می ترسیدکه مبادا در اثر ولخرجی هم که ثروتشان حد و حسابی نداشت، به عادت دیرین در خرج کر

نصیر نیز دقیقا خصلت ُگلی را داشت و تنها ریخت و پاش زندگی آنها برآورده ساختن نیاز . کفگیر دارای شان به ته دیگ بخورد

د و !انه هایش را تکان دگلی به روی بستر سهیل خم شد و ش.تنها پسرشان بود که در این مورد از هیچ خرجی دریػ نمیکردند

  :گفت

 به خاطر خدا جواب بده سهیل، تو که مرا از نگرانی کشتی  -

  :و سپس با صدای بلند تر همسرش را صدا زد وگفت 

  .کجائی نصیر، بیا ببین این پسر چه به روز خود أورده -

با آن داشت کره را به روی نان تست شده  بؤ شنیدن این صدا، نصیرکه در طبقه ی پائین مشؽول صرؾ صبحانه بود،کاردی راکه 
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می مالید، روی سفره نهاد و از ترس این که مبادا برای سهیل اتفاق بدی افتاده باشد، با عجله، دو پله یکی خود را به طبقه باال 

  :رساند و به محض ورود به اتاق سراسیمه پرسید

  .ش آمدهچی شده گلی؟ چرا فریاد می زنی، بروکنار ببینم چه بر سر - 

چشمها را . سهیل با شنیدن صدای پدر، حرکتی به خود دادکه از جا برخیزد، اما بدنش سنگی شده بودکه نمی شد آن را از جا کند 

  .بر هم نهاده بود که ناچار به سإال و جواب نباشد

  :گلی اشک ریزان گفت 

  .زودتر برو دکتر خبرکن . خدا می داند چه بر سرش آمده. نه حرؾ می زند و نه حرکت می کند - 

  :نصیر به بدن بی حرکت او خیره شد وگوش به صدای قلبش داد وگفت

  .نگران نباش، چیزی مهمی نیست، قلبش می زند - 

خانه برگشت، حالش دگرگون بود و فقط این تو بودی که نمی  فقط قلب می زنده بقیه ی اعضای بدن چی؟ از همان دیشب که به  - 

 پس چرا معطلی، چرأ دکتر خبر نمی کنی؟ . که حال عادی ندارد خواستی باورکنی

نصیر برخالق زن خود، اطمینان داشت که سهیل،بیماری جسمی ندارد واحساسش این بود که او از نظر روحی دچار دگرگونی 

خبر کند و ترجیح به همین جهت نیازی نمی دید که پزشک . شده و رفتار شب گذشته اش نیز ناشی از همان دگرگونی بوده است

  .می داد که خود بدون حضور شخص دیگری با وی گفتگو نماید

سپس به روی لبه ی تخت نشست و با لحن گرم و محبت آمیزی . به زحمت توانست گلی را راضی کند که آن دو را تنهؤ بگذارد  

  :گفت

ب چه اتفاقی برایت افتاده که این طور پریشان مادرت رفت، حاال من و تو تنها هستیم، چشمهایت را بازکن و به من بگو دیش -

. شده أی؟ با من حرؾ بزن سهیل، سکوتی که با آن هم خودت را عذاب می دهی و هم مرا، اگر ادامه پیداکند، هیچ ثمری ندارد

بر زندگی کوه کنی است که با ت. می دانم که مریض نیستی، بلکه یک حادثه ای ؼیر منتظره باعث دگرگونی روحی ات شده

راست بکو با کسی دعوایت شده؟ در دانشگاه برایت مشکلی . حوادث چاه ؼصه را عمیق می کند و گودال آن را پر از خاشک

پیش آمده؟ أز یگانه سرد شده ای؟ او از تو سرد شده و دیگر تو را نمی خواهد؟ با کسی تصادؾ کرده ای؟ حرؾ بزن بگو چه 

 شده؟ 

چیزی نمانده بود که با سر به درون گودال عمیقی که تبر  . ر او گذشته بود، به یادش آوردکلمه ی تصادؾ همه ی آنچه را که ب 

  .سرنوشت برایش کنده بود، سرنگون شود

 :نصیر با سماجت تکرارکرد

کافی .بگو، هر اتفاقی افتاده باشد، قابل جبران است. مگر با تو نیستم پسر، حرؾ بزن، این بازی ها چیست که درمی آوری -

 .ت به من بگویی چه شدهاس

از البالی چشم نیمه بسته حرکات او را از . شاید حق با پدر بود. احساس کرد که نباید پیش از این، آن راز را در سینه پنهان کند 

به نظر می رسید این تبر سرنوشت نبودکه آن گودال را آن . زیر نطر گذراند، نگاه نصیر مهربان وکالمش اطمینان بخش بود

  .ذره بینی فکر و خیال آن گودال را یک چاه عمیق به حساب می أورد میق حفر کرده، بلکه این خودش بودکه با عینک طور ع

نصیر بؤ زیرکی خاص خود از توجه و او به این جمله استفاده کرد . این بار چشمؤن نیمه باز را کامؤل گشودو خوب نگاهش کرد 

  :وگفت

ای، همین طور است یا نه؟ ولی من ماشین را بازرسی کردم، حتی یک خط هم به آن  حدسم درست است، تو تصادؾ کرده - 

  .تازه اگر این طور هم باشد، قابل جبران است نیفتاده، نکند باکسی تصادؾ کرده ای؟

  :بی اختیار بدن کرخت خود را از رختخواب جدا ساخت و نشست و با صدائی که پر از آه حسرت بودگفت 

  .مطمئنم که قابل جبران نیست. ان نیستنه قابل جبر - 

 زیر ماشین رفته مرده؟  مگر چه کار کرده ای؟ نکند آن کسی که . ازکجا می دانی که نیست - 

برای همین است که دارم خود را به خؤطرگناهی که مرتکب شده ام، . به درستی نمی دانم، مرده یا نه ،من از معرکه فرارکردم - 

  .مجازات می کنم

شاید اگر می ایستادی، متوجه می شدی که مصدوم زیاد هم صدمه . ر درستی نکردی که بعد از آن حادثه پا به فرارگذاشتیکا- 

 جوان بود یا پیر؟ . ندیده

در تاریکی شب او را دیدم که به روی . دختر جوانی که شاید هنوز به مرز بیست سالگی هم نرسیده باشد. یک دختر جوان بود -

نباید شهامتم . ازکاری که کرده ام، پشیمانم. حاال باید چه کارکنم پدر. موهای طالئی و پیشانی اش ؼرق خون است برؾ افتاده و

  .آن دختر نیاز به کمک داشت، خدا می داند مرده یا بدنش از سرما یخ زده. را أز دست می دادم

  :گفت.ی شانه های لرزان سهیل را لمس کردبا مهربان. این اولین بار بودکه نصیر شاهد گریه و پسر رشید خود بود 

  .من و تو با هم می رویم، پیدایش می کنیم. بلندشو لباست را بپوش - 
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  .وقتی هیچ نشانی از او نداریم، چطور می توانیم پیدایش کنیم - 

وقت در زندگی موفق  اگر این طور زود روحیه ات را ببازی و دست و پای خود را گم کنی، هیچ. در ناامیدی بسی امید است -

چطور به خیالت رسید که . چون اطمینان دارک که خودت تمام شب این کار رأ کرده ای. الزم نیست من شماتتت کنم. نخواهی شد

شاید زخم آن پیشانی خون ألود که تمام شب چون کابوسی  .اگر فرار کنی از مخمصه نجات می یؤبی؟ اشتباه تو در همین جا بود

ت ربود و أرامش زندگی ات را به هم زد، فقط یک خراش سطحی بودکه با یک پانسمان ساده می شدء أن را خواب را از چشم

  .بلندشو زود تر حاضر شو برویم، چرا عین ِسریش به رختخواب چسبیده ای. درمان کرد

  .خیلی می ترسم پدر، نمی توانم به أنجا بیایم - 

خیال می . از اتفاقی است که افتاده. از چی می ترسی. نیستی تو دیگر بچه . داریمثل این که فراموش کرده ای که چند سال  - 

مطمئن باش در أن تاریکی شب هیچ کس متوجه ی شماره ماشینت . کنی همه ی مردم برای دستگیری ات در أنجا جمح شده اند

  .بنابراین ترس موردی ندارد. نشده

ند بروم و در آنجا فریاد بزنم، أی مردم، من شب گذشته در این خیابان یک دختر فکر می کنید باید چه کار کنم؟ به خیابان درب-

اگر زنده است کجا می . حاال به من بگوئید چه کسی خبر دارد او مرده یا زنده است. جوان را زیر کرده و پا به فرار گذاشته ام

 .توانم پیدایش کنم و اگر مرده چه کسی مجازاتم می کند

این را تو به من بسپار و سعی کن أرام  .نیست این کار را بکنی، ما بی سروصدا به جستجویش می رویمنه سهیل، الزم  -

  .حاال بلندشو برو به نامزدت تلفن بزن و عذر بدقولی شب گذشته را بخواه.باشی

  .فعؤل آمادگی صحبت با یگانه را ندارم - 

گر آن دختر چه گناهی کرده که تو بدون دلیل میخواهی با او قطع رابطه أخر م. این کار تو هم درست مانند أن کار اشتباه است - 

 کنی؟

تا وقتی که ندانم چه بر سر آن زن آمده، نمی  ولی . شما خودتان میدانید که چقدر دوستش دارم. من خیال قطع رابطه ندارم -

  .خواهش میکنم اصرام نکنید. توامب در آرامش بؤ یگانه صحبت کنم

 ی می خواهی بیاوری؟ به خاطر این سردی و بی اعتنائی چه نوضیحی می توانی به او بدهی؟ چه بهانه ا - 

  .به وقتش به این موضوع فکر خواهم کرد. نمی دانم - 

 خیلی خوب حاال بلند شو صبحانه را بخور و لباست را بپوش، راه بیفت - 

. خته، سخنانی راکه مابین آن دو رد و بدل می شد، می شنیدُگلی ملتهب وپریشان، پشت در أ تاق در رفت و أمد بود،جسته وگری

  .همراه با رنجی که او می کشید، احساس رنج و درد می کرد. اکنون به خوبی از علت تؽییر رفتار و سردرگمی پسرش آگاه بود

خود وی هزاران آرزو به باعث مرگ دختر مجوانی که چون  دلش انباشته از وحشت بود، وحشت از این که مبادا سهیل ناخواسته  

  .افراد آن خانواده اولین باد نامالیم زندگی طوفانی شد، برای برانداختن ریشه ی أرامش . دل داشت، شده باشد

  :لب نالید گلی چنگ به صورت زد و با ناخنهای تیز خود گونه هؤ را خراشید و زیر  

  .به روزمان خواهد آمد باشد، چه  اگر آن دختر مرده. حاال باید چه کار کنیم. وای خدای من - 

  :بالحن تندی پرسید در اتاق که گشوده شد، نصیر همسرش را پشت آن ؼافگیرکرد و  

 تو اینجا چه کار می کنی؟ مگر قرار نبود ما را تنها بگذاری؟  - 

  :بی اعتناه به حالت تحکم آمیزش ، به اعتراض گفت 

نکند خیال داری بروی سربند فریاد بزنی آی مردم شما می دانید پسر من با . گذارمکجا می خواهی سهیل را ببری؟ نه من نمی - 

وقتی آن موقع نایستاده . کاری ست که شده.نه نصیر این کار را نکن. چه کسی تصادؾ کرده و چه به سر أن بیچاره آورده

 یا زنده است، چه فایده ای دارد؟  کمکش کند، حاال به آنجا رفتن و کنجکاوی برای یافتن موجودی که معلوم نیست مرده

  :نصیر با تعجب پرسید

. کمی یواش تر، رمضان می شنود. قرار نبود ؼیر از من و سهیل کسی از این ماجرا آگاه بشود! پس تو همه چیز را شنیده ای -

رد چیزی به دخترهایت مبادا به فکرت برسدکه در این مو. آنچه را که شنیده ای، فراموش کن. خوب گوش کن ببین چه می گویم

 .آن وقت دیگر کتمان آن ممکن نیست. و طاقت نیاورد و به همایون یا یگانه آن را بگوید.فقط کافی است سودابه بشنود. بگوئی

ولی این تو و سهیل هستیدکه با پای خودتان دارید به محل حادثه برمی گردید و با این کار آنچه را . من خیال ندارم حرفی بزنم -

ببین رنگ و . د کتمانش را دارید آشکار می کنید؟ من نمی خواهم پسرم صدمه ببیند، از دیشب تا حاال چیری نخوردهکه قص

  .انگار بعد از یک بیماری سخت تازه سرپا ایستاده و هنوز ارشدت ضعؾ نمی تواندتعادل خودرا حفظ کند. رویش چطور پریده

زند خود را از آسیب حفظ کند، احساسی که هر چند با همان شدت در وجود گلی با همه ی احساس مادری در تالش بود تا فر 

برای گلی تحمل آنچه که . نصیر در جوشش بود، اما آمیخته با حس عقالنی وادارش می کرد تا در گرفتن تصمیم اشتباه نکند

خالصه می شد، با اشتباه شب  پسرش، پسری که همه ی امید و آرزوهای زندگی اش در وجود او. شنیده کؤر چندان أسانی نبود

گذشته ی خود، هم در معرض آسیب روحی قرار داشت و هم در معرض خطر و از آن می ترسید که بیداری وجدان 
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وارد حیاط که شدند، به محض دیدن اتومبیل بی ام و نقره ای رنگی که . سهیل،أرامش زندگی شان را دستخوش دگرگونی سازد

  .ون آن زن کرده بود، دلش لرزید و خطاب به پدر گفتشب گذشته چرخهایش آؼشته به خ

  .با این ماشین نه، دیگر هیچ وقت حاضر نیستم سوار آن شوم - 

 .بیا سوار ماشین من بشو. مجبور نیستیم با آن برویم -  

تهران آمد، در  نصیر مرد سیه چرده و الؼر اندامی که بیست سال پیش به همراه همسر و فرزندان خردسال خود از سبزوار به 

حالی حاضر مرد قریه و درشت اندامی بودکه پرده ای ازگوشت و چربی بدن را پوشانده بود و شکم برآمده، هیکل او را 

 .نامتناسب جلوه می داد

زیر آالچین، گوشه حیاط پارک شده یود،کشاند و به  به زحمت بدن سنگین خود را به طرؾ پژو زرشکی آخرین مدلی که در 

  .کنار او بنشیند ره کرد که در و سهیل اشا

گشود تا اتومبیل ارباب از آن خارج شود و آنها بی آن که  رمضاق پاروئی را که در دست داشت به دیوار تکیه داد و در حیاط را  

 .فتنداز خانه بیرون ر به فریاد اعتراض گلی توجه کنندکه هنوز در ایوان خانه در تالش بود تا از خروجشان جلوگیری کند، 

 فصل سوم

 

ریزش مدارم برفی که هنوز ادامه داشت،باعث تعطیلی مدارس شمیران شده بود و صدای شادی و هلهله بچه های شیطان محل 

نصیر رو به سهیل که افسرده . تجریش که شدند وارد میدان . که مشؽول بازی بودند، رهگذران را دعوت به برؾ بازی می کرد

  :و پرسید د و مؽموم سر به زیر داشت کر

 از کدام طرؾ باید برویم؟  - 

  :با دست به طرؾ خیابان دربند اشاره کرد و گفت 

 از این طرؾ، ولی شما فکر می کنید این جستجو نتیجه ای داشته باشد؟  -

اید یک نفر دیشب باالخره ب.بقیه اش با من. تو دقیقا محلی را که در أن تصادؾ کرده ای، نشانم بده.فکر نمی کنم، بی فاید، باشد-

  .از آن گذشته به ؼیر از رهگذران به احتمال زیاد کسبه ی محل هم شاهد آن ماجرا بوده اند .به دادش رسیده باشد

  :با نگرانی پرسید

  .تاریک بود و بعید می دانم کسی متوجه ی تصادؾ شده باشد یعنی ممکن است ماشین مرا شناسایی کرده باشند؟ أن موقع هوا  -

  .ور من لحظه تصادؾ نبود، بلکه منظورم حوادثی أست که بعد از فرارت أتفاق افتادهمنظ -

سهیل درون قفسه سینه به تالطم افتاد، قلبی که شب گذشته درحین  قلب . داخل خیابان دربند شدند و به نزدیک محل حادثه رسیدند 

لنواز عشق می تپید، اکنون تپشهای أن توأم با أوای هراس و عبور از این خیابان به شوق دیدار یگانه هم أهنگ با نوای موسیقی د

  .وحشت بود

  .پایش درون چاله ای که در راه هموار زندگی اش کنده شده،گیرکرده بود و قدرت پیشروی را نداشت 

جوانی که  گیسوان طالئی و پیشانی خون ألود دختر به محل حادثه که رسیدند، بی اختیار صحنه تصادؾ را به خاطر أورد و  

  :چشمانش پر از هراس و لبانش پر از ناله ی درد بود، در نظرش مجسم شد و با صدای ضعیفی که به زحمت شنیده می شد گفت

  .نگه دارید پدر، همین جاست - 

چشم  خیابان خلوت بود و در آن رفت و أمدی به .اتومبیل را متوقؾ ساخت و نظری به اطراؾ افکند.نصیر پا به روی ترمز نهاد

صدای دوره گرد هائی که پارو به دست به دنبال مشتری برای برؾ روبی می گشتند، در سکوت خیابان تنها صدائی . نمی خورد

  .بودکه به گوش می رسید

پسربچه ای که به روی برفهای یخ زده ی پیاده رو سرسره بازی می کرد، به زمین خورد و صدای ناله اش با صدای خنده ی 

 .درهم آمیخت ساالن تمسخرآلود هم

خانه های اطراؾ در سکوت صبحگاهی، به همراه ساکنین به خواب رفته بودند و در ان حوالی نه مؽازه ای به چشم می خورد و  

نصیر ناامیدی را که در دلش بود از دیدی پسرش پنهان کرد و .نه دستفروشی که بتوان امید داشت آن ماجرا را به چشم دیده باشد 

  :لب أورد و گفتلبخندی بر 

  .تو همین جا بنشین، من االن برمی گردم -

  :از ا تومبیل پیاده شد و در پیاده رو درکنار بچه ها ایستاد و پرسید 

 ببینم بچه ها، شما دیشب هم اینجا برؾ بازی می کردید؟  -

  :شد و پاسخ داد پسربچه ای که لحظه ای پیش به زمین خورده بود، با تعجب به او خیره 

 نه، چطور مگه؟ - 

  :به جای جواب برسید 
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 شما مال این محل هستید؟  - 

 از ما چی می خوای؟ . حرؾ بزنم این خونه ماست، من دوست ندارم با ؼریبه ها . خوب معلومه دیگه - 

  :مرد جوان پارو به دستی که ازکنارشان می گذشت ایستاد و گفت 

 ده اند آقا؟اینا بچه محل ما هستن، مگه کار خالفی کر -

شما أن موقع . من دیروز ؼروب موقع عبور از این خیابان چیزی پیدا کرده ام که دنبال صاحبش می گردم. منظورم این نبود -

 اینجا بودید؟ 

 نه آقا، اون چیزی که پیداکردین پوله؟  - 

دیروز ؼروب هم اینجا بازی می  بچه ها شمؤ. نمی خورد نه پول نیست، چیزی است که به درد هیچ کس به ؼیر از صاحبش  - 

 کردید؟ 

  :همه با هم یک صدا گفتند

 .نه اون موقع ما تو خونه مون بودیم -

سهیل که از دور شاهد ماجرا .نصیر ایستادن در آنجا را جایز ندانست و دستی به طرفشان تکان داد و به طرؾ اتومبیلشان رفت

 :بود با ناامیدی سر تکان داد و گفت

 .هیچ ردی.هیچ ردی از او باقی نمانده. بی فایده است دیدید گفتم -

 .مطمئن باش یک جراحت ساده بود، وگرنه همه ی اهالی محل از آن حادثه باخبر میشدند -

ولی برای من فقط یک جراحت یا یک خراش نیست، . باشد ممکن است همان طور که شما می گوئید فقط یک جراحت ساده  - 

  .ه سادگی نمی شود مداوایش کردبلکه زخم عمیقی است که ب

مردی که گمان می کرد همراه زندگی اش خواهد شد، با بدقولی . یگانه شب پرالتهابی را با دلشوره و نگرانی در بیداری گذراند 

زد، در با وجود این برای این که خود را از تک و تا نیندا. او را نزد خانواده بی حرمت کرده و تلفنهؤیش را بی جواب نهاده بود

مقابل مادر تظاهر به بی تفاوتی می کرد و می کوشید تا خشم او را نسبت به مردی که محبت وی در قلبش در حال جوشش بود 

برنیانگیزد و خود را صبور و بی اعتنا جلوه بدهد، اما برخالؾ تصور، دردی که در دل داشت، در دیدگان فریاد می زد، فریادی 

. و انعکاس آن همراه با حزن و اندوهی که در نگاهش هویدا بود، رنج و درد را أشکار می ساختکه درون وجود را می لرزاند 

  .و تلفنی موضوع را با برادرش همایون در میان نهاد. رضوان که شاهد این رنج بود، بی طاقت شد

در موقع بیان آن داشت، به صدایش بؤوجود این که رضوان می کوشید تا آنچه را که می گفت، یگانه نشنود هیجان و التهابی که  

به همین جهت به محض این که گوش تلفن را به زمین نهاد، یگانه داخل اتاق . اوج می داد و آن را به گوش دخترش می رساند

  :شد و به اعتراض گفت

  .نباید این کار را می کردی مامان - 

من در چشمانت می خوانم که تا چه حد . و اندوه تو شده ث رنج چرا عزیزم؟ مگر ؼیر از این است که سهیل با بی اعتنائی باع - 

 .ؼمگین وافسرده ای، پس چرا نباید همایون بداند و از سودابه بخواهد که علت آن را از برادر خود جویا شود

گل و الیی بودکه از روزی که أبشار محبت سهیل رودخانه قلبش را شفاؾ کرده، این اولین . یگانه طاقت نیاورد و به گریه افتاد 

اولین قطره اشکی که گونه اش را تر کرد آنچنان رضوان را بی طاقت ساخت که بی اختیار او . أب این محبت را کدر می ساخت

  :را در آؼوش کشید و گفت

اعتنائی بهترین کار این است که تو هم به او بی . گریه نکن عزیزم، دنیا که زیر و رو نشده ، برای تو که شوهر قحط نیست - 

  .کنی

بعید می دانم سهیل مرد بی عاطفه ای باشد و بی دلیل با من چنین رفتاری را . شاید برایش مشکلی پیش أمده. نمی توانم مامان - 

  .شاید این بار به من بگوید چه اتفاقی افتاده. اصؤل بهتر است باز هم خودم به او زنگ بزنم. بکند

با بؽضی که در موقع بیان آن دم گلو داشت باعث شد که یگانه دربه روی خود ببندد و تمام  اما پاسخ ناامیدکننده ی گلی همراه 

دیدگانش به همراه برؾ تا صبح بارید و ؼصه ی دلش به اندازه برفی که هنوز در حال ریزش بود، . شب را در بیداری بگذراند

  .سنگین شد

خیابان خلیلی راکه منزل آنها در آنجا قرار داشت، پشت سر نهاد و صبح زود از جا برخاست و لباس گرمی پوشید و سرپائینی  

  .درحالی که سوز و سرما گونه هایش را گلگون می کرد، از خیابان دربند گذشت و خود را به منزل آنها رساند

ظاره پرداخت و به زنگ دم خانه که به صدا دم أمد، گلی به امید آنکه شاید نصیر و سهیل بازگشت باشند، از پشت پنجره به ن 

  .دیدن یگانه که داشت داخل حیاط می شد،یکه خورد

  .انتظار آمدن هرکس را داشت، به ؼیر از عروس آینده ی خود 

یگانه پله های ایوان را به سرعت باال رفت و به محض ورود به سالن، در کنار بخاری ایستاد و به گرم کردن دستان یخ زدهاش 

لیفی آمادگی برخورد و پاسخ به سوواالت او را نداشت به ناچار با گرمی یگانه را در اؼوش کشید و ُگلی که در بالتک. پرداخت
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 :گفت

  .خوش أمدی عزیزم -

 :یگانه سر به روی شانه ی او فشرد و با بی تابی پرسید 

 گلی جان راست بگوئید چه أتفاقی برای سهیل افتاده؟-

 .خوب نبود و ترجیح میداد تنها باشددیشب حالش زیاد .چیز مهمی نیست،نگران نشو -

 یعنی آنقدر حالش بد بود که نمیتوانست با من حرؾ بزند؟ -

در لحظه ای که در خود نیاز به دلجویی داشت، ناچار بود از یگانه دلجویی . انچه را که در دل داشت،نمیتوانست به زبان آورد

 .در پاسخ به این سوال سکوت کرد. کند

 :یگانه دوباره پرسید

 .حاال کجاست؟میخواهم او را ببینم -

 .با پدرش رفته بیرون، ولی به زودی برمیگردد -

 :در کنار بخاری نشست وگفت

 .صبر میکنم تا برگردد -

. ابتدا نصیر به درون آمد و سپس سهیل داخل خانه شد.صدای زنگ در که برخاست، هر دو بی اختیار به طرؾ پنجره دویدند

ُگلی نا امیدی را در نگاهش خواند و فهمید که آن دو . چشمان بی خوابی کشیده اش به گودی نشسته بودرنگ چهره ی او پریده و 

نه انتظار برخورد با وی را داشت و نه . سهیل وارد اتاق که شد از دیدن یگانه حیرت کرد. در جستجوی خود ناموفق بوده اند

 .آمادگی آن را

عشق در هاله ای از نگرانی و اضطراب ، بیم و هراس محصور .ومنتظر توضیح بود نگاه پر مالمت یگانه چهره اش را میکاوید

نصیر به ُگلی اشاره کرد که آن دو را تنها بگذارند، تاشاید قفل زبان بسته سهیل گشوده شود و دل رنجیده ی یگانه را به . شده بود

باالخره او طاقت  . ره ی سهیل متوقؾ مانده بودنگاه یگانه با سماجت به روی چه. دست آورد و از نامزد خود دلجویی کند

  :گفت.نیاورد

مادرت از من دلگیر است، ولی مرا ببخش یگانه،  می دانم که . می دانم که کار درستی نکردءام و تو را از خود رنجانده ام - 

 از پیش پؤ بردارم  پیش أمده چون در وضعیت بدی به سر می برم و باید برای مدتی به حال خود باسم، تا مشکلی را که برایم 

  .آخر این مشکل چیست که تو را نسبت به من سرد کرده - 

  .نتوانم تو را ببینم شاید برای مدتی . در عشق من نسبت به خود تردیدی نداشته باش - 

 دیدنم محروم کنی؟  أخر چطور ممکن است که مرا دوست داشته باشی، اما خود را از  - 

  .ی به ؼیر از این نباشد، ممکن استوقتی که چاره ا - 

  .البد پای زن دیگری در میان است - 

  .یکی دو هفت به من فرصت بده به حرفم اطمینان داشته بؤش و فقط . در مورد من این طور فکر نکن - 

  .نمتردیدم نسبت به احساست باقی می ما موقعی حرفت را قبول می کنم،که حقیقت را به من بگوئی، وگرنه در - 

 .خواهش می کنم راحتم بگذار. االن آمادگی بیان حقیقت را ندارم - 

هم شادی های زندگی را . فکر میکردم ما از هم جدائی نداریم. تو تحمل دیدنم را نداری ،دلت میخواهد که من بروم تا تنها شوی -

د وقتی که تو اندوهگینی، منهم سنگینی بار وقتی که تو می خندی،منهم خواهم خندی.با هم احساس خواهیم کرد و هم ؼمهایش را

  .پس چرا حاالمی خواهی رنجی را که می کشی، به تنهائی تحمل کنی. اندوه را به روی سینه ام احساس خواهم کرد

بل من به کبوتر أرزوهایم پر دادم تا به روی بؤم خانه ی تو پرواز کند، اما از بخت بد تیری که از ؼیب رسید، بال آرزویم را ق-

  .از رسیدن به أن بام شکست

آن تیری که بال آرزو های تو را شکست، ! منظورت از تیر ؼیبی چیست، چرا واضح حرؾ نمی زنی؟ أخر مگر چه شده؟ -

تو با من یک رنگ نیستی و از آن می ترسی که اگر حقیقت را . پرنده ی خوش آواز امید و آرزو های مرا هم نیمه جان ساخت

  .، ولی این پرده پوشی و کتمان واقعیت ، بیشتر میان ما فاصله می اندازدبگوئی، ترکت کنم 

االن در وضعیتی نیستم که به فاصله ها بیندیشم ، حتی اگر تو این فاصله را ایجاد کنی، در حال حاضر برای از میان برداشتن  -

  .برو به دنبال زندگی ات و بگذار به حال خود باشم. آن تالشی نخواهم کرد

  .تا به من نگوئی جریان چیست، از اینجا نمی روم. فکر نکن به این سادگی می توانی مرا روانه خانه کنی -

  .باید بروی - 

  !یعنی مرا از خانه ات بیرون می کنی؟ - 

  :مستؤصل پاسخ داد

 .نمک می پاشی من در وضع روحی بدی به سر می برم و تو به جای این که مرهمی به روی زخمم بگذاری، به روی أن -
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  .این بار مطمئنم پای زن دیگری در میان است. آخر دردت چیست، چرا نباید من أن را بدانم - 

پای زن دیگری در میان بود، زنی که خدا می داند قلبش هنوز تپش داشت، یا از تپش . در پاسخ به سإالش لحظه ای مکث کرد 

تند قلب، میکوشید تا موجودیت خود را به و یادآوری کنی نشنیده گرفت ، سهیل صدای فریاد عشق را که با ضربان .افتاده بود

 .دلهره واضطراب برای خفه کردن صدای احساس، قلبش را با همه ی وجود در تسخیر داشت

. سردی و برودت، هیچ احسؤس دیگری را در دیدگانی که از نگریستن به أو پروا داشت، مشاهده نمی کرد یگانه به ؼیر از 

بخاری برای گرم کردن وجود لرزان دو موجودی که عشق یکی از آن دو با تردید آمیخته بود وآن دیگری با بیم وهراس  حرارت

 .،کافی به نظر نمیرسید

سهیل آرزو می کرد که می توانست زندگی را یک روز به عقب باز گرداند و دوباره به همان لحظه ای برسدکه داشت با شور و  

زد خود می رفت و این بار به جای این که پا به روی گاز نهد و با موجود بی گناهی که داشت از جلوی اشتیاق به دیدن نام

اجازه ندهد با أن اشتباه، همه ی زندگی اش به روی آن لحظه ی  اتومبیلش می گذشت،برخورد نماید، پا به روی ترمز بگذارد و 

یدی که در دیدگان اونمایان بود،درخشش عشق را در مردمک أن ناام . و أرامش آن را دستخوش طوفان سازد شوم مکث کند 

 .ناپدید می ساخت

یگانه از آنچه که در دل سهیل می گذشت، آگاه نبود و به ؼیر از شکست ؼرور و نابودی عشقی که تا به آن حد به أن ایمان  

  .نمی توانست بیندیشد داشت، به چیز دیگری 

حرکت وا می داشت و نه بارانی برگهای ؼبار گرفته ی آن را می شست و پر طراوتش می نه نسیمی شاخه های خوشبختی را به  

 .پای ؼرور شکسته اش را کشید و از جا برخاست و قبل از این که سهیل بتواند عکس العملی نشان بدهد از در بیرون رفت. کرد

 فصل چهارم

 

بؽضی که . بودن خیابانهائی که از ان عبور می کرد، نمی داد  یگانه برای رسیدن به خانه آن قدر شتاب دشت که اهمیتی به لیز

به محض این که در خانه را گشود، رضوان که با نگرانی انتظار بازگشت او را می . گریه می شد درگلو شکست داشت تبدیل به 

  :کشید، متوجه ی حال پریشانش شد و بانگرانی پرسید

 ور بودی بیرون بروی؟ کجا رفته بودی؟ آخر مگر توی این سرما مجب-

  :رضوان بدن لرزانش را در آؼوش فشرد وگفت. بی آنکه برؾ را از رویی لباس بتکاند، خود را در آؼوش مادر افکند

  .بگوکجا رفته بودی بیا اینجا کنار بخاری گرم شنو و . خدای من چقدر دستهایت یخ کرده - 

اشکهایی رأ که به روی پلک چشمها یخ زده بود، آب کرد و قطراتش  گرمای بخاری.شالی راکه به دورگردن پیچیده بودگشود 

  .رابه روی گونه ها جاری ساخت

  .اگر سهیل باعث آزارت شده باشد، وای به حالش. برای خدا بگو چه اتفاقی افتاده است -

 .فقط احساس میکنم که دیگر مرا نمیخواهد. نمیدانم که چه شده -

 گرسنه ات نیست؟. این که گریه ندارد. که زیر و رو نشدهدنیا . نمیخواهد که نخواهد -

 .نه مامان، اصال اشتها ندارم -

 مگر آنجا صبحانه خوردی؟ -

 حتی ُگلی جان هم آداب معاشرت را از یاد برده بود. نه، انجا که هیچ کدام حوصله ی پذیرایی را نداشتند -

هر چقدر هم که بی اشتها باشی . یگویم زینت یک لیوان شیر برایت بیاورداالن م. امیدوارم که مشکلی برایشان پیش نیامده باشد -

 .باید آن را بخوری

 :خدمتکار خانه، به محض اینکه نام خود را شنید با سینی صبحانه ظاهر شد و آن را در مقابل یگانه نهاد وگفت

 .ه جعبه شیرینیاونم با یه دست گل بزرگ و ی. اگه دیشب نیومده امشب می اد. ؼصه نخور عزیزم -

لیوان شیری را که زینت به دستش داد، بی توجه به داغ بودن . خنده ی تلخی که بر لب اورد ،گویای رنجی بود که میکشید 

 :سرکش رضوان به دلداری پرداخت و گفت

. هیت خود را أشکارکندچه بهتر که از همین حاال سهیل ما. نباید به أنجا می رفتی. أرام باش و این قدر به اعصایت فشار نیاور -

خوشبختی همیشه زنگوله به گردن می أید، تا همه . چون دلم نمی خواهد یک روز تو هم مثل من بیوه و تنها و اندوهگینی بشوی

وقتی که پدرت . را از أمدن خود باخبر کند، ولی بدبختی بی انکه زنگوله ای به گردن داشته باشد بی صدا و ناگهانی فرود می أید

فقط پنج سال داشتی و اشکی که دیگران می ریختند برایت نوعی تفریح به شمار می رفت ، با اصرار از من خواستی که  مرد،تو

در میان جمعیت عزاداری که گمان می کردی برای مهمانی به خانه ی ما دعوت شده اند، لباس سه دامنه ی پرچین قرمزی م را 

اصرار من برای منصرؾ کردن تو از این تصمیم به جایی . جمع أنها ظاهر شویکه به تازگی برایت دوخته بودم، بپوشی و در 

نرسید و با پافشاری حرفت را به کرسی نشاندی و مرا که در میان آن ؼم و اندوه حوصله ی جرو بحث با تو را نداشتم وادار به 
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نج مصیبتی راکه گریبان ما راگرفته بود در آن لحظه از خدا می خواستم که تو همیشه همان طور شاد باشی و ر. تسلیم ساختی

از همان روز تصمیم گرفتم که در تمام مراحل زندگی بار ؼم را به تنهامی به دوش بکشم و بار شادی ها را به  .احساس نکنی

پس حاال هم تو بار . روی دوش تو بگذارم و در اصل موقع پریدن از روی أتش زندگی زردی از من و سرخی أن از تو باشد

  . ی را که به دوش می کشی به روی دوش من بگذار و چون گذشته شاد و بی خیال باشؼم

هم خودش از رفتن من به آنجا . سهیل کامؤل عوض شده .این ؼم مال من است، نه مال تو و باید خودم به تنهایی آن را تحمل کنم - 

در . خواست و گفت که بهتر است زودتر به خانه برگردم از تو چه پنهان که با زبان بی زبانی عذر مرا. شؤد نشد و هم گلی جان

تمام مدتی که روبرویش نشسته بودم، فقط نگاهش میکردم تا شاید در دیدگان او اثری از عشقی که تا به آن روز به آن ایمان 

 .داشتم بیابم، اما افسوس که دیگر هیچ اثری از آن باقی نمانده

از چه می ترسی ، این سهیل است که باید به دنبال تو بدود . اینقدر زود خودت را ببازیفکر نمیکردم اینطور بی صبر باشی و  -

مادری که همه ی زندگی اش فدای یک . درست که پدر نداری ،ولی مادر که داری. و به خاطر از دست دادنت ترس داشته باشد

این بار من با آنها طرؾ خواهم شد، . یستاده استتار موی توست و برای دفؤع از سعادت و خوشبختی ات، شمشیرکشیده و آماده ا

  .نه تو

  .خیال دارم حلقه نامزدی را برایش پس بفرستم - 

  .باالخره این آش را او برای ما پخته . آن وقت این کؤر را بکن. فعؤل نه، بگذار من با سودابه صحبت کنم - 

  .او در این میان گناهی ندارد. مالمت نکن از تو خواهش می کنم به خاطر این موضوع زن دایی سودابه را -

پس چه کارکنم عزیزم،تو بگو؟ با سودابه صحبت نکنم، به آنها کاری نداشته باشم و فقط همین جا درکنار تو بنشینم و زانوی ؼم  -

  .بؽل کنم

  .نمی دانم، مامان، نمی دانم -

رادهایش انگشت شمار و نامرادی ها از اندازه بیرون بود تا به باوجود این که م. رضوان سر به زیر افکند و در اندیشه فرورفت 

أن روز با سرمه ی شادی های یگانه به روی حزن دیدگان، خط می کشید و دل پیر شده از ؼصه خود را جوان می کرد و به 

  .وسه کندامید روزی بودکه تور عروسی را از روی صورت وی کنار بزند وگونه های گلگون از خوشبختی اش را ؼرق ب

  :بالحن تردیدأمیزی پرسید 

آخر چطور این پسر به تو نگفت کؤمال دردش چیست و برای چه این طور ناگهانی دختری که با أن همه خواهش و تمنا  -

  .خواستگارش بود، دلش را زده

  .پسری که أن طور با احساس می دانستم، بی احساس شده و حتی از یک نگاه به من هم دریػ میکرد -

  .می خواستی تو هم نگاهت را از او دریػ کنی - 

اما سهیل از من خواست که چند هفته ای او رأ به . سرش آمده فقط دلم می خواست بدانم چه به . من قصد مقابله به مثل را نداشتم - 

باور نمی کنم که مشکلی ولی من تا ندانم جریان چیست، . حال خود بگذارم تا مشکلی را ک برایش پیش أمده از پیش پا بردارد

  .داشته باشد

 بگذاری و صبور باشی؟  چطور است برای مدتی دندان روی جگر . شاید هم راست بگوید - 

  .وقتی که نمی دانم چه شده، چطور می توانم صبور باشم - 

د و نگاهش در موقع رضوان در مقابل خود جوانی اش را می دیدکه برای چیدن میوه ی بهشتی خوشبختی بی صبر و نآآرام بو

اما افسوس که فقط در اولین گازی که با لذت به سیب سرخ . چیدن آن، همان درخششی را داشت که در نگاه یگانه آن را دیده بود

دلش نمی خواست دخترش هم چون او فقط یک . زد، شیرینی آن را در زیر دندان مزه کرد و پس از آن فقط تلخی ها را چشید

  .ه ببردگاز از آن سیب بهر

حرارت بخاری بدنش را گرم . نه طاقت صبوری را داشت و نه طاقت تحمل نامهربانی سهیل را. یگانه بی تاب و ناشکیبا بود 

  :رضوان به چشمان خسته و خمار از بی خوابی او خیره شد وگفت .کرد ولی دلش راگرم نکرد

همین جا کنار بخاری دراز بکش و . یک متکا بیاورد ایت به زینت می گویم بر. زندگی به تو یاد می دهدکه صبور باشی - 

 .استراحت کن

  :به اعتراض گفت

  .نه مامان خوابم نمی آید - 

شرط میبندم دیشب حتی یک لحظه هم نخوابیده باشی، . نخواب و فقط چشمهایت را روی هم بگذار و آرام باش. عیبی ندارد -

 درست میگویم نه؟

 .خوابم نبردهر چه کردم . حق با توست -

سه سال پیش ناراحتی قلبی به همراه بیماری قند پدر .رضوان بعد از مرگ همسرش بیژن، ناچار به بازگشت به خانه ی پدری شد

رضوان به اتفاق مادر خود فخری و یگانه در أنجا زندگی .را از پا افکند و بعد از آن که همایون هم زن گرفت و از آن خانه رفت
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  .می کردند

که بیماری رماتیسم زمین گیرش ساخته بود، اکثر اوقات خود را در رختخواب می گذراند و هر وقت از ماندن در بستر فخری  

  .خسته می شد، عصا زنان به رفت و آمد در منزل می پرداخت

  :آمیزی گفتیگانه بالحن التماس . صدای پای اوکه داشت عصازنان از پله ها پایین می أمد،آن دو را وادار به سکوت کرد 

  .خواهش می کنم به مامان فخری چیزی نگو -

شاید یکساعت دیگر سهیل سرحال بیاید و پشیمان شود و به قول زینت . چه دلیلی دارد که او را ناراحت کنم. البته که نمی گویم -

ولی شرطش این است  .کنمپس برای چه بی خود ذهن مادر را نسبت به این مرد خراب . با دسته گل و شیرینی به سراؼت بیاید

که اخمهایت را بازکنی و لبخند به لب بیاوری، وگرنه مامان کنجکاو می شود و خودت می دانی که اگر بو ببرد تو سرحال نیستی 

  .تا دلیلش را نداند، دست بردار نخواهد بود

نیده بود، به همین جهت به محض برخالؾ تصور شان، فخری از ابتدای شروع صحبت، همه ی آنچه را که آن دو می گفتند، ش 

  :این که به کنارشان رسیدگفت

 چی شده، پس چرا ساکت شدید و حرفهایتان را نمی زنید؟ -

  :رضوان دست پاچه پاسخ داد

  .چیز مهمی نمی گفتیم مامان - 

اگر این دختر هنوزبچه است . هو نمیدانم چه اتفاقی افتاد. چی فکرکردی، خیال می کنی اگر بدنم علیل شده، گوشهایم هم نمیشوند - 

و عقلش نمیرسد، تو چی ، تو هم بی عقل شدی؟ به جای اینکه یادش بدهی در ؼم و شادی یار، مرد زندگی خود باشد، یادش 

هر دو . آخر مگر چه شده فقط برای اینکه یک شب سهیل حوصله نداشته به دیدن نامزدش بیاید. میدهی که سر به عصیان بردارد

بلند شو به . نگاه کن ببین چقدر رنگ و رویت زرد شده. نشسته اید و ماتم گرفته اید و دارید برایش خط و نشان میکشیدنفر اینجا 

 .نگران نباش عزیزم، من خودم ته و توی این قضیه را در خواهم آورد. اتاقت برو و استراحت کن

 فصل پنجم

 

رها که بؤ سروصدا گرم گفتگو بودند، سهیل را دچار سرسام می کرد، صدای خواه. سودابه سپیده را خبر کرد و سپیده، سیمین را

گلی در هیاهو و ؼوؼائی که در آن خانه به پا شده بود، آرام و بی صدا، با دلی پر ؼم در رفت و آمد بود و حوصله ی شرکت 

  .درگفت وگوی آنها را نداشت

  :ضح و بلند به گوش سهیل رسید می گفتصدای سودابه در میان صدای دخترهؤی دیگر قابل تشخیص بود و وا

داشتم روی برفهای وسط خیابان دربند لیز می خوردم و چیزی نمانده بودکه . خدا می داند با چه سرعتی خود را به اینجا رساندم -

. ندمردم انصاؾ ندار. به زمین بیفتم که مردی بازویم راگرفت وگفت، مواظب باش خانم جون مگر به فکر جان خودت نیستی

یک وقت خدای نکرده مثل دیشب یک نامردی پیدا می شود که پا به روی گاز می گذارد و شما را زیر ماشین می کند و بعد فرار 

  .را برقرار ترجیح می دهد

سهیل چون ترقه از جا برید، به طرؾ در بسته ا تاق خود رفت، آن رأ گشود، به سرعت از پله ها پایین آمد و درست روبه روی  

 :دابه قرار گرفت و هیجان زده پرسیدسو

  .چی گفتی سودابه؟بک بار دیگه بگو - 

  .از توجه برادر گریز پا به سخنان خود، متعجب شد و ادامه داد

 .گفتم که از دست تو چیزی نمانده بود زیر ماشین بروم-

  .همه و أنچه راکه گفتی دوباره تکرأر کن - 

  :اوجلب شده پود، پرسیدنصیر که چون سهیل توجه اش به کلمات 

 .وقتی که نزدیک بود زمین بخوری، آن مرد به تو چه گفت، دوباره بگو - 

  .گفت که اگو مواظب نباشم، ممکن است مثل دیشب یک نامردی پیدا شود و مرا زیر چرخهای ماشین له کند -

  :سهیل گفت 

  .بگیرد زیر ولی آن دفعه نگفتی که له کند، بلکه گفتی که ممکن است تو را  - 

  .چه فرقی می کند، وقتی با ماشین مرا زیرکند، ممکن است له بشوم -

 آن کسی که این حرؾ را زد، جوان بود یا پیر؟  - 

چه فرقی می کند که جوان باشد یا پیر، راست . می کنی اصؤل برای چه مرا این طور سإوال پیچ . نه زیاد پیر بود و نه جوان - 

 بگو جریان چیست؟ 

نصیر احساس خطر کرد،از برمال . زی نمانده بود که سهیل برای طلب کمک از سودابه، به شرح ماجرای شب گذشته بپردازدچی
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  :شدن راز او ترسید و دست پاچه از جا برخاست و گفت

  .بیا برویم سودابه - 

  .ده، خیال ندارم به خانه برگردمبرادرم افتا کجا برویم پدر، من تازه از راه رسیده ام و تا نفهمم چه اتفاقی برای - 

 .من که نمیخواهم تو را به خانه برسانم، فقط خیال دارم با تو و سهیل به جائی برویم -

 :ُگلی که چون آن دو هیجان زده و بی تاب بود، با لحن محبت آمیزی از دخترش خواست که دست از مقاومت بردارد

 .سودابه جان حرفشان را گوش کن و با آنها برو -

  :سودابه ناچار به اطاعت شد، سپیده از جابرخاست وگفت 

  .من هم با شما می أیم -

 :نصیر سر را به عالمت نفی تکان داد و به اعتراض گفت

  .نه، شما همین جا بمانید تا ما برگردیم -

  :نصیرکه تازه به ایوان رسیده بود، گفت.سهیل مسیر سالن پذیرائی تا حیاط را یک نفس دوید 

  .می کنی صبرکن سهیل مگر قرار نیست با هم برویم، پس چرا عجله  -

  :بالحن التماس آمیزی گفت 

  .عجله کنید پدر، می ترسم اگر دیر برسیم، پیدایش نکنیم -

  :سوار اتومبیل که شدند، سهیل رو به سودابه کرد و پرسید. نصیر بر سرعت قدمها افزود و از پله ها پایین رفت 

  .به أنجا ببری می آیدکه کجا نزدیک بود زمین بخوری؟ حاال باید ما را  البد یادت - 

 اصؤل برای چه می خواهی به آنجا بروی؟. از حرفهایت سر در نمی آورم - 

  .خواهش می کنه علت آن را نپرس - 

به پدرش که پشت . گی می کردسودابه در سر باالئی دربند،کمی باالتر از خیابان خلیلی که مئزل رضوأن در آنجا قرار داشت زند 

 :فرمان بود اشاره کرد و گفت

 .پس به طرؾ منزل ما بروید پدر -

 :سهیل با لحن مالمت آمیزی از سودابه پرسید

 آخه چرا نپرسیدی که چه بر سر آن زن امده؟ -

او بپرسم که دیشب چه اتفاقی شما از کجا میدانید؟ از آن گذشته اصال نایستادم تا از ! من که نمیدانم مصدوم مرد بود یا زن -

 افتاده، یعنی فکر میکنی باید میپرسیدم؟

یعنی برای تو اهمیت نداشت دختری که زیر ماشین رفته ُمرده یا زنده ست؟ آخر چه طور به فکرت نرسید که ته و توی قضیه  -

 را در بیاوری؟

  .با یک بیگانه صحبت کنم بایستم و آن مرد یک رهگذر بود، فقط یک رهگذر و دلیلی نداشت که من  - 

از تو چه پنهان، من دارم به دنبال رهگذری، . شاید برای، تو فقط یک رهگذر بود، ولی برای من کلید حل مشکلی است که دارم -

  .می گردم که صحنه تصادؾ دیشب را به چشم دیده باشد

نجا می ایستادم و هر سإالی را که تو می خواستی من ازکجا می دانستم که این موضوع برای تو اهمیت دارد، وگرنه حتمؤ هما -

 راست بگو سهیل، این تو بودی که دیشب با أن زن تصادؾ کردی؟ . از او می کردم

  :سر به زیر افکند و آه سینه را با پاسخ درهم آمیخت 

، من بودم حؤال می فهمی چرا آن نامردی که أن دختر را زیرگرفت و به جای ایستادن پا به فرار گذاشت. بله، سودابه من بودم -

اما در آن لحظه آنقدر دست و پایم راگم کرده . تو که می دانی برادرت بی وجدان نیست.وضع روحی ام از دیشب دگرگون شده

نباید او را در آنجا رها می کردم، اگر مرده باشد، چی؟ . همین که به خانه برگشم پشیمان شدم. بودم که نمی دانستم باید چکارکنم

اگر می خواهی همان آدم سابق شوم و چون گذشته با امید به آینده بنگرم و . ن وقت تا زنده ام نمی توانم بار وجدانم را سبک کنمأ

 .کمکم کن .به فکر یگانه و عشق و آرزوهایم باشم

  :سودابه بالحن تردید امیزی پرسید

 زدیک منزلمان عبور کرده، پیدا کنم؟ ن أخر من چطور می توأنم رهگذری را که ساعتی پیش ا ز خیابان  - 

  .اگر مرا دوست داروم باید پیدایش کنی - 

  :نصیر کوشید تا سهیل را أرام کند و گفت

شاید بهتر بود همان دیشب به جای این که در را به روی خود ببندی، . این قدر به خودت فشار نیاور. خیلی خوب کافی است -

حاال هم دیر نشده، اگر أن مرد را پیدا نکنیم، باز هم کسانی هستندکه شاهد أن ماجرا بوده . یجریان را به من یا سودابه می گفت

یادت باشد سودابه، قبل از روشن شدن قضیه نباید به همایون یا . باالخره دیر یا زود با یکی از آنها روبرو خواهیم شد. اند
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  .دمان باشدبهتر است این جریان فقط بین خو. رضوان و یگانه چیزی بگوئی

 :سودابه پرسید

 مامان میداند یا نه؟ -

 .مادرت میداند،اما صالح نیست ؼیر از خانواده خودمان کسی بداند -

یگانه به تنها چیزی که فکر نمی کند . آخر آن دختر بیچاره دارد هالک می شود، خوب چه عیبی دارد اگر بداند جریان بیست -

بنابراین اگر جریان را بداندکمتر عذاب . ی ترسش از این است که دیگر او را نخواهد و همه این است که مهیار تصادؾ کرده 

  .خوأهد کشید

که حتی به همایون  قول بده . أمده، نباید به آنها چیزی بگوبی نه سودابه جان تا روشن شدن این موضوع که چه به سر آن دختر  - 

 قول می دهی یا نه؟ . هم حرفی نزنی

 .گر تو اینطور میخواهی ، قول میدهم ک ه ساکت باشم به شرطی که تو هم قول بدهی که از یگانه دلجویی کنیا. باشد سهیل -

 .فعال به جای اینکه به فکر او باشی به فکر حل مشکل من باش.این من هستم که نیاز به دلجویی دارم نه یگانه -

بودی ،جریان چیست شاید امروز صبح سرنخی پیدا میکردم،  مشکل تو مشکل من است و خدا میداند اگر همان شب به من گفته -

 .ولی حاال نمیدانم باید چه کار کنم

  :به نزدیک محل تصادؾ که رسیدند سودابه گفت

  .همین جا بودکه من داشتم زمین می خوردم. نگهدارید پدر - 

اتومبیل ها زنجیر . وغ و پر دفت و أمد بودبرخالؾ صبح زود خیابان شل. نصیر پا به روی ترمز نهاد و ماشین را متوقؾ ساخت

نگاه سهیل پا به پای نگاه خواهرش ازچهره ای به . چرخشان را به روی یخ بندان سطح جاده نقش می زدند و از أنجا می گذشتند

به همراه . سودابه با ناامیدی داشت به دنبال مردی که حتی چهره اش را هم در خاطر نداشت، می گشت. چهره ی، دیگر می دوید

سهیل پیاده شد و ازکنار چهره های ناأشنائی که توجهی به أنها نداشتند، گذشت وگوش به سخنانشان داد، تا شایداز ُتن صدا بتواند 

 صداها ناأشنا و چهره ها ناأشناتر بود و . مردی را که کلید حل معمای برادرش بود، شناسایی کند

 .کر زنده کرد لحظات ُمرده ی زندگی دیگرانهر کس به ف. هیچ کس توجهی به أنها نداشت 

سودابه به چهره ی، پرامید سهیل چین می افکفد و دلش را  نگاه ناامید . باد سردی که می وزید سرما را در بدنشان رخنه می داد 

  .از ناامیدی می انباشت

  .سودابه سر را به عالمت تاسؾ تکان داد و گفت 

 متاسفم سهیل -

 :صدای فریاد مانندی خطاب به مردمی که در آنجا حضور داشتند گفت سهیل بی طاقت و با

 کدام یک از شما ؼروب شب گذشته از این خیابان عبور کرده اید و نامردی که آن زن بیچاره را زیر ماشین کرد، دیده اید؟ -

دام به خود أین زحمت را ندادند که نگاه جمعیت با کنجکاوی به او دوخته شد و همه ی آنها سر را به عالمت نفی تکان داند،هیچک

  .با کالمی منفی پاسخ وی را بدهند

  :سودابه دست برادرش راگرفت و گفت 

  .ایستادن در اینجا بی فایده اسمت. بیا برویم سهیل -

  :با بی تابی پرسید

 پس أن مردی که می گفتی کجاست،چرا خود را نشان نمی دهد؟ -

  .رهگذری که شاید به طور اتفاقی از اینجا عبور کرده باشد. دمن که گفتم او فقط یک رهگذر بو -

نه، او فقط یک رهگذر نبود، بلکه مطمئنم که در همین محل زندگی می کند و دیشب در موقع تصادؾ در حال بازگشت به خانه  - 

ادؾ درهمین جا بتوأنیم با اگر االن پیدایش نکنیم، شاید أمروز ؼروب در همان ساعت تص. بوده و امروز صبر در حال ترک أن

 .او روبرو شویم

 فصل ششم

 

زندگی چون خاری بودکه تا پای خود را به  .امیدهایش به همراه برفهای پشت باه خانه های اطراؾ بؤ پارو به خیابان ریخته شد

  .روی آن می نهاد فریاد درد را ازگلویش خارج می ساخت

  :سودابه پرداخت ه بود، به مالمت به جبران شکستی که در این جستجو نصیب او شد 

تو دلت نمی خواهد کمک کنی سودابه، وگرنه آخر چطور گذأشتی شکاری که از صبح برای شکؤرش تیر ازکمان کشیده بودم،  -

  .به همین سادگی از دستم برود

یچ کنم و پای صحبت یک من نمی توانم مرتب به تو توضیح بدهم که دلیلی نداشت آن مرد را سإوال پ. باز شروع نکن سهیل-
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اگر کسی به موقع به دادش رسیده . آن دختر هم اگر بالئی به سرش آمده باشد، دیگر از دست توکؤری برنمی آید. رهگذر بنشیم

تو به فکر زندگی خودت باش که داری بیهوده تباهش .که چه بهتر و در ؼیر این صورت پیدا کردن او دردی را دوا نمیکند

 .ین جا به سراغ یگانه برویم و کدورتی را که خودت باعث و بانی آن بودی از دلش در بیاوریبیا از هم. میکنی

ممکن است من یک نفر را .تو به فکر یگانه ای و به جای اینکه به فکر حل مشکل من باشی، در تالشی تا مشکل او را حل کنی -

 .کشته باشم ،چرا نمیتوانی درک کنی که چه میکشم

چون اگر مرده بود خبر أن مثل توپ . ولی حاضرم قسم بخورم که أن دختر نمرده و زنده است. ه چه می کشیخوب می فهمم ک -

 در تمام شمیران می پیچید و همه ی مردمی که اینجا جمع شده اند در مورد أین قتل صحبت می کردند، 

  .نکند ازکمک کردن به من پشیمان شده ای. تماز خدا میخواهم که أین طور باشد، ولی تا به من ثابت نشود، دست بردار نیس -

 کمکت می کنم، اما دلم نمی خواهد با هر بار ناامیدی به جسم و روح خودت صدمه بزنی، . نه این طور نیست -

من وقتی می توانم به . این واقعیتی أست که از دیشب تا به حالی به أن وأقؾ شده ام. کسی که صدمه می زند،صدمه می خورد -

  .ه فکرکنم که از آن کابوس رها شده باشمیگان

تصویر این کابوس را تو خودت در مؽزت منعکس کرده ای، خواهش می کنم پدر مرا سر راه پیاده کن، می خواهم سری به  -

  .منزل رضوأن بزنم

  :نصیر پرسید

 پس ترانه چی؟  -

  .به مامان بگوئید مو اظبش بؤشد تا من برگردم - 

  .تر چیزی بگوئی سودابهمبادا به آن دخ - 

 دلیلی ندارد زیر قولم بزنم، . من قول دادم. چشم پدر - 

 مجبوری االن به أنجا بروی و ؼرولند فخری و رضوان را تحمل کنی؟  - 

من نمی توانم که به خاطر این پیشامد به جای دلداری دادن به یگانه، . أخه مؤدر شوهر و خواهرشوهرم هستند. چاره ای ندارم -

 رکشان کنمت

این یکی هم برادرت است، تنها برادری که داری،پس بهتر است به جای این که تمام رور آنجا بنشینی و گوش به آه و ناله های  - 

یگانه بدهی، یک نفر را در محل پیدا کنی که از آن ماجرا باخبر باشد، تو چون زنی،کمتر نسبت به کنجکاوی ات مشکوک می 

  .شوند

  :سودابه پیاده شد وگفت. ا نزدیک منزل آنها نگه داشتنصیر اتومبیل ر

 .خدا می داند چطور باید با آنها روبرو شوم. برایم دعا کنید. متشکرم پدر -

  :سهیل با لحن تندی پرسید 

 چی شده؟ از آنها حساب می بری؟  -

  .پیاده شو سهیل خواهش می کنم تو هم . نه حساب نمی برم، از رویشان شرمنده أم - 

  .برو به امان خدا. نه سودابه امکان ندأرد -

خدا می داند احساس سهیل درکجای دلش پنهان شده بود و چطور می توانست آن طور بی تفاوت به در و دیوار خانه ای بنگرد  

 .که شب گذشته با عشق و امید قصد رفتن به أنجا را داشت

که شب گذشته در اثر ضربه ی تصادؾ، قدرت تکلم را از دست دأده بود  سودابه مکثی کرد و ایستاد، تا شاید زبان أحساس سهیل 

  :اما صدای سرد و خالی أز احساسش را شنید. با نگریستن به در و دیوار آشنای خاطره ها به سخن آید

  .خداحافظ. بعد رنگ بزن. صبرکن ما برویم - 

میان سهیلی که آن روز صبح دیده بود، با سهیلی که  .نگه داشتیگانه دیدگان راکه برای بسته شدن بی تاب بودند، به زحمت باز  

و به یقین میدانست که برخالؾ تصور مادربزرگ، نه آن شب و نه شبهای بعد به . قبل از آن می شناخت، فرسنگها فاصله بود

دیگ جائی در دل آن وسعت عشقی که یک زمان آن رأ به انداره ی وسعت قلبش میدانست، بی گمان اکنون . دیدنش نخواهد آمد

  .مرد نداشت

از ترس این که مبادا باز هم مامان فخری که همانجا روبرویش نشسته بود و حتی یک لحظه هم چشم از او برنمیداشت،سررنشش  

رضوان رو . سودابه که داخل خانه شد. کند، دردی راکه در دل داشت،از چشم تیزبین وی، و دیدگان نگران مادر پنهان می کرد

 :گانه کرد وگفتبه ی

  .سر را با ؼرور باال بگیر و آرام باش. مبادا در مقابل سودابه ؼرورت را بشکنی و شروع به آه و ناله کنی -

سودابه با دیدن مادرشوهرش . یگانه حرکتی به خود داد و به پشتی مبل که به روی آن نشسته بود تکیه داد و کوشید تا آرام باشد 

خارج می شد، احساس کرد که توطئه ای بر ضد خانواده ی آنها در جریان أست و خود را برای که به ندرت از اتاق خود 

  .رویاروی با سه موجود خشمگین آماده ساخت
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  :وضوان گفت. یگانه و رضوان برای استقبال از مهمان از جا برخاستند 

  .خوش آمدی، بیا تو -

فقدان مرد زندگی فخری، مردی که همیشه با . م به نوعی دلی شکسته بودندسه زنی که سودابه در مقابلشان ایستاده بود، هرکدا 

همه ی کج خلقی ها و بهانه گیری هایش می ساخت، أکنون بد قلق ترش ساخته بود و جای خالی آن مهربانی ها، درست به اندازه 

  .ی یک گودال عمیق میان او و زندگی ایستاده بود

می ها درست در موقع هم زدن کام زندگی، قبل از شیرین کردن ،طعم آن را تلخ نموده بود، درکالم و نگاه رضوان، زنی که ناکا

سودابه حرفی برای گفتن . ترس از بی وفائی سهیل ،باعث تیرگی تصویر عشق، در چهره ی یگانه می شد. حسرت موج می زد

  .را دچار سرگردانی روحی می یافت نداشت، نه برای دلداری أنها و نه برای دلداری دادن به خود که تنها برادرش

آرشه ی زندگی برای به صدا در أوردن سیمهای ساز خود، پا به روی و دلها می نها و صدای فریاد قلبها را با صدای ساز، 

سودابه به طرؾ مادرشوهرش که چون همیشه با آرامش و متانت متنظر نزدیک شدن او بود رفت و بر پیشانی . درهم می أمیزد

  :ه زد و گفتاش بوس

  .سالم مامان فخری -

  .خوش أمدی، ترانه چطور است. سالم سودابه جان -

  .باورکن شرمنده ات هستم. تو چطوری رضوأن. دست شما رأ می بوسد -

این جوان چه فکر می کند، به خیالش رسیده که یگانه  . تو چرا شرمنده ای، آن که خطا کرده باید عذر خطایش را بخواهد -

اگر امروز . خیمه شب بازی است تا با نخ نازکی که او به دست دارد به هر طرؾ که می خواهد این دختر را بچرخاند عروسک

  .دلش خواست او را به طرؾ خود بکسد و اگر نخواست رهایش کند

رایش پیش آمده ولی خوب مشکلی ب. سهیل یگانه را می خواهد، درست همان طور که قبؤل می خواست. بؤورکن این طور نیست - 

  .یگانه باید به او فرصت بدهد. که تمام فکرش رأ به خود مشؽول کرده

  :با وجود این که فخری تصمیم گرفته بود ساکت بمانده طاقت نیاورد و پرسید 

. نکند ورشکست شده و دستش خالی أست .قتل که نکرده، پس أز چه می ترسد. أخر دردش چیست؟ چرا حرفش را نمی زند -

أگر عاقالنه عمل کند، باز هم می . چه عیبی دارد. گاهی انسان از سر باالی زندگی می ؼلتند و در سرأزیری آن می افتدخوب 

مرد . اصل موضوع این است که با نامزدش یک رنگ باشد و از بازگو کردن واقعیت هراس نداشته باشد. تواند خود را باال بکشد

امیدوارم که سهیل از این قماش نباشدوگرنه وای به . یچ وقت نمیتواند موفق شودضعیفی که از مشکالت زندگی می هراست، ه

 .حال خودش و یگانه

 .نه از این قماش نیست -

 راست بگو تو خودت می دانی دردش چیست؟ - 

ستن آن اقرار بؤ وجود أین که درد برادر خود را می دانست، از أن می ترسید که اگر به دان. سودابه در جواب دادن تردید داشت 

  .کند، آنهؤ برای بیرون کشیدن واقعیت از زبان او أسوده اش نگذارند

فنجان چای را که زینت در مقابلش نهاده بود به لب نزدیک کرد و با داؼی آن لبهای یخ زده اش را گرم کرد و در جواب  

  :فخررکه دوباره این سإال را تکرارکرد،کفت

کلی بر ایش پیش آمده، اما اطمینان دارم که هر چه باشد از عهده از میان برداشتن أن برخواهد هنوز به درستی نمی دانم چه مش -

  .أمد

وقتی که با یگؤنه یک رنگ نیست و او را با خود بیگانه می داند، هر چه زودتر این رشته را . آن دیگر به خودش مربوط است -

ن که تو به اینجا بیای، داشتم یگانه را نصیحت می کردم که صبر داشته تا قبل از ای. تا زیاد محک نشده، پاره کند، بهتر است

اگر . باشد، ولی اگر قرار است أین ماجرا مدتی ادامه پیدا کند، دیگر به یگانه اجازه نمی دهم که به این انتظار بیهوده ادامه بدهد

و رضوأن به او بگو بی برو و برگرد حلقه او راکه همین امشب به اینجا نیؤید و در مورد رفتار دیشب توضیح ندهد، از قرار من 

 به انگشت این دخترکرده، برایش پس می فرستیم، مگر نه رضوان؟

  :سودابه به رضوان مجالی پاسخ نداد وگفت 

کنید و اگر بخواهید أین معامله را با او ب. سهیل یگانه را دوست دارد. آخر برای گناهی که مرتکب نشده که نباید مجازات شود - 

 بر بحران روحی اش خو اهید افزود

از آن گذشته امروز صبح که . وقتی خالؾ وعده کرده هم رضوان را تحقیر میکند و هم یگانه را.پس باید چه کار کنیم -

نه توضیحی برای این عمل . اضطراب و نگرانی باعث شد این دختر بی عقل به دیدنش برود، تحویلش نگرفت و بی اعتنائی کرد

 یعنی تو میگوئی باز هم باید تحمل کنیم؟.و نه به تلفنهایش جواب می دهددارد 

  .قول می دهم بعد از آن خودش بیاید عذر همه ی خطاهایش را بخواهد. فقط چند روز مامان فخری -

  :فخری دستمال سفیدی را جلوی بینی گرفت وگفت. زینت در حال ریختن نفت به داخل بخاری بود 
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  .أخر حاال چه وقت نفت ریختن داخل بخاری است. من از بوی نفت حالم به هم می خورد تو که می دانی - 

 .خاموش بشه، دوباره روشن کردنش مشکله آخه خانوم بزرگ، نفتش داره تموم می شه، چاره چیه، چون اگه  -

  :رضوان تشر زنان به او گفت

  .بقیه أش را بگذار برای بعد. فی است همین قدرکه ریختی کا -

یگانه فشار . نشسته بود، سر بیرون کنند و به جلوه گری بپردازند پیچکها باسمابحت می کوشیدند تؤ از البالی برفی که به رویشان 

  :فخری بی أنکه حرکتی به خود بدهد دستش را به طرؾ او درازکرد وگفت. دلتنگیها را به روی سینه احساس می کرد

  .برایش پس بفرستم و تو رأ أز قید این پسر أزاد کنمأن حلقه را به من بده تا أن را  - 

  :رضوان به عالمت تایید سر تکان داد و گفت

تو چه می گوئی . من نمی گذارم دخترم بیش از این صدمه ببیند. یا باید توضیح بدهد یؤ حلقه را پس بگیرد. حق با شماست مامان -

 یگانه؟

احساسی که هم دلش را می سوزاند و هم قلبش رابه تپش می افکند، به او .لمس کردیگانه حلقه ای را به به انگشت داشت با دست 

  .اجازه ی شورش بر ضد این محبت رانمی داد

رضوان که برخالؾ دخترس تصمیم گرفته بود که سر به شورش بردارد و آنچه را که نمی توانست رو در رو با سهیل در میان 

  :د، بالحن آمرانه ای خطاب به یگانه گفتبگذارد، توسط سودابه به گوش او برسان

  .مگر مامان فخری نگفت که آن را از انگشتت بیرون بیاور، پس چرا معطلی، زود باش -

یگانه با دست رأست حلقه رأ در انگشتش شل کرد و بی آنکه میلی به بیرون آوردن آن داشته بؤشد، آن را در نوک انگشت خود  

  .نگه داشت

بؤ . ای که سهیل شب گذشته خورده بود،سودابه به یقین می دانست که برادرش تحمل این ضربه را نخواهد داشتبعد از أن ضربه  

وجود این که برخالؾ انتظار، فخری، و رضوان خصمانه نگاهش می کردند و به تالفی خطای برادش قصد أزردن وی را 

  :ی که آمیخته با خواهش و تمنا بود گفتدأشتند، به کینه مجال جهش به قلب خود را نداد و بالحن پرمحبت

  .عهدی را که بسته ای نگهداری تو باید حرمت . خواهش می کنم. آن حلقه را دوباره به انگشتت کن -

  .مگر سهیل حرمت این عهد را نگه داشته - 

  .من به تو قول می دهم که به عهد بسته وفادار است -

زینت پیت نفت را به زمین نهادو خم شدوآن را برداشت و به . تش لؽزید و به زمین ؼلتیدیگانه هنوز در تردید بودکه حلقه ار دس 

  :طوؾ او دراز کرد وگفت

 .اونم با دسته ُگل و یه جعبه شیرینی.من که گفتم اگه دیشب نیومد ، امشب می آد. دستت کن عزیزکم -

 :دوباره به انگشت کرد وگفتحلقه را گرفت و این بار بی آنکه تردیدی به خود راه بدهد، آن را 

تاوقتی که از بی . من و سهیل با هم پیمان بسته ایم.همیشه فرصتی برای شکستن است ولی برای به هم پیوستن فرصت نیست -

 منتظرش میشوم تا بیاید و توضیح بدهد. وفایی او مطمئن نشده ام قصد شکستن عهدم را ندارم

 فصل هفتم

 

زندگی چون آسیاب بادی . را بر هم نهاد و به آینده ی نامعلومی که در پیش رو داشت، اندیشیدسهیل افسرده و مؽموم، دیدگان 

  .گندم وجودش را آرد کرده بود

ترانه دختر پنج ساله و . به خانه که رسیدند بی توجه به نگاههای کنجکاو خواهرها، برای رفتن به اتاق خود از پله ها بؤال رفت 

  :گلی بالحنی که حاکی از أضطراب بود پرسید. دون مادرش بازگشته بودند گریه را سردادسودأبه به دیدن أنها که ب

 باز هم دست خالی برگشتید؟ - 

  :نصیرکودک گریان را در آؼوشی گرفت و گفت

پل تجریش شدن او را به نزدیک ترین بیمارستان که سر  أمیدوار بودم الاقل بعد از مصدوم . انگار آب شده و به زمین فرو رفته -

به همین دلیل است که می ترسم به . است برده باشند، ولی در أنجؤ هم اثری از دختری که شب گذشته مصدوم شده، پیدا نکردند

  .محض تصادؾ مرده باشد

 .یواشتر، مگر میخواهی سهیل بشنود و پاک دیوانه شود -

 .حاال هم دست کمی از یک دیوانه ندارد -

 پس سودابه کجاست؟ -

 منزل یگانه، و از من خواست به تو بگویم که مواظب ترانه باشی، به دخترها چه گفتی؟ رفت -

خاکی که به . عیبی ندارد ،ؼریبه که نیستند. با آن حرفهایی که سهیل زد، خودشان جریان را فهمیدند. الزم نبود چیزی بگویم -
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 .سرمان شده، قابل کتمان نیست

 :دنددخترها به محض دیدن پدر یک صدا پرسی

 چی شده پدر؟ -

 .بی خود فکرتان را مشؽول این ماجرا نکنیدو به فکر زندگی تان باشید. قرار نبود چیزی بشود -

 :سپیده به عالمت رنجش ابروان را در هم کشید و رو به سیمین کرد و گفت

ن باشیم و برایمؤن اهمیت ندائنته معلوم می شود فقط من و تو در اینجا ؼربیه هستیم و به قول پدر باید به فگر زندکی خودما -

 باشدکه چه به سر 

 .دیگران می أید 

سیمین که تازه چند ماه پیش به خانه ی بخت رفته بود هنوز دلبستگی زیادی به اعضاء خانواده داشت ،بی أن که جمله ی پدر دل  

می سوراند به روی گونه راند و قطرأت اشکی رأ که چشمانش رأ . أزرده اش کند، می خواست شریک رنج و اندوهشان باشد

  :دست به دور گردن او حلقه کرد و گفت

  .وقتی در این خانه همه ؼصه دار هستید، من چطور می توانی فقط به فکر زندگی خودم باشم. فدای شما پدرجان -

بؽض کرد و آه را سپر ابراز احساسات سیمین، باعث تحریک احساس نصیر شد و ؼمی که دلش را انباشته بود، گلوی وی را پر  

  :گریه ساخت و گفت

  .می دانیدکه چه أتفاقی برای سهیل افتاده البد خودتان . شما هر دو عزیز هستید و هیچ کدام ؼریبه نیستید -

  :سیمین سر را به عالمت تایید تکان داد وگفت 

 باالخره توانستید ردی از آن دختر پیدا کنید؟. با وجود این که شما دلتان نمی خواست ما جریان را بدانیم، از ان باخبر شدیم -

بهتر است فعال از این مؤجرا چیزی به جمشید و خسرو نگوئید . نه، نتوانستیم و همین دلیل بر آن است که جراحت سطحی بوده  -

از مادرت بگیر  و تو سپیده به جای این که از پدرت برجی و برایش پشت چشم نازک کنی، بلندشو برو و به بهانه ای یک سیگار

  .و برایم بیاور

  :سپیده به اعتراض گفت

 مگر قرار نبود شما سیگار را ترک کنید؟  -

  .چرا، قرار بود، ولی در این موقعیت نمی توانم پابند قولم باشم -

ؼوؼا سکوتی که سهیل طالب ان بود جایگزین همهمه و  نزدیک ظهرکه شد خواهرها هرکدام به دنبال زندگی خود رفتند و 

  .سودابه خسته و بی حوصله أز منزل رضوان بازگشت. گلی برای ناهار صد ایش زد و جوابی نشنید.شد

 :گلی برای جلب توجه سهیل با صدای بلند پرسید

 چرا این قدر کسل و بی حوصله ای؟ مگر منزل رضوأن چه خبر بود؟  -

و متین بود و در مقابل ظلمی که به او شده، هیچ عکس  آرام همه مالمتم می کردند،درست مانند این که من خطاکارم، یگؤنه  -

العمل تندی نشان نمیداد، رضوان و مامان فخری اصرار داشتندکه او حلقه نامزدی را پس بفرستی ولی زیر بار نرفت و گؽت 

ست که خوشبخت شدن یگانه دختر آرام و مطیعی ا. سهیل اشتباه می کند مامان. منتظر می شنود تا سهیل تکلیؾ را روشن کند

 .برای او آسان است

 :گلی با لحنی که حاکی از درماندگی بود گفت

هر چه صدایش میکنم که بیاید سر سفره، . این پسر دارد خون به دلم میکند. چون خودم میدانم .الزم نیست این را به من بگوئی -

 .جواب نمیدهد

 .بیایداالن وادارش میکنم که از اتاق بیرون . ناراحت نباش  -

 :از پله ها باالرفت و با صدای بلند و با لحن تندی گفت

اگر سر سفره با ما ؼذا نخوری، دیگر روی کمک من . در را بازکن و بیا بیرون. این چه مسخرءبازی است که در أورده ای -

ابم داده اند، تو یکی دیگر به انداره کافی مامان فخری و رضوان عذ. چون من هم لج می کنم و ؼروب با تو نمی أیم. حساب نکن

  .عذابم نده

  .هم به تالفی حاضر به کمک به او نشود سهیل می دانست که اگر سماجت به تن بدهد، ممکن است سودابه 

  :به طرؾ در رفت و أن راگشود وگفت 

  .ورق برنده دست توست و به راحتی می توانی به أن مرا خلع سالح کنی - 

ک عوض . .و یا این او بودکه تو را ضربه ی مؽزی کرد آیا این تو بودی که به أن دختر ضربه زدی  دارم به شک می افتم که - 

یگانه دختر صبوری است . این حرکات بچه گانه چیست که از خود نشان می دهی. شده ای، أخر چرأ خون به دل مامان می کنی

  .بیا برویم سر سفره. که تحمل می کند
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  :سودابه روبرویش نشست وگفت. اطاعت نیؤفت و با بی اشتهایی مشؽولی صرؾ نهار شد سهیل چؤره ای به ؼیر از 

درست مؤنند آن موقع ها که بچه بودی و مامان با تشر وادارت می کرد ، ظرؾ ؼذای خود رأ خالی کنی، حاال منهم همین جا  - 

  .روبرویت مینشینم و منتظر می شوم که نؤهارت را بخوری

  .امیدی ندارم، ایندرست نبود که یگانه را امیدوار کنی وقتی که من هیچ -

بی آنکه به فکر . چی به سرت أمده سهیل. یعنی منظورت این است که باید ناامیدش می کردم و حلقه را از او پس می گرفتم -

  .پس می زنی واهی دست او را آبرو و حیثیت دختری که حلقه ی نامزدی تو را به انگشت دارد باشی، به فکر یک خیال 

نمی خواهم به جای من مورد . شنیدم داشتی به مامان می گفتی که فخری خانم و رضوان تو رأ به عوض من مالمت می کردند - 

تو عروسشان هستی، پس باید به همان چشمی که قبؤل نگاهت می . حساب ما از هم جدا ست. خشم و ؼضب آنها واقع شوی

اگر بدانم عکس العمل من در مقابل أنها به خواهرم صدمه خواهد زد بیشتر . کر آزردنت نباشندکردند، حاال هم نگاه کنند و به ف

  .عذاب خواهم کشید

  .وسط گلویش محکم شده بود طناب زندگی برای حلق آویز کردن شادی و بی خیالی گذشته درست در  

  :سودابه بشقاب ؼذا راکنار زد و از جا برخاست وگفت 

وقتی که قرار نیست ماجرای دیشب را با همایون در میان بگذارم، بهتر است بهانه به دستش . د به خانه برگردیممن و ترانه بای -

  .به خصوص که مطمئنم مادر شوهر و خواهرشوهوم به اندازه کافی او رأ بر ضد مؤ تحریک خواهندکرد. ندهم

دؼدؼه ای را می گذراندی و حاال ناچؤری به یک یک بی  تو تا دیروز زندگی أرام و . مرا ببخش که باعث دردسرت شدم -

  .شوهرت حساب پس بدهی أعضاء خانواده ی 

شاید بتوانم در اطرأؾ منزلمان سر و . بی دؼدؼه خاطر بود مگر نه این که تا قبل از دیشب زندگی توهم آرام و . عیبی ندارد - 

  .گوشی آب بدهم و نشانی از أن دختر به دست بیاورم

خالؾ سودابه که حتی اگر سرش میرفت، حاضر نمیشد راز برادر را فاش کند، بعد از بازگشت به خانه و به محض  سیمین بر

 :اینکه همسرش خسرو از او پرسید

 چرا این قدر افسرده و ؼمگینی؟ ! چی شده - 

  :تبؽض گلویش ترکید و در حالی که به شدت می گریست به شرح ماجرای تصادؾ پرداخت و در پایان گف 

مبادا به او بگوئی که . من و سپیده به پدر قول داده ایم که این راز را حفظ کنیم. یم.قرار نبود در أین مورد چیزی به تو بگ -

  :خسروکه در سکوت گوش به سخنانش داده بود پرسید .جریان را می دانی

  .وقتی قول داده ای، نباید راز برادرت را فاش می کردی! پس چرا گفتی -

پدر یک . أگر من و تو پیمان بسته ایم که با هم یک رنگ باشیم، پس چه دلیلی دارد که آن را از تو پنهان کنم. دلم طاقت نیاورد - 

دیگر دست و دلم به کار  .بیچاره سهیل انگار روح در بدن ندارد. شبه به اندازه چند سال پیر و شکسته شده و مادر از او بدتر

  .یال أنها ؼافل شومنمی رود و نمی توانم از خ

  .سیمین دل نازک و حساس بود و رنج و اندوه زود دلش را می شکست و اشک از دیدگانش سرازیر می ساخت 

  :خسرو به دلداری او پرداخت وگفت 

رد شما بی خود موضوع را بزرگ می کنید شاید اگر سهیل نمی ترسید و می ایستاد، نه اطرافیان را تاچار به تحمل رنج می ک - 

 .دلم دارد از گرسنگی مالش می رود یعنی در این خانه چیزی برای خوردن پیدا نمی شود. و نه خود را

  :سیمین به سرعت از جا برخاست وگؽت

  .اگر توکمکم کنی ، چرا- 

ود که به فرمان اتومبیل چون آهن گداخته ای ب .ؼروب آن روزکوشش نصیر برای وادار ساختن سهیل به رانندگی به جایی نرسید 

از همان لحظه که وارد خیابان دربند شدند ،ثانیه ها و دقیقه های . محض تماس دست او با آن همه ی وجودش را به آتش میکشید

 .زمان حال با ثانیه ها و دقیقه های شب گذشته درهم آمیخت و اضطراب و نگرانی قلبش را درون سینه به تالطم افکند

  :سهیل در حال پیاده شدن أز اتومبیل پرسید. ن را می کشیدسودابه در محل موعود انتظارشا 

 حالت چطور است سودابه جان، همایون که نارأحتت نکرد؟  - 

  .برایم اهمیت دارد حل مشکل توست آنچه که . من مشکالت زندگی داخلی ام را خودم می توانم حل کنم - 

  .خدا کند امشب جستجوی ما بی ثمر نباشد - 

  .بخواهد تا خدا چه - 

  :با نگرانی به سودابه که درست وسط خیابان ایستاده بودگفت 

  .بیاکنار. پس چرا آنجا ایستاده ای؟ مگر از جانت سیر شده ای -

به محض دیدنم طاقت نیاورد و به خاطر بی احتیاطی ام  بلکه به این امید هستم که شاید باز هم آن مرد . از جانم سیرنشده ام - 

 .بح امروز زبان به أعتراض بگشاید و مالمتم کنددرست مانند ص
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  :سهیل دندانهای لرزان را برهم فشرد وگفت. برؾ بند أمده بود، ولی سوز و سرما بیداد می کرد 

  .مواظب باش، یک ماشین دارد می آید. کشتن بدهی تو فکر همه چیز راکرده ای، اما قرار نیست به خاطر من خود را به  - 

  :ه سودابه حرکتی به خود بدهد، صدای تا دیروز بیگانه و آن روز أشنا به گوشش رسید که می گفتقبل از این ک 

 مگر از جانتان سیر شده اید؟ ! وای خانم، باز هم شما - 

در تاریکی شب سپیدی موهای . این بار سودابه و سهیل هر دو با هم به طرؾ صاحت صدا برگشتند و با دقت به او نگاه کردند

قد یک زمان بلندش در آستانه ی خمیدگی، . می مرد میانسالی که داشت به آنها نزدیک میشد، با سپیدی برؾ هماهنگی یافتجوگند

 :به کنارشان که رسید سودابه پرسید. متوسط به نظر می رسید

که شب گذشته بی احتیاطی ببینم شما همان آقائی نیستید که امروز صبح مرا از ایستادن در وسط خیابان برحذر داشتید و گفتید  -

 یک دختر جوان، باعث تصادؾ شده؟ 

  .ولی شماکه گوش به حرفم ندادید و باز هم در همانجؤ ایستاده أید. چرا من بودم -

  .مگر شما دیشب شاهد أن تصادؾ بودید - 

کردم و شاید آن دختر  آن موقع من داشتم درست از همین جا عبور می. وای بر من و وای بر أنچه که دیشب به چشم دیدم -

من ماشین بی ام و نقره ای رنگی را که داشت به أنجا نزدیک می . بیچاره هم مثل من قصد بازگشت به خانه ی ی خود را داشت

شد دیدم و صدای برخورد چرخهایش را با بدن او مشاهده کردم و در یک آن هر دو با هم فریاد کشیدیم ،فرقی که فریاد ما دو نفر 

آن نامرد بالفاصله از . شت، این بود که صدای أن بیچاره توام با ناله ای بودکه از شدت درد إز گلویش خاج می شدبا هم دا

آن زن با پیشانی . معرکه گریخت و من که هاج و واج و وحشت زده بودم، حتی فرصت نکردم شماره و اتومبیل را بردارم

افسوس که وسیله نداشتم تا مجروح را به بیمارستان . و ناله می کردشکافته و صورت ؼرقه به خون روی برفها افتاده بود 

به گمانم ؼیر از سر، دست و پایش هم أسیب دیده بود و . سراسیمه و هراسان وسط خیابان ایستادم و تقاضای کمک کردم. برسانم

 دوم برسد، کمتر کسی حاضر است به داد یک مص. مردم انصاؾ ندارند و می ترسند. نمی توانست حرکت کند

او داشت درد می کشید و آن نامردی که باعث . دخترک زاری کنؤن تقاضؤی کمک می کرد و دل من از ناله هایش ریش می شد

من معمار ساختمان نیمه تمام روبرویی صبح ها سرکار می آیم و ؼروب ها به . این درد بود، معلوم نبوت کدام گوری رفته است

  .حال بازگشت به خانه بودم که آن اتفاق افتؤددیشب هم در . منزل برمی گردم

  :سهیل با بی تابی برسید 

 باالخره یک آدم باانصاؾ پیدا شدکه برای کمک به أن بیچاره پیشقدم شود یا نه؟  - 

  .باالخره صاحب یک ماشین پیکان سفیدرنگ حاضر شد او را به بیمارستان برساند - 

 ا هم با آنها ذفتید؟ شم. خدا را شکر که به دادش رسیدند - 

از دیشب تا به حال افکارم . نه أقا من نرفتم، متؤسفانه دیگر از سرنوشتش اطالعی ندأرم و نمی دانم چه به سر أن دختر آمده -

  .اما أنجا نبود. حتی امروز صبح سری به بیمارستان تجریش زدم تا اگر در آنجا بستری شده به عیادتش بروم. پریشان است

 نکند مرده باشد!  ست ؟پس کجا - 

  .به نظر مردنی نمی آمد. بعید می دانم - 

  :سهیل با صدای مرتعش و لرزانی برسید 

در این حوالی بیمارستان دیگری نیست ، آخر چطور ممکن است در دربند تصادؾ کند و در آنجا . نکند او را دزدیده باشند -

  .بستری نشود

دخترک جوان بود و بی نهایت . از این که دیشب با آنها نرفتم پشیمانم. نهم از خودم می کنماین سإوالی است که م. خدا می داند -

 خدا کند بالیی سرش نیاورده باشند . زیبا و آن قدر مظلوم وار ناله می کرد که از یادآوری آن ناله ها دلم ریش می شود

 :سهیل با لحن پر حسرتی گفت

 .دیدایکاش شماره ی اتومبیل را برداشت بو -

  :سودابه بالحن زیرکانه ای گفت

شما . البد أو بچه ی همین محل است. شما با حرفهایتان کاری کردید که من و برادرم نگران دختری که نمی شناسیم بشویم - 

 نشانی از پدر و 

 مادرش پیدا نکردید؟  

 .ت که نامش نسترن استبه من گف. ماشین شود موقعی که داشتم کمکش می کردم که سوار . نه، متؤسفانه - 

 نام فامیل چی؟  -

  .ولی حاال می بینم که الزم بود. فکر نمی کردم الزم باشد بپرسم - 

  .لحن صدای سهیل به ناگهان تند و خشن شد و طاقت نیاورد به خاطر این اشتباه آن مرد را سرزنش نکند 

راننده جوان بود . ه دست بیگانه ای که نمی شناختید بسپاریدأخر چطور توانستید یک دختر جوان را ب. معلوم است که الزم بود -
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 با پیر؟ 

  .باورکنید آن قدر دست وپاچه شده بودم که اصؤل نفهمیدم جوان است یا پیر و قصدش کمک است یؤ هدؾ دیگری دأرد -

  .وگرنه هر أتفاقی برای آن دختر افتاده باشدشما مسإول هستید. خداکند که نیتشان خیر باشد -

  .چرا من، أن نامردی که بعد از تصادؾ فرارکرده مقصر است، نه من-

تاریکی شب مانع از أن شد که آن مرد متوجه دگرگونی حالت چهره ی سهیل بعد از شنیدن این جمله شود و بی آن که به او 

  :بنگرد گفت

گرچه من در أن ماجرا .گذارند و بگذرندبعضی ها وجدانشان درست زیر پؤیشان است و به راحتی می توانند پا به روی آن ب -

  .فقط یک تماشاگر بودم

پس آن کسی که باعث و بانی این تصادؾ بوده چطور میتواند بی تفاوت باشد وبی خیال سر به . نمیتوانم خود را مسوول ندانم

 .بالین بگذارد

وگونه هایش از سیلی دیگری که وجدان بر قلبش  با وجود اینه هیچ نیشی در این کالم نبود، سهیل آن را پر از نیش و کنایه یافت

بدهد و از خود دفاع کند و بگوید که بر  ایکاش می توانست در مقابل این سخنان ظالما نه عکس العملی نشان .می زد، گلگون شد

ئی که بعه نه شب گذشته و نه شبها. خالؾ تصورش، او بی خیال نبرده و شب گذشته حتی یک لحظه هم تنوانسته چشم برهم نهد

ندای وجدان در زیر پایش خفه نشده، بلکه صدای آن بلند و پرطنین و با هیؤهو یادآور خطایش . از آن ماجرا در پیش رو داشت

  . بود

  :صدای أن مرد را شنیدکه می گفت

دختر به دست اگر خبری از آن . هر وقت بخواهید می توانید مرا در آن ساختمان روبروئی پیداکنید. اسم من سرابی است -

  .خداحافظ .آوردد، مرا هم در جریان بگذأرید

 

 فصل هشتم

 

سهیل به مؽز خود مجال اندیشیدن به یگانه را نمی داد، وگرنه محبت او در کنج دلش در همانجای قبلی قرار داشت و تؽییری در 

روی احساسش ضربه نواخت و قصد اولین چوبی که به قصد تنبیه به روی قلبش فرود آورد، به . ماهیت أن حاصل نشده بود

  .عشق او به یگانه، چون بیمار محتضری بود که در حال جان کندن، برای زنده ماندن تالش می کرد. نابودکردن آن را داشت

ترس أن که مبادا سهیل به گوشه نشینی و انزوا عؤدت  نصیی از . به محض این که به خانه رسیدند قصد رفتن به اتاق خود را کرد 

  :د مانع رفتنش شد و گفتکن

امروز به اندازه کافی در مرگ دختری که . اگر بخودهی به این روش ادامه بدهی، هم خودت را عذاب خواهی داد و هم ما را -

  .دیگرکافی است .نمرده، عزاداری کرده ای

 :گفت به یاد قولی که پدرش برای یافتن آن دختر به او داده بود، أفتاد و با لحن مالمت آمیزی 

 پس چطور شد؟ به همین زودی یادتان رفت؟. شما به من قول دادید که پیداش کنید -

من روی قولم هستم وهر طور شده پیدایش میکنم، ولی شاید این جستجو مدتی طول بکشد،این دیبیل نمی شود مه . نه یادم نرفته -

تو هم در مقابل شخص خودت مسإولی و . ر زندگی داشتیتا ان زمان در را به روی خود ببندی و زز یاد ببری که چه وظایفی د

این اشتباه من و مادرت بودکه همه ی، خواسته های تو را برآورده کردیم و . هم در مقابل دختری که با او پیمان بسته ای

ن خانمان براندازی اگر این کار را نمی کردیم اولین باد نامالیم زندگی به نظرت طوفا. نگذاشتیم هیچ وقت کمبودی، داشته باشی

در أن ماجرا فقط تو مقصر نیستی، بلکه أن دختر هم که با بی احتیاطی . نمی أمد و این طور زود دست و پایت را کم نمی کردی

تو بیشتر از أین ناراحتی که چرا بعد از آن تصادؾ به جای کمک به مصدوم پإ به فرار . جلوی اتومبیلت سبز شد، مقصر است

از آن گذشته حاال که می دانی به . بعد در صدد تالفی برآمدی. ترس و وحشت باعث این عکس العمل شد گذاشتی، خوب اگر

 موقع به دادش رسیده اند، دیگر دردت چیست؟

خدا می داند کسیکه أن بیچاره را سوار . من از کجا بدانم که به موقع به دادش رسیده اند؟ مگر نشنیدی أقؤی سرابی چه گفت -

  .از این کار چه منظوری داشتهماشین کرده 

اگر هم این طور باشد همان شخص باید تقاض این عمل ناپسند را پس بدهد و تو به اندازه گناهی که مرتکب شده ای مستحق  -

 .مالمتی، نه بیشتر

  .احتماأل چون زخم پیشانی سطحی بوده، در بیمارستان بستری نشده

  .این تصور شماست، نه وأقعیت -

 .ی تنبیه خود موضوع را بزرگ می کنی و می خواهی عمرت را با یک تصور بیهوده تلؾ کنیتو برا - 
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به خصوص که همایون زبان گرم و پر مهر و محبتی داشت و از . نصیر برای داماد بزرگ خود احترام خاصی قائل میشد

 دامادهای دیگر خانواده صمیمیت بیشتری نشان میداد

سودابه برای اینکه آن دو را متوجه اینکه آن دو را . وگو با سهیل که صدای زنگ در را شنیداو أنچنان با حرارت مشؽول گفت

 :متوجه ورودشان کند، با صدأی بلند گفت

  .مامان کجائی، ما أمدیم - 

  :گلی دست پاچه از جؤبرخاست و با صدای أهسته او خطاب به سهیل گفت 

  .ه خؤطر خدا نگذأر او بفهمد چه بالیی سرمان آمدهب. وای خدا به دادمان برسد، همایون هم أمده - 

  ::نصیرکوشید تا خونسردی خود را حفظ کند گفت 

 .بلندشو سهییل و مثل همیشه با روی بؤز أز شوهر خواهرت استقبال کن -

را سهیل علت آمدن همایون را می دانست و با فشاری که بر اعصابش وارد می شد، حوصله و بحث و گفت وگوی با وی  

با یک نگاه به چهره ی سودابه حدس زد که او از این آمدن خشنود نیست و در اثر اصرار و اجبار همسر ناچار به آمدن .نداشت

  .شده است

  .لبخندی که گلی به لب آورد از دل پر دردش برمی خاست و صدای لرزانش آن گرمی و محبت همیشگی را نداشت 

ادر خود چسبیده بود و به نظر می رسید از ماجرائی که قبل از آمدن به آنجا بین پدر و ترانه با لبان جمع شده از بؽض به م 

آرایش . از چشمان بی حالت و بی نورسودابه، گلی احساس کرد که دخترش گریسته است. مادرش اتفاق افتاده، هراسان است

 .ردؼلیظ چهره به جای پنهان ساختن اشکی که ریخته بود، آن را بیشتر نمایان میک

  :همایون به محض ورود با لحنی که بر خالؾ همیشه گرم و صمیمی نبود گفت

 .امیدوارم که بی موقع مزاحم نشده باشیم. سالم مادر جون. سالم آقا بزرگ -

 :ُگلی به صدایش رنگ محبت داد و گفت

  .ینیدهر وقت بیؤیید قدمتان به روی چشم، بفرمائید بنش.شماکه مهمان نیستید. منزل خودتؤن است

رنجی که . نگاه همایون به سهیل سرد و پر از رنجیدگی بود و به سالم اوکه به اجبار از دهانش بیرون می أمد به سردی پاسخ دأد 

همایون به روی مبل راحتی نشست و سکوت . بر پیشانی سودابه چین می افکند، از چشم تیزبین گلی و نصیر پنهان نماند

  .گلی پرسید.اختیارکرد

 ی میل داری؟چا - 

  :بی أنکه سر بلندکند پاسخ داد 

 نه -

 قهوه چی؟  - 

 میل ندارم،  - 

  :نصیر به اعتراض گفت

  .قهوه بیاور، همه می خوریم. برای چه می پرسی گلی -

  :گلی رو به سودابه کرد و برسید

 چرا پالتویت را در نمی آوری؟  - 

  .گرمم نیست - 

  .بیرون که بروی، سرما می خوری -

 .عیبی ندارد -

 .تو چی همایون؟ شال گردنت را بده به من -

 :بی حوصله گفت

 .نه مادر جون قرار نیست زیاد بمانیم -

 چرا مگر کجا می خو اهید بروید؟  -

  :به جؤی پاسخ به این سإوال گفت 

. آبروی مرا پیش مادر و خواهرم ببری تو توقع نداشتم که از . دستت درد نکند سهیل. خدا می دأند در این خانه چه اتفؤقی افتاده -

أن روز که به من گفتی یگانه را می خواهی، به خیالم رسید که دختر خواهر سیاه بختم برخالؾ خودش سپیدبخت شده و أز 

من تو را جوان سر به راه و پاکی می دانستم که پای بند اصول خانوادگی است و اصؤل به خاطرم هم . خوشحالی پر در آوردم

 توکه قصد هوسبازی را داشتی چرا با خواهر زاده من این معامله راکردی؟. نمی کرد که این قدر زود رک عوض کنی خطور

  :سهیل بی طاقت فریاد کشید 

 .چه کسی به شما گفته که من خیال هوسبازی را داشتم؟ -
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 رفتارت نشانگر این مساله است؟. الزم نبودکسی بگوید -

خله نکند و خود رفته و سخن را به دست نگیرد، خشم همایون، باعث شعله ور شدن خشم و ؼضب نصیر احساس کرد که اگر مدا

  .سهیل خواهد شد

  :با وجود این که آشفتگی درونش هر لحظه وسعت بیشتری می یافت، بالحن آرامی گفت 

  .صد فریب یگانه راهوسبازی رأ داشته و نه ق سهیل نه قصد . همایون جان آرام باش، این قدر زود قضاوت نکن -

همایون در مقابل مادر و خواهر خود که به ؼیر از وی سرپرستی نداشتند به شدت احساس مسئولیت میکرد و خود را به آنها  

در این لحظه او بیاد آورد که در مقابل پدرزنش که تا . وابسته می دانست و طقت دیدن اشک و زاری رضوان و یگانه را نداشت

احترام خاصی قائل بود ایستاده، همان خشمی که ساعتی پیش ، بعد از بازگشت ازمنزل رضوان باعث شد که  به آن روز برایش

 :زن بی گناه خود را به خاطر خطای برادر، مورد شماتت قرار بدهد، او را به طؽیان در مقابل آن دوواداشت و فریاد زنان گفت

را که سهیل با یگانه کرده، بادختر شما میکردم، باز هم همین حرؾ را  یعنی اگر من همین رفتاری. شما دیگر چرا آقا بزرگ -

 میزدید؟

 .این حرفها چیست که میزنی، مگر سهیل چه کار کرده -

  .دو روز است که از یاد برده نامزدی هم دارد. چه کارکه نکرده - 

ل و بی حوصله بشوی، و حوصله رفتن به میان نیامده که کس یعنی هیچ وقت برایت پیش .نگو دو روز،بگو أز دیشب تا به حال - 

 جمع را نداشته باشی؟ 

  .بی احترامی نمی کنم و بر سر قول و قرارم می مانم حتی اگر هم کسل و بی حوصله باشم، باز هم به پدرزن و مادرزنم  -

و ادب را از یاد برد و ولی در آن لحظه آداب معاشرت . سهیل در دوستی ثابت قدم بود و در معاشرت خونگرم و خوش مشرب

  :بی طاقت بود سر همایون فریاد کشید و گفت

اگر من خطائی کرده ام هر چقدر دلت می خواهد مالمتم کن، . تو با منطرفی نه با أنها. همین طرز برخوردهم بی احترامی است -

اشک چشم خواهرت می سوزد، خوب اگر دل تو از  -.اما نه اشک به چشم خواهرم بیاور و نه به پدر ومادرم بی احترامی کن

از شما عذر میخواهم آقا بزرگ، اگر از کوره در می روم دلیشل این است که سهیل به جای . منهم طاقت گریه خواهرم را ندارم

اینکه عذر خطایش را بخواهد از کاری که کرده پشیمان نیست و قصد داردبه همین روش ادامه بدهد، گناه نکردم خواهرزاده ام 

 .ه تو دادم سهیلرا ب

اگر قرار باشد تا بگویم باالی چشمش ابروست، تالفی آن را سر سودابه . هنوز او را به من نداده ای و فقط حلقه به دستش کردم -

 .در بیاوری، از همین حاال میگویم که او را نمیخواهم

 ؟ چرا با أبروی دختر مردم بازی می کنی، برای چه از روز اول فکرهایت رأ نکردی -

نگاه ملتمسانه ی . فشار ناخن های سهیل به روی،کؾ دستش حکایت از خشمی که به زحمت می شد أن را مهارکرد، داشت 

ترانه برای این که صداز فریاد های پدر و دایی اش را نشنود، سر را به روی سینه  .به سکوت می کرد سودابه نصیر را دعوت 

این .قلب کوچکش درکنار قلب پرتالطم گلی در تب و تاب بود. فشرد را به بدن او  ی مادر بزرگ خود پنهان کرد و بدن لرزانش

 :بار سهیل بلندتر فریاد کشید

  :و سپس رو به نصیرکرد و ادامه داد . دیگر کافی است، بس کن همایون - 

نه می روم تا دست هیچ کس به عصبی قرار بگیرم، از این خا اگر مرتب تحت فشار . شما می دانید که من نیاز به آرامش دارم - 

  .من نرسد

باوجود اینکه نصیر از سخنان زهرألود داماد خود رنجیده بود، حق را به او می دأد، اما در أن موقعیت أنچه که بریش اهمیت  

  :کوشید تا لحن صدایش آرام باشد وگفت. داشت أرامش روحی سهیل بودکه هر لحظه بیشتر تحت فشار عصبی قرار می گرفت

  .خواهش می گنم همایون، سر به سرش نگذار - 

  .دلش شکسته و هم أبرویش رفته ما همه تحت فشار عصبی هستیم و از همه بیشتر یگانه که هم  - 

 :سهیل از جا برخاست و گفت

 مجبور نیستم به حرفهایت گوش کنم -

 :همایون درست روبرویش قرار گرفت وگفت

 .روشن کنی چرا مجبوری، باید تکلیؾ یگانه را -

 :گلی ترانه را در آؼوش گرفت، از جا برخاست و گفت

  .برای چه برای همدیگر شاخ و شانه می کشید. هنوز که چیزی نشده. خواهش می کنم بس کنید -

  :نصیر در تایید سخان همسرش افزود

  .ه ای، دیگرکافی استأگر به مهمانی آمده ای، قدمت روی چشم، ولی اگر برای جنگ و دعوا أمد. حق با گلی است -

 :خطاب به او گفت نگاه ؼصب آلود همایون به روی دیدگان پر هراس سودابه دوخته شد و  
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 بیا برویم سودابه. یعنی رحمت را کم کنیم -

 تو برو. من نمی آیم -: سود أبه حرکتی برای برخاستن نشان نداد و گفت -

  :منظورت چیست که نمی آیی؟ - 

  .ی منزل مادرم بمانممی خوأهم چند روز - 

  .یا همین االن می آیی ، یا برای همیشه همین جا می مانی - 

  .قلب گلی از وحشت اختالؾ مؤ بین دختر و دامادش در سینه فروریخت 

به زحمت دستهای کوچک ترانه را . جراحت قلبش از ماجرای شب گذشته به اندازه کافی دردناک بود و تحمل أین یکی را نداشت 

  :وباره از وحشت به دور کمر او حلقه شده بود، از خود جدا ساخت و گفتکه د

 .باالخره یک طوری مشکل خودمان را حل میکنیم. نگران ما نبؤش. الزم نیست بمانی. تو با همایون برو سودابه - 

 :سوادابه درمانده و مستاصل گفت

 .نمیتوانم جوابگوی رضوان و همایون باشماگر بروم، دلم اینجا میماند، از آن گذشته . نمیتوانم مامان -

 .دلیلی ندارد که به جای کِس دیگری حساب پس بدهی. تو برو زندگی ات را بکن عزیزم -

 :نصیر رو به همایون کرد و با وجود رنجشی که از داماد خود به دل داشت با لحن مالیمت آمیزی گفت

در موقع گذشتن از این پیچ و خم ها صبر و حوصله بیشتری داشته باید . کوچه پس کوچه های زندگی پر از پر و خم أست - 

از تو انتظار ندانشم که در موقع نیاز به . دلم خوش بود که داماد بزرگترم دست راسن من و تکیه گاه دوران پیری ام است. باشی

من . های دیگرم برأیم عزیز استیگانه دختر من است و به اندازه سودابه و بچه .همدردی و همراهی در مقابلمان جبهه بگیری

مشکلی برایمان پیش أمده که تا حل نشود، هیچکدام نمی توانیم . باورکن همایون جان. وگلی بیشتر از تو سهیل را مالمت کرده ایم

به . زندگی ما از مسیر عادی خود خؤرج شده و همه ی فکر و خیالمان رأ به خوداختصاص دأده. به چیز دیگری فکر کنیم

  .ت بگوکمی صبر داشته باشد و به ما فرصت بدهدخواهر

  .شاید اگر بدانم چه مشکلی دارید، بتوانم در حل ان به شما کمک کنم. أخر أقا بزرگ جریان چیست؟ مگر من ؼریبه ام -

  :را نداد و گفت سهیل از ترس این که نصیر زبان به اعتراؾ بگشاید به او مجال پاسخ  

  .نگونه پدر نه، فعال چیزی  - 

  .نگران نباش، چیزی نمیگویم - 

سودابه منتظر نشد که همسرش او را . همایون احساس کرد که وقت رفتن است و مؤندن در أنجا کمکی به حل معما نخواهد کرد 

 :دعوت به رفتن کنددست ترانه را که میلی به همراهی با آنها نداشت گرفت و گفت

  .عؤل خداحافظف. سعی می کنم فردا سری به شمؤ بزنم - 

نصیر برای بدرقه شان از ساختمان . کلمه خداحافظ مانند بقایای برؾ پارو شده ی ایوان به روی لبان همایون یخ زد و منجمد شد

نصیر بؤزوی . در موقع عبور از پله های، لؽزنده ی ایوان چیزی نمانده بود که پای سودابه بلؽزد و به زمین بخورد. بیرون آمد

  :گرفت و گفتدختر خود را 

  .مواظب باشی سرودابه جان، هم خودت زمین می خوری و هم ترانه را به زمین می زنی -

 ؼیر از این أست پدر؟ . وقتیییکی از أفراد خؤنواده زمین بخورد،بقیه راهم باخود به زمین خواهد زد -

  .قیه داردآن کسی که زمین خورده، نیاز به یاری ب. نه نباید همه با هم زمین بخوریم - 

  :سپس به طرؾ همایون که داشت سوار اتومبیل می شد اشاره کرد و با صدای آهسته ای به سودابه گفت 

  .ولی قولی را که برای حفظ رأز سهیل داده ای فراموش نکن. سعی کن أرأمش کنی. شوهرت عصبانی است - 

  .فراموش نمی کنم. خیالتان راحت باشد - 

 .و ترانه سوار شدند، همایون منتظر نشدکه موتور ماشین گرم شود و پا به روی گاز فشرد و به راه افتادبه محض این که سودابه  

 فصل نهم

 

وقتی که به خشم می آمد، هم ادب را از یاد میبرد و هم گرمی و . همایون برخالؾ ظاهر که مرد مهر بان ، صمیمی و مإدبی بود

حض دور شدن از آنجا، به این سادگی ها کوتاه نخواهد أمد و برای دانستن حقیقت او اطمینان داشت که به م سودابه . صمیمیت را

  .را تحت فشار خوأهد نهاد

آن وقت دیگر ناچار به تحمل این شمؤتت ها نمی  .برادرش است ای کاش هیچ وقت به این فکر نیفتاده بودکه دختر رضوان مناسب  

ش زندگی خود و ترانه همیشه در مقابل جوشش خشم همایون کوتاه می أمد و بدخلقی تا انجائی که به یادداشت برای حفظ أرام. شد

  .هؤیش را تحملی می کرد، اما در أن لحظه برای خاموش کردن أتش این خشم کاری از دستش برنمی آمد

  :درست در لحظه ای که انتظار داشت صدای فریاد او را بشنود، أن فریاد را شنید 
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برادرت یا دیوانه شده و به سیم آخر زده، یا سرش جای دیگری گرم أست و . ریان چیست ، دست بردار نیستمتا به من نگوئی ج -

حقیقت را بگو و هم خودت را خالص کن و هم . باالتر از سیاهی رنگی نیست. چرا حرؾ نمیزنی .عهدی را که بسته از یاد برده

 ه؟مارا، زود باش حرؾ بزن و بگو خانه ی مادرت چه خبر شد

 :سودابه صورتش را با دو دست پوشاند و گفت

 .نه نمیتوانم بی خود اصرار نکن -

من باید چه جوابی به یگانه . بگو چه شده که جرات بیان آن را نداری.نمیتوانم که نشد حرؾ. باید جواب قانع کننده به من بدهی -

تواند بی جهت به انتظار مردی بنشیند که معلوم نیست چه این دختر که نمی. بدهم؟ به رضوان چه بگویم؟ آنها منتظر جواب هستند

 .حقه ای در کارش است

 .هیچ حقه ای در کارش نیست -

 .پس چه دردی دارد -

 .نمیتوانم جوابت را بدهم -

پا را چنان محکم به روی ترمز کوفت که اتومبیل با حرکت تندی ایستاد و ترانه که سرش به شدت با صندلی جلو برخورد کرده 

 .ود به گریه افتادب

 :همایون فریاد زد

می فهمی چه . اگر نمیخواهی جوابم را بدهی، برگرد به خانه ی مادرت، من تحمل این را که با من یک رنگ نباشی، ندارم -

 .میگویم؟ همین جا پیاده شو، برو

 .عیبی ندارد همین جا نگهدار میروم -

 :حن ملتمسانه ای گفتترانه دستها را از پشت به گردن مادر آویخت و بال

 .نه مامان نرو، خواهش میکنم -

  :ترأنه بی آن که گردن مؤدر رأ رهؤ کند زاری کنان گفت

  .اگه مامان بره، منم باهاش می رم -

  :همایون تشر زنان گفت 

  .برو سرجایت بنشین. تو بی جا میکنی -

سودابه در ماشین را بست و سر . خشم آن دو را سرد کرد اشک چشم أن کودک، أتش. ترانه با صدای بلند به گریستن پرداخت - 

  :جای خود نشست و انگشتان کوچکی راکه به دورگردن او حلقه شده بود، به لب برد، بوسید وگفت

فقط اگر چند روز این پسر را به . سهیل نه از یگانه سرد شده و نه قصد بی وفایی را دارد. تو قصاص قبل از جنایت می کنی -

  .سهیل را بر سر من در بیاوری از آن گذشته این درست نیست که تالفی این عمل . همه چیز درست می شود. د بگذاریدحال خو

  .فقط همین. من تالفی نمی کنم و فتط از تو صداقت می خواهم - 

  .لی که داده ام بزنممی سوزد، اما نمی توانم زیر قو زبانم برای بیان أنچه که از تو پنهان کرده ام . باورکن همایون - 

می توانستی همان موقع بگویی که نمیتوانم با شوهرم یک رنگ . نباید قولی می دادی که باعث شود با من رو راست نباشی -

  .این حق توست و هیچ کس به خاطر این جمله مالمتت نمی کرد. نباشم

شاید به زودی دلیلی بوای پنهان . به حفظ این رأز هستم اچار راست می گویی ، نباید این قول را می دادم، ولی حاال که داده ام ن -

  .کردن حقیقت نباشد

 یعنی مطمئنی که سهیل به یگؤنه وفادار است؟ -

 .این قضیه أصؤل ربطی به یگانه ندارد. البته که مطمئنم - 

 .حتی اگر مربوط به او هم نباشد، عکس العمل سهیل در این مورد عقالنی نیست -

افسوسکه اودر موقعیتی نیست تا تشخیص بدهد کدام  .م همین است و آنقدر درگوش سهیل خوانده ایم که خسته شده ایمنظر ما ه -

 .کار دست است و کدام کار ؼلط

 فکر میکنی خیلی از من رنجیده؟.اولین بار بود که جلوی پدرت صدایم را بلند کردم -

أنها تا به حال خشم تو را ندیده بودند و فکر می کردندکه مرد . توقع را نداشت نمی دانم رنجیده یا نه، فقط مطمئنم که از تو این -

  .آرامی هستی

به . درست مانند أرامش دریا که چند باد مخالؾ به راحتی می تواند أن را تبدیل به طوفان کند. تو نمی توانی آرامش را معناکنی -

 ر برگردیم ما را به شام دعوت کنند؟ فکر می کنی اگ. نظر تو برای جبران آن باید چه کارکنم

  :سودابه با تعجب برسید

 واقعؤ دلت می خوأ هد برگردیم؟  - 
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 دلت می خواهد برگردیم یا نه؟  توچی ؟  -

  .اگر بدانم دوباره آتشی نمی شوی و شروع به ناسازگؤری نمی کنی، أز خدأ می خواهم -

بهای تابستان که در آن ساعت جای سوزن انداختن نبود و بوی کباب دل میدان تجریش را دور زد و برگشت، سر پلی برخالؾ ش 

  .در فصل زمستان خلوت وکم رفت و أمد بود .و جگر اشتها را تحریک می کرد

رنجی که سهیل به جرم گناهی که مرتکب شده بود می . زندگی خاک همه ی بدبختیهای عالمم را بر سرُگلی ؼربال کرده بود 

چشمان گریان دخترشو چهره و . به به خاطر درگیری بؤ أین ماجرأ، توام شد و دلش را پر از ؼصه ساختکشیدی با رنج سودا

ماتم زده ی او در موقع ترک خانه ی پدر گویای عذابی بود که می کشید هنوز أنها به ایوان نرسیده بودند که گلی مالمت را آؼاز 

  :کرد

مگر نه نصیر؟ دلم شور می زند، می ترسم میانه ی آنها به خاطر این . نی بودهمایون خیلی عصبا. خدا به داد سودابه برسد -

  .ماجرا شکر آب شود

 .البد با خودت میگوئی که این هم تقصیر من است-

که ما او را نامحرم بدانیم و در مقابلش ُرل . همایون تحمل این را ندارد. ولی خودت دلیلش را میدانی.نمیخواهم مالمتت کنم -

 اگر از ما نخواهد از زن خود توقع دارد که با همسرش رو راست باشد. او از ما واقعیت را میخواهد . نیمبازی ک

  :و خطاب به پدر گفت سهیل که تا آن لحظه سکوت اختیار کرده بود به ناگهان از جا برخاست  

یم این من بودم که شب گذشته با دختر می روم خودد را معرفی می کنم و می گو. دیگر نمی توانم به این وضع ادامه بدهم -

  .جوانی در خیابان دربند تصادؾ کرده و باعث مرگش شدم

چرامی . آخر پسر سری که درد نمی کند، دستمال نمی بندند. آخر تو ازکجا می دانی که او مرده. باز شروع کردی سهیل -

  .خواهی خود را به دردسر بینداری

ا دست روی دست بگذارم، متنظر معجزه بشوم و اجازه بدم شوهر خواهرم بر سرم فریاد بزند، همین ج. پس باید چه کارکنم پدر -

به من مهر هوسبازی و بی بندوباری را بچسباند، بالتکلیفی من باعث بالتکلیفی آن دختر بیچاره بشود و خانواده اش را بر ضدم  

 بشوراند؟ 

  .سان نباشدأرام باش عزیزم و عجوالنه تصمیم نگیرکه جبرانش أ -

با وجود این که او خود را بیشتر از پسرش در مقابل . نصیرکه خود ملتهب و پریشان بود، به زحمت میکوشید تا وی رأ آرام کند

خانواده ی شوهر سودأبه مسإول می دانست و احساس شرمساری می کرد، برای، جبران آن راهی به نظرش نمی رسید و مشکل 

. دلش به اندازه ی پیشانی اش پر أز چین و شکن بود و پر از آه و افسوس. ها قابل حل نمی دانستپیش أمده رأ به این سادگی 

 گلی.سهیل از تصمیم خود برنگشت و به طرؾ دررفت

  :دستپاچه پرسید

 کجا داری می روی؟ -

 .می روم خود را رسوا کنم، باالخره مرگ یک بار،شیون هم یک بار -

 :خیز برداشت و گفتنصیر از جا پرید و به طرؾ او 

 .مگر عقل از سرت پریده -

قبل از اینکه سهیل از در خارج شود، سودابه و همایون وارد شدند همایون رو در روی برادر زنش که قصد خروج از خانه را 

 :داشت قرار گرفت و با تعجب پرسید

 کجا می خواهی بروی؟  -

من نه آن سهیلی هستم که تو می شناختی و نه آن سهیلی که . خود بیایدمی خواستم بروم کمی قدم بزنم تا شاید عقلم سر جای  -

هر چه گوشهایم را تیز می کنم تا شاید صدای قلبم را که درون سینه با همه . خود می شناختم و نه أن کسی که یگانه می شناخت

بانم، حلقوم همه ی امید و أرزوهایم را رنجی که با آن دست به گری .و آرزوهایش می تپید بشنوم، صدایی از آن به گوش نمی رسد

اگر مرا به حالی خود نگذارید از . در پنجه ی أهنی اش فشرده و آن را به مرز خفگی رسانده و هیچ احساسی در أن باقی نگذاشته

  .این درکه بیرون بروم دیگر برنمی گردم

  :پی به عمق أن برد و از رفتارش شرمنده شد و گفت این بار همایون به راحتی. کالمش برای بیان رنجی که می کشید گویا بود 

. هیچ جا بهتر او این اتاق گرم و نرم نیست. سوز و سرما بیداد می کند. موقع مناسبی را برای هوا خوری انتخاب نکرده ای -

  .برگرد سر جایت بنشین

 شتید؟ که دوباره مرا در منگنه سإوال و جواب بگذاری و مالمتم کنی؟ چطور شد که برگ -

  .فکرکردم شاید اگر برگردم، مادرت ما را به شام دعوت کند - 

  :گلی نفسی به راحتی کشید و نگاه پر مهر و محبت خود را به چهره ی داماد گریزپایش دوخت و گفت

 اینجا منزل خودتان است قدمتان روی چشم -
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 فصل دهم

 

طله أش رأ به دور افکند و همه ی آنچه را که با امید و أرزو به سهیل صفحه ی پر نقش و نگار آرزوها را مچاله کرد وکاؼذ با

دیگر هیچ امیدی به یافتن دختری که آکنون می دانست نامش نسترن أست، . روی آن صفحه نقش زده بود با حسرتهایش درآمیخت

  .نداشت

دختری که سرپیچ سرنوشت . ی گشتزندگی او دچار سرگیجه شده بود و به دور خود می چرخید و دوباره به نقطه ی اول بازم 

 اما ازکجا؟  .باید پیداش می کرد. کلوخ اندأز زندگی اش گردید، همانطور که ظهورش ناگهانی بود، به ناگهان هم ناپدید شده بود

و مگر نه این که تا همین چند روز پیش با یاد یگانه به خواب می رفت . هوای گذشته در دلش زنده شد. چشم که از خواب گشود

  .قادر به گرم کردن قلب یخ زده اش نبود. آفتابی که برفهای حیاط را آب می کرد .با یؤد او از خواب برمی خاست

پای احساسش به روی دلش . خودش هم نمی دانست چه عاملی می خوأست او را به آن نقطه ای که از آن گریخته بود بازگردد 

 .طلوب منع میکردضربه می نواخت و او را از رفتن به سوی کمال م

عشق سهیل به یگانه کنج قلبش خاک . زندگی ایستگاهی برای توقؾ نداشت و پر شتاب و پر توان لحظات را پشت سر می نهاد

 .میخورد و تالش یگانه برای جلب مجدد محبت او به جایی نمی رسید

قفس دلش را بازکرده بود . ان می خریدعشق را جواب می کرد و رنج را به ج. سهیل برای مجارات گناهی که مرتکب شده بود

  .تا شادی ها از أن پر بکشند و جای خود را به پرنده ی خسته اندوه دهند تا در أن مؤوا گیرد

دلش در حلقوم دلتنگیها فشرده می . شبها یگانه بی ستاره و پر از ابرهای سیاه أماده ی باریدن بود و ؼروبهؤیش دلتنگ و دلگیر

  .نست و نه دلیل رنج و اندوه او را تی سهیل را می دانه دلیل بی محب. شد

عشقی که چشم نوجوانی اش را به روی خودگشوده با سوزن بی وفائی در أؼاز جوانی کور و نابینا شده بود و داشت عصا زنان  

شکل می کرد و  کاش از همان أؼاز عشق، بند دلبستگی ها را. ازکوچه و زندگی أش عبور می کرد و به تدبیر ناپدید می شد

  .گیره ی محبت را به رویش محکم می بست تا اکنون دلش با اولین باد مخالؾ زندگی به لرزه نیفتد

. با وجود این تصمیم گرفت ؼرورش را نشکند و دردش رأ در دل پنهان سازد و صدای ناله ها را قبل از طنین در گلو خفه کند 

ت، از جرز دیوار محبت رضوان عبور می کرد و قلب دردمند او را از احساس ولی اشکهائی که پنهانی در خلوت اتاق می ریخ

  .رنج و اندوه او پر خون می ساخت

به همین جهت رضوان عزم خود را جزم کرد که برای دفاع أز أنچه که حق دخترش می دانست نه از شکست ؼرور هراس  

نه سودابه می توانست او را در رسیدن به این . از ندانستن بود داشته بؤشد و نه از رویؤرویی با واقعیتی که دانستن أن بهتر

 .واقعیت یاری کند و نه همایون که خود نیز دور از این ماجرا در بی خبری محض به سر می برد

با وجود اینکه . بازار تجریش مملو از جمعیت بود. بهار برؾ درختان را تکاند و شکوفه ها را زینت بخش شاخه هایش ساخت

ان به قصد خرید از خانه خارج شده بود، اما از شدت دلتنگی و بی حوصلگی میلی به خریددرخود نیافت ، بی اراده روانه رضو

مردم شهر اعتقاد زیادی به نذر و نیاز و برآورده ساختن حاجت در این . امامزاده صالح که در ضلع جنوبی تجریش قرار دارد شد

نسالی که نزدیک درب ورودی آن واقع شده و شاخ و برگ آن ریخته و فقط تنه اش باقی از کنار درخت که. امامزاده را دارند

صورت خود را با چادری که فقط در موقع خرید در بازار به سر میکرد، پوشانده . مانده است گذشت، وارد صحن امام زاده شد

و در حال روشن کردن شمع به نذر و نیاز با اشکی که در خانه جرات جاری ساختن آن را نداشت، گونه هایش را َتر ساخت 

صدای سمفونی گریه ای با صدای ناله و زاری زنی که در کنارش مشؽول روشن کردن شمع بود در هم آمیخت و به . پرداخت 

 :نشانه ی همدردی نگاهش را به سوی خود کشاند، با دیدن چهره ی آَشنای او با لحن حیرت آمیزی پرسید

 انم؟ شما دیگر چرا گلی خ - 

  :که گریه خفه ساخته بود گفت گلی مژه ها را به هم زد تا نگاهش را از اشک شفاؾ سازد و بؤ صدای  

 .هر کس از درد دل خود خبر دارد و دیگران را بی ؼم می داند -

  :رضوان آهی کشید و گفت

  .من فکر می کردم آنهایی که دل می شکنند، از دل شکستن لذت می برند - 

برادرتان داماد ماست و البد به شما گفته که حال و رور ما بهتر از . می کنید که دل شکستن هنر است و لذت داردچرا فکر  -

  .شما نیست

وقتی نه اودلیلش را میداند و نه ما، چطور میتوانم باور کنم که راست میگوید، بعد از آن خدا بیامرز، یگانه همه چیز من است و  -

 .شب و روز کارش فقط اشک و زاری است. آخر چطور میتوانم شاهد درد و رنج او باشم. در زندگیتنها مایه ی دلخوشی ام 

سهیل افسرده و دل مرده شده و پای زندگی اش رو عمد به روی تؤر نازکی نهاده که . رنجی که شما می کشید، منهم می کشم -

  .م که شاید مشکل گشای گره و زندگی او شودمن یک قالیچه نذر امامزاده کرده ا .هر لحظه احتمال گسستن أن هست

  :رضوان صدایش را باگریه درآمیخت وگفت
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  .من دو قالیچه نذر امامزاده می کنم، اگر سودای عشق سهیل از دل دختر نازنینم بیرون برود -

  .من به این وصلت امید بسته ام. می خواهی پسرم رأ أز ؼصه بکشی. خدا نکند رضوان خانم -

 أرزو می کنی که یگانه مهرش را به دل داشته باشد؟  وقتی دلش خالی از عشق این دختر است، چرا . یدی گلی خانمچه ام - 

  .دلش خالی از عشق او نیست، خالی از هر امید و أرزوئی است - 

 .چرایش را بگو تا باور کنم - 

  .افسوس که نمی دانی در دل من چه ؼوؼائی است - 

  ..حرؾ بزن، خواهش می کنم. و هم بار ؼم مرا. م بار ؼم خود را سبک می کردیاگر من گفتی شاید ه -

  :گلی چشن به شعله هؤی لرزانی که وجود شمعهای نیم سوخته را آب می کردند دوخت و از میؤن أه سینه نالید 

دن خاک انباشته به رویش عشق سهیل نمرده، بلکه زنده به گور شده و در زیر خاک گورش بؤ قلبی پر از تپشش قدرت کنارز -

خیلی وقت بود که دلم میخوایت شمؤ را به دور از . را ندارد، خد هم به او کمک کند هم به من که تحمل رنج و دردش را ندارم

چشم سهیل، سودابه و خمایودن ببینم و خو اهش کنم به یگانه بگوئید به دیدن سهیل بیاید، سعی کند دلش رأ که از همه ی محبتهای 

فقط اوست که می تواند این . این کار فقط از یگانه برمی أید. وی سرد شده با عشق خود گرم کند و او را به زندگی بازگرد انددنی

  .پسر را با زندگی بدهد و نگذارد بیش از این درکنج اتاق خود منزوی شود

  :رضوان سر را به عالمت یؤس تکان داد و گفت

نند این است که یگانه بخواهد قلب مرده إی راکه از تپش بازایستاده و ضربانی ندارد، دوباره این کار درست ما. بی فایده أست -

اگر سهیل او را می خواهد، باید خود . نه من اجازه نمی دهم این دختر بیشتر از این خود را خوار و خفیؾ کند. به تپش وأ دأرد

بکوشد، نه این که منتظر شود یگانه با زور و التماس او رأ قدم پیش بگذارد و عذر خطایش را بخواهد و برای جلب محبتش 

  .أنچه که شما از من می خو اهید عملی نیست. وادار به مهربانی کند

  :گلی دست از سماجت برنداشت و گفت 

ه، با نفس من نگفتم التماسش کند، بلکه گفتم سر راهش را بگیرد و با نبش قبر، عشقی را که در زیر خاک آن زنده به گور شد -

  .من آرزو دارم پسرم رأ داماد کنم، ناامیدم نکنید رضوان خانم. گرم محبت خود، دوباره زنده کند

از خدا می خوأهم . نه به دل خود و نه به دل ما. پس بی خود به دلتان امید ندهید. آن أرزوئی را که شما دارید، سهیل ندارد - 

وقتی که نمیدانم امیدی هست، چه امیدیمی توانم . به آسانی بتوانم آن را از جا ِبکََنمریشه ی این محبت در دل یگانه خشک شود تا 

  .به دخترم بدهم

فکر نکنید فقط اینجا، توی أمامزاده دارم گریه . اگر دست به روی دلم بگذارید، انگار آن را به درون کاسه ی خون فرو کرده اید -

دستم را باال  . خدا می داند اگر میدانستم دلش جای دیگری گروست. ی استباور کنیدشب و روز کارم اشک و زار. می کنم

 .میکردم و هر دختری را که میخواست برایش می گرفتم ،ولی افسوس که اصال هیچ هوی و هوسی در دلش نیست

 .من به جادو جنبل عقیده ندارم ولی حتما جادویش کرده اند -

خدا میداند چه کسی این پسر نازنین را درست وقتی که می رفت تا لباس دامادی . ارممن اعتقاد به چشم د. نه این حرفها نیست -

 .به تن کند عاقبت به خیر شود، نظر زد

گرچه با این حرفها به جائی نمی . شاید هم کسی دنبال یگانه یا سهیل بوده که هر چه رشته بودیم پنبه شد. بترکد چشم حسود -

 .باید به فکر چاره بود. رسیدم

 .چاره اش همان است که گفتم، یگانه نباید عقب نشینی کند و پشت این پسر را خالی کند -

 یعنی فکر میکنید، باید بیاید و التماسش کند؟ -

منظورم این نیست؛ بلکه منظور این است که به بهانه های مختلؾ سر راهش سبز شود و خاطرات خوش گذشته را به رخش  -

 .که فراموش کرده و از یادبرده به یاد بیاوردبکشد تا شاید سهیل عشقی را 

 این چه عشقی است که ماهیت آن نیاز به یادآوری دارد؟ -

حاال حاضرید به من کمک کنید یا .سهیل در موقعیتی است که حتی باید به او یاد آوری کرد که هنوز زنده است و نفس میکشد -

 نه؟

 .ر برودفقط حدا کند یگانه زیر با. سعی خودم را میکنم -

 فصل یازدهم

 

دستفروشها برای . عطر و بوی گلهای بهاری و طراوت و لطافت هوا، دوبارع سر پل تجریش را شلوغ و پر ازدحام کرده بود

عرضه ی چؽاله بادأم و گوجه سبز، سر راه رضوان رأ هی گرفتند و سد راهش می شدند، اما او بی اعتنا به راه خود ادامه می 

هائی را سالها بودکه به دوش می کشید، باری که نه وجود مادر بدقلق و نه وجود دختر یکی یکدانه اس باعث داد، رضوان بار تن
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در همین فصل به همراه درختان به شکوفه نشست و   0221عشقش بیست و دو سالی پیش یعنی در أوایل سال . سبکی آن می شد

  .ریخت چند سال بعد به همراه باد و باران پائیزی شاخ و برگ آن

قلم نامرادی به روی پیشانی رضوان خط می کشید،بر چین و چروک آن می افزود، زالوی ناکامی ها خون چهره ی یگانه را می  

گودی زیر چشمؤنش به طور محسوسی آشکار بود و در بهار زندگانی خزان . مکید و هر لحظه آن را پریده رنگ تر می ساخت

  .آن را تداعی می کرد

گلهای بنفش خوشرنگ اقاقیا به . برخاست، از پنجره ی نیمه باز به تماشای مادرش داشت داخل حیاط میشد،پرداخت صدای در که 

اما برعکس بهار سالهای گذشته رنگ و بوی آن هیچ احساسی . روی دیوار حیاط چون همیشه دلربا و فریبنده به نظر میرسیدند

 .آمده بود، با زمستان نرفت ودر بهار نیز ماندنی شدؼمی که بی صدا با زمستان . را در او برنیانگیخت

 :یگانه به محض دیدنش گفت. سرخی دیدگان رضوان حکیات از اشکی که ریخته بود، داشت

 .از چادری که به سر داری معلوم است که برای خرید به بازار رفته بودی -

  .مان شوم و به جای آن به امامزاده صالح برومپشی از تو چه پنهان خیال داشتم بروم، ولی بی حوصلگی باعث شد که  -

  :سرخی دیدگان رضوان، توجه او را به خود جلب کرد و با تعجب پرسید 

 چشمانت ازگریه سرخ شده، چرا، مگر اتفاقی افتاده ؟  -

اشتم شمع نذر می کردم و أز وقتی زاری کنان د. می گشتم اتفاقی نیفتاده، دلم پر بود و به دنبالی بهانه ای برای گریه . نه عزیزم - 

خدا می خواستم که دلت را از محبت آن بی محبت خالی کند، گلی خانم را دیدم که مثل من مشؽول نذر و نیاز است، أن وقت هر 

  .دو با هم گریستیم و هر دو باهم دست به دعا بردأشتیم

من دلم نمی  ی مامان، چرا پیش گلی جان گریه کردی؟ که چه، که محبت آن بی محبت از دلم بیرون برود؟ چرأ این کؤر رأ کرد - 

  .خواست در مقابل او ؼرورت را بشکنی

آن زن دارد به خاطر پسرش رنج می . من نمی دانستم که گلی أنجاست و وقتی فهمیدم، دیدم حال و روزی بهتر از من ندارد -

بلکه دل أز همه ی لذات زندگی بریده و گوشه نشین  آن طور که می گفت سهیل فقط دل از تو نبریده،. کشد و من به خاطر تو

  .بایدکمکش کنی یگانه. خدأ می داند چه به سرش آمده. شده

 :به احساسی که داشت به روی قلبش فشار می آورد تا خود را نشان بدهد، مجال خودنمایی نداد و با لحن پر تعجبی پرسید

در مقابلم ایستاده و هر وقت مرأ می بیند، آن قدر بی تفاوت به من می  من باید کمکش کنم؟ آن هم به مردی که چون کوه یخ -

قلبی که به ادعای . گاهی با خود فکر می کنم پس قلبش کجاست!نگردکه انگار تا به آن روز هیچ أنس و ألفتی در بین ما نبوده

ت درکنارم می ایستاد، صدای تپش تند خود از همان روزهای اول أشنایی و در بحبوحه ی نوجوانی به یاد من می تپید و هر وق

آن را أز سینه اش بیرون کشیده اند، یا در همان سینه مسخ یؤ منجمد کرده اند؟ عیب من این است که . آن را به وضوح می شنیدم

یگانه من همان . ولی محبت را نمی شکند، نه تنهؤ نمی شکند، بلکه حتی َتَرک هم برنمی دارد. نامهربانی ها دلم را می شکند

أگر دست نیاز به طرفم دراز کند،کمکس میکنم، اما وقتی می دانم نیازی . هستم، با همان عشق و با همان محبتی که دلم را انباشته

  .به یاری ندارد، چطور می توانم خود را هم چون دلم بشکنم و ألتماسش کنم که به من نیاز داشته باشد

 .را داردنظر گلی خانم این است که او این نیاز  -

  .باید دید نظر خودش چیست -

  .نیؤزش با تو سخن بگوید شاید الزم بؤشد اولین قدم رأ تو برداری و سهیل را وادار کنی از  - 

  .باورکن مامان، بی فایده است. من در تالش خود ناموفق بوده ام - 

در البالی پیچکها بشماری، از بوی خوش  روزها پشت پنجره بنشینی و حرکت مارمولکها را. پس می خواهی چه کار کنی -

عطر گل اقاقیا و اطلسی،به جؤی لذت، بوی ؼم به مشامت برسد و شبها، به همراه باران بهاری، بسترت را إز اشک چشم تر کنی 

 ؟

 .ابر سیاه ؼصه دلم را گرفته،همان ابری که همیشه باران زا است -

نده به گور کنی؟ اگرنمیتوانی دست از او بکشی ،برای به دست آوردنش پس چرا میخواهی جوانیات را ز. سال داری01تو  -

تالش کن و اگر این کار از عهده ات بر نمی اید، به خاطر خودت و جوانی ات که در گذر از کوره راهش دارد لگد باران 

 .میشودؾ یان سودا را از سر به در کن

فخری که . ای خودداری، إز گریستن طاقت فیاورده به گریه افتادنمک پاش ؼصه چشمانش را پر آب کرد و با همه ی تالش بر 

از ابتدا گوش به سخنان دختر و نوه ی خود داشت، دیگر ماندن در اتاق خود را جایز ندانست و برای، ملحق شدن به آنها از پله 

ارنگ زندگی را دیده ، زز صدای حرکت عصا به روی پله ها خبر از حضور زنی می داد که همه روی گوی رنگ. ها پایین آمد

 .خط سفید آؼاز، چهاردست وپا گذشته و عصازنان به خط سرخ پایان آن نزدیک شده بود

  .یگانه دست به روی چشم کشید ،تا اشکی را که هنوز در حال جاری شدن بود، پؤک کند 

  :تفخری، عصارا بلند کرد و آن را به طرؾ رضوان نشانه ی گرفت و بالحن تهدید آمیزی گف 
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 چه خبر شده که فیل یگانه یاد هندوستان کرده؟ . باز که مادر و دختر معرکه گرفته اید -

وقتی پای محبت او نشستم . امروز در امؤمزاده صالح گلی را دیدم که بؤ اشک و زاری دست به دعا برداشته. تقصیر من بود -

است و بعد با التماس از من خواست که به یگانه بگویم پشت  فهمیدم که دل آن بیچاره هم از دست رنج و اندوه پسرش پر از خون

  .من نمی دانم تا چه حد درگفتار خود صادق است .سهیل را خالی نکند و در لحظات بحرانی زندگی یار و همراهش باشد

فکر خیانت و بی تو هنوز مثل دخترت بی تجربه ای و درست مثل او به جای یافتن راه چاره برای مشکلی که پیش أمده، به  - 

خدا می داند چه مشکلی بر . مگر نمی بینی که در این چند ماه اخیر سودابه چقدر پریشان و افسرده است. وفایی أن مرد هستی

  .ایشان پیش آمده که از بیان آن هراس دارند

 شما فک می کنید یگانه باید چه کار کند، مامان جان؟ -

ت به دندان گزیدن، با ابراز محبت و همدردی زبان سهیل را برای، آشکار ساختن باید به جای اشک و زاری و انگشت حسر -

حلقه . راز نهان بگشاید و کاری کند که او رأ محرم بداند و تو اگر این کؤر از عهده ات بر نمی أید، تنها راه چاره فراموشی است

ز الفبای زندگی به جمله سازی حروؾ آن برسی ، به ای، را که به انگشت کرده ای برایش پس بفوست و تا وقتی نتوانسته ای ا

  .این فکر نباش که کالم عشق را معناکنی

  :یگانه بالحنی که خاکی از رنجیدگی بود گفت 

  .شما طوری حرؾ می زنیدکه انگار من هنوز خام و ناپخته ام -

  :بالحنی که در عین محبت سرزنشرش آمیز بودگفت. فخری

  .وز خیلی مانده که پخته شویهن. مگر نیستی عزیزم - 

 باید چه کارکنم تا باورکنید که پخته شده ام؟ - 

وقت و بی وقت در منزل دابی همایون پیدایت می شد، به  باید درست مانند همان موقع ها که زاغ سیاهش را چوب می زدی و  - 

ده باشد،بعید می دانم به خانه و خواهرش رفت و باالخره این جوان هر چقدر هم که گوشه نشین ش .خانه ی، آنها رفت و آمد کنی

  .آمد نداشته باشد

 اگر نیاید چی؟  -

ولی الاقل حرکتی از خود برای جلب نظر مجددش نشان  . اگر نیاید نه چیزی را کم کرده ای، و نه چیزی، را به دست آورده ای - 

 .داده ای

 .را که از دست داده ام، به دست بیاورم، نه به هر قیمتیمن نمیخواهم چیزی از دست بدهم، بلکه میخواهم آن چیزی  -

قبل از اینکه عشق را . تو نمیتوانی برای مهر و محبتی که دلت انباشته ازآن است قیمت تعیین کنی و آن را به مزایده بگذارید -

عبور نکنی و از مشکالت راه بشناسی، زنگی را بشناس تادرموقع گذشتن از پیچ و خم آن با چشم بسته از داالن تنگ و تاریکش 

 .نهراسی

 فصل دوازدهم

 

اولین باری که بعد از مدتها دوباره در منزل سودابه با هم روبرو شدند، احساس یگانه خیز برداشته بود تا با تیر مژگان، احساس 

د ندامتها گیرکرده بود و خفته سهیل را از خواب چندین ماهه بیدارکند و قلبش را به تب و تاب افکند، اما قلب سهیل در پشت س

خواستهای دلش جرات اظهار وجود را نداشتندو حتی اگر این جرات را می یافتند، او . صدای ضربان آن هیچ تب و تابی نداشت

  .اهمیتی به برآورده نمودن این خواستهؤ نمی داد

افکند، نارضایتی خود را از این برخورد أشکار بر ابرو  از دیدن یگانه در أنجا یکه خورد و نه تنها شاد نشد، بلکه با چینی که  

  .ساخت

سودابه مضطرب و دست پاچه بود و از آن می ترسید که برادرش عکس العملی نشان بدهدکه هم خشم همایون رابرانگیزد و هم  

. داخل شدن نشان ندادز خود برای  همانجا کنار در ایستاد و حرکتی ا. سهیل در رفتن و ماندن تردید داشت. باعث گریز یگانه شود

با وجود این که در ماههای اخر ترانه کمتر مورد . آن روزها بی حوصله تر از أن بودکه بتو اند سنگینی این دیدار را تحمل نماید

صدای همایون که سیهل را . لطؾ دائی اش قرار میگرفت، شادی کنان خود را به آنجا رساند و هر دو ست را به پای او آویخت

داخل شدن میکرد، بر تردیدش خاتمه بخشید و قدمها را به زحمت به روی زمین کشید و به روی نزدیکترین مبلی که دعوت به 

 .به آن رسید نشست

روزهای که پر از تب و تاب و پر . یگؤنه در آرزوی زنده کردن روزهاو خوشی که با هم در این خانه،گذرانده بودند، می سوخت 

مبل راحتی که به آن تکیه . سهیل آن خاطرات را به یاد می أورد، ولی میلی به زنده کردن آن نداشت .از شور و نشاط جوانی بود

  .دأده بود، چون جسم سنگینی به روی، پشت وکمرش فشار می أورد و باعث بی صبری و ناأرامی اش می شد

د و هم یادآوری آن، نگاهی را در بیان عشق عهد بسته ای که هم وفای به أن فراموش شده بو. یگانه قصد گله و شکایت رانداشت 
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سودابه به دنبال بهؤنه ای برای تلگر زدن به خاطره هایشان بودکه همایون به او اشاره کردکه أن دو را تنها . الل می ساخت

  .ترانه با سرسختی در مقابل اصرار مادر برای خروج از اتاق مقاومت کرد و در همانجا باقی ماند. بگذارند

لحظات سخت انتظار برای . سهیل سرد و بی تفؤوت بود و حتی یک لحظه هم به روی چهرهی نامزدش درنگ نمی کرد نگاه 

أنچه که او می خواست رهایی بود، رهایی از قید گناهی که دانسته . رسیدن به هدفی که داشت، حوصله اش را سر می برد

نمی یافت، نمی توانست به هیچ چیز دیگری به ؼیر از این ظلم مرتکب شده و تا دختری رأ که مورد ظلم وی واقع شده بود 

  .بیندیشد

یگانه متوجه ی پریدگی رنگ و افسردگی چهره اش شد و نیاز او را به دلجوئی و همراهی احساس کرد، نیازی که گرچه سهیل  

  .داشت اما نمی توانست آن را باورکند

احساس، مکث کوتاهی کرد و نا امید از یافتن برق عشقیکه آن را درخشان  نگاه پرخواهش یگؤنه در مقابل آن نکگاه خالی از 

 .میساخت، سر به زیر افکند

 :ترانه با کنجکاوی به چهره ی گرفته و عصبی سهلی خیره شد و با تعجب پرسید

 مگه با خاله یگانه قهری؟ -

چند ماه پیش ،در برخوردهایش تپش های قلب سهیل را  یگانه به یاد آورد که تا همین. نه گره ازابروان گشودو نه پاسخ او را داد

سکوتی که هر لحظه تحمل . کاش میدانست چه عاملی باعث تؽییر احساسش شده. که درون سینه آرام و قبرار نداشت می شمرد

 :خن آمدباالخره زبانی که در بیان احساس الل شده بود به س .آن عذاب آور میشد، تنفس در هوای اتاق را سنگین می ساخت

 شاید یادت رفته که یک زمان مرا می شناختی؟. خیلی وقت است که همدیگر را ندیده ایم -

 :سهیل حتی روی برنگرداند تا نگاهش کند و با لحن سردی گفت

 .فکر میکنم اینطوری بهتر باشد -

و حاال برعکس توقع داری که یک زمان تو از من وفاداری طلب میکردی . که فراموش کنیم همدیگر را می شناختیم! که چی -

 .بی وفا باشم

من پرنده ی عشق را آزاد کردم تا به هر کجا که  .برای این است که تو هم پا به پای من عذاب نکشی. اگر این آرزو را دارم -

 .میخواهد پر بکشد

نه ساختن نمی شناسد و به جای دیگری را برای ال. وقتی این پرنده آزادی نمیخواهد در همان قفس تنگ و تاریک دلخوش است -

 .هوای قفس خود دلتنگ است، بگذار در این قفس آرام گیرد

 .اگر تو آزادی نمیخواهی، بر عکس من آزادی ام رامیخواهم -

 .باور نمیکنم!یعنی به همین سادگی همه چیز را فراموش کرده ای  -

و پر التماسی کهدر آن شب لعنتی بی جواب نهاده بود ،  یادآوری نگاه پر هراس.پوست قلبش کلفت شده بود. سهیل جوابش را نداد

در آن لحظه نه . چشمان پر اشک یگانه، هیچ احساسی را در او برنمی انگیخت. قدرت هر واکنشی را از وی سلب می کرد

کرد پشیمان از أمدن به آنجا سربلند . حوصله ی یادأوری خاطرات گذشته رأ داشت و نه حوصله ی اشک و زاری یگانه را

  :وگفت

  .اگر می دانستم اینجا هستی، أصؤل نمی أمدم -

 چرا؟ یعنی أین قدر از من بدت می أید؟  -

  .می خواهم به دوری ات عادت کنم و تو را به دوری ام عادت بدهم - 

فردا و نه روزهای نه امروز، نه . من نمی توانم تو را دوست داشته باشم - برای چه از من گریزانی؟ . أخر این چه عذابی است -

آن قدر خالی که انکار أن را از همه و عواطؾ و . دلم خالی از هر أحساسی است. نه تنهؤ تو، بلکه هیچکس دیگر را. بعد از أن

باورکن هیچ کس مثل من حسرت بازگشت به روزهای خوش گذشته را  .از من نرنج یگانه. احساسات بشری تخلیه کرده اند

تو چرا هنوز أن را به . من حلقه نامزدی را از انگشتم بیرون آوردم. حسرت می شود أن را معنا کرد حسرتی که فقط با. ندأرد

 انکشت داری؟

  :یگانه بادست به لمس حلقه ای که به أنگشت داشت پرداخت وگفت 

خصوص که آنقدر برایم تنگ شده که حتی اگر به . آنچه را که عزیز و نگاهداشتنی است، به سادگی نمی شود از خود جدا کرد -

این حلقه برای حفظ عهدی که بسته ام از من سمج تر . خودم هم بخواهم،با زور و فشار نمی توانم أن را از انگشتم خؤرج کنم

  .است

همه أرزوهایش أن شب . سهیل چشم برهم نهاد و أن شب پرخاطره راکه داشت این حلقه را به انگشت یگانه می کرد، به یادآورد 

را به روی نگین برلیان آن نشاند و عشقش درست به اندازه ی همان برلیان شفاؾ ، صاؾ و بدون صیقل و درخشش آن درست 

 :با تیر نگاه پر حسرت خود آرزوها را از جا کند و با خود برد و گفت. به اندازه ی همان جواهر ،ماهیت خود را نشان مدیاد 

  .نه بی مهری دلت را میشکند و نه عهدشکنی وادار به شکستن عهدت میکند. تو چطور دختری هستی  -
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از سماجت . میخواهم آنقدر صبر کنم تا دلت دوباره انباشته از محبتهایی که اکنون خالی از أن است بشود.تحمل من زیاد است -

  .، به این سادگی از جا بکنمأخر چطور می شود ریشه ی محبتی رأکه آن طور به زحمت أبیاری کرده ام. من تعجب نکن

  :بالحن سردب گفت. أن را به لرزه نمی افکند قلب پرعطوفتش در أن لحظه سنگ شده بود و نوای عشق تارهای  

 .من أن را از ریشه کنده ام باورکن و بگذار به حال خود باشم - 

ؤدگی ریشه ی دلبستگی را کند و به دور أخر چطور ممکن است به این س. برای من أنچه که تو می گوئی قابل درک نیست -

  .افکند

  .شاید برای این که بتوانی أن را باورکنی، نیاز به زمان باسد و شاید هم نیاز به عشقی تازه که جایگزین أین احساس شود - 

  .و افکارت نه در چهره ات اثری از سهیلی که می شناختم هست و نه دراحساس  - 

شؤید الزم باشد از تو به خاطر ظلمی که در حقت روا دأشته . زن و هم خود را خالص کن و هم مراپس ریشه ی احسؤست را ب - 

ام طلب بخشش کنم، اما من، نه می توانم از خودم به خاطر ظلمی که در حق خود روأ می دارم طلب بخشش کنم و نه از دیگران 

به روز جراحت أن عمیق تر و تحمل أن طاقت فرساتر می أین همان دردی است که روز . به خاطر ظلمی که به أنهؤ کرده ام

  .شود

 چوا نمی خواهی مرأ در رنجی که می کشی شریک کنی؟ - 

تو نه میتوانی احساس . مرا ببخش یگانه ولی باور کن که اصال خیال ندارم تو را نه در ؼم و نه در شادی زندگی م شریک کنم -

حتی اگر ساعتها همین جا روبرویم .من دیگر نه به عشق می اندیشم و نه به زندگیمرا برانگیزی و نه از ؼم من بکاهی، چون 

آن عهد . بنشینی و سعی درزنده کردن خاطرات گذشته کنی، از مرده ی متحرکی که روبرویت نشسته، عکس العملی نخواهی دید

ی ات را به پای مردی تلؾ کنی که دیگر چرامیخواهی عمر و جوان. و پیمانی که بین ما بود ،در پشت سر مانده، نه در روبرو

بگذار شمارش سالهایی که جوانی کرده ای به اندزه ی سالهای جوانی ات باشد نه انگشت . کلمه ی زندگی برایش مفهومی نیست

گرچه در دستان من حسی برای لمس زندگی نمانده اما دلم میخواهد تو در همه ی مراحل زندگی از لمس آن با دستانت .شمار

 .حاال دیگر باید به خانه برگردم، خداحافظ. دیگر چیزی برای گفتن باقی نمانده  .این حرؾ آخر است. ساس لذت کنیاح

 .آن چنان به سرعت از جا برخاست و دور شد که یگانه فرصت هیچ عکس العملی را نیافت

 فصل سیزدهم

 

  :مشت محک خود را حواله ی دیوار کرد و فریادزنان گفت چندین بار پیؤپی . یگانه درست به اندازه سهیل از آمدن پشیمان بود

  .مباید تا به این حد ؼرورم را می شکستم. لعنتی، نباید می آمدم -

  :سودابه سراسیمه در را باز کرد و پرسید

 چی شده یگانه چرا فریاد میزنی؟  -

مسخ شده و همه ی گذشته ها را به دست این مرد . أمدنم هیچ نتیجه ای به ؼیر از شکست ؼرور نداشت. بی فایده است -

  .برای خدا به من بگوئید چه اتفاقی برایش افتاده. فراموشی سپرده

 :سودابه بامحبت دست مشت شده ی او را باز کرد و گفت 

ی برای اینکه بتوانی او را با زندگی آشت. این کارها چیست که میکنی. چرا میخواهی به خودت صدمه بزنی.آرام باش عزیزم -

 سهیل کجاست؟. شاید اولین قدم مشکل باشد ،ولی کم کم راه هموار میشود. بدهی، راه درازی در پیش داری

 .او رفت و آنقدر به سرعت رفت که حتی یک بار هم به پشت سر خود نگاه نکرد -

 :همایون که تازه وارد اتاق شده بود گفت

 .ای است که نمیتوانی دل از او برداری و به فکر زندگی ات باشی به جهنم که رفت آخر مگر این زردنبوی کوتوله چه تحفه -

مطمئن باشید که این اولین قدم، آخرین قدم بود ودیگر حاضر نیستم به تالشم برای جلب نظرش ادامه . من دل از سهیل بریدم -

 .بدهم

 :همایون که سخت به خشم آمده بود رو به همسر خود کرد و گفت -

نامردت بگو اگر یک بار دیگر قدم به این خؤنه بگذارد، قلم پایش را می شکنم و به مادرت هم بگوکه دیگر از قول من به برادر 

  .نمیگذارم با احساس أین دختر بازی کنید

  :سودابه برای اولین بار بالحن تحکم أمیزی بر سرش فریاد کشید 

  .قی افتادهفرصت بده ببینم چه اتفا. بس کن همایون چرأ بی جهت شلوغ می کنی -

 یگانه برای جلوگیری از طؽیان خشم دایی خود با صدایی که به ناگهان  

  :أرام شده بود گفت 

است که باهم زدن خاکستر بی محبتی ها به دنبال شعله ی  تقصیر من . چیز مهمی نیست. خودتان را ناراحت نکنید دایی جان  - 
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من جواب خود را . ر شکسته ای که تؤرهایش گسسته،کالم عشق را بشنودمحبتی می گردم و می خواهم با آرشه ی احساسم از د

  .چه أو به اینجا بیاید، چه نیاید برای من تفاوتی نمی کند. گرفتم، دیگرکافی أست

  :سودأبه خشم و ؼضب همایون را نادیده گرفت و خطاب به یگانه گفت 

 .دیفقط همین، به همین سادگی میدان را خالی کردی و پشیمان ش -

 :همایون مجال پاسخ را به یگؤنه نداد و با صدایی که از شدت ؼضب می لرزید گفت

چند ماه است که . برای کسی بمیرد که الاقل برایش تب می کند بگذار . برای چه میخواهی تحریکش کنی که پاپی این پسر شود -

را ندارم می فهمی حه . دیگر تحملش. پسرگرم کنی نسبت به این با دروغ دؼل و أه و ناله ی تصنعی می کوشی تا دل سرد مرا 

 می گویم؟ 

چه لزومی داشت . یگانه احساس کرد که ادامه و این بحث و گفتگو نتیجه ای به ؼیر از ایجاد اختالؾ ما بین أن دو نخواهد داشت 

أهی را که داشت سینه اش . دأنچه را که در قلبش می گذشت به زبؤن بیاورد و در رنجی که می کشید دیگران را نیز سهیم سؤز

 رأ می سوزاند، باکالم به بیرون فرستاد و 

  :گفت

.. من به دنبال گدائی محبت نیستم و خیال ندارم وجودم را به کسی تحمیل کنم. خواهش می کنم به خاطر من با هم دعوا نکنید -

یرم و تارهای سمج احساسم را تکه پاره می وقتی که او به همین سادگی توانسته احساسش را بکشد، منهم خنجر به دست می گ

 می خواهید، مگر نه دایی جان؟ این همان چیزی است که شمؤ . کنم

  :همایون لبخند پر مهری به لب أورد و بؤلحن گرم و پرمحبتی پاسخ داد 

  .من و مادرت أرزوئی به ؼیر از این ندارم. چرا عزیزم - 

با وجود گذشت پنج ماه . ی عطر گل که به مشامش رسید،آمدن بهار را به یادش آوردبو. سهیل ازکوچه گذشت و داخل خیابان شد 

  .از آن حادثه، هنوز از رانندگی وحشت داشت و ترجیح میداد پیاده، یا با وسیله ی عمومی رفت و أمد کند

  .لحظات عمر با ضربه و سخت شالق زندگی به جلو رانده می شد 

اتومبیلها برای رفتن به سربند به سرعت  .ادگی نقش یگانه أز صفحه ی قلبش محوشده استخودش نمی دأنست چطور به همین س

ساختمان نیمه تمام آقای سرابی اکنون . از کنارش می گذشتند و مسافرین شاد و بی خیال خود را برای تفریح به همراه می بردند

 .بودند و او پیاده در مسیر گذران زندگی همه سوار. با سنگ مرمر سفید آماده سکونت بود

 : صدای آشنایی نام وی را چندین بار پی در پی تکرار کرد

 آقای مهاجر سالم حواستان کجا ست؟  -

  :روی برگرداند و با دیدن چهره ی آشنؤی آقای سرابی لبخندی به لب آورد و گفت 

 حالتان چطور است أقای سرابی؟  - 

کار من در این ساختمان تمام شده و .خداحافظی از اینجا بروم دلم نمی آمد بدون . چه خوب شد شما را دیدم. ای زنده ایم شکر - 

  .راستی شماکه باز هم افسرده و ؼمگین هستید. قرار است همین امروز آن را تحویل مالک بدهم

 ازکجا فهمیدید؟  - 

 .از چهره ی گرفته و لبخندی که به جای شادی بوی ؼم می دهد - 

یی تلخ است که بعضی ها کامش را شیرین می کنند و بعضی ها هم عادت کرده اندکه همانطور تلخ آن را زندگی درست مانند چا 

  .سر بکشند

  .شما فکر می کنید شیرینی و تلخی آن دست خود ماست - 

انه ام را تا همه ی ثروتی که دارم همیشه پیاده مسیر خ هیچ وقت از من نپرسیدیدکه چرا با . در مورد من که همین طور بوده - 

زندگی مانند زلزله گاهی وجود انسان را به شدت تکان می دهد و این بستگی به خود ما دارد که بتوانیم  .این ساختمان می پیمایم

من در مقابل این تکان مقاوم نبودم و بعد از . از آسیب آن در امان بمانیم و یا بگذاریم همه ی هستی و وجودمان ویران شود

ر به مرگ یک پسر بچه شد، شدت این زلزله آن چنان وجودم را لرزاند که هنوز بعد از ده سال موفق به آبادانی تصادفی که منج

 پس از آن . ویرانه هایش نشده ام

باورکنیدکه در این مدت از . محل کارم باید همیشه نزدیک منزلمان باشد. تصادؾ دیگر هیچ وقت با اتومبیل رفت و آمد نمی کنم

  .و خیابانهای اطراؾ آن دورتر نرفته ام میدان تجریش

 حاال می فهمم که چرا آن تصادؾ پنج ماه پیش أن قدر در روحیه  - 

  .شما اثر کرد

با وجود این که آن بچه به ناگهان به جلویاتومبیلم پرید و تا خواستم به خود بیایم ناؼافل او را زیر . من نامرد نییتم. اشتباه نکنید -

صله ایستا دم، آن طفل را به بیمارستان رساندم، تالحظه اوکه جان سپرد درکنارش ماندم و برای جلب رضایت پدر کردم، اما بالفا

  .و مادرش از هستی ساقط شدم



 
www.98ia.com کمند مهر 

شایدآن نامردی هرکه آن دختر جوان را زیرگرفت، اگر می ایستادو به مصدوم کمک می کرد، همین بال به سرش می آمد و  -

 ولی الاقل آن موقع بار سنگین گناه به روی وجدانش سنگینی نمی کرد . ه ی او از هستی ساقط می شدبرای جلب رضایت خانواد

این تصور شماست که فکر می کنید بار سنگین گناه به روی وجدان آن نامرد سنگینی می کند، چون اگر وجدان داشت آن طور  -

  .به سرعت از محل حادثه نمی گریخت

  .ریز پشیمان شده و برگشته باشدشاید بالفاصله بعد ازگ- 

زندگی دایره نیست بلکه خط ممتد است و برگشت به آنچه پشت سر نهاده ای، امکان . این برگشت از بارگناه آن مرد نمی کاهد -

وای به حالش اگر بعد از فرار وجدانشی بیدار شده باشد، چون دیگر هرگز از فشار بار سنگین گناه خالصی نخواهد . ندارد

در تمام مدت این پنج ماه . حاال که دارم از اینجا می روم، درست مانند این است که دارم از یک کابوس خالص می شوم. تداش

به جای این که به در و دیوار خانه ای که در حال ساخت آن بودو بنگرم، چشم به خیابان روبرو داشتم و به دنبال ردی از آن 

 .دختر بیچاره می گشتم

فقط آرزو می کردم زود تر این ساختمان تمام شود تا از اینجا . دیوارها را چه رنگی زدم و سنگها را چه نقشی درست نمی دانم

در تمام . دلم را می لرزاند و هر فریادی قلبم را به تب و تاب می افکند. ترمز هر اتومبیلی. بروم و از این کابوس خالص شوم

به همین جهت خیال ندارم به این زودی ها . ز نظر روحی و جسمی سخت در فشارممن ا. مدت عمرم تا به این حد پریشان نبودم

  .کار جدیدی را شروع کنم

  .حاال که شما دارید می روید، من چطور می توانم آن دختر را پیدا کنم - 

  .ام گوری استمعلوو نیست کد. آن بی وجدانی که باید یدایش می کرد. پیداکردن او چه دردی از شما را دوا می کند - 

  .ولی من باید هر طور شده پیدایش کنم - 

  :آقای سرابی مکثی کرد ، با دقت بیشتر به مخاطب خود خیره شد و بالحنی که خاکی از ناباوری بود پرسید 

ا همان کسی نه باور نمی کنم شم! شماکه کگفتید آن ماجرا را به چشم ندیده ایده پس برای چه در جستجویش هستید؟ ببینم نکندکه -

  .باشیدکه از مهلکه گریختید

  :چندین بار سر را به عالمت نفی تکان داد و گفت. سهیل به خود آمد و از بیان آن جمله پشیمان شد 

این شما بودیدکه آن را برایم تعریؾ کردید و  .چه حرؾ ها می زنید آقای سرابی، من حتی روحم هم از آن جریان خبر ندارد - 

  .پابه پای خودتان پی گیر آن ماجرا و عالقمند به آگاهی از سرنوشت آن دختر بیچاره باشمباعث شدید که 

  :سر را به عالمت تایید تکان داد وگفت 

آن دختر اگر مرده باشد، تا حاال هفت کفن هم پوسانده . بهتر است دیگر به این ماجرا فکر نکنید. همین طور است که می کوشید -

مثل من سعی کنید از این کابوس خالص . شما هم. بعد از گذشت پنج ماه کمکی از دست ما ساخته نیست و اگر هم زنده باشد،

  .شوید

  .من دچارکابوس نیستم که بخواهم از آن خالص سوم -

 راستی شما رانندگی بلد نیستید آقای مهاجر؟  -

  .چرا بلد هستم، ولی پشت رل نمی نشینم -

  .مثل من دارید خود را به خاطر یک گناه تنبیه می کنید درست مثل من و شاید هم درست -

  :سهیل تظاهر به خشم کرد و بالحنی که به ناگهان تند شده بودگفت 

فکر می کنی خیلی زرنگی آقای سرابی و با ربط دادن موضوعی که اصؤل ربطی به من ندارد، می خواهی گناه شخص دیگری  -

  .به امید دیدار. ن ازاین محل از آن کابوس خالص شویامیدوارم با رفت. را به پای من بنویس

 

 فصل چهاردهم

 

اکنون پس از گذشت چندماه از آن تصادؾ، سهیل دیگر هراسی از آشکار شدن رازش نداشت و گمان می کرد که با گذشت زمان 

بند تار و پود وجودش را به  شاهدان ماجرا آن را به دست فراموشی سپرده أند و حتی شاید اگر طبال وجدان با سرو صدا و یک

  .شده بود از یاد می برد فریاد نمی آورد، به راحتی گناهی را که مرتکب 

 به محض این که روی برگرداند تا دور شود آقای سرابی در حالی که  

  :داشت داخل ساختمان می شد با صدای بلند صدایش زد و پرسید 

 کجا می توانم پیدایتان کنم؟ - 

سهیل روز . بی اعتنائی باال افکند و داخل ساختمان شد سرابی شانه ها را با . نشنیده گرفت و به راه خود ادامه دادجمله اش را  

درست در لحظه و رهائی از سنگینی مالقات با یگانه و پرسش و پاسخهایش، در دام سخنان . سختی را پشت سر نهاده بود
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 .افزود تا هر چه زودتر از آن محل بگریزد و به خانه بازگردد بر سرعت قدمها. ظالمانه آن مرد گرفتار شده بود

  .زلزله ی و زندگی یکی پس از دیگری أوار خود را بر سر أو نؤزل می کرد وقصد نابودی اش را داشت

د و نه لطافت هوا رأ احساس می کر. لطافت هوای اردیبهشت ماه به همراه باد خنکی که می وزید،کمکی به بهبود حال او نکرد 

  .نه زیبائی خورشیدی را که در حال ؼروب در نهایت زیبائی بود

دختر جوانی که به زحمت می کوشید تا به کمک چوب دستی زیر بؽل به راه خود ادامه بدهد، درکنار پیاده رو ایستاد و به  

چندین بار چوب دستی . اشتبرای گذشتن از عرض خیابان تردید د. اتومبیلهائی که به سرعت در حال حرکت بودند، چشم دوخت

اش را حرکت داد تا جلوتر برود، ولی به محض شنیدن صدای بوق ماشینهای در حال عبور، باحآلت عصبی بر جای میخکوب 

  .سهیل بی آن که دلیل کنجکاوی خودرابداند از حرکت بازایستاد و چشم به او دوخت. شد

طرز لباس پوشیدن و أرایش چهره نشان دهنده ی بی توجهی و . ه بودگیسوان طالئی رنگ را به طور نامرتب پشت سر جمع کرد 

هراسی که در . قدمهایش به جای این که به روی زمین کشیده شود، به روی رنجهای زندگی کشیده می شد. بی حوصلگی او بود

، در خاطر سهیل زنده دیدگانش به چشم می خورد، نگاه پرهراس دختری راکه سال گذشته در جلوی اتومبیل او دست و پاس زد

وحشتی راکه از برمالشدن رازش توسط آقای سرابی . از یاد بردکه می خواست هرچه زودتر از آن محل بگریزد. می کود

. داشت، به دست فراموشی سپرد و موجود کنجکاوی شد که هیچ کار دیگری ندارد به ؼیر از زیر نظر گرفتن حرکات أن دختر

باالخره دختر .نهاده بودکه لحظه به لحظه نفس کشیدن رأ برایش دشوارتر می کرد او را تحت فشار  تپش تند قلب آن چنان سینه ی

جوان خسته از تالش برای عبور از خیابان، به درخت تکیه داد و درحالی که ناامیدی نگاهش را تیره و تار می ساخت بااشک 

  .چشم آن را شفاؾ ساخت

 ود نیز دلیل لرزان بودن آن را سهیل طاقت نیاورد و با قدمهائی که خ 

  :نمی دانست، به کنارش رسید و برسید 

 اجازه می دهید برای رفتن به آن طرؾ خیابان کمکتان کنم؟  - 

با تعجب به مخاطب خود خیره . نگاه چشمان عسلی رنگش به اندازه ی ؼمش سنگین بود و به اندازه و رنجی که می کشید پردرد 

  :و پرداخت و به جای پاسخ پرسیدشد و به برانداز کردن ا

 شما ازکجا می دانیدکه من نمی توانم به آن طرؾ خیابان بروم؟ نکند  - 

 داشتید زاغ سیاه مرا چوب می زدید؟  

  :سهیل با دستپاچگی پاسخ داد 

 بی آن که قصد کنجکاوی داشته باشم، موقع عبور از اینجا از دور شما  - 

البته حق با شماست، چون بعضی راننده ها واقعؤ بی احتیاط . ا برای گذشتن از خیابان وحشت داریدرا دیدم که در ازدحام ماشینه 

  .من سپر بالیتان می شوم و مواظبتان هستم، بیابید برویم. هستند و با جان مردم بازی می کنند

 :به چوبدستی نکیه داد و بی اعتراضی درکنارش به راه افتاد وگفت 

ده های از خدا بی خبر این بال را به سرم آورد و درست مانند این که پا به روی حشره ی بی ارزشی می یکی از همان رانن -

شاید شما هم اگرجای من . تعجب نکنید که چرا می ترسم به آن طرؾ خیابان بروم . گذارد، پا به روی گاز نهاد و گریخت

خدا لعنت کند مستان از . ه می کنید تا همین چند ماه پیش سالم بودپای چالقی که با ترحم به آن نگا. بودید،همین ترس را داشتید

  .خدا بی خبر راکه عرق سگی را در لقومشان سرازیر می کنند و جسم و رئح مردم را به بازی می گیرند

 مگر آن کسی که با شما تصادؾ کرد، مست بود؟  - 

آن قدر به سرعت . نه چهره او را دیدم و نه صدایش را شنیدم .در تاریکی شب چهره اش را ندیدم. درست نمیدانم، شاید بود - 

آن شب هوا خیلی سرد بود و قلبها هم درست مثل برفها منجمد و .گریخت که به زحمت رنگ نقره ای اتومبیلش را تشخیص دادم 

 .یخ زده بودند

ه زیر داشت وگرنه رنگ پریدگی چهره خدا را شکر که آن دختر در موقع سخن گفتن مستقیم به چهره ی او نمی نگریست و سر ب

  :با صدای لرزانی پرسید.ی سهیل آن چنان آشکار بود که با یک نگاه میشد پی به آشفتگی درونش برد

 مگر این تصادؾ در چه ماهی اتفاق افتاد؟  -

 ، درهمین   0231ؼروب بیست و یکم آذر ماه سال گذشته، یعنی سال - 

گرچه مگر چه فرقی می کند چه شبی بود و چه سالی، أنچه که مهم . یخ همیشه در خاطرم خواهدمانداین تار. نفاق افتاد خیابان ات 

  .است پای شکسته ای است که به چوبدستی تکیه دارد و دل شکسته ای که هیچ تکیه گاهی ندارد

شرمساری هایش به روی پلک .دخط منحنی انتظار سهیل در نقطه یپایان، درست مائئد نقطه ی آؼاز آن، منحنی و پرپیح و خم بو

  .دیدگانش،سنگینی می کرد و به آن مجال گشودن و به مخاطب خود نگریستن را نمی داد

  :با صدای ناله مانندی زیر لب گفت 

  .از آن زمان فقط پنج ماه گذشته - 
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 :با تعجبی آمیخته به تمسخر نگاهش کرد وگفت 

نه آقا از نظر من این پنج ماه !ت بوده و زمان سیر طبیعی خود را طی کردهچه طور شما این مساله بی اهمی! فقط پنج ماه -

. درست به اندازه ی پنج قرن گذشته و هر لحظه اش به سختی حرکت پاهایم با این چوبدستی لعنتی با سختی و رنج طی شده

 اصآل چرا من این حرؾ ها را به شما می زنم، به شماکه نه پایتان شکسته و نه دلتان

 ما از کجا می دانیدکه دلم نشکسته؟ ش - 

بعضی . نه در چهرء و نه در پایتان که ظاهرأ از سالمتی کامل برخوردار است. من اثری از درد ورنج در چهره تان نمی بینم -

شاید تصور میکنی که خراشهای چهره و بدن را میشود شمرد، . ها برای رنج بردن خلق شده اند و بعضی ها برای رنج دادن

لذت . ی خراشهایی که به روح و قلب انسان وارد میشود ، قابل شمارش نیست و فقط لمس کردنی است و به شدت دردناکول

ما درد و رنج ناشی از باختهایش، یک عمر وبال گردنش می  ُبردها زندگی آنی است و فقط در همان لحظه احساسش میکنی، ا

خدا لعنت کند آن . أورده، الاقل می دانستم چه کسی را بؤید لعن و نفرین کنماگر می دانستم چه کسی این بال را به سرم . ماند

ؼروری که داشتم باعث شد این تصور را . من هنوز از شوکی که أن تصادؾ به روحیه ام وارد آورد، بیرون نیامده ام. نامرد را

مروز دل به دریا زدم و تصمیم گرفتم از خانه أ. داشته باشم که چوبدستی می تواند جای پائی راکه قادر به حرکت نیست، بگیرد

  .شما داشتیدکجا می رفتید. بیرون بیایم و راه رفتنم را أمتحان کنم

  .اجازه بدهید کمکتان کنم که به خانه برگردید. او در همین خیابان منزل دارد. من داشتم از منزل خواهرم برمی گشتم -

هم نیاز به کمک داشته باشم، بعد از این وجود عاطل و باطلی خواهم بودکه به هیچ  اگر قرار باشد باوجود این چوبدستیها باز -

  .دردی نمی خورد

  .کم کم به آن عادت می کنید-

خانه مؤ در . نه روی یک چوب دستی خشک و بی جان می خواهم روی پای خودم بایستم، . دلم نمی خواهد به آن عادت کنم - 

لیل کمک کردید، چه احساسی دارید؟ البد خوشحال هستیدکه توانسته اید کار نیکی انجام دهید، ازاین که به یک ع. همین جاست 

  ...این طور نیست آقای

  ...سهیل مهاجر خانم - 

  .سإوالم را نداده اید هنوز جواب . نسترن صبوری که برخالؾ نؤمش خیلی بی صبر است - 

شکی نداشت که او همان دختر است که . میدانست از شنیدن آن تعجب کرد با وجود این که در موقع پرسیدن نامش جواب أن را 

  .آن شب برفی در جلوی چرخهای اتومبیل با چهره ی خون آلود ناله می کرد

  :هر چند صدایش نامفهوم بود، اما نسترن آن را شنید 

 د وقتی که تصادؾ کرد ید و آن نامرد چریخت، چه کسی شما را به بیمارستان رساندی - 

  :تشر زنان پرسید

چرا فکر می کنید که من باید به همه ی پرسشهای شما پاسخ بدهم برای من یادآوری آن روزها به انداره ی زجری که در آن  -

خیلی عجیب است که فقط در یک آن و یک لحظه همه ی زندگی انسان زیر و . زمان کشیده ام دردآور و پر رنج و عذاب است

آن شب هیچ کس به کمک من . باعث حرکت است تو را از حرکت باز می دارد و زمین گیرت می کند رو می شود و پائی که

  .در واقع همه ی نیکوکاران جای خود را به بد کاران داده بودن. نیامد

 .این دیگر بی انصافی است، چون می دانم که آقای سرابی به کمکتان آمد - 

  :با تعجب پرسید 

  !تصادؾ را به چشم ئیدید؟مگر شما آن صحنه ی  - 

  .ولی آقای سرابی آن را دیده بود. من ندیدم - 

 آقای سرابی دیگرکیست؟  - 

 همان مردی که آن ظب بالفاصله بعداز تصادؾ از ماشینهائی که در - 

  .حال حرکت بودند، تقاضای کمک کرد 

أن مرد حتی به خود زحمت ندادکه الاقل به همراه  .کمکمی گذارید شما اسم این کار را . حاال فهمیدم منظورتان چه کسی است - 

دیگر هیچ  آن بیچاره بعد از تصادفی که باعث کشته شدن یک پسر بچه شده، - .من سوار ماشین شود و مرا به بیمارستان برساند

راضی کند که سوار  به همین دلیل با وجود این که به شدت نگران حالی شما بود، نتوانست خود را. وقت سوار ماشین نمی شود

 مگر راننده شما را به بیمارستان نرساند؟  .ان ماشین شود

خونی . آن دو جوان بعد از این که مرا سوارکردند، پشیمان شدند و ترسیدند که مبادا در بین راه بمیرم و خونم به گرد نشان بیفتد - 

که پشت فرمان نشسته بود جلوی بیمارستان تجریش نیش که از سر و پیشانی ام جاری بود آنها را به وحشت افکند، حتی مردی 

آنها به التماسهایر من که داشتم سخت . اما رفیقش به او اشاره کرد که توقؾ نکند و به راه خود اداهه بدهد. ترمزی زد و ایستاد

فتند مرا نزدیک بیمارستان در نهایت تصمیم گر .درد می کشیدم اهمیتی ندادند، از همانجا دور زدند و وارد جاده و قدیم شدند 
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در حقیقت من روی زمین  .خدا می داند با چه رنج و دردی خود را به بیمارستان رساندم. ایرانمهر پیاده کنند و پا به فرار بگذارند

 اصؤل شماکه هستید و أقای سرابی را ازکجا می. برای چه دارم این حرفها را به شما می زنم. راه نمی رفتم، بلکه می خزیدم

 شناسید؟ 

فردای روز تصادق موقعی که خواهرم با بی احتیاطی قصد عبور از همین خیابان را داشت، آقای سرابی وحشت زده جلویش  -

بعد آن ماجرا را برایمان تعریؾ کرد و باعث شدکه من . راگرفت وگفت مگر می خواهید مانند آن دختر بیچاره زیر ماشین بروید

حاال وقتی او بفهمدکه شما زنده هستید حتمؤ خیلی .بعد از آن هر دو باهم به دنبال شما می گشتیمو خواهرم هم نگران بشویم ، 

  .خوشحال می شود

. مرگ و زندگی من چه تؤثیری به حال او دارد .وقتی کار از کارگذشته، نگرانی بی فایده است. نوشدارو بعد از مرگ سهراب - 

همه ی آنهایی که دم از عشق و عاطفه می زنند، در اولین محکی که زده . تقادندارممن دیگر به هیچ احساس و عواطؾ انسانی اع

پرنده ی خوش خط و خال آرزویم . چهره ی زیبای عشق را، چهره ی واقعیت زشت می کند.می شوند،دست خود را رو می کنند

ستان بستری بودم و چندین عمل جراحی من درسم سه ماه دم بیمار. با اولین تیر شکارچی سرنوشت در خون ؼلتید و بی جان شد

مردی که دوست داشتم ، او خود را واله و شیدای من می دانست و قرار بود به زودی با هم ازدواج . به روی پایم انجام دادند

کنیم، فقط روزهای اولی احساس و عواطؾ انسان دوستانه داشت، به محض این که آگاه شد پای چالقم یک عمر وبال گردنم 

هد ماند و موجود علیلی خواهم بودکه فقط قابل ترحم است نه قابل دوست داشتن و عشق ورزیدن حتی حاضر نشد تظاهر به خوا

از . محبت کند ، بگذارد الاقل چندماهی از این ماجرا بگذرد و من به پای چالقم عادت کنم، آن وقت ضربه ی کاری را وارداکند

 احساسی دارید؟  این که گمشده ی خود را پیدا کردید، چه

 !گمشده ی من؟- 

حاال که به پایان خط انتظار . شما خودتان گفتید که پنج ماه تمام پا به پای آقای سرابی به دنبالی می کشتید و نگران حالم بودید - 

  .رسیده اید دلم می خواهد احساستان را بدانم

دختری که تصور مرگش پنج ماه تمام چون کابوسی آرامش . سهیل در آن لحظه نمی توانست احساس خود را برای او بیان کند 

حسرت کلمات را می بلعید . ولی ای کاش می مرد. زندگی اش را برهم می زد، نُمرده بود و اکنون همانجا روبرویش ایستاده بود

نگاه منتظر . ودوقتی که نمی توانست آنچه را که می خواست بیان کند چه نیازی به بیان ل. و جمالت را نامفهوم می ساخت

  :نسترن برای شنیدن جواب سإوال خود او را وادار به پاسخی کرد که حرؾ دلش نبود

  .از این که زنده اید خوشحالم - 

شد، تنها قدرت پاپم را نگرفت، بلکه همه ی زندگی را از من  آن نامردی که باعث آن حادثه . ولی ایکاش مرده بودم. فقط همین - 

به دوست عزیزتان مژده بدهیدکه هنوز زنده ام، زنده ای که فقط ضربان قلبش زنده بودن رأ به او یادآوری حاال بروید . گرفت

این اولین بار است، اما . خیلی عجیب است که در اولین روزی که به کمک چوبدستی از خانه بیرون آمدم شما را دیدم. می کند

یگر حاضر نیستم در نگاههائی که به صورتم خیره می شود، به جای تحسین د. این طور به من خیره نشوید. شاید آخرین یار باشد

 خداحافظ. ترحم را عیان ببینم

 فصل پانزدهم

 

درست است که زندگی دایره نیست ،خط ممتد . خرمن آرزوهای سهیل، به همراه خرمن آرزو های نسترن از ریشه سوخته بود

دایره وار به دور خود می چرخد که گاه دچار سرگیجه می شود و به زمین  است، أما بر سر چهارراه حوادث آن، انسان آن قدر

 .می خورد

در . سهیل به دنبال لبه ی تیز پله گشت تا سر را بر آن بکوبد و خالص شود. نسترن داخل حیاط خانه شد و در را پشت سر بست

خود را رسوا میکرد،کاش به آن دختر می گفت  کاش. تمام مدت زندگی هیچ وقت به اندازه ی آن لحظه مرگ را آرزو نکرده بود

ایکاش برای جبران آن . که آن نامرد همین جا روبرویت ایستاده و تو مختاری هر بالئی که می خواهی به سرش بیاوری

  .خطاکاری از دستش برمی آمد

  .ا آشکار سازداز آن می ترسیدکه اگر کمی بیشتر پشت در آن خانه توقؾ کند، مشت به در بکوبد و راز خود ر 

. دردی راکه در دل داشت فقط با سودابه می توانست در میان بگذارد. زندگی کوه ؼصه ای شد و به روی قلبش فشار آورد

درکنار در خانه . چاره ای به ؼیر از رفتن به آنجا نداشت. باوجود این که دلش نمی خواست دوبارهبا همایون و یگانه روبرو شود

معلوم می شدکه یک نفر . ئی که از داخل حیؤط به گوش می رسید، داد از صدای ریزش آبی که می آمدایساد وگوش به صداها

بوی عطرگلهای تازه آب داده و بوی خاک آمیخته با . از خدا خواست که این شخص، همایون نباشد. مشؽول آبیاری باؼچه است

ولی این بار، استثسام این بو، هیح أحساسی را در او . اآب همیشه در بهار بوی زندگی را می دهد و بوی طراوت و شادابی ر

برخالؾ انتظار این . به جای این که در بزند، دست خود را مشت کرد و با آن دو ضربه ی کوتاه به روی درنواخت. برنیانگیخت

 :سودابه بود که در رابه رویش گشود و با تعجب پرسید
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 چطور شد برگشتی؟! این توئی سهیل -

. نمی خواهم کسی از آمدنم باخبر شنود. یواش تر -:هسته ای که فقط سودابه که در چند قدمی او بود آن را بشنود گفتبا صدایی آ

 می خواهم فقط با تو 

 حرؾ بزنم، یگؤنه رفت یا هنوز اینجاست؟  

  .بالفاصله بعد از تو رفت -

 همایون چطور؟  - 

  .رفتند أو هم با ترانه به همراه یگانه به خانه ی آنها - 

  .پس تو تنهایی - 

 چرا این قدر پریشانی؟. راست بگو چه اتفاقی افتاده - 

  .اما نه اینجا، چون می ترسم همایون سربرسد. باید با تو حرؾ بزنم - 

مد باوجود این که همایون در حین خشم رفت و آمد سهیل را به آن خانه ممنوع کرده بود، سودابه نمی توانست مانع این رفت و آ 

  :با تعجب پرسید. و هروقت می خواست می توانست بدیدن خواهر خود بیاید او برادرش بود . شود

  :مگر چه می خواهی بگوئی؟ باصدائی که به جای شادی پر از حسرت بود پاسخ داد! خوب چه عیبی دارد - 

 دختری که گمان . می فهمی چه می گویم. من گمشده ام را پیدا کردم - 

  .اعث مرگ اوشده ام، نمرده و زنده استمی کردم ب 

  :سودابه نفسی به راحتی کشید وگفت

  :سرم را به عالمت تؤسؾ تکان داد وگفت. باالخره أن کابوس به پایان رسید و تو خالص شدی. خدا را شکر - 

  .نه خالص نشدم، تازه اول ماجرا ست - 

همایون تازه رفته و به این زودی ها برنمی . صحبت کنیم بندم، بعد با هم دیگر چرا؟ بیا تو سهیل و بگذار در را ب! اول ماجرا - 

  .گردد

  :داخل حیاط سد و در را پشت سر بست وکفت سهیل . شیلنگ آب هنوز باز بود و داشت باؼچه را أبیاری می کرد 

  .توی اتاق دلم می گیرد. پس بیا خمین جا کنار بؤؼچه بنشینیم - 

 :سودابه با بی تابی پرسید. رزیر آالچیق نشستندبه روی صندلی حصیری د 

 وقتی که او نمرده، دیگر چرا پریشانی؟ . خوب حاال بگو جریان چیست-

 او نمرده، اما چالق شده و با چوبدستی راه می رود و هر بارکه  - 

  .بر بانی و باعث بدبختی خود لعنت می فرستد. چوبدستی خود را به زمین می زند 

 :هضم کلمات سهیل و تحمل ضربه وارده از شنیدن آن مکثی کرد و سپس گفتسودابه برای 

 .هر کس سرنوشتی دارد -

 این درست است که هر کس سرنوشتی داد اما این من بودم که  -

 باعث شدم او چالق شود، می فهمی من؟ 

  .این طور بلند داد نزن سهیل، أرامباش - 

 ی این دختر با چه سوز و أهی از چطور می توانم آرام باشم، تو نمی دان - 

حاال باز هم . أن حادثه سخن می گفت و نامردی راکه در أن شب برفی وسط خیابان رهایش کرده وگریخته نفرین می کرد 

  .میگوئی که ساکت باشم و فریاد نزنم

 یعنی از این که باعث مرگ کسی نشده ای خوشحال نیستی؟  - 

من . وقتی به پای علیلش نگاه می کنم، بیشتر عذاب می کشم او نمرده ، ولی چالق شده،  درست است که. نه خوشحال نیستم - 

به قول خودش فقط قدرت حرکت را از او نگرفتم، بلکه همه ی زندگی . باعث شدم هم پایش را از دست بدهد و هم نامزدش را

  .اش راگرفتم

  :با چثسان گشاده از حیرت به سهیل خیره شد و پرسید 

 تو حقیقت را به اوگفتی؟  مگر -

ایکاش مرده بود و این . شاید باور نکنی که چه أرزوئی کردم . نه نگفتم، ولی نفرین هایش به من برمی گشت نه به کس دیگری - 

  .طور عاجز نمی شد و نگاه های ترحم أمیز را به دنبال نمی کشید

 تباه مورد مالمت قرار بدهی و روز و شبت را سیاه کنی؟حاال می خواهی چه کارکنی؟ یک عمر خودت را به خاطر این اش -

 تو می گوئی باید چه کارکنم؟  - 

  .حاال که می دانی او زنده است و نمرده، خودت را از آن کابوس خالص کن. باید به زندگی عادی ات برگردی - 

  .اما دلش مرده.درست است که خودش زنده است  -
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 .تو هم دل مرده شوی چون او دل مرده است که نباید - 

که لمس فلز سرد آن تا همین چند ماه پیش، گر مابخش  سهیل دست به داخل جیب خود برد و از درون آن حلقه ی طالئی را  

  :وجودش بود بیرون اورد و گفت

که ناراحت نشوی تا ولی برای این . مدتهاست که به دنبال فرصتی هستم تا این حلقه را به تو بدهم که أن را به یگانه پس بدهی -

این ماجرا باید تمام شود و هر چه بیشتر . مالمتم نکن سودابه، چون حاال دیگر ناچارم آن را پس بدهم .امروز این کار را نکردم

  .طول بکشد، یگانه بیشتر عذاب خوأهدکشید

  :درست مانند این که از لمس آن وحشت داشته باشد، دست خود را پس کشید و به اعتراض گفت 

احساس تو و یگانه به هم، . چرا می خواهی هم خودت را بدبخت کنی و هم أن دختر بیچاره را. نه سهیل نه، این کار را نکن -

  .این حلقه پیوند عشق است، براهی چه به این سادگی داری آن را به من پس می دهی .یک احساس زودگذر و یک هوس نیست

اده بود، یک جسد ؼرقه به خون و از امروز به بعد یک پا ایستاده، یک پای چالق، با تا امروز بین من و یگانه یک جسد ایست -

فقط می خواهم که او  .من از او دل نمی برم. چه دلیلی دارد که بگذارم یگانه به امیدی واهی دل خوشی کند. یک نگاه پر مالمت

  .ست و نه خطا کرده وگناهکاراز من دل ببرد و به دنبال مردی برود که نه مثل من مضطرب و پریشان ا

آنوقت تو چه کار می کنی، به دنبال آن دختر چالق می روی تا به تالفی آن خطا جای نامزد فراری اش را بگیری و یک عمر  -

  .چه به سرت آمده سهیل. خودت راگرفتار کنی

  :سهیل خشمگین از جا برخاست و گفت 

من فقط گفتم که بین من و . پایه و اساسی ندارد برای چه حرفی می زنی که اصؤل  .چه کسی به تو گفت که من این خیال را دارم -

. قسمت نبود با دختری عروسی کنم که تصویرش از همان آؼاز نوجوانی، در خاطرم جان داشت. یگانه یک پا دل مرا سوزانده

اهد می تواند حلقه مرا که به انگشت دارد، به یگانه بگو اگر دلش بخو. شیر آب را ببند. باؼچه ات به اندازه کافی سیراب شد

  .یادگاره نگه دارد من به آن نیازی ندارد

حتی اگر آن حلقه به انگشتش تنگ شده باشد . که چه،که همیشه این حلقه، بخشش را ببندد و او را نشان کرده ی تو باقی بگذارد -

و زندگی خود قمار کنی، ولی بیشتر از این حق بازی با  په زور آن را درمی آورم و به تو برمی گردانم، تو مختاری با عمر

 .احساس این دختر را نداری

 فصل شانزدهم

 

سهیل حلقه ی طالی نامزدی راکه سودابه از گرفتن آن اکراه داشت، به روی گلدان گل یاسی که درکنار حوض قرار داشت نهاد 

  .زندگی اش لنگان بود قد مهایش به روی سنگفرش خیابان، چون پای. و از در بیرون رفت

بود چه احساسی داشت؟ آنچه ازگلویش بیرون می آمد فریاد حسرت بود و آنچه که دلش . راستی از این که گمشده اش را پیدا کرد 

أقای سرابی داشت از أن محل می رفت، .  و ایستاد  به جلوی ساختمان سفید نوساز که رسید، مکثی کرد  . را می سوزاند، سوز آء

برای در میان نهادن آنچه می دانست با . این که از سرنوشت دختری که خواب شبهایش را کابوس ساخته بود، آگاه شده باشدبدون 

درست در لحظه ای که او کالم  .صدایش از داخل حیاط به گوش رسیدکه مشؽول گفت گو با مالک خانه بود. او تردید داشت

شاید بهتر بودکه أن دو دیگر . و تصمیم به رفتن گرفت به یاد آورد  ش وکنایه اش را خداحافظ را بر زبان راند، سهیل سخنان پر نی

 اما هنوز چند قدمی بیشتر از أنجا دور نشده بودکه صدای فریاد مانند آقای سرابی را شنید که . باهم روبرو نشوند

 :می پرسید

 .آقای مهاجرکجا میروید، کمی صبرکنید -

هم صدای پائی که به جای قدم برداشتن، در حال دویدن بود، هر لحظه به او . به راهش ادامه داد سهیل خود را به نشنیدن زد و

سرابی . سهیل چاره ای به ؼیر از ایستادن نیافت. نزدیکتر میشدو هم صدای فریادی که مرتب نام آقای مهاجر را بر زبان میراند

 :به کنارش رسید و نفس زنان گفت

 !صدای من را نمی شنیدید خیلی عجیب است،مگر شما -

 :به چهره اش حالت تعجب داد و پرسید

 ؟!مگر شما مرا صدا میزدید -

 .شاید علتش این است که فکرم پریشان است -

 فکرتان پریشان است، برای چه؟ -

  :به جای جوآب پرسید 

 با من کاری داشتید؟  -

  .شما بدون این گه نشانی از خود به من بدهید گذاشتید رفتید - 
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 می خواستم ببینم درصورت لزوم کجا می تواند پیدایتان کنم؟  

  :سهیل پاسخ این سإوال را نداد و بی اختیار بی أن که بیندیشدگفت 

 چهره اش به همان زیبائی است که . او زنده است. من نسترن را دیدم -

  .می گفتید ولی افسوس که بدنش 

 ه دهانش دوخته و سرابی با تعجب چشم ب. اهی کشید و ساکت شد 

  :هیجان زده پرسید. به محض این که او سکوت اختیار کرد. منتظر شنیدن مؤبقی کلمات بود 

 دختر نسترن است؟  پس چرا ساکت شدید،کجا او را دیدید و ازکجإ مطمئن هستید أن  -

  .حشن داردوقتی أز شما جدا شدم او را دیدم که چوبدستی به زیر بؽل برای گذشتن از عرض خیابان و -

 کجا؟ مگر قبؤل أن دختر رأ دیده بودید؟  آخر از . یعنی شما نسترن را دیدید و به همین سادکی أو را شناختید -

کاش موقع . سرنوشت نسترن بی تاب بود و سهیل از بیان آن عاجز أقای سرابی برای أگؤهی از . در جواب این سإال سکوت کرد 

کاش قبل از رسیدن أن مرد به کنارش، به سرعت می .می کرد و به راه خود ادامه می دادعبور از جلوی این ساختمان توقؾ ن

  .لزومی داشت به وی بگویدکه نسترن را دیده اصؤل چه . أوید و از أنجا دور می شد

  :سرابی دست از سماجت برنداشت و دوباره پرسید 

من پیدایش نکردم، او مرا پیدا کرد و در اصل نیازی که  -ست؟ أخرچطور شد که پیدایش کردید و ازکجا فهمیدیدکه او نسترن ا -

 میفهمید چه می گویم؟ . زیر بؽل دارد نسترن چالق شده و چوبدستی . داشت باعث شدکه به یاری اش بشتابم به کمک 

  .خدا را شکرکه نمرده و زنده است - 

 یعنی دلتان أز این که او علیل شده، نمی سوزد؟ ! فقط فمین -

گرأن بچه هم که من زیر گرفتم، چالق می شد و نمی مرد، شاید به این اندازه خود را گناهکار نمی دانستم و عذاب وجدان ا - 

 نداشتم و دچارکؤبوس 

  .نمی شدم 

 چالق شده، نباید عذاب وجدان داشته باشد؟  یعنی آن نامردی هم که نسترن را زیر گرفته، اگربداندکه او نمرده و  - 

 ه به لب أورد، أمیخته با تمسخری بود و نگاه وی أمیخته با لبخندی ک 

  :شیطنت وکالمش تیز و برنده 

 .نامردی که به جای کمک به مصدوم پا به فرار میگذارد که اصال وجدان ندارد تا دچار عذاب وجدان شود! کدام وجدان -

 :و گفتروی برگرداند . امیدوار بود که مرد متوجه پریدگی رنگ چهره ی او نشود

  .من دیگر باید بروم - 

  .هنوز به من نگفته ایدکه خانه ی نسترن کجا ست - 

  .دارد به چه دردتان می خورد شما که دارید از این محل می روید، پس دانستن این که کجؤ منزل  - 

ابان به من پیشنهادکرده اند، قبول حاال که او زنده است و آن کابوس دیگر تمام شده،شاید بتوانم کار تازه ای را که در همین خی -

  .شما که می دانید من نمی توانم از محدوده ی تجریش و خیابانهای اطراؾ آن دورتر بروم. کنم

 راستی خانه ی خود شما کجاست؟  - 

 من در دزاشیب منزل دارم و هر روز مسیر آن خیابان تا اینجا را پیاده  - 

  .می پیمایم 

  .برای گناهی که مرتکب شده تنبیه می کندهرکس به نوعی خود را  - 

 شما اگر جای من بودید، چطور خود را تنبیه می کردید؟  - 

  .شاید من مجازات سنگین تری را برای خود انتخاب می کردم - 

  .باشد و عذاب أور بسته به این است که ندای وجدان هرکس تا چه حد گوشخراش  - 

این بارکوشید تا به جای گریز، برخورد . ز شک وی به علت دخالت سهیل در این ماجرا بودنیشی که در این کالم بود، حاکی ا 

  :زیرکانه تری نماید و فکر او را از این اندیشه منحرغ سازد وگفت

این دختر در اثر أسبیی که به قلب و روحش وارد شده ،دیگر به هیج احساس و عواطؾ انسانی اعتقاد ندارد و همه را به یک  -

 أن شب "در اولین برخورد بی آنکه سإوالی از اوکرده باشم به شرح ماجرا پرداخت وفت . ب می راندچو

وقتی به اعتراض گفتم که شما آن شب به " همه ی نیکوکاران جای خود را به بدکاران داده بودند و هیچ کس به فریادم نرسید

 ین قصد را داشتید پس چرا با او به بیمارستان نرفتید؟اگر واقعا ا: یاری اش شتافتید، خنده تمسخر آلودی کرد و گفت

  !مگر آن دو جوان او را به بیمارستان نبردند؟ -

آنها از ترس این که مصدوم بین راه بمیرد و خونش به گرد نشان بیفتد، نسترن را نزدیک بیمارستان ایرانمهر پیاده کردند و  -

  .ناپدید شدند
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باید به سراغ او بروم و دلیل أن رأکه نتو انستم همراهش بروم توضیح . ستم این دختر را پیدا کنمپس به همین دلیل بود که نتوان -

  .بدهم

  .من توضیح دادم که به چه علت سوار أن ماشین نشدید، اما این عذر را قابل قبول نداشت -

ل درک نیست و فقط آن کسی که چون فریادی که از تارهای احساسم برمی خیزد، چون نوای موسیقی سمفونی برای هرکس قاب -

  .من درد کشیده باشد، از درد دلم آگاه خواهد شد و خواهد فهمیدکه چه می گویم

  .من می فهمم شما چه می گوئید - 

در اولین فرصت به سراغ سترن خواهم رفت و توضیح خواهم دادکه . شاید علت آن این است که شما هم مثل من درد کشیده اید -

  .دلم نمی خواهد در مورد من تصور ؼلطی داشته باشد. ستم همراهش برومچرا نتوان

  .شما هیچ توضیحی به او بدهکار نیستید - 

  .من همیشه خود را به خاطر این کوتاهی مالمت کرده ام. چرا هستم - 

خدا را . ت گربه سپرده امبه خصوص که در آن زمان این تصور را داشتم که با سپردن او به دست أن دو جوان گوشت را به دس 

چطور است با هم تا . قدم زدن در این هوای خنک چقدر دلچسب است. شکرکه أنها ترسو بودند و قصد سوء دیگری نداشتند

 سربند برویم و برگردیم؟

 بالخره به من می گوئیدکجا میتوانم پیداتان کنم؟   -

  .مرا در همین جا پیدا کنید انید منزل خواهرم در همین حوالی است و هر وقت بخواهید می تو -

گاه در ایستگاه سرنوشت دو نفر به هم می رسند و بدون این که قصد توقؾ در زندگی هم را داشته باشند، ناخودآگاه دم آن نقطه  - 

ی دهد، متوقؾ می شوندگاه ترمز زندگی بریده می شود و به سرعت ازکنار هم می گذرند ،گاه بریدن این ترمز کار دست انسان م

 .فکر می کنم بازهم به زودی همدیگر را ببینیم. خداحافظ آقای مهاجر و به امید دیدار. یا قلبی را بی جان می کند، یا پایی را علیل

ما از همان انسانهائی هستیم که بی آن که قصد توقؾ در ایستگاه زندگی هم را داشته باشیم، ناخودآگاه در یک نقطه متوقؾ می 

 .به هم می رسیم شویم و باز هم

 فصل هفدهم

 

مرکب قلم زندگی در موقع رقم زدن سرنوشت نسترن، سیاهی را به روی سفیدی آن پخش کرده و سیاه بختی را برایش رقم زده 

  .بود

به محض شنیدن صدای در و دیدن . ناهید بانگرانی و تشویش در انتظار مراجعت نسترن، طول و عرض حیاط را می پیمود 

  .حرکت چوبدستی به روی سنگفرش رأ شمرد و منتظر شد تا او نزدیک تر شود. سی به راحتی کشیددختر خود نف

  :محبت أمیزی پرسید با وجود این که دلشوره باعث بی صبری اش شده بود، بالحن  

 چقدر زود برگشتی عزیزم؟  - 

  :به چوبدستی تکیه داد، ایستاد وگفت 

 فکر می کنی از این امتحان موفق بیرون آمدم؟ . ای ورود مجدد به اجتماعاین فقط یک امتحان بود، امتحان بر -

 خودت بگو موفق بودی یا نه؟  - 

فکر میکنی آنهائی که به من نگاه میکنند چه احساسی . شاید این اولین و آخرین بار باشد و دیگر از خانه بیرون نروم. نه نبودم -

 دارند؟

 .استاحساس رهگذران لحظه ای و زودگذر  -

تا وقتی این چوبدستی لعنتی را کنار نگذارم، دیگر از این در . من نمیخواهم کسی به من ترحم کند. اما درد آور. لحظه ای است  -

چطور می توانست به او بگوید که این چوبدستی تا آخر عمر به جای پای اوست برای راه رفتن، و می بایستی . بیرون نمی روم

  .به آن عادت کند

  :بالحن تند و ؼصب آلود ادامه داد نسترن

لحظه ای که . تو دلت برای من می سوزد، طاقت رنجم را ندارد. میدانی در نگاه تو چه می بینم؟ محبتی که آمیخته با ترحم است -

ن تو از بیرون رفتن من وحشت داشتی، می ترسیدی در ای. تصمیم گرفتم از خانه بیرون بروم، نگرانی را در نگاهت خواندم

اتفاقؤ همین طور هم شد ، من جرات عبور أز وسط خیابان و گذشتن از جلوی ماشینهائی که . امتحان شکست بخورم و ناامید شوم

نمی توانم متنظر بشوم شخص نیکوکاری پیدا بشود و به بهانه ی . رانندگان بی احتیاط آن با جان مردم بازی می کنند را نداشتم

  .من همان پای سالم را می خواهم، پایی سالمی که نیاز به چوبدستی ندارد .وکمکم کند انجام کار نیک دستم را بگیرد

  .این روزها با همه ی سختی اش می گذرد. کمی صبر داشته باش عزیزم- 

 .همه ی روزها با همه هی سختی اشخواهؤ گذشت، نه فقط این روزها - 
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 .وحشت داشته باشینباید از بیرون رفتن . اگر سخت بگیری ، سخت میگذرد -

 منظورت این است که باید به علیل بودنم عادت کنم ، ظلمی را که به من شده بپذیرم و شکایتی نداشته باشم؟ -

  .ناهید سر به زیر افکند تا نسترن با نگاه موشکاؾ خود پی به رنجی که در دیدگانش نمایان بود نبرد

رفی ذاکه آن اتفاق افتاد و ناگهان زندگی روی خود را برگرداند و پشت به آنها نیازی نمی دید چشمها را ببندد تا بتواند آن شب ب

آن شب در باغ کوچکی که ساختمان قدیمی منزلشان در میان آن قرار داشت سپیدی برؾ روی درختان را . کرد را به یاد بیاورد

  .پوشانده وکمر شاخه هایش را خم کرده بود

تا همین سال گذشته این خانواده در منزل بزرگی در  .چار به اقامت در خانه ی ییالقی خود شدداین اولین زمستانی بودکه آنها نا 

خیابان درختی زندگی می کردند و این باغ محل اقامتشان در فصل تابستان بود، ولی بعد أز این که وحید دچار حمله ی قلبی شد و 

  .ن درختی و اقامت در آن باغ گردیدنددیگر نمی توانست فعالیت کند، ناچار به فروش خانه ی خیابا

  .ناهید برای کمک به همسر رنجور خودی از هنری که داشت استفاده کرد و به خیاطی پرداخت 

اول آذر که می شد، در یکی از سه اتاق خانه، بساط گرمی را برپا می کردندو شبهای سرد زمستان را طبق عادت درزیر أن می  

ت سرد بود و بخاری که از آب جوش کتری که روی بخاری عالءاالین، درگوشه ی اتاق قرار داشت آن شب هوا به شد. خوابیدند

گرمای آتش منقل افراد خانواده را که در زیرُکرسی لمیده بودند خواب آلود کرده . برمی خاست، هوای اتاق را مطبوع می ساخت

ت می زد و نرگس که سال آخر دبیرستان را می گذراند، به نیکو پسر دوازده ساله ی آنها به روی دفترچه ی مشق خود چر. بود

نسترن که سال . روی کتاب تاریخی که در دست داشت و با همه هی تالش نتوانسته بود حتی یک صفحه ی آن را حفظ کند

ش را به همراه گذشته فارغ التحصیل شده بود به ُکندی به روی ژاکتی که مشؽول بافتن آن بود میل می زد و ناهید گوهر آرزوهای

 .نخ به سوزن می کرد و آن را به سوزن میکرد و آن را به روی لباس عروسی دخترش می دوخت

صدای ناله . وحید در قسمت صدرنشین کرسی سر را زیر لحاؾ پنهان کرده بود م داشت بدن لرزانش را با آتش منقل گرم میکرد

  :ی برسیدناهید بانگران. ی او توجه همه را به سوی خود جلب کرد 

 چرا ناله می کنی، مگر حالت خوب نیست؟  - 

 :بی أن که سر را از زیر لحاؾ بیرون بیاورد، پاسخ داد 

  .سینه ام دارد می سوزد، نفسم سنگین شده -

  :ناهید سراسیمه از جا برخاست وبه طرؾ او رفت و گفت 

 .شده سرت رابیرون بیاور ببینم چی. پس چرا از زیر لحاؾ بیرون نمی أیی -

  :با صدائی شبیه به ناله پاسخ داد

  .نمی توانم ، حتی قدرت ندارم دستم را تکان بدهم -

  :نسترن میل بافتنی را به روی کتاب تاریخ نرگس که درکنارش نشسته بود نهاد و از جا برخاست وگفت

  .ا خبر کنیمزود تر دکتر ر نکند دوباره بابا دچارحمله ی قلبی شدی باید . خدایا خودت کمک کن- 

  :ناهید در تؤییدگفته ی او افزود 

 باید هر چه زود تر این کار را بکنیم، ولی چطوری؟  -

  :نسترن مصمم به طرؾ در رفت وگفت

  .االن پالتویم را می پوشم و می روم از سر خیابان به دکتر تلفن بزنم - 

نداشت که در أن هوای سرد و یخبندان نسترن را از منزل  با وجود این که ناهید به شدت نگران همسر خود بود، تحمل آن را 

  :بیرون بفرستد و به اعتراض گفت

 .ممکن است روی برفها لیز بخوری. تو نرو. نه - 

  :این بار وحید سربلند کرد وگفت

  .نگران نباش. خوب می شوم. نرو دخترم، چیز مهمی نیست - 

از سر خیابان تلفن می زنم و . ی توانیم در این هوا شمؤ رابدون ماشین بیرون ببریمماکه نم. باید دکتر را خبر کنم. نه باباجان -

  .برمی گردم

برؾ هنوز داشت می بارید و وحید هنوز  .نسترن رفت و ناهید در أنتظار مراجعت دخترش از پشت پنجره چشم به حیاط دوخت

دقیقه ها تبدیل به ساعت ها سدند و تاریکی شب . چنگ فسرد نگرانی ابتدا قلبش را خراشید و سپس أن را در. داشت ناله هی کرد

را فراموشی کرد، از جا برخاست و برأی یافتن نشانی از دخترگمشده ی خود  وحید درد قلب . جای خود رأ به روشنائی روز داد

  .از خانه بیرون رفت

را به حرکت واداشت و بال زنان دور شدء اما پرنده ای که به روی درخت نشسته بود، با بالهای خود برؾ را تکاند و درخت  

  .مرغ دل ناهید درون سینه بال می کوبید و در حال پرپرزدن بود

شب از نیمه گذشته بودکه وحید ناامید به خانه بازگشت و در انتظار سپیده دم و ادامه ی جستجوی خود به همراه بقیه ی افراد 
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ن از اضطراب، در جلوی در نگاهش را در مسیر نور چراغ اتومبیلهائی که هر خانواده، با لبانی لرزان از سرما و دلی لرزا

  .ازگاهی از آن خیابان عبور می کردند به این سو و آن سو چرخاند

باالخره یکی از همان اتومبیلهای در حال گذر در جلوی خانه ی آنها ایستاد و دیدن چهره ی آشنای حمید، برادر وحیدکه پشت  

  .د، برنگرانی اش افزودفرمان نشسته بو

  :ناهید بی اختیار فریاد کشید 

 حمیدخان این موقع صبح اینجا چه کار دارد؟ ! خدای من -

وحیدکه قلبش هنوز داشت تیر می کشید چند قدمی به جلو برداشت و صدایش را که راه خرج ازگلو را گم کوده بود، از سینه  

  :بیرون فرستاد

 داش؟ تو میدانی نسترن کجاست دا- 

نسترن قبل از این که از هوش برود، فقط توانسته بود شماره ی تلفن عموی خود را که در همان حوالی قلهک منزل داشت به 

از بخت بد آن شب حمید و خانواده اش دیر وقت از مهمانی بازگشتند،أو به محض أگاهی از ماجرا خود را به . پرستار بدهد

  .ن پزشک متخصص و آگاهی از حال عمومی برادرزاده اش بر بالین نسترن ماندبیمارستان رساند و در انتظار رسید

از آن روز به بعد ناهید دیگر به فکر سنگ دوزی لباس عروسی دخترش نبود و فقط به التیام پای شکسته او می اندیشید که با  

  .هیچ سوزنی نمی شد استخوانهای شکسته اش را بند زد

حمل می کرد، اما برای ناهید تحمل دردی که او می کشید آسان نبرد، به خصوص بعد از آگاهی أز نسترن درد را با بردباری ت

سرنوشت آینده ی وی که دیگر نه پایی برای راه رفتن خواهد داشت و نه قدمی برای همراهی، دیگر قلمی برای کشیدن تصویر 

  .رإیاهایش نداشت

بعد از آن پای نسترن شد در راه رفتن ،قلب او . ی نسترن در هاون زندگی آرد شدامید، آرزو های ناهید به همراه امید و آرزوها 

در دردکشیدن وکم کم وجود فرزندان دیگر خود را به دست فراموشی سپرد و همه ی اوقات خود را به آن فرزندی اختصاص داد 

  .ز کمبودهایشان نداشتندنرگس و نیکو درد مادر را می دانستند و شکایتی ا. که بیشتر به محبتش نیاز داشت

روزهای اول عیادتهای سهراب از نامزدش، تابلوی . امواج دریای زندگی شان آرامش نداشت و روز به روز طوفانی تر می شد 

ناهید مگر . زیبائی بود از عشق و محبت ولی گلهای خوش عطر و بویی که در زمستان برای نسترن می آورد، در بهار پژمرد

برای بیان آنچه که . ز را که با سهر اب در مورد سرنوشتی که در انتظار نسترن است سخن گفت،فراموش کندمی توانست أن رو

سهراب با بردباری گوش به سخنان مادر زن اینده خود که اشک به چشم . در قلبش می گذشت، همه ی احساس را به کمک گرفت

 داشت، داد و 

نگاه و چهره ی آن مرد، احساسش را در مورد دختری که بعد از این علیل خواهد  ناهید نتوانست در. با او به همدردی پرداخت 

  .بود بخواند

فصل اول عشق فصل آخر . ابتدا دلش بر ای نسترن سوخت و بعد برای خودش. فرصت ها از دست می فته بود و آرزوها برباد 

احساس عشق و محبت، ترحم و . دا به فریاد آوردسنگ کالم ناهید شیشه ی دل او را شکست و همه ی احساسش را یکص. آن شد

  .دلسوزی و شکست و سرخوردگی

  .ویرانی سنگ بنای آرزوها که تازه آن را بنا نهاده بود، عشق و محبت را در زیر خاک آن مدفون ساخت 

اکنون که او پایی برای این سهراب مسیر راه آینده ی خود را هموار ساخته بود تا پا به پای نسترن به روی آن قدم بردارئ، اما  

  .همراهی نداشت، دیگر به فکر عبور از مسیر این جاده نبود

ناهید فقط در نگاه وی . حتی یک قطره از سیالب اشکی که دیدگان ناهید را ابیاری کرده بود، دیدگان سهر اب را تر سؤخت 

انصاؾ نمی دیدکه در این موقعیت او . دیدنش رفتحسرت دید، حسرت بر باد رفتن آرزوهایش را،بعد از آن سهراب باز هم به 

  .دیدگان همان أیدگان بودو نگاه همان نگاه،ولی خالی از امید و آرزو. را رها کند و برود، نسترن در بستر آرام بود و خاموش

سکوت سرد . شتسهراب حرفی برای دلداری اش نداشت، نه حرفی برای دلداری و نه کالمی برای بیان آنچه که در قلبش می گذ 

 دل آن دو را از این دیدارها سرد کرد 

او قدم برای . قبل از این که نسترن بیمارستان را ترک کند، سهرأب ایران را ترک کرد و برای ادامه ی تحصیل عازم فرانسه شد 

  .همراهی می خواست، نه برای لنگیدن

ناهید به درستی نمی دانست آنچه . یان خود فریاد می کشیدنسترن عصبی و بی حوصله شده بود و به هر بهانه ای بر سر اطراف

 که دل این دختر را 

 .بیشتر می سوزاند پای علیلش بود، یا بی وفایی مردی که به خاطر این نقص عضو، آن طور ناگهانی او را ترک کرده است

آن استفاده کند، در بستر نیم خیز شد و با  موقعی که ناهید چوبدستی را در کنار بسترش نهاد و از او خواست که در موقع نیاز از

 حاضر نیستم ازآن استفاده کنم و ترجیح می دهم که همیشه در بستر بمانم : ؼضب آن را به گوشه ای پرت کرد و فریاد زنان گفت

 ناهید به خوبی می دانست که دخترش چاره ای به ؼیر از استفاده از آن  

گذشت و نسترن به وضع کنونی عادت می کرد، مادام العمر که نمی توانست در بستر بماند باالخره این بحران می . نخواهد داشت 
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  .و زمانی که ناچار به راه رفتن می شد، چاره به ؼیر از استفاده ی از این چوبدستی ها نداشت

چشمها را بست تا  اولین روزی که نسترن از رختخواب جدا شد و باکمک همان چوبهای بی جان به قدم زدن پرداخت، ناهید 

 محبتش آمیخته با ترحم شد و سیالب اشک به هر بهانه او . ناچار نباشد راه رفتن او را تماشا کند

  .گونه ها را تر ساخت 

 ناهید از خیره شدن به گذشته خسته شد و با آه دل سینه را سوزاند و  

ش کؾ حیاط بر فشار زندگی به روی دوش خود می روی برگرداند و به دختر خود که با هر فشار چوبدستی به روی سنگفر 

  .افزودچشم دوخت

  :نسترن گل یاسی را که در دست داشت با لذت بوئید وگفت

 بعد از این زندگی برای من فقط یک چهار دیواری است ، چهاردیواری  - 

  .که محدود به این باغ است 

 سر به  ناهید برای پنهان ساختن حزنی که نگؤهش را تیره می ساخت، 

جرات نمی کرد به او بگویدکه این باغ به فروش رفته و آنچه که بر ایشان باقی مانده، فقط همان ساختمان کوچک و . زیو افکند 

دیر یا . می شنید ،بهتر بود ایوان جلوی آن است، اما چاره ای به ؼیر از بیان حقیقت نداشت، اگر نسترن آن را از زبان مادر خود 

به جان درختان باغ باصفایشان می افتاد ودرست همانند همان اتومبیلی که پای نسترن را شکشست و . با بلدوزرزود مالک جدید 

گلهای امید و آرزوی او را در قلبش از ریشه کند، گلهای خوش عطر و بو و درختان پر میوه را از ریشه کند و حسرتی به 

 .حسرتهایش می افزود

کلمه ی افسوس که بر زبانش أمد، بالحنی حاکی از .ود که از به زبان آوردن آن هراس داشتحزن نگاه مادر بیانگر حقیقتی ب 

  :نگرانی پرسید

 می کنم هر بد تر شده؟  چی شده مامان، چرا ساکتی، یعنی اوضاع از آنچه که من فکر  - 

  :به ناچار زبان به سخن گشود وگفت 

  .عالقه داشتیم، ناچار به فروش أن شدیم به این باغ خیلی ولی من و پدرت با وجود این که . متاسفم عزیزم - 

  :چوبدستی از دستش رها شد و به زمین افتاد و زاری کنان پرسید 

 اخر چرا، برای چه؟ پس بعد از این کجا باید زندگی کنیم؟  - 

  .نه ساختمان آن را. ما فقط باغ را فروخته ایم - 

  .گرفتید شما چهار دیواری زندگی را هم از من - 

 خرج مداوای توکمرشکن . راه دیگروی نداشتیم. مجبور بودیم عزیزم - 

خودت که از وضع او . بود، از یک طرؾ هزینه ی عمل جراحی و از طرؾ دیگر هزینه و بیمارستان کمر پدرت را شکست 

  .کند ناچار شدیم این کار را بکنیم وقتی می خواستند عملت . خبرداری

 وقت قرار است این باغ را از ما بگیرند؟  حاال چه . ه شما همه چیز خود را از دست بدهیدمن باعث شدم ک - 

باغ و درختانس .برای ما سالمتی تو بیشتر از این . فکر می کنم هفته دیگر درختهایش را بکنند و اینجا را آماده ی ساخت کنند -

  .ارزش دارد

  .ان شودحیؾ است که این باغ ویر. آخر حیؾ است مامان - 

. سر به گریبانش فرو برد، به روی پله نشست و زار زار گریست. دیگر با تار شکسته ی دل نسترن هیچ آهنگی نمیشد نواخت

 :زیر لب نالید. های یاس و اقاقی عطر و بوئی نداشتؼنچه های گل سرخ دیگر شکفته نمیشد و گل

آخر چرا تاوان اشتباه او را پدر ومادر من باید . و راننده بی وجدانش  نقره ای" ب ام و" لعنت به آن ماشین. لعنت به آن بلدورز -

 .پس بدهند

 فصل هجدهن

 

مْػاثَ ًَ رـات پل ػاػى صلوَ ی ًبهقػی مِیل ثَ یگبًَ ؿا ػاىت ّ ًَ رـات ثیبى اى ؿا ثَ 

 .تـریش ػاػ ثَ ػّؿ اف چين اّ اى ؿا ػؿ رؼجَ رْاُـات عْػ پٌِبى مبفػ. ُونـه

ُؼف فًؼگی اه ػؿ مـ پیچ مـًْىت . ُوبیْى ثَ هٌقل اًِب ؿكت ّ اهؼ هیکـػمِیل ػؿ ؿیبة 

ؿینوبًی ىؼ ّ ثَ ػّؿ هلجو گـٍ عْؿػ ّ اکٌْى ؿّفُبی ػوـ ثی ُؼف ّ هوَْػ مپـی هی ىؼ 

ُلتَ ای چٌؼثبؿ ثـای ؿكتي ثَ هٌقل مْػاثَ اف رلْی عبًَ ی ًنتـى هی گؾىت ّ ثَ ػعتـی هی .

ػلو هی . ػ ثبػج ىؼٍ ثْػ ُوَ ی اهیؼُبی فًؼگی عْػ ؿا اف ػمت ثؼُؼاًؼیيیؼ کَ اّ ثب اىتجبٍ عْ

ؿّف ّ ىت ایي رولَ ؿا ثب عْػ تکـاؿ هی کـػ . عْامت ثـای رجـاى آى عطب ،کبؿی اف ػمتو ثـ هی اهؼ
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 .کَ چطْؿ هیيْػ رجـاى کـػ ّ ثَ ػًجبل پبمظ آى هی گيت

ىبیؼ اگـ . ّ ػؿ هوبثل هٌقل ًنتـى صیـت کـػچٌؼ ُلتَ ثؼؼ اف اعـیي هالهبت ثب اهبی مـاثی ،اف ػیؼى ا

ػؿ ربی ػیگـی ثَ ؿیـ اف اًزب ثب ّی ؿّثـّ هی ىؼ ،ثـای پـُیق اف ایي ػیؼاؿ ، ثی اػتٌب هیگؾىت ّثَ ؿا 

ٍ عْػ اػاهَ هیؼاػ،اهب کٌزکبّی ثـای ػاًنتي ایي صْْؿ ثبػج ىؼ کَ ثبینتؼ ّ ًظـ اى هـػ ؿا ثَ مْی 

 .عْػ رلت کٌؼ

 . ثیمالم اهبی مـا-

 :ثَ ىٌیؼى امن عْػ ثَ ٓـف ٍبصت ٍؼا ثـگيت ّ لجغٌؼی ثَ لت اّؿػّ گلت

 صبلتبى چطْؿ امت؟. مالم اهبی هِبرـ ،كکـ ًویکـػم ػّثبؿٍ ُوؼیگـ ؿا ثجیٌین-

 ىوب چطْؿیؼ؟ کبؿ تبفٍ ای ىـّع کـػٍ ایؼ؟.هي ثؼًینتن -

 .ٌُْف ًَ، ّلی ىبیؼ ثَ فّػی ىـّع کٌن-

 ىوب ایٌزب چَ کبؿ هیکٌیؼ؟-

 .اهبی ػاّػی ایي هلک ؿا عـیؼٍ ّ اصتوبل ػاؿػ ًظبؿت ثـ مبعت آى ثَ ػِؼٍ ی هي ثبىؼ-

 :افىٌیؼى ایي رولَ یکَ عْؿػ ّ ثب تؼزت پـمیؼ

 ُیچ هی ػاًیؼ ایٌزب هٌقل چَ کنی امت؟-

 .ًَ ، ًویؼاًن، چْى ایي اّلیي ثبؿ امت کَ اهؼٍ ام ثبؽ ؿا ثجیٌن -

یؼٌی ُوبى ػعتـی .ایٌزب عبًَ ی ًنتـى امت. ی ػاؿػعیلی ػزیت امت مـًْىت چَ ثبفی ُبی-

 .کَ عبٓـٍ ی تَبػف اّ چٌؼ هبٍ توبم کبثْك ًیوَ ىجِبی ىوب ثْػ

 :ثَ ػؿ تکیَ ػاػ ّ ثب لضٌی کَ صبکی اف ًبثبّؿی ثْػ گلت

اهبی ػاّػی ثَ هي گلت کَ ٍبصت ایي ثبؽ ثَ عبٓـ هؼاّای پبی ػلیل ػعتـه ،ًبچبؿ ! ػزت تَبػكی-

هبیلیؼ ىوب ثب هي ثیبییؼ .ثبیؼ ُوبى هْهغ هی كِویؼم کَ هٌظْؿه چَ کنی امت. ىؼٍ ثَ كـّه آى

 ػاعل ثبؽ ؿا ثجیٌیؼ ّ ىبیؼ ُن ًنتـى ؿا؟

 .اگـ هبًؼی ًؼاىتَ ثبىؼ، هی این-

 .اًِب عبًَ ی ػؿعتی ؿا ثَ عبٓـ ثیوبؿی پؼؿ كـّعتَ ثْػًؼ ّ ایي ثبؽ ؿا ثَ عبٓـ هؼاّای ًنتـى

اگـ ّاؿػ صیبٓ هیيؼ، ىبیؼ ًنتـى ؿا هیؼیؼ ،ّلی .كيبؿ ػؾاة ّرؼاى مٌگیي تـثبؿ گٌبٍ مٌگیي ثْػ ّ 

 .چطْؿ هی تْاًنت ثَ ػیؼگبى ػعتـی ثٌگـػ کَ ُوَ ی اًچَ ؿا کَ ػاىت اف اّ گـكتَ ثْػ

ًنتـى ػؿعت ثیؼ کٌِنبلی ؿا مبیجبى مبعتَ ّ ػؿ . ًیکْ ػؿ ؿا ثَ ؿّیيبى گيْػ ّ ػّاى ػّاى ػّؿ ىؼ 

اّ اف ُوَ ی کنبًی کَ ثَ اى ثبؽ ؿكت ّ اهؼ هی کـػًؼ، ثؼه هی . وکت ًينتَ ثْػفیـ اى ثَ ؿّی ًی

اهؼ، ّ تَْؿه ایي ثْػ کَ اًِب ثَ ایي هَؼ ثَ اًزب هی ایٌؼ تب اًچَ ؿا ٌُْف ثْی فًؼگی ؿا ثَ هيبهو 

 .هی ؿمبًؼ اف ّی ثگیـًؼ

بل ّ پـ فػ ّ ثَ ؿّی مِیل اف ػّؿ ثَ چين ًنتـى ػاىت ّ ػلو چْى پـًؼٍ ای کَ ػؿ ُوبى لضظَ ث

 .ػؿعت ثیؼ ًينت ،ػؿ میٌَ ثبل ّ پـ هیقػ

مـاثی ػؿمت ُوبًٌؼ ىت ثـكی کَ ثَ هضِ ػیؼى آى ػعتـ، فیجبیی اه ؿا تضنیي کـػٍ ثْػ، ثَ 

ثَ ػؿمتی ًوی ػاًنت ًنتـى ثب ػیؼى اًؼّ چَ ػکل الولی ًيبى . تضنیي فیجبیی اه پـػاعت

ا ثی عجـ ثْػ ، اهب اف ًوو عْػ ثَ عبٓـ کْتبُی ػؿ ُوـاُی اّ اف ًوو مِیل ػؿ اى هبرـ. عْاُؼ ػاػ

 .ثب ّی اصنبك ىـهنبؿی هیکـػ ّ اًتظبؿ ػاىت هْؿػ هالهت ّاهغ ىْػ

مـاثی  .ًنتـى چين ثَ ػّ هـػی کَ ػاىتٌؼ ثَ اًنْ هی آهؼًؼ ػّعت ّ ػکل الؼولی ًيبى ًؼاػ

ثَ ُویي رِت هتـ كلقی ؿا کَ ػؿ .  تَوین گـكت اثتؼا ثی اى کَ عْػ ؿا هؼـكی کٌؼ ثب اّ مغي گْیؼ

 :ػمت ػاىت ثبف کـػ ّ گلت

 مالم عبًن،اربفٍ هی ػُیؼ ثبؽ ؿا هتـ کٌن؟-

 :ًنتـى ثی اػتٌب ىبًَ ثبال اكکٌؼ ّ پبمظ ػاػ

ُـ ؿّف اكـاػ هغتلق ثَ ایٌزب هی ایٌؼ، ایي ثبؽ ؿا هتـ هی کٌٌؼ ّ هی ؿًّؼ ُیچ کؼام ُن اف اًِب اربفٍ -

 .ًوی گیـًؼ

 .اًِب ثْئی اف اػاة هؼبىـت ًجـػٍ اًؼالثؼ  -

 :مِیل چٌؼ هؼهی ثَ اًنْ ثـػاىت ّ عْػ ؿا هتؼزت ًيبى ػاػ ّ گلت

 .مالم عبًن ٍجْؿی اًتظبؿ ًؼاىتن ىوب ؿا ایٌزب ثجیٌن-
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 :ًگبٍ مـػ ّ عبلی اف اصنبك عْػ ؿا ثَ ٍْؿت مـػی کَ ًبم اّ ؿا ثـ فثبى ؿاًؼ ػّعت ّ گلت

 ؟ػزت ىوب ایٌزب چکبؿ هی کٌیؼ

 .ثَ ُوـاٍ اهبی مـاثی ایٌزب اهؼٍ ام-

 :فیـ لت تکـاؿ کـػ

 .اهبی مـاثی ایيبى ؿا ثَ رب ًوی اّؿم-

ایيبى ُوبى اهبیی ُنتٌؼ کَ ػؿ اى ىت ثـكی اف اتْهجیل ُبی ؿُگؾؿ ثـای ؿمبًؼى ىوب ثَ -

 .ثیوبؿمتبى توبّبی کوک کـػًؼ

 :ایي ثبؿ مـ ثـگـػاًؼ ّ ثَ اهبی مـاثی عیـٍ ىؼ ّ گلت

ثؼْی ُب اف کبُی . پل ایي ىوب ثْػیؼ کَ اى ىت ،ثَ عیبل عْػتبى ثَ یبؿی ام ىتبكتیؼ!تػز-

هي اى ىت اف ىوب اًتظبؿ کوک . ،کُْی هی مبفًؼ ّ کبؿ کْچک عْػ ؿا ثقؿگ ًيبى هی ػٌُؼ

 .ثیيتـی ػاىتن

ّلی هي ثَ ػالیلی کَ كؤ ثـای عْػم هبثل ػؿک امت ًتْاًنتن تب ثیوبؿمتبى . صن ثب ىوبمت-

 .ُوـاُتبى ثیبین

ُـکل ػؿ هوبثل ّرؼاى گٌبُکبؿه ،هَؼ .عْػتبى ؿا ًبؿاصت ًکٌیؼ ،ىوب چیقی ثَ هي ثؼُکبؿ ًینتیؼ -

اًچَ کَ ثَ مـم اهؼٍ مـًْىتن . تجـئَ ی عْػ ؿا ػاؿػ ّ گـًَ لقّهی ًؼاؿػ ُیچ تّْیضی ثَ هي ثؼُیؼ

ىوب کَ اى هتـ ؿا . تبػ ، اكتبػٍ ثْػثْػ، چَ کوکن هی کـػیؼ ،چَ ًویکـػیؼ، اى اتلبهی کَ ًجبیؼ هی اك

ثَ ػمت گـكتَ ایؼ چَ عیبلی ػاؿیؼ ؟ چطْؿ ػلتبى هی ایؼ ػؿعتبى ّ گلِبی فیجبی ایي ثبؽ ؿا ػؿ هوبثل 

ایٌکبؿ ػؿمت هبًٌؼ ایي امت کَ هقػّؿ . ػمتوقػی کَ هیگیـیؼ اف ؿیيَ هطغ کٌیؼ ّ ثَ ػّؿ ثیبًؼافیؼ

ى ایي ػؿعتِب ّ گلِب ُن ربى ػاؿًؼ ّ ثب ػطـ ّ ثْ ّ .چ .کنی ىؼٍ ثبىیؼ ثـای گـكتي ربى اًنبًِب

اى کنی کَ ؿیيَ صـکت ؿا ػؿ پبی هي . صـکت ىبعَ ُبیيبى ثَ ُوـاٍ ًنین ثب هب مغي هی گْیٌؼ

 .هطغ کـػ ، ثبػج ثبًی هـگ ایي ػؿعتبى امت

ْامت هبلک ًَّ ػؿ رـیبى كـّه ایي ثبؽ ّ كؤ ثَ ػؿع. هي ًَ ػؿ رـیبى اى تَبػف گٌبُی ػاىتَ ام -

ٌُْف ُن هؼلْم ًینت ثتْاًین ثب ُن کٌبؿ  .اى اهؼٍ ام کَ هلک ؿا ثجیٌن ّ هیوت مبعت ؿا ثـاّؿػ کٌن

 .ثیبیین چْى تب اًزبیی کَ ىٌیؼم ثب اهبی ػاّػی ثَ ؿاصتی ًویيْػ کٌبؿ اهؼ

 .عؼا ُیچکل ًتْاًؼ ثب اّ کٌبؿ اهؼ-

 .فهیي ؿا ثنبفػ كـهی ًوی کٌؼ چَ کنی ثبمؼ ،ثبالعـٍ یک ًلـ ثبیؼ ایي-

ُـکل ػؿعتبى اى ؿا اف ؿیيَ هطغ . ایٌزب كؤ یک فهیي ثبیـ ّ ثی اة ّ ػلق ًینت، یک ثبؽ امت-

 .کٌؼ؛ ػؿمت هبًٌؼ ایي امت کَ هـػم یک ىِـ ؿا هتل ػبم کـػٍ امت

 .ایي تيجیَ ػؿمتی ًینت-

کَ ثـای اّلیي ثبؿ یبػتبى هی ایؼ اهبی هِبرـ،ؿّفی . ثـای اًِبئی کَ اصنبك ًؼاؿًؼ، ػؿمت ًینت-

ػؿمت ًوی ػاًن اى ؿّف اصنبمن ؿا ػؿک کـػیؼ یب . ثؼؼ اف ػولن اف عبًَ ثیـّى اهؼم، ىوب هـا ػیؼیؼ

ًَ،ّلی اف اى ثَ ثؼؼ ثب عْػم ػِؼ کـػم کَ ثؼؼ اف ایي فًؼگی اهن كؤ هضؼّػ ثَ ایي ثبؽ ثبىؼ ّ اتلبهب 

اى ثی . ػولِبی رـاصی هي ثَ كـّه ؿكتَُوبى ؿّف ثْػ کَ كِویؼم ایي هلک ثَ عبٓـ تبهیي هغبؿد 

ثبػج ىؼ کَ صتی اعـیي ػلغْىی ام ؿا ػؿ فًؼگی اف ػمت . اًَبف ثب اى ثالئی کَ ثَ مـم اّؿػ 

هي ػؿ ػّهیي مبل افػّاد پؼؿ ّ هبػؿم ػؿ كَل ییالم ػؿ ُویي رب هتْلؼ ىؼٍ ام، ػؿ ّاهغ ایٌزب . ثؼُن 

ثب ُـ ًنین ثَ ًْافىن هی . ي مغي هی گلتٌؼاف ُوبى کْػکی ػؿعتبًو ثب ه. فاػگبٍ هي امت

پـػاعتٌؼ ّ ثب ُـ ْٓكبى ، عين عْػ ؿا اىکبؿ هی مبعتٌؼ، هي ُـ فهنتبى ّ ثِبؿ ؿا ثَ اهیؼ ؿمیؼى 

ّهتی ػؿ . تبثنتبى ّ کْچ ثَ ایي هکبى مپـی هی کـػم ّ صبال ُـ چِبؿ كَل ؿا ثَ ایي ثبؽ ػلغْىن

ػیْاؿه ، ػؿمت هبًٌؼ فًؼگی ام ػؿ پيت اى هضجْك ایٌزب مبعتوبى ثيْػ ، عبًَ ی هب ػؿ پيت 

 .اى ّهت هي ػؿ چِبؿ ٓـف عْػ كؤ ػیْاؿ ؿا عْاُن ػیؼ، ػیْاؿی ثَ ثلٌؼای اموبى فًؼگی ام. هیيْػ

ایي رولَ ثْی یبك ّ ًباهیؼی ؿا هیؼُؼ ثـای ثبال ؿكتي اف ُـ ثلٌؼی هوکي امت اًنبى چٌؼیي ثبؿ ثَ -

 .ي لـقه اف اػاهَ ی ؿاٍ ُـاك ػاىتَ ثبىیؼىوب ًجبیؼ ثب اّلی. فهیي ثغْؿػ

 .ایي كؤ یک لـقه ًینت،فهیي عْؿػًی امت کَ پبی ثبال ؿكتي ؿا اف هي گـكتَ امت-

مبلِبمت کَ ثَ عبٓـ اىتجبٍ فًؼگی ؿا ثَ عْػ ّ آـاكیبًن مغت گـكتَ ام ّ ٌُْف ُن ثَ هزبفات -

ؼم، ایي ثْػ کَ ػؿ رْاًی ػؿ احـ ػلت ایٌکَ اى ىت ثب ىوب مْاؿ هبىیي ًي. عْػ اػاهَ هیؼُن
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مـػت فیبػ ثبػج هـگ یک ٓلل ثی گٌبٍ ىؼم،گـچَ ثالكبٍلَ اینتبػم ّ اّ ؿا ثَ ثیوبؿمتبى ؿمبًؼم، 

ثـای ُویي امت کَ ٌُْف اف مْاؿ . اا ًتْاًنتن فًؼگی ؿا کَ اف اى ثچَ گـكتَ ثْػم، ثَ اّ ثـگـػاًن 

بًْاػٍ اى ثچَ اف ُنتی مبهٔ ىؼم ّ هؼتِب هي ثـای رلت ؿّبیت ع. ىؼى ثَ هبىیي ُـاك ػاؿم

 .ْٓل کيیؼ تب تْاًنبم ثَ فًؼگی ام مـّمبهبى ثؼُن

ىوب تبّاى اى عطب ؿا پـػاعتَ ایؼ ّ اگـ ػؿ احـ یک اىتجبٍ هـتکت هتل ىؼٍ ایؼ، الاهل تـمْ ّ ثقػل -

ىت اى ٓلل مـًْ. ًجْػیؼ ّ ىِبهت اى ؿا ػاىتیؼ کَ ػؿ هضل صبػحَ ثبینتیؼ ّ ثَ هَؼّم کوک کٌیؼ

ّلی اگـ ؿُبیو هی کـػیؼ ّ هی ؿكتیؼ، . ُن چْى هي اف هجل ؿهن عْؿػٍ ثْػ ّ ػیگـ ػوـه ثَ ػًیب ًجْػ

ُیچ ّهت ًوی تْاًنتیؼ عْػ ؿا ثَ عبٓـ اى اىتجبٍ ثجغيیؼ، ُوبى ْٓؿ کَ هي كکـ ًوی کٌن اى 

کَ فثبى ّرؼاًو ػؿ هگـ ایٌ. کنی ُن کَ اى ثال ؿا ثَ مـم اّؿػ، ُیچ ّهت ثتْاًؼ عْػ ؿا ثجغيؼ 

 .ؿمبًؼى ٍؼای عْػ ثَ گْه اّ الل ىؼٍ ثبىؼ

ىوب كکـ هی کٌیؼ اگـ ّرؼاى اى هنت اف عؼا ثی عجـ ثؼؼ اف ایٌکَ هنتی اف مـه پـیؼ ، ثیؼاؿ ىؼٍ -

 .ثبىؼ،چطْؿ ثبیؼ عطبی عْػ ؿا رجـاى کٌؼ

 :اٍ مـػی افمیٌَ ثیـّى کيیؼ ّ مـ ؿا ثَ ػالهت یبك تکبى ػاػ ّ گلت

ة ایي مْال ثبیؼ عٌؼیؼ، اهب اكنْك کَ هؼتِبمت لجِبی هي ثـای عٌؼیؼى اف ُن ثبف ًيؼٍ ػؿ رْا-

ًَ هي ثب پبی ػلیلن هی تْاًن اف ثلٌؼی ثبال ثـّم ّ ًَ ثب ثبؿ . امت، ًَ عٌؼٍ ىبػی ّ ًَ عٌؼٍ تونغـ

یکی اف  ػیگـ ثـای رجـاى عیلی ػیـ ىؼٍ، فهبًی کَ ػؿ احـ ثیوبؿی ًبچبؿ ثَ كـّه. مٌگیي گٌبٍ عْػ

عبًَ ُبیيبى ىؼ، تـریش ػاػ هٌقل عیبثبى ػؿعتی ؿا ثلـّىؼ ّ ایي ثبؽ ؿا ًگَ ػاؿػ ّ صبال ثَ عبٓـ 

اعـ چـا اّ ثبیؼ ثَ عبٓـ عطبی یک . ُقیٌَ ی مٌگیي ػول رـاصی پبین، ًبچبؿ ثَ كـّه ایي هلک ىؼٍ

ثـای چَ ایٌطْؿ ثَ هي  چـا؟. هنت اف عؼا ثی عجـ اف ُنتی مبهٔ ىْػ ّ تبّاى اىتجبٍ اّ ؿا پل ػُؼ

 ثَ ًظـ ىوب ػؿ ایي ػًیب اًَبف ؿا ثَ چَ ًَجتی تونین کـػٍ اًؼ؟ .عیـٍ ىؼٍ ایؼ اهبی هِبرـ

ػؿمت امت کَ اّ فًؼگی ایي ػعتـ ؿا فیـّ ؿّ کـػٍ . اصنبك ػؿًّی مِیل ػؿ ًگبُو اىکبؿ ًجْػ

 .ثْػ، اهب ثَ ًبثنبهبًی ّ اىلتگی فًؼگی عْػه ُن ػمت کوی اف ّی ًؼاىت

مِیل ثـای هزبفات یک اىتجبٍ ثَ هلغ ّ هوغ اصنبك پـػاعتَ ثْػ ّ اکٌْى ثب ػلی عبلی اف ُـ 

ًنتـى هٌتظـ پبمظ ًيؼ ّ ؿّ ثَ . اصنبك، ثب تـکَ ی ىـهنبؿی ،گًَْ ُبیو ؿا گلگْى هی مبعت

 : اهبی مـاثی کـػ ّ پـمیؼ

 ًیبهؼٍ ایؼ؟پل چـا ثبؽ ؿا هتـ ًوی کٌیؼ؟ هگـ ىوب ثـای اًؼافٍ گیـی اى ایٌزب -

 :ثؼّى لضظَ ای هؼطلی پبمظ ػاػ

 .چْى اف ایٌکبؿ هٌَـف ىؼٍ ام ّ ػیگـ عیبل ًؼاؿم اى ؿا هجْل کٌن-

 :ًنتـى ثب لضي تونغـ الْػی گلت

 چـا؟كؤ چْى ًوی عْاُیؼ ػل یک ػعتـ ػلیل ؿا ثيکٌیؼ؟-

ػم یک ىِـ امت ًَ، كؤ چْى ىوب ثَ هي گلتیؼ کَ هتل ػبم ایي ػؿعتبى ػؿمت هبًٌؼ هتل ػبم هـ-

 .،ایي کبؿ اف ػِؼٍ ی هي ثـ ًوی ایؼ

 فصل نىزدهن

 

مِیل اگـ فثبى ثَ مغي هی گيْػ، ُقاؿاى صـف ثـای گلتي ػاىت، اهب ػؿ اى لضظَ ػؿ هوبثل ًنتـى 

اًچَ کَ ػؿ هلجو هی گؾىت ّ كکـی کَ ػؿ مـ ػاىت، صتی ثـای عْػ اّ . فثبًو اف ثیبى هبٍـ ثْػ

ی عؼاصبكظی ثؼّى ُیچ پنًْؼ ّ پیيًْؼی ثـ فثبًو ربؿی ىؼ ّ ثَ  کلوَ. ُن هبثل ػؿک ًجْػ 

 .ُوـاٍ اهبی مـاثی اف هیبى ػؿعتبى گؾىت ّ اف ػؿ ثیـّى ؿكت

ؿّف گبؿ چَ ثبفیِب ػاؿػ ثَ هْل ىبػـ چـط ! ػزت صکبیتی"مـاثی ػؿ صبلی کَ فیـ لت تکـاؿ هی کـػ 

م ثـ هی ػاىت کَ اًگبؿ هی عْامت ُـچَ اًچٌبى ثَ مـع هؼ" ثبفیگـ اف ایي ثبفیچَ ُب ثنیبؿ ػاؿػ

مِیل ػؿ ظبُـ اؿام ّ ثی تلبّت . کَ ُیزبى فػٍ ّ ًبؿام ثْػ .ثـعالف اّ. فّػتـ اف اى ًوطَ ی ػّؿ ىْػ 

 .ثَ ًظـ هیـمیؼ

 :ثَ هیؼاى تزـیو کَ ؿمیؼًؼ، مـاثی اینتبػ ّ گلت

 هي ثَ ٓـف ػفاىیت هی ؿّم، ىوب کزب هی عْاُیؼ ثـّیؼ؟-
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 :ؿا ىکنت ّ ثَ ٓـف پل تزـیو اىبؿٍ کـػ ّ گلت مِیل هلل مکْت

 .هي اف ایي ٓـف هیـّم-

 :مپل هکج کـػ تب ىِبهت الفم ؿا ثـای ثیبى اًچَ کَ هی عْامت ثپـمؼ ثَ ػمت ثیبّؿػ ّ گلت

 ىوب هیؼاًیؼ کزب هی تْاًن اهبی ػاّػی ؿا پیؼا کٌن؟-

 :ثب تؼزت پـمیؼ

یؼ کبؿی ؿا کَ هي صبّـ ثَ اًزبم اى ًيؼم، ىوب اًزبم ثب اهبی ػاّػی چَ کبؿ ػاؿیؼ؟ ًکٌؼ هیی عْاُ-

 .ثؼُیؼ

 هٌظْؿتبى چَ کبؿی امت؟-

 ّیـاى کـػى اى ثبؽ ثبی مبعتي عبًَ؟-

ثلکَ هی عْاُن اى ؿا ثغـم ّ ًگؾاؿم ػیگـ کنی ثَ كکـ .هي ایي عیبل ؿا ًؼاؿم. ىوب اىتجبٍ هی کٌیؼ-

 .ًنتـى امت، ثبىؼ ػؿّی اًچَ کَ ّیـاًی اى ثبػج ّیـاًی عبًَ ی اؿفُّبی

. رولَ ای کَ ثی اعتیبؿ ّ ثی اًؼیيَ ثـ فثبى مِیل ربؿی ىؼ، مـاثی ؿا ثـ ربی هیغکْة کـػ

لجغٌؼی کَ ثـ لت اّؿػ، ًيبًَ ی اى ثْػ کَ ثبالعـٍ ًوطَ ای اثِبهی کَ ػؿ ایي هبرـا ّرْػ ػاىت ، 

 :ثب لضي کٌبیَ اهیقی گلت ىتبة عْػ ؿا ثـای ؿكتي ثَ عبًَ اف یبػ ثـػ ّ. ثـای اّ ؿّىي ىؼٍ امت

ًکٌؼ هٌظْؿتبى ایي امت کَ هی عْاُیؼ اى ؿا ثغـیؼ ّ ثَ ًنتـى ُؼیَ کٌیؼ؟ اعـ چـا؟ اى ًیـّئی کَ -

ىوب ؿا ّاػاؿ ثَ ایي کبؿ هی کٌؼ ، ًوی تْاًؼ كؤ یک ػلنْفی ّ یب اًنبى ػّمتی ّ عیـ عْاُی 

هی کٌیؼ ّ ثـای ؿُبئی عْػ اف ثبؿ ایي ْٓؿ ثَ ًظـ هی ؿمؼ کَ ىوب ثَ ىؼت اصنبك گٌبٍ . ثبىؼ

گٌبُی کَ ثَ ػّه ػاؿیؼ صبّـیؼ عْػ ؿا ثَ اة ّ اتو ثقًیؼ، اهب اًچَ کَ اى ىت هی تْاًنتیؼ ثَ 

ًنتـى ثجغيیؼ ، گـچَ كؤ ؽؿٍ ای ثْػ اف اًچَ کَ اکٌْى هَؼ ثغيیؼى اى ؿا ػاؿیؼ، ىبییؼ اف ثبؿ 

الى هی عْاُیؼ ثکٌیؼ ػؿمت هبًٌؼ اى گٌبُتبى هی کبمت ّ مجک تـ هی ىؼیؼ، ّلی کبؿی کَ ا

 .امت کَ فثبى ثَ اػتـاف ثگيبییؼ

صبال ثَ هي هی . هي هـتکت عطب ًيؼٍ ام ّ هَؼم كؤ عیـ عْاُی امت. ىوب اىتجبٍ هی کٌیؼ-

 گْئیؼ کزب هی تْاًن اهبی ػاّػی ؿا پیؼا کٌن یب ًَ؟

هي ثَ ایي . ف عیبثبى امت پیؼا کٌیؼاهبی اػّػی ؿا هی تْاًیؼ اف ٓـین ثٌگبٍ هؼبهالت هلکی کَ اى ٓـ-

اٍل هؼتوؼ ًینتن کَ ُویيَ كـٍتی ثـای رجـاى ُنت ّ ثـػکل اػتوبػ ػاؿم کَ یک عطب ّ یک 

ُوَ چیق . لـقه هوکي امت فًؼگی اًنبى ؿا فیـ ّ ؿّ کٌؼ ّ ُیچ ّهت كـٍتی ثـای رجـاى اى ًجبىؼ

 .ؿا ثب پْل ًوی ىْػ عـیؼ اهبی هِزـ

 .عؼاصبكع. ب ثَ هي ثگْییؼ ، عْػم اى ؿا هی ػاًنالفم ًینت ایي ؿا ىو-

 :مِیل اینتبػ ّ ثب لضي تضکن اهیقی گلت. مـاثی پبمظ عؼاصبكظی ؿا ًؼاػ ّ ػؿ کٌبؿ اّ ثَ ؿاٍ اكتبػ 

پـمیؼم عیبل ػاؿیؼ ّهتی اى ثبؽ ؿا عـیؼیؼ، ثَ . هیؼاى ّلی ىوب مْال هی کٌیؼ ّ پبمظ ًوی ػُیؼ-

 ؼ؟چَ ػٌْاى اى ؿا ثَ ًنتـى ثؼُی

هي رْاة ػاػم ىوب اى ؿا ًيٌیؼیؼ هي ًوی عْاُن چیقی ثَ کنی ُؼیَ ثؼُن، ثلکَ عیبل ػاؿم اى -

 ىٌیؼیؼ چَ گلتن؟. ؿا ثـای عْػم ثغـم ّ ثگؾاؿم ثَ ُویي ىکل ثبهی ثوبًؼ

 :ایي ثبؿ ػمت اف موبرت ثـػاىت ّ گلت

ؿاٍ . ُوؼیگـ ؿا عْاُین ػیؼ الفم ًینت اف ىوب ثپـمن کزب هی تْاًن پیؼایتبى کٌن، چْى هطوئٌن ثبف-

فًؼگی هب ػّ عٔ هْافی ًیل، ثلکَ ػّ عٔ پـ پیچ ّ عن امت کَ ػؿ پیچ ّ عوِبیو ُویيَ ًوطَ ای 

 .ثـای تالهی ُنت، عؼاصبكع

اى هؼؿ ثـای ؿكتي ثَ اى ٓـف عیبثبى ّ كـاؿ اف تیـؿك اهبی مـاثی ػزلَ ػاىت کَ ثی هِبثب ثَ ّمٔ 

چـعِبی اتْثْمی کَ ػؿمت ػؿ رلْی پبی اّ هتْهق ىؼ ، ثَ گْه  اثتؼا ٍؼای تـهق. عیبثبى پـیؼ

 :ؿمیؼ ّ مپل ٍؼای عيوگیي ؿاًٌؼٍ ی اى کَ ثب لضي تٌؼ ّ تُْیي اهیقی كـیبػ کيیؼ

هگَ رًْت میـ ىؼی رّْى، چیقی ًوًْؼٍ ثْػ عْػتْ ثَ کيتي ثؼی ّ هب ؿّ تْ ػؿػمـ ثٌؼافی ، اگَ -

 .گَ ای صْالَ کٌَعیبل عْػکيی ػاؿی، عؼا ؿّفی تْ ربی ػی

صٍْلَ اینتبػى ّ رـّثضج ثب اى هـػ ؿا ًؼاىت ، ىکی ًجْػ کَ اکٌْى ػیگـ اّ پی ثَ ؿاف ًِلتَ ثـػٍ ّ 

 .یویي صبٍل کـػٍ کَ مِیل ُوبى ًبهـػی امت کَ اف هضل صبػحَ گـیغتَ امت

 :پنـ ثچَ ای کَ كبل صبكع هی كـّعت ثی تْچَ ثَ صبل پـیيبى ّی مـ ؿاُو ؿا گـت ّ گلت
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 .تـّعؼا یَ كبل اف هي ثغـیي-

ایٌجبؿ ثَ ًظـه . ؿاُی کَ ُویيَ ثب تبًی ٓی هیکـػ . ػمتو ؿا کٌبؿ فػ ّ ثَ ؿاٍ عْػ اػاهَ ػاػ

 .ْٓالًی ّ پبیبى پؾیـ هی اهؼ

هجل اف ایٌکَ اف ؿهْبى ثپـمؼ کَ پؼؿه هٌقل امت یب ًَ، ٍؼای ثْم اتْهجیل اّ . ثبلغـٍ ثَ عبًَ ؿمیؼ

گلی کَ ثؼؼ اف هبرـای . تبػ ّ هٌتظـ ىؼ تب ًَیـ هبىیي ؿا پبؿک کٌؼ ّ پیبػٍ ىْػُوبًزب این. ؿا ىٌیؼ

تَبػف ، ُـ ّهت مِیل اف عبًَ ثیـّى هیـكت، ثب ًگـاًی ّ اّطـاة ػؿ اًتظبؿ ثبفگيت اّ لضظَ 

 :ىوبؿی هی کـػ، ثَ هضِ ػیؼًو پـمیؼ

 کزب ؿكتَ ثْػ؟-

 ثَ هٌقل مْػاثَ-

 :مپل عطبة ثَ پؼؿ گلت

 .ب ىوب ٍضجت کٌن پؼؿهیغْاُن ث-

 چی ىؼٍ چـا ًلل ًلل هی فًی؟-

 .ثـای ایٌکَ توبم ؿاٍ ؿا ػّیؼم-

 چـا هگـ ثـای ؿمیؼى ثَ عبًَ ػزلَ ػاىتی؟-

 .اًوؼؿ ػزلَ ػاىتن کَ چیقی ًوبًؼٍ ثْػ فیـ هبىیي ثـّم-

 :گلی ثب لضٌی کَ صبکی اف ًگـاًی ثْػ پـمیؼ

 ّاٍ عؼا هـگن ثؼُؼ، چـا؟-

تب ُوَ ی رـیبى ؿا ًگْین ًوی تْاًن اًچَ ؿا کَ ثیبى اى ُؼف هي امت ثب . کٌن ثبیؼ اف اّل ىـّع -

 .ّهت ػاؿیؼ ثَ صـكِبین گْه کٌیؼ. ىوب ػؿ هیبى ثگؾاؿم

 :ًَیـ پـمیؼ

 ًویتْاًی ٍجـ کٌی تب لجبمن ؿا ػُْ کٌن؟-

 :گلی ُیزبى فػٍ ؿّی ٌٍؼلی ًينت ّ گوت

 چَ عجـ ىؼٍ ثگْ مِیل ربى؟. ي ًؼاؿماگـ تْ ٍجـ ػاؿی ه. ثگؾاؿ فّػتـ صـكو ؿا ثقًؼ -

 :مِیل ثـای ثیبى هوَْػ ثی تبة ثْػ ّ گلت

 .مـ ؿاٍ ثـگيت اف هٌقل مْػاثَ ثَ عبًَ ی ًنتـى ؿكتَ ثْػم-

 .ثـای چَ؟ ُیچ هؼلْم ُنت تْ چَ کبؿ هی کٌی پنـ!عبًَ ی ًنتـى-

اهبی مـاثی ػاىت ثَ هٌقل ثبّؿ کٌیؼ اف هجل ثـًبهَ ؿیقی ًيؼٍ ثْػ ّ کبهال اتلبهی پیو اهؼ، ّهتی -

 .اًِب هی ؿكت کَ ثبؽ ؿا هتـ کٌؼ، هٌِن ُوـاُو ؿكتن

اّ ىتبة فػٍ ثی تبة ثْػ ّ ػؿمت . مپل ثب ػزلَ ّ ثب روالت ثـیؼٍ ، ثَ ىـس هبرـای اًـّف پـػاعت

ىبیؼ ثَ ایي ٓـین ّرؼاًو امْػٍ  .ُوبى ىتبة اى ىت ثـكی ثـای كـاؿ ؿا اکٌْى ثـای رجـاى ػاىت

 .هی تْاًنت ثَ فًؼگی ػبػی عْػ ثبفگـػػ هی ىؼ ّ

 :مِیل ثَ التوبك اكتبػ

 .عْاُو هی کٌن پؼؿ ثبؽ هٌقل ًنتـى ؿا اف هبلک رؼیؼ اى ثغـ-

ًَیـ کَ ثب صٍْلَ ثَ ىـس هبرـای ثـعْؿػ پنـ عْػ ثب ًنتـى گْه كـا ػاػٍ ثْػ، ثب ىٌیؼى ایي رولَ 

 :ثب هضجت پـمیؼ

ي ًَ ثَ مبف ثلـّه ُنتن ّ ًَ ًیبف ثَ عـیؼ هلک ییالهی ه. اعـ اى ثبؽ ثَ چَ ػؿػم هیغْؿػ -

 .ُویي یک عبًَ ثـایوبى کلبیت هیکٌؼ.ػاؿم

هٌظْؿم ایي ًینت کَ اى ؿا ثـای مبعت ثغـیؼ، ثلکَ هی عْاُن اف ىوب ثغْاُن کَ اًزب ؿا ثؼؼ اف -

 .عـیؼ ثَ پؼؿ ًنتـى ّاگؾاؿ کٌیؼ

 :ًَیـ صیـت فػٍ پـمیؼ

 چـا،ثـای چَ؟-

 .یلو ؿا ثِتـ هی ػاًیؼعْػتبى ػل-

هی عْاُی اثـّی عْػت ؿا ثجـی ، ثب فثبى ثی فثبًی ثَ گٌبُی کَ هـتکت . هگـ ػول اف مـت پـیؼٍ-

اعـ چـا مِیل ، چـا ػًجبل ػؿػمـ . ىؼٍ ای اهـاؿ کٌی ّ ثگْئی کَ ثبػج ّ ثبًی اى هبرـا تْ ثْػٍ ای

 .هی گـػی
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اف ّهتی کَ اى اتلبم اكتبػٍ، . یبل هي هی گـػػایي ػؿػمـ امت ثَ ػً. هي ػًجبل ػؿػمـ ًوی گـػم-

ثبّؿ کٌیؼ اگـ عْػم ثَ اًؼافٍ ی کبكی پْل ػاىتن، اًزب ؿا . صتی یک لضظَ ُن ؿّی اؿاهو ؿا ًؼیؼٍ ام

تؼزت هی کٌن هگـ ىوب ًوی ػاًیؼ چـا اًِب ًبچبؿ ثَ . هی عـیؼم ّ ثَ پؼؿ ًنتـى ُؼیَ هی کـػم

ٌتی چـط ُبی اتْهجیل اعـیي هؼل هي ثَ ؿّی پبی اى ػعتـ ثی اگـ اى ىت لؼ. كـّه اى هلک ىؼٍ اًؼ

ّ ثَ هَؼّم کوک کـػى ؿا ػاىت، .گٌبٍ ًوی لـقیؼ ّ اگـ پنـ ثقػل ّ تـمْی ىوب ىِبهت اینتبػى 

ُقیٌَ ی ػول رـاصی پبی اّ ثَ ػِؼٍ ی هي ثْػ ّ اگـ هي اى ىت ىِبهتن ؿا اف ػمت ًوی ػاػم، ثَ 

اًِب ًبچبؿ ثَ . ثَ ثیوبؿمتبى هی ؿمبًؼم ّ ػیي عْػ ؿا هی پـػاعتن ربی كـاؿ هی اینتبػم ّ اّ ؿا 

 .هي ثبػج كـّه اى ىؼٍ ام ّ صبال عـیؼ اى ؿا ثَ اًِب هؼیًْن .كـّه اى هلک ًوی ىؼًؼ

ثَ ایي مبػگی هی عْاُی اى ؿا ثغـی ّ ثَ ًنتـى ثگْئی ثیب ثگیـ، ایي هلک تبّاى گٌبُی امت کَ -

 هـتکت ىؼٍ ام؟

ؿا ثی ُیچ تّْیضی ثَ اّ ُؼیَ کٌن، ثی اًکَ ُیچ مٌؼی ثَ ًبهو ثٌْینٌؼ ّ اىبؿٍ هیغْاُن اى -

 .ای ثَ عـیؼ اى کٌٌؼ

هي ًَ اف کبؿُبی تْ مـ ػؿ هی اّؿم ّ ًَ اف صـكِبئی کَ هیقًی؛ ایي ػیگـ چَ رْؿ ّاگؾاؿی هلک -

 .امت

 .هٌظْؿم ایي امت کَ اى ؿا ثغـیؼ ّ ثَ هي ّاگؾاؿه گٌیؼ-

 تْ چی گلی ، تْ هی كِوی پنـت چَ هی گْیؼ؟. ًوی كِون ثبف ُن هٌظْؿت ؿا

گلی کَ ؿََ ی مِیل ػؿ ظـف ایي چٌؼ هبٍ اؿاهو فًؼگی اه ؿا ثَ ُن فػٍ ّ اّ ؿا تکیؼٍ مبعتَ 

 :ثْػ، مـ ؿا ثَ ػالهت تبمق تکبى ػاػ ّ گلت

ثؼؼ اف . اهـّف اف تْ چَ پٌِبى هي چٌؼ هبٍ امت کَ اف کبؿُبی ایي پنـ مـ ػؿ ًوی اّؿم، چَ ثـمؼ ثَ -

مْػاثَ ثَ هي گلتَ . اى تَبػف ، ثَ تٌِب چیقی کَ كکـ ًوی کٌؼ ػْآق ّ عْامتِبی عْػه امت

عؼا . کَ چٌؼ ُلتَ پیو مِیل ػؿ هٌقل اًِب اة پبکی ؿا ثَ ؿّی ػمت یگبًَ ؿیغتَ ّ اّؿا ًب اهیؼ کـػٍ

لجبك ثَ تٌن  .چَ ؿّفی اًؼاعتیهی ػاًؼ چَ ًويَ ای ثـای ایٌؼٍ ػاؿػ عْة ًگبٍ کي ثجیي هبػؿت ؿا ثَ 

اًگبؿ ًَ اًگبؿ کَ هي ُوبى گلی عْىجغت ُنتن کَ ُوَ ی كبهیل اف ػّؿ ّ ًقػیک ثَ . گـیَ هی کٌؼ 

عؼا هی ػاًؼ چوؼؿ ثَ ػؿ . مپیؼ ثغتی اه صنؼ هی ّؿفیؼًؼ ّ اؿفّ هی کـػًؼ کَ ربی اّ ثبىٌؼ

اٍ کَ ًيؼ ، ُیچ، ُوبى یک ؽؿٍ ػول مـثَ ؿ. گبُو التوبك کـػم کَ ىبیؼ ایي پنـ مـثَ ؿاٍ ىْػ 

صـكِبئی هی فًؼ . هؼلْم ًینت چَ هی عْاُؼ . ُن کَ ثَ مـه هبًؼٍ ثْػ ، صبال اف مـه پـیؼٍ 

 .کَ هی تـمن عؼای ًکـػٍ ػیْاًَ ىؼٍ ثبىؼ

 :مِیل ثی صٍْلَ کالم هبػؿ ؿا هطغ کـػ ّ گلت

رـا عبتوَ پیؼا کـػٍ، ثـای چَ ػّثبؿٍ اى هب. ثبف کَ ىوب ىـّع کـػیؼ، هي صلوَ ی یگبًَ ؿا پل ػاػم-

 .هی عْاُیؼ فًؼٍ اه کٌیؼ

 : هلت گلی ثَ ُوـاٍ ٍؼایو ًبلیؼ

 چـا؟ چَ هْهغ ایي کبؿ ؿا کـػی، پل چَ ْٓؿ ثَ هي چیقی ًگلتی؟!تْ صلوَ ی یگبًَ ؿا پل ػاػی-

هي اى ؿا . اعـ ثـای چَ هی عْاُؼ پٌِبى کبؿی کٌؼ! یؼٌی مْػاثَ ثَ ىوب چیقی ًگلتَ ػؿ ایي هْؿػ-

 .چٌؼ ُلتَ پیو ثَ مْػاثَ ػاػم کَ ثَ یگبًَ پل ثؼُؼ

الثؼ ػعتـ ثیچبؿٍ اف تـك هْم ىُْـ ًَ رـات کـػٍ اى ؿا ثَ یگبًَ پل ثؼُؼ ًَ رـات کـػٍ ػؿ ایي هْؿػ -

چَ ثنب ایٌکبؿ ثبػج اف ُن پبىیؼٍ  . تْ ًوی ػاًی چَ اتيی ثَ پب کـػٍ ای. چیقی ثَ کنی ثگْیؼ

 .ثَ ثيْػىؼى فًؼگی مْػا

 .فى گـكتي کَ فّؿی ًینت. کَ چَ ثيْػ -

اى هْهغ کَ اّ ؿا هی عْامتی ، ایي صـف ؿا ًوی فػی ّ التونيبى ُن هیکـػی ، صبال چطْؿ ىؼٍ -

 کَ اى ؿا فّؿی هی ػاًی؟

اى هْهغ صن ػاىتن كؤ ثَ اصنبك عْػم كکـ کٌن، ّلی صبال ًبچبؿم كؤ ثَ . ػاؽ ػل هـا تبفٍ ًکٌیؼ-

 .ی کَ هْؿػ ظلن ّاهغ ىؼٍ ثیبًؼیيناصنبك ػعتـ

 :ًَیـ ثب لضي تٌؼی پـمیؼ

 تب کی ثَ ایي ثبفی اػاهَ ثؼُی؟-

ىبیؼ اگـ ػیٌی ؿا کَ ثَ اًِب ػاؿم اػا کٌن، ّرؼاًن امْػٍ ىْػ ّ ثتْاًن فًؼگی ام ؿا مـّ . ًویؼاًن پؼؿ-
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 .مبهبى ثؼُن

ف اى کبثْك عالً هیيْی ، صبّـم اى ؿا ػیي تْ اػا هیيْػ ّ ا. اگـ كؤ ثب عـیؼ اى ثبؽ ّ ّاگؾؿی اه -

 .ثغـم

 .عْاُو هی کٌن ثگؾاؿیؼ ایي هؼم ثـػاىتَ ىْػ. ایي اّلیي هؼم ثـای پـػاعت ػیْى امت -

  .ّهتی ایي کبؿ ؿا هی کٌن کَ ثؼاى هؼم ثؼؼی چینت-

 .هي هؼم ػؿ ؿاُی گؾاىتَ ام کَ پبیبًو ًبهؼلْم امت-

 :ًَیـ كـیبػ کيیؼ

 ُن هبؿا اف ُنتی مبهٔ کٌی ؟هی عْاُی ُن عْػت ّ -

 هگـ هي اًِب ؿا افُنتی مبهٔ ًکـػ؟-

چِبؿ هبٍ توبم ؿّفگبؿ ؿا ثَ کبم عْػت ّ هب تلظ کـػی کَ . صبّـ ًینتن ثيٌْم . ػیگـ کبكی امت -

هجبػا اّ هـػٍ ّ عًْو ثَ گـػًت اكتبػٍ ّ صبال کَ هی ػاًی ًوـػٍ ، ثبفُن ؿّفگبؿ عْػت ّ هب ؿا میبٍ 

هی ػاًؼ اگـ ثْ ثجـًؼ کَ تْ اى ثال ؿا ثَ مـ ػعتـىبى اّؿػٍ ای ػیگـ اف ػمتيبى  عؼا. هی کٌی 

 .تب ُوَ ی ػاؿائی هبى ؿا اف چٌگوبى ثَ ػؿ ًیبّؿًؼ، ػمت ثـػاؿ ًغْاٌُؼ ثْػ.. عالٍی ًغْاُی ػاىت

ی اًِب ثی چیق ّ ًیبف هٌؼ ًینتٌؼ ّ اًچَ ؿا کَ هي اف ػعتـىبى گـكتَ ام، ثب پل ًوی ىْػ عـیؼ، ه-

عْاُن ػیي عْػ ؿا ثیَؼا اػا کٌن، ثؼّى ایٌکَ اًِب اف هبُیت ایي ثغيو ثبعجـ ىًْؼ ّ صتی ثؼّى 

 .ایٌکَ ثؼاًٌؼ ٌُْف هبلک اى ثبؽ ُنتٌؼ

هي ًوی تْاًن ػلت ؿا ثيکٌن ّ اًچَ ؿا کَ هی عْاُی ثَ تْ . تْ هْرْػ ػزیجی ُنتی مِیل -

هلکی ؿا ثَ هَؼ مبعت عـیؼٍ، ّاػاؿ ثَ  ّلی ثَ هي ثگْ چطْؿ هی ىْػ کنی ؿا کَ تبفٍ. ًؼُن 

 كـّه اى کـػ؟

 :ثؼّى هؼطلی پبمظ ػاػ-

 .عْة هؼلْم امت ثب پیيٌِبػ هیوتی عیلی ثبالتـ اف اؿفه ّاهؼی اى-

 .ًگلتن تْ هی عْاُی هب ؿا افُنتی مبهٔ کٌی-

ـ ایي مِیل ثَ عْثی هی ػاًنت کَ ًَیـ كؤ ثَ عبؿ اّ صبّـ ثَ ُـگًَْ گؼىت هبػی امت ّ ػؿ ؿی

 .ٍْؿت صبّـ ًینت ػیٌبؿی اف هبلو صیق ّ هیل ىْػ

 :ثب ُوبى لضٌی کَ هی ػاًنت پؼؿه ؿا ًـم عْاُؼ کـػ گلت

 ىوب ایٌکبؿ ؿا ثَ عبٓـ هي هی کٌیؼ پؼؿربى، هجْل؟-

 .ثَ ىـٓی کَ تْ ُن ثؼؼ اف ایي ثَ كکـ فًؼگی عْػت ّ یگبًَ ثبىی-

 .ب ایي ثضـاى ثگؾؿػعْاُو هی کٌن كؼال ىـٓی ثـای اى هبئل ًيْیؼ ت-

 فصل بیستن

 

اىتیبم ًَیـ ّ مِیل ثـای عـیؼ اى ثبؽ اف چين تیق ثیي اهبی اػّػی پٌِبى ًوبًؼّ ثَ هضِ ایٌکَ اّ ثب 

فؿًگی عْػ اصنبك کـػ کَ اًِب ثَ ػالیلی ًبچبؿ ثَ عـیؼ اى ُنتٌؼ، ثـ ٓوغ عْػ اكقّػ ّ صبّـ ًيؼ 

 .اىت ثَ ایي مبػگی ُب اف ػمت ثؼُؼهلکی ؿا کَ ثـای مبعتوبى اى ًويَ ُب ػؿ مـ ػ

هـػی کَ ػؿ هؼبهالت . ًَیـ ثـای ؿاّی کـػى اّ ثَ ایي هؼبهلَ ؛ًبچبؿ ىؼ مـکینَ ؿا ىل کٌؼ

اتْهجیل صبّـ ًویيؼ یک ىبُی اف صن عْػ ثگؾؿػ، ثب ّرْػ ایٌکَ هی ػاًنت ػؿ ایي هؼبهلَ هـجْى 

اى هلک ؿا عـیؼ ّ مٌؼ اى ؿا ثَ ًبم پنـ عْػ اّ ثَ ایي اهیؼ . ىؼٍ، چبؿٍ ای ثَ ؿیـ اف اًزبهو ًؼاىت

اتيی کَ اف . کـػ کَ ىبیؼ هِـی کَ ثَ ؿّی اى هیغْؿػ ثبػج مـػی اتو ػاؽ میٌَ ی مِیل ثيْػ

 .لضظَ ىؼلَ ّؿ ىؼى، ُـ لضظَ ػاهٌَ اه ّمیغ تـ هیيؼ

کَ ًبؿّبیتی هْهؼی کَ ثؼؼ اف اًزبم هؼبهلَ عنتَ اف مـ ّ کلَ فػى ثب ػاّػی ثَ عبًَ ؿمیؼ، ثب لضٌی 

 :اّ ؿا اف ایي هؼبهلَ ًيبى هی ػاػ عطبة ثَ مِیل گلت

ثیب ثگیـ ایي مٌؼ هلکی کَ هی عْامتی عیلی ػلن هی عْاُؼ ثؼاًؼ صبال هی عْاُی ثب ایي مٌؼ چَ 

 کبؿ کٌی؟

مِیل ػمت ًَیـ ؿا کَ ثب مٌؼ ثَ ٓـف اّ ػؿاف ىؼٍ ثْػ گـكت ّ اى ؿا ثَ لت ًقػیک کـػ ّ ثـ اى ثْمَ 

 :تفػ ّگل
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مؼی هیکٌن ثـای  .اف ؿّیتبى ىـهٌؼٍ ام پؼؿ هی ػاًن کَ اًزبم ایي هؼبلَ روؼؿ ثـایتبى مغت ثْػ-

 .رجـاى اى ُـکبؿی اف ػمتن ثـثیبیؼ اًزبم ثؼُن

كؤ اف تْ هیغْاُن کَ ثَ كکـ فًؼگی ات ثبىی ّ رْاًی ات ؿا ثَ عبٓـ . هي تْهغ رجـاى اى ؿا ًؼاؿم-

 .کٌییک عطب کَ ػوؼی ًجْػٍ، تجبٍ ً

 . مؼی هی کٌن پؼؿ-

ًویؼاًن اف کزب كِویؼٍ ثْػ کَ هي چبؿٍ ای ثَ ؿیـ اف . اى ػًؼاى گـػ تب هی تْاًنت هیوت ؿا ثبال ثـػ-

تْ کَ هیؼاًی پؼؿت ُیچ ّهت ػم ثَ تلَ ًوی ػُؼ ّ ػؿ ُیچ هؼبهلَ ای . عـیؼى ایي هلک لؼٌتی ًؼاؿم

ؼم ّ ثب ّرْػ ایٌکَ هی ػاًنتن ػاؿػ مـ م کالٍ ایي كؤ ثَ عبٓـ تْ ثْػ کَ مبکت هبً.هـجْى ًویيْػ 

هی گؾاؿػ صـكی ًقػم، صبال عیبل ػاؿی چَ کبؿ کٌی ّ چَ ػلیلی ثـای عـیؼ ایي ثبؽ ثؼّى ایٌکَ هَؼ 

 امتلبػٍ اف اى ؿا ػاىتَ ثبىی ثـای ًنتـى ّ عبًْاػٍ اه ثیبّؿی؟

َ تب فثبى ثگيبین ّ ثگْین کَ ثؼؼ اف رـات ؿّثـّ ىؼى ثب اًِب ؿا ًؼاؿم، اف اى هیتـمن ک. ٌُْف ًویؼاًن-

ایي هبلک ثبؽ هي ُنتن ّ عیبل ًؼاؿم ػمت ثَ تـکیت اى ثقًن ،اف ػلت ایي ثغيو اگبٍ ىًْؼ ّ ثَ 

 .اػي ّ ًلـیٌن ثپـػافًؼ

هي کبؿی ؿا کَ ثبیؼ هیکـػم، اًزبم ػاػم ّ چَ ایي ػول ثبػج ثـهال ىؼى ؿافم ىْػ ّ چَ ًيْػ ، اف -

گٌبُی کَ .ىوب ًویؼاًیؼ ًگبٍ کـػى ثَ پبی چالم اّ چوؼؿ ػؾاثن هی ػُؼ .اًزبم اى ؿاّی ُنتن 

پل هي چَ ّهت هی تْاًن ػّثبؿٍ اؿاهو . هـتکت ىؼٍ ام كؤ ثب عـیؼ ایي هلک هبثل رجـاى ًینت 

 .فًؼگی ام ؿا ثؼمت ثیبّؿم

ٍ صـكِبئی ٌُْف هـکت ایي هِـ عيک ًيؼ. تْ ثَ هي گلتی ثبؽ ؿا ثغـ عـیؼم. ثبف کَ تْ ىـّع کـػی-

هطکئي .هي ثَ ّـؿ ّ هٌلؼت ایي هؼبهلَ كکـ ًوی کٌن. هیقًی کَ هؼلْم هیيْػ عـیؼ اى ثی حوـ ثْػٍ

ثبه صبّـم ُوَ ی فًؼگی ام ؿا ثؼُن، ّلی تْ ُوبى مِیل ثب ًيبٓ ّ پـ اًـژی ثبىی کَ هجل اف ایي 

ُن ُوبى اكکبؿ پـیيبى  اهب چَ مْػ کَ ُـ کبؿی هی کٌن تْ ؿاّی ّ هبًغ ًویيْی ّ ثبف. صبػحَ ثْػی

 .ّ ثیِْػٍ ؿا ثَ مـ ػاؿی

 :مِیل اُی کيیؼ ّ گلت

اى اهیؼی ؿا کَ ىوب ثَ ایي هؼبهلَ ػاىتیؼ هٌِن ػاىتن ّ كکـ هی کـػم ثـای . ػمت عْػم ًینت -

 .رجـاى گٌبُی کَ هـتکت ىؼٍ ام کبكی امت

 :ًَیـ ثب تؼزت پـمیؼ

 عْة هگـ کبكی ًینت؟-

ؿا ػاؿم کَ ایي ثبؽ ؿا ثـای رجـاى عنبؿت هبلی کَ ثَ اًِب فػٍ ام ثَ پؼؿ هي ًَ رـات اى .ًَ ًینت -

 .ًٌنتـى ثؼُن ّ ًَ هیتْاًن اى پبئی ؿا کَ ػلیل کـػٍ ام ػؿهبى کٌن

 .تْ عْػ ت ُن ًویؼاًی کَ چَ هیغْاُی-

چـا هیؼاًن ، ّلی اًچَ کَ هي هیغْاُن ػؿمت هبًٌؼ ایي امت کَ ثغْاُن اثی ؿا ٍ ثَ ؿّی فهیي -

كـهو ایي امت کَ اة کْفٍ ثب اثو ًْؿ عْؿىیؼ عيک هیيْػ ّ . یغتَ ، ػّثبؿٍ ثَ کْفٍ ثـگـػاًنؿ

احـی اف عْػ ثَ ربی ًوی گؾاؿػ ، اهب احـ اى عطب ؿا ثبُیچ اكتبة مْفاًی ًویيْػ عيک کـػ ّ اف ثیي 

 .ثـػ

 :ًَیـ ثـ تاله ثیِْػٍ عْػ ثـای ثبفگـػاًؼى اؿاهو فًؼگی ىبى لؼٌت كـمتبػ ّ گلت

ثب ایي اكکبؿی کَ ػاؿی،گوبى ًوی کٌن ُیچ ّهت ثتْاًی اف اى کبثْك . تْ هـا اف عْػت ًب اهیؼ هیکٌی-

تْ ثَ ػوؼ هی عْاُی اػای ای چالم اى ػعتـ ؿا ػؿ ثیبّؿی ّ ػؿمت هبًٌؼ اّ ثب پبی لٌگ . ؿُبئی یبثی 

ثـای ؿّبی عبٓـىبى ّ  اهـّف ثبؽ ؿا ثـایيبى هی عـی ، كـػا .ػؿ هنیـ ربػٍ ی فًؼگی هؼم ثـػاؿی 

 .عؼا ثَ ػاػ هب ثـمؼ. ؿاصتی ّرؼاًت عْػ ؿا اف ُنتی مبهٔ هی کٌی

 .هـا ثجغيیؼ پؼؿ ، هي ُن فًؼگی ىوب ؿا تجبٍ کـػم ّ ُن فًؼگی عْػم ؿا-

ثب ایي ؿّىی کَ پیو گـكتَ . هي فًؼگی ام ؿا کـػٍ ام ، ّلی تْ ٌُْف مبلِبی فیبػی ؿا ػؿ هوبثل ػاؿی-

 .ى ًغْاُی كِویؼای، چیقی اف ا

كکـ هی کٌیؼ ًنتـى اف اى چیقی عْاُؼ كِویؼ؟ اى ثیچبؿٍ ُن رْاى امت ، تبفٍ هی عْامتَ رْاًی -

 .کٌؼ ّ اف فًؼگی لؾت ثجـػ

مبیؼ اگـ پیؼایو ًوی کـػی، ثَ فّػی ایي هبرـا كـاهْه هیيؼ ّ اًوؼؿ ىت ّ ؿّف ثَ پبی ػلیل -
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 .ًوی اًؼیيؼی

م کَ هـتکت هتل ىؼٍ ام ّ ػؿػ اى مٌگیي تـ اف ؿًزی ثْػ کَ اکٌْى اى ّهت ُویيَ ثَ ایي عیبل ثْػ

 .هیکين

هی . چَ اؿفُّب ثـایت ػاىتن. عؼا هیؼاًؼ ثب ایي اكکبؿ چِجَ ؿّف هي ّ هبػؿ ثیچبؿٍ ام عْاُی اّؿػ-

كکـ یکـػم تْ چيت هي ُنتی ّ صبكع اًچَ کَ ثـایت . عْامتن ُوَ چیقم ؿا ثَ امن تٌِب پنـم کٌن

 . صبال هی ثیٌن ًوؼؿ ّؼیق ّ فثْى ىؼٍ ای کَ صتی ثَ كکـ هٌبكغ عْػ ُن ًینتی. گؾاؿمثَ رب هی 

ىبیؼ توَیـ هي ّهبػؿت امتکَ ُویيَ هطبثن هیل تْ ؿكتبؿ کـػین ّ ًگؾاىتین کَ ثلِوی فًؼگی 

ػیجو ایي امت کَ تْ ٌُْف مغتی ًکيیؼٍ ای ّ ُویيَ ُـچَ هی عْامتی . پنتی ّ ثلٌؼی ػاؿػ

ثْػٍ ، ثَ ُویي ػلیل اّلیي ثبػ ًبهالین فًؼگی ثَ ًظـت ْٓكبى عبًوبى ثـاًؼافی ثْػ کَ ثب ثـایت كـاُن 

اگـ ثَ عْػت ؿصن ًویکٌی ، الاهل ثَ هبػؿت ؿصن کي اّ ػیگـ . هبىن ُوقى فًؼگی فیـ ّ ؿّیو کـػ

 .ٓبهت ًؼاؿػ

ؿا ثَ اًزب ثجـم ّ ثَ االى کَ مٌؼ اى هلک ػؿ ػمتن امت، رـات ًؼاؿم اى . هٌِن ػیگـ ٓبهت ًؼاؿم پؼؿ-

ًنتـى ثگْین ، ثیب ثگیـ ایي ُن مٌؼ ثبؿی کَ اف ؿیيَ کي ىؼى گلِب ّ ػؿعتبًو ُـاك ػاىتی ّ 

هی تـمیؼی کَ مبیَ ی یک مبعتوبى چٌؼ ٓجوَ کَ ثَ ربی اى مبعتَ هیيؼ، اكتبة فًؼگی ات ؿا 

کـػم ،ىبیؼ ّرؼاًن امْػٍ اگـ ثـای ثـگـػاًؼى ایي هلک ثَ ًِب ىِبهت الفم ؿا پیؼا هی . تبؿیک کٌؼ

 .هیيؼ

هِن ًینت کَ ایي مؼ ؿا ثَ اًِب ثـگـػاًی یب اى ؿتب ًقػ عْػت ًگِؼاؿی، ایي هؼؿک ػؿ ّاگؾاؿی اى ثَ -

هِن ای ًبمت کَ اًزب ّیـاى ًيْػ ّ ثَ ُوبى ىکل مبثن .ٍبصت اٍلی اه ًويی ثبفی ًوی کٌؼ 

 ْامتی؟هگـ تْ ُویي ؿا ًوی ع. ثَ كْبی عبًَ ی اًِب ٍلب ثغيؼ

ىبیؼ اگـ هی تْاًنتن ثَ ًنتـى ثگْین کَ اى هلک ػّثبؿٍ ثَ اًِب ّاگؾاؿ . هي ُویي ؿا هی عْامتن-

 .ىؼٍ ُن عیبل اّ ؿاصت هیيؼ ّ ُن عیبل عْػم

ثیبى ایي هطلت امبى ًینت ّ تلنیـ ػلت اى هيکل اكـیي عْاُؼثْػ، ثِتـ امت هؼتی ٍجـ کٌی ّ -

اگـ ثؼاًؼ ایي ؿىتَ ٌُْف مـ ػؿاف ػاؿػ ، . ی پبی هبػؿت هی ایؼٍؼا. ثؼؼ ػؿ ایي هْؿػ تَوین ثگیـی 

 .صتوب عیلی ًبؿاصت عْاُؼ ىؼ

 .عْاُو هی کٌن كؼال ػؿ هْؿػ اًچَ ثَ ىوب گلتن چیقی ثَ اّ ًگْییؼ-

 .هطوئي ثبه صتی اکـ هي ًگْین عْػه عْاُؼ كِویؼ کَ ػُْ ىؼًی ًینتی-

بیؼ، گلی ّـثَ ی کْتبُی ثَ ػؿ اتبم ًْاعت ّ پل اف هجل اف ایٌکَ مِیل ػّثبؿٍ فثبى ثَ اػتـاُ ثگي

 :ػاعل ىؼى گلت

ُـرب . چَ عجـ ىؼٍ، پؼؿ ّ پنـ علْت کـػٍ ایؼ؟ ایي ؿّفُب اٍال ػلن ًوی عْاُؼ اف عبًَ ثیـّى ثیبین -

ٌُْف ػٍ ػهیوَ اف ؿكتٌن ثَ هٌقل میویي ًگؾىتَ ثْػ کَ ػلن ثَ ىْؿ اكتبػ ّ . هیـّم ػلن ایٌزبمت

 ىؼٍ؟ ثَ ًظـ هیـمؼ کَ مـصبل ًینتیؼ ، اتلبهی اكتبػٍ؟ چی. ثـگيتن 

 . ُوبًطْؿ کَ گلتی، پؼؿ ّ پنـ ثب ُن علْت کـػٍ ثْػین. چیقی ًيؼٍ -

 ثبالعـٍ مٌؼ ثَ ًبم ىؼ یب ًَ؟-

 ...اى مٌؼ ثَ ًبم ىؼ ، ّلی-

 :مِیل ػمت پبچَ ثَ هیبى کالم ًَیـ ػّیؼ ّ گلت

ىوب ثبًی عیـ ىؼیؼ ّ کبؿ عالف پنـتبى ؿا رجـاى . یؼ صن ثبیؼ ثَ صن ػاؿ هی ؿم. ّلی ًؼاؿػ پؼؿ-

 .کـػیؼ

 :ًَیـ ثب لضي ٓؼٌَ اهیقی گلت

 پل تْ کَ ُویي االى ػاىتی هی گلتی ،رجـاى ًيؼ، چـا صـكت ؿا ػُْ کـػی؟-

 :مِیل چيوکی ثَ اّ فػ ّ گلت

 .ىبیؼ ُن رجـاى ىؼٍ ثبىؼ ، ثبیؼ ػیؼ چَ پیو هی ایؼ-

 :ثـاًؼاف کـػى چِـٍ ی ُونـ ّ پنـه پـػاعت ّ پـمیؼگلی ثب ًگبٍ کٌزکبّ عْػ ثَ 

 رـیبى چینت ، چـا ىوب ػّ ًلـ ػّپِلْ ٍضجت هی کٌیؼ؟-

 :ًَیـ ػلو ًیبهؼ ػؿ ؿًزی کَ هی کيیؼ، گلی ؿا ُن ىـیک کٌؼ ّ پبمظ ػاػ
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گبٍ گْی فًؼگی ػؿ هْهغ چـعیؼى ، ػؿ مت هبًٌؼ تْپ ػؿ فهیي ثبفی ، ثَ عطب ػؿّافٍ ی عْػ ؿا ُؼف -

 .اؿ هیؼُؼهـ

 فصل بیست و یکن
 

  .فًؼگی ثـای مِین کـػى اكـاػ عبًْاػٍ ی ٍجْؿی ػؿ ىبػیِبی ػیگـ ٍؼایيبى ًویقػ
ًـگل ػؿ احـ ًبثنبهبًی  . ّصیؼ ؿّف ثَ ؿّف ؿًزْؿتـ هیيؼ ّ اکخـ اّهبت عْػ ؿا ػؿ ثنتـ هی گؾؿاًؼ

 .ثَ هجْلی اه ًجْػ فًؼگی عبًْاػگی ،اهبػگی ىـکت ػؿ اهتضبًبت اعـ مبل ؿا ًؼاىت ّ اهیؼی

ًیکْ اف هيـلَ ی كکـی آـاكیبى مْئ امتلبػٍ هیکـػ ّ ثَ ربی ؿكتي ثَ هؼؿمَ ػؿ کْچَ پل کْچَ 
 .ُبی آـاف عبًَ ثَ ثبفی ّ تلـیش هی پـػاعت

ًبُیؼ ثب ثی صٍْلگی ثـای گؾؿاًؼى فًؼگی ثَ ؿّی لجبك هيتـیبى مْفى هی فػ ّ ًنتـى ّؿم پبؿٍ 
 .مْؿاط هی کـػ ُبی ػكتـ ػوـه ؿا مْؿاط

اف ػمت ػاػى پب ّ ثالكبٍلَ ثؼؼ اف اى ، گـیق . ثـای اّ ػل کٌؼى اف ُوَ ی لؾات فًؼگی هيکل ثْػ

ًبهقػه ، یک ىْک ثْػ ّ اًچَ کَ ػاىت اف ػمت هی ػاػ، عْؿٍ ای کَ ثَ تؼؿیذ ّرْػه ؿا هی 
 .عْؿػ ّ صنـتی ثـ صنـتِبیو هی اكقّػ

ٌب ، ثـمیٌَ ی اؿفُّب هيت هی کْثیؼ تب علوبى ثگیـًؼ ّ ًنتـى ثـای علَ کـػى ٍؼای عْاُو ّ تو
ًـگل ػؿ اهتضبى اعـ مبل ؿػ ىؼ ّ ػؿػی ثـ ػؿػُبی ًبُیؼ اكقّػ، ًیکْ کبؿًبهَ ی . ٍؼایيبى ػؿ ًیبیؼ 

 .عْػ ؿا پٌِبى مبعت تب هبػؿ ؿًزؼیؼٍ ؿا پیو اف ایي افؿػٍ عبٓـ ًنبفػ

ت تلظ اًتظبؿ كـا ؿمیؼى فهبى هـگ ؿیيَ ی لضظب. عـیؼاؿ ثبؽ كکـی ثَ صبل هلک رؼیؼه ًویکـػ
 .ػؿعتبى ّ گلِب ، اًتظبؿی ثْػ کَ ؿمیؼى ثَ پبیبى اى یک كبرؼَ ثَ ىوبؿ هی اهؼ

ایکبه هؼزقٍ ای . ػؿعتبى ثی عجـ اف مـًْىتی کَ ػؿ اًتظبؿىبى ثْػ ،ػل ثَ ًْافه ًنین هی ػاػًؼ
نتـى ػاىت ّ گوبى هیکـػ کَ اؿفّ ثَ ػل ایي اؿفّئی ثْػ کَ ً. هیيؼ ّ ایي ثبؽ ؿا ّیـاى ًوی کـػًؼ 

 .عْاُؼ هبًؼ

مـاثی اعـیي پیوبًکبؿی ثْػ کَ ثـای اًؼافٍ گیـی ثبؽ ثَ اًزب اهؼ ّ ثؼؼ اف اى ػیگـ اف اى ؿكت ّ اهؼ ُب 
مکْكَ ُبی ػؿعتبى تجؼیل ثَ هیٍْ ىؼًؼ ّ ثچَ ُب ثَ ػّؿ اف چين عـیؼاؿ ، چْى ُـمبل . عجـی ًجْػ 

تٌؼ ، ػؿ پبی ػؿعت میت ّ گالثی اینتبًؼ ّ ػلی اف ػقا ػؿ اّؿػًؼ ّ ًبُیؼ ثب گیالك اف ػؿعت تْت ثبال ؿك

اهبی ػاّػی اف مْػی کَ ثی فصوت ػؿ ظـف چٌؼهبٍ اف . ّ الجبلْی هضَْل ثبؽ ثَ پغت هـثب پـػاعت
ًبُیؼ ّ ّصیؼ ثی اًکَ اف هبرـای  .عـیؼ ّ كـّه اى هلک ثؼمت اّؿػٍ ثْػ ؿاّی ثَ ًظـ هی ؿمیؼ

. هزؼػ آالػی ػاىتَ ثبىٌؼ ، اف ثی تْرِی هبلک رؼیؼ ثـای ىـّع مبعت تؼزت هی کـػًؼكـّه 

یگبًَ ٌُْف صلوَ ی ًبهقػی مِیل ؿا ثَ ػمت ػاىت ، ثب ّرْػ اٍـاؿ ّ كيبؿ ُوبیْى ّ ؿاّی صبّـ 
اف  ثَ ثیـّى اّؿػى اى اف اًگيت عْػ ًویيؼ ّ ٌُْف ُن اهیؼّاؿ ثْػ کَ هلت عبلی اف هضجت اّ ؿا اثبىتَ

 .اة فالل هضجتو مبفػ

مِیل ػؿ ؿكتي ثَ ثبؿی کَ مٌؼ اى . اهبی مـاثی کبؿ تبفٍ ای ػؿ ًیبّؿاى گـكت ّ اف تیـؿك اّ ػّؿ ىؼػ
ثَ ًبم عْػه ثْػ تـػیؼ ػاىت، هِـ گٌبُی کَ ثَ پیيبًی اه عْؿػ ، ثَ پبی اى مٌؼ هِـ فػ ّ اکٌْ اف 

ثَ ؿّی پیيبًی اه ًبهـئی ثْػ ، اىکبؿ مبفػ ّ اى هییتـمیؼ کَ اهْبی اى ؿاف گٌبُی ؿا کَ هِـ اى 

 . ثَ هْل اهبی مـاثی مٌؼی ثبىؼ ثـای اػتـاف ثَ گٌبُی کَ هـتکت ىؼٍ

 . ػّ هبٍ ْٓل کيیؼ تب تْاًنت ىِبهت الفم ؿا ثـای ؿّیب ؿّئی ثب ًنتـى ثَ ػمت ثیبّؿػ

وب ٍلبی مبثن ؿا ػاىت ّ ثبؽ ٌُْف ُ. ثب کلیؼی کَ اف اهبی ػاّػی گـكتَ ثْػ ػؿ ؿا گيْػ ّ ػاعل ىؼ 

 .ػؿعتبى پـهیٍْ ، گلِب تـّتبفٍ ّ ىبػاة ثْػًؼ

چٌؼیي ثبؿ ثی ُؼف ثبؽ ؿا ػّؿ فػ ّ پب ثَ ؿّی میجِبی کبلی کَ ٌُْف مـط ّ ملیؼ ًيؼٍ اف ػؿعت ثَ 
 .عبًَ ػؿ مکْت هـػٍ ثْػ ّ صتی پـًؼٍ ای ُن ثَ ؿّی ثبهو پـ ًویقػ. ؿّی فهیي اكتبػٍ ثْػًؼف ًِبػ

اًوؼؿ ایي . ًبچبؿ ثب ٍؼای ثلٌؼ ًبم اهبی ٍجْؿی ؿا ثـ فثبى ؿاًؼ ّ هٌتظـ ىٌیؼى پبمظ ىؼ مِیل ثَ 
 .رولَ ؿا تکـاؿ کـػ کَ ثبالعـٍ ٍؼای چْثؼمتی ثَ ؿّی پلَ ُب عجـ اف ًقػیک ىؼى ًنتـى ؿا ػاػ

پبییي لجبك میبُی کَ ثَ تي ػاىت ثَ ًظـ ػبؿیَ اهؼ ، ثَ تٌو فاؿ هیقػ، ّ ثلٌؼی ػاهي اى ػؿ هْهغ 

ثـای ًقػیک ىؼى ثَ مِیل ػزلَ ای ًؼاىت ّ اف اهؼى . اهؼى اف پلَ ُب ثَ ؿّی فهیي کيیؼٍ هیيؼ 
چِـٍ ی گـكتَ ّ ًگبٍ اكنـػٍ اه اًؼٍّ ػؿّى ؿا اىکبؿ هی . ثی هْهغ اّ ؿاّی ثَ ًظـ ًوی ؿمیؼ 

 .مبعت

اػ ؿمیؼ ّ ثب لضي ثبالعـٍ ثَ ًقػیک هـػ موزی کَ کَ ثـای کيبًؼى ّی ثَ اًزب ثیتبثی ًيبى هیؼ

 :مـػی پـمیؼ

 /ثب پؼؿم چَ کبؿ ػاؿیؼ کَ ایٌطْؿ پی ػؿ پی ٍؼایو هی فًؼ-

. عيًْتی کَ ػؿ کالهو ثْػ ، ثبػج تـػیؼ مِیل ػؿ مغي گلت ىؼ ّ اّ ؿا اف ثیبى هوَْػ ثبفػاىت 

 :ًنتـى اف مکْت اى هـػ عيوگیي ىؼ ّ ػّثبؿٍ گلت
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 ی ػُؼ؟پـمیؼم ثب اّ چکبؿ ػاؿیؼ، پل چـا رْاة ًو-

 .هي هبلک رؼیؼ ثبؽ ُنتن ّ هی عْامتن ػؿ ایي هْؿػ ثب ایيبى ٍضجت کٌن-

 .تب اًزبئیکَ هي هیؼاًن ٍبصت ایي هلک اهبی ػاّػی امت! هبلک رؼیؼ-

 هجال ثْػ، صبال ػیگـ ًینت ؛ اهبی ٍجْؿی هٌقل ُنتٌؼ؟-

 :ثبٍؼای گـكتَ ای گلت. ػمت ًنتـى ثَ ؿّی چْثؼمتی لـفیؼ ّ هلجو ػؿّى میٌَ 

 .پؼؿم ػّ ُلتَ پیو مکتَ کـػ ّهـػ. اهبی ٍجْؿی ػیگـ فًؼٍ ًینت کَ ثتْاًؼ ثب ىوب ٍضجت کٌؼ -

ًنتـى ػؿ هْهغ ثیبى ایي رولَ ثَ گـیَ اكتبػ ّ اعـیي کلوَ ی اى ؿا ػؿهیبى ٍؼای علَ ی گـیَ گن 
 .ىؼ

 :ٍؼای مِیل ثَ ُوـاٍ هلجو ًبلیؼ

 ثْػم هتبملن هـا ثجغيیؼ هي اف ایي هَیجت ثی آالع-

هبػؿم . ُـکؼام ػؿ یک گْىَ ی عبًَ هبتن گـكتَ این.ایي كؤ ثـای هب هَیجت امت ،ًَ ثـای ىوب-

ثـاػؿم ثَ ربی ثبفی ػؿ کْچَ پل کْچَ . ثـای پٌِبى مبعتي ٍؼای فاؿیِبیو اف هب ػؿ ػؿّى هیگـیؼ
ی چيوَ ی ُبی ػؿثٌؼ ػؿ کْچَ ُبی پـ پیچ ّ عن فًؼگی مـگـػاى ىؼٍ، هي ّ عْاُـم ثـای اثیبؿ

ُـچٌؼ هلت پؼؿم اف هؼتِب پیو ثیوبؿ ثْػ، اهب اگـ اى .عيکیؼٍ ی اىکوبى اف عْى ػالى کوک هیگیـین 

عؼا لؼٌت کٌؼ اى کنی ؿا . اتلبم ًوی اكتبػ ّ فًؼگی هبى ایٌطْؿ فیـ ّ ؿّ ًویيؼ ، ىبیؼ ٌُْف فًؼٍ ثْػ
یؼ؟ ىوب ثـای ؿیيِکي کـػى اٍال چـا ثَ ػًجبل اهبی ٍجْؿی هی گيت. کَ ثبػج هـگ فّػؿك اّ ىؼ 

ُـّهت ثغْاُیؼ هیتْاًیؼ اى ثلؼّفؿ لؼٌتی ؿا ثَ ربًيبى . گلِب ّ ػؿعتبى ًیبفی ثَ اربفٍ ی هب ًؼاؿیؼ
. اى ؿّف کَ اف هـکگ ایي گیبُبى هی تـمیؼم. هي ػیگـ تـمی اف ّیـاى ىؼًيبى ًؼاؿم .ثیبًؼافیؼ

ّهتی کَ اّ فًؼٍ ًجبىؼ ،ػیگـ ثْػ . ْاُؼىؼًویؼاًنتن کَ ثَ فّػی هَیجت هـگ پؼؿ گـیجبى گـیوبى ع
ُـ ثالئی مـ ػؿعتبًو ثیبّؿیؼ تبحیـی ثَ صبلن ًؼاؿػ صتی اگـ . ًّجْػ ایي ثبؽ ػؿػی اف هب ػّا ًویکٌؼ

 .اّلیي کلٌگ ؿا عْػم هیقًن. کلٌگ ُن ُوـاٍ ػاىتیؼ

 :اة ػیؼگبى ،ؿًگ ػنلی اى ؿا تیـٍ مبعت ّ اػاهَ ػاػ

اى ثیچبؿٍ ػؿ ثنتـ ثیوبؿی ثب اٍطـاة ّ ًگـاًی . ؼ ّلی پؼؿم ٌُْف فًؼٍ ثْػکبه ایي ػؿعتبى هـػٍ ثْػً-
اًتظبؿ لضظَ ای ؿا هیکيیؼ کَ ٍؼای صـکت تیيَ ؿا ثَ ؿّی ؿیيَ ی ػؿعتبى ثيٌْػ، اهب هجل اف ایٌکَ 

تیيَ ثَ ؿیيَ ی اى ػؿعتبى ثغْؿػ ثَ ؿیيَ ی ػوـ اّ عْؿػ ّ ػػبی هبػؿ پیـه کَ ُویيَ هی 
، هنتزبة ًيؼ ّ فًؼگی ػؿ ىوبؿه ؿّفُبی ػوـه ثی صٍْلگی ثَ عـد ػا "لِیپیـ ىی ا:"گلت

 ىوب چٌؼ ّهت امت ایي ثبؽ ؿا عـیؼٍ ایؼ؟.

 صؼّػ ػّ هبٍ -

پل چـا ػمت ثَ تـکیت اى ًقػیؼ؟ اهبی ػاّػی اٍال هَؼ كـّه ًؼاىت ّ هـاؿ ثْػ ایٌزب ؿا ثنبفػ -
 .تعیلی ػزیت امت کَ ثالكبٍلَ ثؼؼ اف عـیؼ اى ؿا كـّع.

 .ىبیؼ پْل کبكی ثـای مبعت ؿا ًتْاًنت رْؿکٌؼ-

 ىوب چی؟ ىوب پْل کبكی ثـای مبعت اى رْؿ کـػٍ ایؼ؟-

رـات ًؼاىت ثَ اّ ثگْیؼ کَ اٍال عیبل ًؼاؿػ ػؿ اًزب . مِیل ػؿ رْاة ثَ ایي مْال مکْت کـػ

 .مبعتوبى ثنبفػ

هـگ پؼؿ ، ًنتـى ؿا  .ثَ ثیبى ًویؼیؼ اًچَ کَ ثـای ثیبًو، ػّ هبٍ ثب عْػ هجبؿفٍ کـػٍ ثْػ،ػیگـ ًیبفی
 .ثی تلبّت ًنجت ثَ لٌگی پب ّ ثی تلْت ًنجت ثَ فیجبئی ُبی آـاف عْػ. ثی تلبّت مبعتَ ثْػ

اًزب ثْػ تب مِیل . کبه اى تیيَ ای کَ ًنتـى هی عْامت ثب اى اّلیي ؿیيَ ی ػؿعت ؿا هطغ کٌؼ
 .اى ؿا ثـ كـم مـ عْػ هیقػ ّعالً هیيؼ

 .ای علَ کـػى ٍؼای عْامتَ ُبیو ثَ ؿّی میٌَ ی اّ هيت هیکْثیؼػمت فًؼگی ثـ

اف یک ٓـف ًبى اّؿ عبًْاػٍ هـػٍ ثْػ ّ اف ٓـف ػیگـ ُوَ ی ػاؿائی ىبى ٍـف هؼاّای هلت ثیوبؿ ّ پبی 
کبه . مِیل هی ػاًنت کَ اًِب ثؼؼ اف ایي ؿّفگبؿ مغتی ؿا عْاٌُؼ گؾؿاًؼ. لٌگ ًنتـى ىؼٍ ثْػ 
 :ثَ ربی ایٌکَ پبمظ ًنتـى ؿا ثؼُؼ پـمیؼ. ی ثَ کوکيبى ثيتبثؼهی تْاًنت ثَ ٓـیو

 ثَ چیقی ًیبف ًؼاؿیؼ؟-

ؿـیجَ ای کَ اف ؿاٍ ًـمیؼ ، هیغْاُؼ .هٌظْؿتبى چینت، ًیبفُبی هب هـثْٓ ثَ عْػهبى امت، ًَ ىوب-
 .اىٌب ىْػ

 :مِیل ػمت پبچَ ىؼ ّ گلت

 .هـا ثجغيیؼ ىبیؼ ًتْاًنتن هوَْػم ؿا ػؿمت ثیبى کٌن-

 :ثب لضي ؿْت الْػی گلت

اگـ كيبؿ ػؿػ ؿّی میٌَ ام ثبػج ىؼ کَ ُـچَ ؿا . ثَ ُـ ىکلی ثیبًو هیکـػیؼ، هلِْهو یکی ثْػ-

گـچَ کَ عبًْاػٍ ی . ػؿ اى ثْػ ثیـّى ثـیقم،ػلیل ًویيْػ کَ ىوب عیبل کٌیؼ هوَْػ هي گؼائی امت
ب عیبٓی اف ػِؼٍ ی هغبؿد فًؼگی هي ّ هبػؿم ث. هب یک فهبى ثـّ ثیبئی ػاىتٌؼ ّلی کبؿ ػبؿ ًینت

عْػهبى ّ ثـاػؿ ّ عْاُـم ثـ هی ایئن هي كؤ اف ىوب پـمیؼم کَ ایب ىوب پْل کبكی ثـای مبعت ؿا 
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 رْؿ کـػٍ ایؼ یب ًَ؟ پل چـا رْاثن ؿا ًؼاػیؼ؟

 .مِیل چبؿٍ ای رق اػتـاف ًیبكت

 .كؼال عیبل ًؼاؿم ایٌزب ؿا ثنبفم-

 :كـیبػ ًجْػ ٍؼایو تضکن اهیق ّّ ثی ىجبُت ثَ

 !پل چـا اى ؿا عـیؼیؼ؟-

 .ثـای اًکَ ُـّهت ػلن گـكت ثَ ایٌزب ثیبین ّ اف فیجبیی ّ ٍلبیو لؾت ثجـم ، كؤ ُویي-

 اعـ چـا؟. ثبّؿ ًکـػًی امت! كؤ ُویي-

 هگـ ىوب هٌکـ فیجبئی اى ُنتیؼ؟-

هبٍ ایي اّلیي ثبؿ اهب ىوب ػؿمت ػؿ كَل ٍلب ّ مـمجقی اى ؿا عـیؼیؼ ّ ظـف ایي ػّ . ًَ ًینتن-
. هوکي امت یک ؿّف هي ّ هبػؿم هزجْؿ ىْین مبعتوبى ؿا ُن ثلـّىین!امت کَ ثَ ایٌزب هی اییؼ 

 اى ّهت ىوب صبّـیؼ اى ؿا ُن اف هب ثغـیؼ؟

 :مِیل ثـ ػؿهبًؼگی اى ػعتـ ػل مْفاًؼ ّ ثی اعتیبؿ گلت

 .ًَ ًویگؾاؿم اى ؿا ثلـّىیؼ-

ُـّهت ًبچبؿ ىْین اى ؿا هیلـّىین ّ ثَ کنی اربفٍ ًویؼُین . ایي عبًَ هبل هبمت!ىوب ًویگؾاؿیؼ-

 .کَ ثـایوبى تؼییي تکلیق کٌؼ

هي هَؼ تؼیٌي تکلیق ؿا ًؼاىتن ّ هٌظْؿم ایي ثْػ کَ چْى هي ایي ثبؽ ؿا اؿفاًتـ اف هیوت ّاهؼی اه -
 .عـیؼٍ ام، پـػاعت هبثوی اى ؿا ثَ ىوب هؼیًْن

اٍال ىوب کی ُنتیؼ ّ چـا ّهت ّ ثی ّهت مـ . هب هؼیْى ثبىیؼهگـ هلک ؿا اف هب عـیؼٍ ایؼ کَ ثَ -

 ؿاٍ هي مجق هیيْیؼ؟

 . ایي ؿلتک فًؼگی امت کَ هـا ثَ ایي مْ ؿلتبًؼٍ-

ىوب . هگـ ؿلتک فًؼگی ُیچ تـهقی ًؼاؿػ کَ گبٍ ثَ ؿّی پبی هي هی ؿلتؼ ّ گبٍ ثَ ؿّی فًؼگی ام

ـیؼ تب هٌِن ثـّم ثب گـٍ ُبی کْؿ هيکالتی کَ ثب اى ثـّیؼ اف فیجبئی ّ ٍلبی هلکی کَ عـیؼٍ ایؼ لؾت ثج
 .ػمت ثَ گـیجبى ُنتین، کلٌزبؿ ثـّم، عؼاصبكع

 

 فصل بیست و دوم

 

ًنتـى چْة ػمتی ؿا ثَ ػیْاؿ تکیَ ػاػ، ثَ فصوت پبُب ؿا ػؿاف کـػ ّ ػؿ کٌبؿ هبػؿه کَ ثی صٍْلَ ّ اف 

ثب هضجت ثَ چِـٍ ی ػعتـه عیـٍ  ًگبٍ هضقّى ًبُیؼ. ؿّی ًبچبؿی هيـْل عیبٓی ثْػ ، ًينت 

 :ىؼ ّ پـمیؼ

 ثب کی صـف هی فػی؟ثبف ایي اهبی ػاّػی پیؼایو ىؼ؟-

 .صبال هبلک رؼیؼ ثبؽ اهبی هِبرـ امت ، ًَ اهبی ػاّػی-

 :اًگيٌو ؿا اف فیـ مْفى چـط کَ چیقی ًوبًؼٍ ثْػ ثَ ؿّی اى كـّػ ثیبیؼ ثیـّى کيیؼ ّ گلت

 ؟.اّػی ایٌزب ؿا كـّعتَهٌظْؿت ؿا ًوی كِون،هگـ اهبی ػ-

 .ثلَ هبهبى كـّعتَ-

 .عیلی ػزیت امت، چطْؿ چٌؼ هبٍ ثؼؼ اف عـیؼ ثَ ایي كکـ اكتبػٍ کَ اى ؿا ثلـّىؼ-

ًویؼاًن،هٌِن اف ُویي تؼزت کـػم ّ ثیيتـ اف ایٌکَ اهبی هِبرـ اٍال عیبل ًؼاؿػ ایٌزب مبعتوبى -

 .ثنبفػ

كکـ عطبئی ثَ مـ ػاىتَ ثبىؼ ّ ثغْاُؼ ؿـّثِب فیـ  چَ صـكِب هی فًی ،پل چَ عیبلی ػاؿػ؟ هجبػا-

 .مبیَ ی ػؿعتبى كـه ثیبًؼافػ ّ ثنبٓ ػیو ّ ًْه ثَ پب کٌؼ

اًطْؿ کَ عْػه هیگلت ػّهبٍ پیو ایي ثبؽ ؿا عـیؼٍ ّ تبفٍ . ثَ ًظـ ًوی ؿمؼ اُل ایي صـكِب ثبىؼ -

ؿا ػاىت ثبیؼ صبال ایٌکبؿ ؿا ثکٌؼ  اهـّف اّلیي ثبؿ امت کَ ثـای مـکيی ثَ ایٌزب اهؼٍ ، اگـ ایي عیبل

 .کَ كَل ٍلبمت ًَ ثؼؼػاف ایي کَ پبئیق هی ؿمؼ ّ ػؿعتبى مـ مجقیيبى ؿا اف ػمت هی ػٌُؼ

 :ًبُیؼ ثب ًگبٍ هْىکبف ػؿ چِـٍ ی ًنتـى ثَ ػًجبل ؿػی ااف اصنبك ػؿًّی اه گيت ّ پـمیؼ

 اف ایٌکَ ثبؽ ّیـاى ًویيْػ عْىضبل ًینتی؟-

تـریش هیؼاػم ایٌزب ثب عبک یکنبى هیيؼ ّ ُوَ ی ػؿعتبى . ین هلِوْهی ًؼاؿػػیگـ عْىضبلی ثـا-

 .هیوـػًؼ ّ ثبثب ٌُْف فًؼٍ ثْػ

ًبُیؼ هطـات اىکی ؿا کَ ثَ ؿّی هژگبى گیـ کـػٍ ثْػ،ثب چٌؼ تکبى پی ػؿ پی ثَ ؿّی گًَْ كـّ ؿیغت ّ 
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 :ثَ ثؼؿهَ ی صنـتِب پـػاعت ّ گلت

عٔ . ًبهـئی امت ّ ُیچ کل ًویؼاًؼ کَ چَ مـًْىتی ػاؿػاًچَ کَ ثَ ؿّی ُـکل ًْىتَ ىؼٍ -

 .ػوـ پؼؿت ُن کْتبٍ ثْػ ّ ُـچوؼؿ ُن کَ اى ؿا هیکيیؼین ػؿ ُویي رب توْم هیيؼ

ػؿمت امت کَ ُـکل مـًْىتی .ًَ هـا تنلی هیؼُؼ ّ ًَ عْػت ؿا. صـف تْ تنلی ای ًویؼُؼ-

 .ػاؿػ، اهب چـا ثبثب

عيجغتی تبفٍ لجِب ؿا افُن گيْػٍ . ت ّ ؿّف ثب عْػ تکـاؿ هیکـػایي ُوبى رولَ ای ثْػ کَ ًبُیؼ ى

ثْػ تب ثَ ؿّی ًنتـى لجغي ثقًؼ کَ اى اتلبم اكتبػ ّ هجل اف ایٌکَ ثتْاًٌؼ عْػ ؿا ثَ ایي كبرؼَ ػبػت 

 .اعـ چـا اًِب ثبیؼ ػؿ تیـؿك ؿیجی مـًْىت ثبىٌؼ. ثؼٌُؼ، ایي هَیجت گـیجبًگیـىبى ىؼ

ت ًیکْ کَ ػهـ ثَ ؿّی كـه ػؿاف کيیؼٍ ثْػ ،حبثت هبًؼ ّ ػلو اف ثیپٌِبی ّ ًگبُو ؿّی ثؼى ثجی صـک

 :اكنـػگی اّ اتو گـكت ّ ثب لضٌی کَ صبکی اف ػلنْفی ثْػ گلت

 چـا ًویـّی ثب ثچَ ُب ثبفی کٌی؟-

ًیکْ مـ ثلٌؼ ًکـػ تب ثَ هبػؿه ًگبٍ کٌؼ، چْى هیؼاًنت ػیؼى چيوبى گـیبى اّ ثـ اتو ػؿّى اى فى 

 :فیـ لت گلت.اُؼ فػ ّ ثـ اًؼُّو عْاُؼ اكقّػ ػاهي عْ

 .صٍْلَ ثبفی ؿا ًؼاؿم هبهبى-

 :اٌُگ ٍؼایو پـ اف هضجت ثْػ

 .ُـچَ ثجَ عْػت تلویي کٌی ّ ثگْئی صٍْلَ ًؼاؿم ثی صٍْلَ تـ هیيْی-

 .ىوب کَ هجال هیگلتیؼ ثَ ربی ثبفی ثبیؼ ػؿمن ؿا ثغْاًن-

ثَ ربی ایٌکَ ک گْىَ کق کٌی ،ثلٌؼ ىْ ثـّ تْی . غش ػایتْ االى ًیبف ثَ تلـی. ُـچیق ثَ ّهت عْػ-

 .ثبؽ کوی ُْا ثغْؿ

ایٌجبؿ مـ ثلٌؼکـػ ّ ثب چيوبى گـیبى ّ کًَْ ُبئی کَ ىْؿی اىک گلگْى ّ مْفاًو کـػٍ ثْػ ثَ هبػؿ 

 :عیـٍ ىؼ ّ صـف ػلو ؿا فػ

 .هٌِن هخل ًنتـى ػیگـ اف ثبؽ عْىن ًوی ایؼ-

 .کَ اًگبؿ ایي گلِب ّ ػؿعتبى ثیزبى هبتل پؼؿتبى ُنتٌؼىوب ػّ ًلـ ْٓؿی صـف هیقًیؼ -

 :ًیکْ پب ثَ فهیي کْثیؼ ّ ثب ٍؼائی کَ ػؿهیبى ُن عِن گـیَ ًبهلِْم ثْػ گلت

ثؼّى ثبثب اف ُوَ چیق ّ ُوَ کل ثؼم هی ایؼ ّ ثیيتـ اف ُچیق اف ایي ثبؽ کَ ؿََ ی اف ػمت ػاػًو 

 .ثبثب ؿا کيت

ؿا کَ هبػؿ هیؼّعت چـط هیکـػ،ػؿ صبلیکَ گـٍ اهبًو ًویؼاػ  ًـگل کَ ػاىت امتیي لجبك میبُی

 :گلت

اّ ٌُْف ثب هبمت  .ثْی ػطـ تي ّ ثْی ٍبثًْی کَ ثب اى عْػػ ؿا هیينت. ایي عبًَ ثْی ثبثب ؿاهیؼُؼ-

 .ثب ُوبى ٍؼای اؿام ّ عبلی اف عيًْت ػاؿػ هضجت ؿا ثیي ثچَ ُبیو تونین هیکٌؼ

 :ًـگل اكکٌؼ ّ مـ ثَ ؿّی ىبًَ ُبی اّ كيـػ ّ فاؿ فػًیکْ ثی اعتیبؿ عْػ ؿا ػؿ اؿْه 

 ثبثب کزبمت؟ چـا ؿكت،چـا؟-

 :مـ ًنتـى ًیق ثَ ؿّی ىبًَ ی هبػؿ هـاؿ گـكت ّ ثَ ُوـاٍ اى ػّ ًبلیؼ

 .ػلن اتو گـكتَ هبهبى ربى-

 .كؤ گـیَ امت کَ ؿََ ُبؿّ اة هیکٌؼ. تْ ُن گـیَ کي ػقیقم-

 بین اف گلْلَ مـثی امت ّ ثَ ایي مبػگی ُب اة ًویيْػهي ُویيَ گـیَ هیکٌن، ّلی ؿََ ُ-

ًـگل ػّثبؿٍ ثَ عیبٓی پـػاعت ّ ًیکْ ػؿ کٌبؿه ثَ ػیْاؿ . اىکِب ؿیغتَ ىؼ،اهب ؿََ ُب اة ًيؼ

 :ًبُیؼ ؿّ ثَ ًنتـى کـػ ّ پـمی. تکیَ ػاػ ّ ًينت

 اهبی هِبرـ ؿكت یب ٌُْفف ایٌزبمت؟-

ًگبُو اؽیتن هیکٌؼ ّ چيوِبیو ثَ هي هیگْیؼ کَ ػلو .  ًویؼاًن ثْػ ّ ًجْػه ثـاین ثیتلبّت امت-

 .ثـاین هینْفػ

تْ فیبػٍ اف صؼ صنبك ىؼٍ ای ّ ثَ ثـعْؿػ آـاكیبى ثب عْػ اف ػؿیچَ ی ثؼثیٌی ًگبٍ هیکٌی ّ ُوَ ؿا -

 .ثَ یک چْة یـًی

پبین ثَ  هگـ ًَ ایٌکَ لٌگیؼى. چْى ُوَ ی ًگبُِب ثـاین یک هؼٌی ػاؿػ ،تـصن،ػلنْفی ّ ػیگـ ُیچ-

ؿیـ اف ایي امت هبهبى؟ هیتْاًی ثَ  .ؿاصتی تْاًنت ثبػج ػگـگًْی اصنبك هـا تجؼیل ثَ تـصن کي
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هٌتظـ پنغت . هي ثگْیی کَ االى کزبمت ّ چـا ػؿ فهبًی کَ ثَ ػلزْئی ػاؿم ػؿ کٌبؿم ًینت

ػیگـاى عیلی ّهت امت کَ ُوِی مْالِبئی کَ اف عْػ ّ .ى هیؼاى رْاثی ثـاین ًؼاؿی .ًویيْم چ

ّهتی کَ ثب هي ًینت ،ُـکزب کَ . ػگیـ ثـاین كـهی ًویکٌؼ کَ ُـاة کزبمت . هیکٌن ثیزْاة هیوبًؼ

 .هیغْاُؼ ثبىؼ

ثَ پٌزـٍ ًقیک ىؼ ّ چين ثَ مِیل ػّعت کَ . مپل چْثؼمتی ؿا ثـػاىت ثَ کوک اى ثـعبمت

اًچَ کَ ػؿّى اّ . ی گيت ػؿ ایَ ی ػؿعت ثیؼ ثب اكکبؿ اىلتَ ،ثَ ػًجبل یبكتي ؿىتَ ای اف اؿاهو ه

ثبػ ًبهالیوبت پـیيبًی اه ؿا اىکبؿ . هیگؾىت ،ػؿ چِـٍ ی گـكتَ ّ اثـّاى گـٍ عْؿػٍ اه ُْیؼا ًجْػ

 : هی مبعت ًنتـى ثی اًکَ ؿّی ثـگـػاًؼ، عطبة ثَ هبػؿ گلت

 .اگـ هی عْاُی اّ ؿا ثجیٌی ثیب اف پيت پٌزـٍ توبىبیو کي.اهبی هِزـ ُوٌْف ایٌزبمت -

 :اف رب ثـعبمت ّػؿ کٌبؿ ًنتـى اینتبػ ّ گلت ًبُیؼ

 !ثبّؿ ًویکٌن، یؼٌی عـیؼاؿ ثبؽ ایٌوؼؿ رْاى امت-

ایي ىوبؿه ؿّفُبی فًؼگی ًینت کَ مي ؿا اىکبؿ هی مبفػ، ثلکَ ایي ىوبؿه ؿًزِب ّ ػؿػُبی -

ی تْ عْػت هیؼاًی کَ هي چٌؼ مبل ػاؿم هبهبى ّل. اّمت کَ ػؿ چِـٍ اه ًوو ػوـ ؿا ؿهن هیقًؼ

ّهتی عْة ًگبٍ هیکٌی ،هیجیٌی کَ صْاػث چٌؼ هبٍ اعیـ چي ثـاؿ اى ثینت مبلی کَ اف ػوـم 

 . گؾىتَ ثـ چِـٍ ام عٔ ػوین کيیؼٍ

تْ ُوبًی کَ ثْػی ّ . تَْؿاتت ؿا اییٌَ چِـٍ ات هـاؿ ًؼٍ ،ثلٌؼ ىْ ثـّ ػؿ اییٌَ ثَ عْػت ًگبٍ کي -

 . بػاثی امتُیچ تـییـی ًکـػی ّ چِـٍ ات ثَ ُوبى فیجبئی ّ ى

تْثب ًگبٍ هضجت چِـٍ ام ؿا هیجیٌی ّ هي ثب ًگبُی ػوین ،ػؿمت ثَ ػون ؿًزِب ّػؿػُبین ثَ اى -

ثَ ًظـ هي ًگبُو ثَ ثبؽ ،ًگبٍ هبلکیت ًینت ّ ػؿمت هبًٌؼ . اهبی هِبرـ ػاؿػ هیـّػ.عیـٍ هیيْم 

 .ایي امت کَ ػفػکی ّاؿػ ثبؿی ىؼٍ ّ اف ىوبتت ٍبرت اى ُـاك ػاؿػ

 ـ هیکٌی ایي صبلت ؿا ػاؿػ؟چـا كک-

اّلیي ثـعْؿػ هب ثب ُن ػؿمت ُوبى ؿّفی ثْػ کَ ثؼؼ اف . تّْیش ػلیل ایي اصنبك ثـاین هيکل امت-

اى ؿّف اّ کوکن . ثـعبمتي اف ثنتـ ثیوبؿی تَوین گـكتن اف عبًَ عبؿد ىْم ّ ىِبهتن ؿا اهتضبى کٌن 

فی ثْػ کَ ثَ ُوـاٍ یکی اف پیوبًکبؿاًی کَ هَؼ ػّهیي ثـعْؿػ هب ػؿ ؿّ. کـػ کَ اف ػـُ عیبثبى ثگؾؿم

ىبیؼ اٍ ّ ًبل ُبی هي ثبػج ىؼ کَ اى ؿا ثغـػ ّ .اًؼافٍ گیـی هنبصت ثبؽ ؿا ػاىت ثَ ایٌزب اهؼٍ ثْػ

 .ًگؾاؿػ اهبی ػاّػی ّیـاًو کٌؼ

 .ثبّؿ ًکـػًی ّ ػزیت امت.یؼٌی كکـ هیکٌی كؤ ثَ ُویي ػلیل اى ؿا عـیؼٍ -

ثـای ُویي ػاؿم ثَ ایي هّْْع كکـ هیکٌن کَ ًوو اّ ػؿ ایي هبرـا . ت ثـای هٌِن ػزیت ام-

 /چینت

 کؼام هبرـا؟-

 .هبرـاُبئی کَ ػؿ ظـف ایي چٌؼ هبٍ اتلبم اكتبػٍ-

 :هکج صیـت ثَ ؿّی چِـٍ ی ًبُیؼ اّ ؿا ثـ ربی هیغکْة کـػ ّ ثب تؼزت پـمیؼ

 ...یؼٌی هوکي امت کَ اّ-

ثـای ؿثٔ ػاػى ایي ثـعْؿػُب ثبُن ،كـم هـيْه ّ پـیيبى . ْمػاؿم کالكَ هیي. ًویؼاًن هبهبى -

 .ثغًَْ ّهتی اف هي پـمیؼ ثَ چیقی ًیبف ػلـم یب ًَ، ثیيتـ هيکْک ىؼم. امت

 .ىبیؼ مْالو ػلیل عبٍی ًؼاىتِْ كؤ تضت تبحیـ اصنبك هـاؿ گـكتَ-

 .ّ ُوبى اصنبمی اّ ؿا تضت تبحیـ هـاؿ ػاػٍ کَ هي اف اى ًلـت ػاؿم-

 .تـصن یؼٌی

 فصل بیست و سىم

 

ثب ّرْػ . هی ىؼ -----------------------------ُـکؼام ؿا کَ هیگيْػ، گـٍ ی . مِیل ثی ىوبؿ ثْػ

هبػؿ ّ عْاُـ ُبیو ؿا ّاػاؿ مبعت، ثـعالف هیل هلجی ---------ایٌکَ ًنتـى اّ ؿا اف کوک ثَ عْػ 

هـارؼَ کٌٌؼ ّ هقػی ثیيتـ اف اؿفه  ىبى کَ عْػ عیبٓ هغًَْ ػاىتٌؼ، ثـای ػّعت لجبك ثَ ًبُیؼ

 . ّاهؼی اى ثَ اّ ثپـػافًؼ
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گلی کَ ؿهین الولت ّ صنبك ثْػ، ػؿ ؿكت ّ اهؼ ثَ هٌقل اًِب تضول ًؼاىت ثَ پبی ػلیل ػعتـی 

 .ثٌگـػ کَ اىتجبٍ پنـه ثبػج ّ ثبًی اى ًوٌ ثْػ

غيی ىبى ػؿ پـػاعت هقػ ًنتـى ثی اًکَ ثؼاًؼ اًِب اف اهْام ًقػیک هبلک ثبؽ ُنتٌؼ ، اف صبتن ث

کَ كؤ حـّت ثی صنبة -----------تؼزت هیکـػ ّ اى ؿا ثی ػلیل ًویؼاًنت ّ لی ًبُیؼ ثـ عالف 

 .ثبػج ایي صبتن ثغيی امت

چيوبى ػنلی ؿًگ ًنتـى ، ػؿ چِـٍ ای کَ ػؿ تـمین اى ًِبیت ملیوَ ثَ کبؿ ؿكتَ ثْػ ، --- ------

 .وبٌُگی پبی هؼیْة ؿا ثب چِـٍ ی ّ اًؼاهو ًوبیبى تـ هینبعتفیجبیی اى ؿا ثیيتـ ًيبى هیؼاػ ّ ًبُ

هْهؼی کَ ػؿ کٌبؿ هبػؿه هی ًينت هزنوَ ای اف فیجبیی ثْػ کَ ُیچ ًوَی ػؿ چِـٍ ّ اًؼاهو 

ثَ چين ًوی عْؿػ ّ فهبًی کَ هبچبؿ ثَ ثـعبمتي ّ صـکت هیيؼ، هزنوَ فیجبئی کَ پبی صـکتو 

 .ؿا ىکنتَ ثبىٌؼ

یبى ثَ اًزب ُویيَ ػْْ صبّـ ثْػ ، ُوَ ی صـکبتيبى ؿا فیـ ًظـ ػاىت ّ ػؿ ػؿ ؿكت ّ اهؼ هيتـ

 .ػّعت لجبك ثَ هبػؿ کوک هی کـػ

مِیل ًوی تْاًنت عْػ ؿا ًنجت ثَ مـًْىت اكـاػ ایي عبًْاػٍ ثی تلبّت ًيبى ػُؼ ّ اصنبك 

ثقًؼ گٌبٍ ثبػج هیيؼ کَ ّهت ّ ثی ّهت ثَ ثِبًَ ی مـکيی ثَ هلک عـیؼاؿی مـی ثَ اًزب 

مِیل ثبؽ ؿا . ًنتـى اؿلت اف پيت پـػٍ ثَ ًظبؿٍ اه هی پـػاعت ّ اُویتی ثَ اهؼ ّ ؿكتو ًویؼاػ.

ثَ اؿاهی . هلک ًنتـى هیؼاًنت ، ًَ هلک عْػ ّ رـات پب ًِبػى ثَ ؿّی گلِب ّچوٌِبیو ؿا ًؼاىت 

 . هی اهؼ ّ ثی ٍؼا ثَ گـػه ػؿ اى هی پـػاعت

ًتظبؿ هی ىکیؼ ّ ثَ ایي اهیؼ ثْػ کَ ىبیؼ ٍؼای صـکت یب ػؿ فیـ مبیَ ی ػؿعت هی ًينت ّا

 .چْثؼمتی ثَ ؿّی پلَ ُب عجـ اف اهؼى اّ ثَ اًزب ؿا ثؼُؼ

ىبیؼ اگـ هبػؿ ّ عْاُـُبیو ثَ اًزب ؿكت ّ اهؼ ًوی کـػًؼ ّ عجـ مالهتی ًنتـى ؿا ثَ ّی ًوی 

 .ػاػًؼ، ًگـاى مالهتی اه هیيؼ

 .بى ؿا اف ػمت ػاػًؼ ّ ثـگِب ؿّ ثَ فؿػی ًِبػًؼپبییق کَ اهؼ ػؿعتبى مـمجقی ّ ىبػاثی ى

ًـگل ّ ًیکْ کَ هـگ پؼؿ ثی صٍْلَ ىبى مبعتَ ثْػ چبؿٍ ای ثَ ؿیـ اف ؿكتي ثَ هؼؿمَ ّ تکـاؿ 

 .ػؿمِبی مبل گؾىتَ ؿا ًیبكتٌؼ

ؿّفُبی فًؼگی ًنتـى یکٌْاعت ّ ثی ُیچ ُیزبًی ٓی هیيؼ ّ ٓلْع اكتبة ّ ؿـّة اى تلبّتی ثَ 

ػوـثَ ی مبػت فهباى کٌؼ ّ فًگ فػٍ ثْ ّثـای گؾىتي لضظَ ُب ىتبثی اف عْػ ًيبى . صبلو ًویکـػ

 .ًویؼاػ

پبییق ثب ؿـّثِبی ػلگیـ ثـ ػلتٌگی اّ اكقّػ ّ کٍْ مٌگی ؿََ ؿا ثَ ؿّی هلت ّی كيـػ ّ تْثَ اه ؿا 

ـ ّهت ثؼؼ اف اى ًنتـى ُـ ؿّف ػؿ ثبؽ ىبُؼ ؿـّة عْؿىیؼ ثْػ، اهب ُ.ثـای ؿكتي ثَ ثبؽ ىکنت 

ٍؼای گـػه کلیؼ ػؿ هلل ػؿ ثقؿگ عجـ اف ّؿّػ اهبی هِبرـ ؿا هیؼاػ، ثب ػزلَ ثَ ػاعل مبعتوبى ثبف 

هیگيت ّ مِیل گبٍ اف ػّؿ ػعتـ میبٍ پْىی ؿا هیؼیؼ کَ چْثؼمتی ثَ فیـ ثـل ثب توبم ًیـّ اف پلَ ُب 

 :ٍؼایو فػ ّ گلت یک ؿّف هْهؼی کَ ًنتي هؼم ثَ ؿّی اعـیي پلَ ًِبػ، اف ػّؿ. ثبال هیـّػ

 .عبًن ٍجْؿی، هوکي امت یک لضظَ ٍجـ کٌیؼ-

 :مِیل ػّثبؿٍ گلت. ًنتـى عْػ ؿا ثَ ًيٌیؼى فػ 

 .ثبیؼ ثب ىوب صـف ثقًن. عبًن ٍجْؿی یک لضظَ ٍجـ کٌیؼ-

 :ایٌجبؿ اینتبػ ّ مـ ثَ ػوت ثـگـػاًؼ ّ ثب لضي پـ عيوی پـمیؼ

 چَ عجـ ىؼٍ، چب كـیبػ هی فیٌؼ؟-

 .كکـ کـػم ٍؼاین ؿا ًویيٌْیؼ. هـا ثجغيیؼ -

چَ هی .هي كؤ هؼؿت پبین ؿا اف ػمت ػاػٍ ام ّ صْاك پٌزگبًَ ام مبلن ُنتٌؼ . چـا ىٌیؼم-

 عْامتیؼ ثگْئیؼ؟

 : مِیل ثَ ایْاى ًقػیک ىؼ ، مـثلٌؼ کـػ ّ گلت

ا ثَ هی عْامتن اف ىوب ثپـمن ػؿ ظـف ایي چٌؼ هبُی کَ ایٌزب ؿا عـیؼٍ ام ، چَ کنی ایي لطق ؿ-

 هي هیکٌؼ ّ ػؿعتبى ّ ثبؿچَ ُبیو ؿا اة هی ػُؼ؟

ثـاػؿم ًیکْ ثَ ػبػت فهبًی کَ ثبؽ ثَ هب هتؼلن ػاىت، ُـ ؿّف هجل اف ؿكتي ثَ هؼؿمَ ثبؿچَ ُب ؿا اة 

 .هیؼُؼ
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اف لطلی کَ ًیکْ ربى ثَ هي هی کٌؼ هوٌْم ّ یک تيکـ ثَ اّ . صبال ُن ثبؽ هتؼلن ثَ ىوبمت-

 ى هٌقل ُنت یب ًَ؟ًویؼاًن اال. ثؼُکبؿم 

 عْة ػیگـ مْالی ًینت. ثؼُی ىوب ؿا هي هی پـػافم ّ ثَ اّ هیگْین کَ تيکـ کـػیؼ-

 :هکخی کـػ ّ ػّثبؿٍ گلت

 .هوکي امت چٌؼ لضظَ تيـیق ثیبّؿیؼ پبییي. هی عْامتن ػؿ هْؿػ هّْْػی ثب ىوب هيْؿت کٌن -

 !چـا ثب هي؟-

 اف ًظـ ىوب اىکبلی ػاؿػ؟ -

اگـ ثغْاُیؼ ثبف ُن ُوبى صـكِبی ؿا کَ اى ػكؼَ ثَ هي فػیؼ تکـاؿ کٌیؼ، . بىؼ تب چَ هّْْػی ث -

 .صتی یک لضظَ ُن ٍجـ ًوی کٌن

 !کؼام صـكِب؟-

 .عْػتبى ثِتـ هی ػاًیؼ ػّمت ًؼاؿم تکـاؿه کٌن-

 ىوب صبلتبى عْة امت؟-

 مْالی کَ هی عْامتیؼ اف هي ثکٌیؼ ُویي ثْػ؟-

 .لتبى ؿا ثپـمنكؤ عْامتن اّل صب. ًَ ایي ًجْػ-

 :ًنتـى ػؿ صبل پبییي اهؼى اف پلَ ُب گلت-

 .فّػتـ صـكتبى ؿا ثقًیؼ-

مِیل ٍجـ کـػ تب اّ ثَ اّلیي پلَ ؿمیؼ، ثَ ؿّی اى ًينت ، ثب صـکت تٌؼی چْثؼمتی ؿا ثب عين ثَ 

 ثب ایي ػول ًبؿّبیتی عْػ ؿا اف ایي ثـعْؿػ ًيبى ػاػ ّ ثب ثی صٍْلگی هٌتظـ. ؿّی فهیي ؿُب کـػ

 .ىٌیؼى مغٌبى هغبٓجو ىؼ

 :مپل مِیل گلت

هیغْامتن اف ىوب کَ ثیيتـ اف هي ػؿ ثبؿؼاؿی تزـثَ ػاؿػ ثپـمن کَ ثَ ًتب چَ تـییـی هی تْاًین ػؿ -

 ایٌزب ثؼُین؟

 .ثبؽ هبل ىوبمت ُـ ثبلئی هی عْاُیؼ مـ اى ثیبّؿیؼ ، هغتبؿیؼ-

 .زب فًؼگی هی کٌیؼثیيتـ اف ایٌکَ هبل هي ثبىؼ هبل ىوبمت کَ ػاؿیؼ ػؿ ایٌ-

اٍال چطْؿ ىؼ کَ صبال ثَ . ایي هلک ثـای هب ػؿمت هبًٌؼ فًؼگی هبى ػبؿیَ امت ّ هبًؼًی ًینت  -

كکـ اٍالس ػؿ ایٌزب اكتبػیؼ ؟ ایي کبؿ ػؿمت هبًٌؼ ایي امت کَ ثغْاُیؼ پیـفًی ؿا کَ ػؿ رْاًی ثَ كکـ 

بثنتبى هی تْاًیؼ ُـ ثالئی هیغْاُیؼ مـ ایي ىوب ػؿ ثِبؿ ّ ت. اؿایو ًجْػٍ، ثب اؿایو فیجب رلٍْ ػُیؼ

 .ػؿعتبى ثیبّؿیؼ ّلی صبال ًَ

 پل ثَ ًظـ ىوب صبال ّهت هٌبمجی ثـای اٍالس ًینت ؟-

ایٌکبؿُب ؿا ثبثبی عؼای ثیبهـفهبى اًزبم هیؼاػ ّ هب ػؿ . ًویؼاًن ، ثِتـ امت ثب یک ثبؿجبى هيْؿت کٌیؼ -

 . ایي هْؿػ تزـثَ ًؼاؿین

 کبؿ ّکبمجی هبػؿتبى چطْؿ امت؟. بى هوٌْم اف ؿاٌُوبیی ت-

هؼلْم ًینت اف ػّلت مـ چَ کنی کبؿ ّ کبمجی اه ؿًّن گـكتَ ّ چٌؼ هيتـی پْلؼاؿ ثَ تْؿه -

 عْؿػٍ

. ػؿ هْهغ ثیبى ایي ایي رولَ ثب ػهت چين ثَ مِیل ػّعتَ ثْػ ّ تـییـ صبالتو ؿا فیـ ًظـ ػاىت 

ٌظْؿه ؿا اف ثیبى اى كِویؼ ثب ّرْػ ایي عْػ ؿا ثَ مِیل هتْرَ ی ًیيی کَ ػؿ کالم ثْػ ىؼ ّ ه

 :ًيٌیؼى فػ ّ گلت

 .عؼا ؿا ىکـ ،عؼا ُویيَ ؿّفی ؿمبى امت-

ػلو هیغْامت ثَ ثِبًَ ی ًگِؼاؿی اف ثبؽ هی تْاًنت هوـؿی هبُیبًَ ای ثـای ًیکْ تؼییي کٌؼ، اهب 

 .اف تـك ٓـیبى عين ًنتـى رـات ثَ فثبى اّؿػى ایي ػؿعْامت ؿا ًؼات

ًگبٍ عیـٍ اه ؿا ثَ چِـٍ ی فیجب ّ ثی ًوَی کَ ثی صٍْلَ ّ ًب ؿام هٌتظـ پبیبى ایي گلت ّ گْ ثْػ 

 :ػّعت، ًنتـى ثب تؼزت پـمیؼ

 چـا ایٌطْؿ ثَ هي عیـٍ ىؼیؼ؟-

 .ػاىتن ثب عْػم كکـ هیکـػم اًي هـػ چَ ْٓؿ ػلو اهؼ ىوب ؿا ؿُب کٌؼ ّ ثـّػ-

 چطْؿ ىؼ ىوب ثَ ایي كکـ اكتبػیؼ؟-
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ٓ چِـٍ ی ىوب اًوؼؿ فیجب تـمین ىؼٍ امت کَ صتی ُیچ ًوبه هبُـی ُن ًوی تْاًؼ ایـاػی عطْ-

 .ثَ اى ثگیـػ

ػعتـ ػلیلی کَ ُوَ یؼوـ ّثبل گـػى هی هبًؼ، . ىبیؼ اگـ ىوب ُن ربی اّ ثْػیؼ ُویي کبؿ ؿا هیکـیؼ-

چَ ػؿػه هی عْؿػ  ًیبف ثَ پـمتبؿی ػاىت ّ ؿّف ثَ ؿّف ثؼاعالم تـ ّ ؿیـ هبثل تضول تـ هیيؼ،ثَ

ًوؼؿ ٍجـ ًکـػ کَ ىبُؼ ؿاٍ ؿكتي هي ثب چْثؼمتی ثبىؼ ّ هجَ اک اف ثنتـ ثیوبؿی ثـعیقم ایـاى ؿاتـک 

اف ًظـ هي ُوَ ی . الفم ًینت اى هیبكَ ی هظلْهبًَ ؿا ثَ عْػ ثگیـػ ّ اّ ؿا اًوـػ ثؼاًیؼ . کـػ ّ ؿكت

 .َ ثب ُْك امتایي ػيوِب پْىبلی امت اف هلت مـچيوَ ًویگیـػ ّ اهیغت

 .صـكتبى ؿا هجْل ًؼاؿم ّ اى ؿا ؿػ هیکٌن-

ایي كؤ یک ىؼبؿ امت ، ىؼبؿی کَ ُوَ ی اًِبئی کَ عْػ ؿا هِـهبى هیؼاًٌؼ ،هی ػٌُؼ، ّهتی -

 .پبی اهتضبى ثَ هیبى هی ایؼ، هؼلْم هیيْػ چَ کنی هـػ هیؼاى امت

ػلو هی عْامت اصنبك ًنتـى .  .ثـای ثَ فثبى اّؿػى مْالی کَ ػاىت هؼتی ثب عْػ کلٌزبؿ ؿكت

ؿا ًنجت ثَ اى هـػ ثؼاًؼ، ًنجت ثَ هـػی کَ اى ْٓؿ ًبرْاًوـػاًَ تـه کـػٍ ثْػ، ثبالعـٍ ثَ عْػ 

 :رـات ػاػ ّ پـمیؼ

 صبال چَ اصنبمی ًنت ثَ اى هـػ ػاؿیؼ؟-

م ، ثؼؼ اف اى صبػحَ ُیچ ّهت ثب اصنبمن علْت ًکـػٍ ا. ػلیلی ًؼاؿػ ثَ ایي مْال رْاة ثؼُن -

ىوباگـ ربی هي . هيکالت فًؼگی ام اى هؼؿ فیبػ امت کَ كـٍتی ثـای ایي اًؼیيَ ثبهی ًوی هبًؼ.

 ثْػیؼ چَ اصنبمی ػاىتیؼ ؟

 :ثؼّى لضظَ ای تـػیؼ پبمظ ػاػ

 .تٌلـ، هٔ تٌلـ-

 :فثبًو ثَ ُوـاٍ ًگبٍ پـمیؼ

 اؿم؟چـا اف هي ًویپـمیؼ ًنجت ثَ هـػی کَ ثبػج لٌگی پبین ىؼٍ ، چَ اصنبمی ػ-

مِیل ثَ فصوت عْػ ؿا کٌتـل کـػ تب اىلتگی ػؿّى ؿا اف چين تیقثیي اّ پٌِبى کٌؼ ّ ثی اًکَ عْػ ؿا 

 :ثجبفػ پبمظ ػاػ

 .ػلیلی ًؼاؿػ کَ ثَ ؿیـ اف تٌلـ اصنبك ػیگـی ًنجت ثَ اّ ػاىتَ ثبىیؼ-

 فصل بیست و چهارم

 

ىجِب ؿا ثب اًؼٍّ ػؿ ثنتـ ثَ مـ . هـگ ُونـ هَیجتی ًجْػ کَ ًبُیؼ ثَ ایي فّػی ثَ اى ػبػت کٌؼ

ًنین هالیوی کَ ىبط ّ ثـگ . هی ثـػ ّ اىکِبیو ػؿ ظبُـ ثی ٍؼا ّ ػؿ ثبٓي پـ مْف ّ گؼاف ثْػ

ػؿعتبى عْىجغتی اه ؿا ثَ صـکت ّا هیؼاىت ، ػؿ فهنبى مبل گؾىتَ ثَ ُوـاٍ ثـف مٌگیي ، 

 .تجؼیل ثَ کْالک ىؼ ّ ىبط ّثـگِب ؿا ؿیغت

 .اىک چين هی اؿامت ّ کْلَ ثبؿ مٌگیي هيکالت ؿا ثَ تٌِبیی تضول هیکـػ لجبك هيتـیبى ؿا ثب

ًبُیؼ ٓبهت اى ؿا ًؼاىت کَ ىبُؼ گْىَ ًيیٌی ػعتی ىْػ کَ تب مبل گؾىتَ مـ عْه ّ ثی 

فهبًی کَ . عیبل چين ثَ ایٌؼٍ ای ؿّىي ػاىت ّ پبُبی كـف ّ چبثکو اف ًينتي گـیقاى ثْػ

ؼ، مبکت ّ اؿام ػؿ کٌبؿ چـط هیٌينت ّ عْػ ؿا ثب عیبٓی مـگـم هيتـیبى هبػؿه ثَ اًزب هی اهؼً

 .هیکـػ ّ اف ربیو تکبى ًویغْؿػ ، تب ًگبٍ تـصن اهیق اًبى ثبػج افاؿه ًيْػ

ثؼؼ اف اى صبػحَ فهبًی کَ ًبچبؿ ثَ عـّد اف عبًَ ىؼ، ؿّف عبکنپبؿی پؼؿ ثْػ کَ ًوی عْامت عْػ ؿا 

یگـ کَ ثَ اٍـاؿ ػوْ صویؼ ثـای هؼبیٌَ ی پقىکی ثب اتْهجیل ّی ثَ اف ّػاع ثب اّ هضـّم کٌؼ ّ چٌؼ ثبؿ ػ

 .ًقػ ػکتـ هؼبلذ ؿكت

ثبّرْػ ایٌکَ پقىکبى ػؿ احـ ىکنتگی كوْؿ لگي عبٍـٍ اف ثِجْػ ًنتـى هطغ اهیؼ کـػٍ ثْػًؼ، ًبُیؼ 

 . ٌُْف ُن اهیؼّاؿ ثْػ کَ ػؿ احـ هؼزقٍ اّ ػّثبؿٍ مالهتی عْػ ؿا ثبف یبثؼ

اعت ػیي مِیل ثَ ایي عبًْاػٍ ، صتی هْهؼی ُن کَ ًیبف ثَ ػّعت لجبك ًؼاىت ، گلی ثـای پـػ

ًَیـ صـً ثَ اًؼّعتي هبل ؿا ثَ ػمت . ػّعت پـػٍ ، ؿّ تغتی ّ هالكَ ؿا ثَ ًبُیؼ ملبؿه هیؼاػ

گلی ثـای ثَ ػمت اّؿػى ػل ًنتـى .كـاهْىی مپـػٍ ثْػ، ّ ؿیغت ّ پبه اًِب اػتـاّی ًؼاىت 

 .ّت ، هضجتِبیو ؿا ًبػیؼٍ هی گـكتعبهْه ّ ثی تلب
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ًـگل ثـعالف ًنتـى ، ُوچْى هبػؿه ثب گـهی اف اًِب امتوجبل هی کـػ ّ ثب فثبى چـة ّ ًـم عْػ 

 .هیکْىیؼ تب ًظـ هيتـی ؿا رلت کٌؼ

. گبٍ پیو م اهؼ کَ گلی ػؿ هْهغ اهؼ ّىؼ ثَ اى عبًَ، مِیل ؿا هیؼیؼ کَ ػاىت ػاط ثبؽ هیيؼ 

 .اًزب هیـكتٌؼ ّ هؼلْم ًجْػ ایي هبرـا تب کی ثبیؼ اػاهَ ػاىتَ ثبىؼ ُـػّ ثَ یک ُؼف ثَ

ًَ ثَ هوَؼ هیـىیؼ ّ ًَ پبیبًی . ؿاُی کَ مِیل ػؿ اى هؼم ًِبػٍ ثْػ ، ثي ثنت ًجْػ، ثی اًتِب ثْػ 

 .ػاىت

ثب ّرْػ ایٌکَ گلی اف ؿًزی کَ پنـه هیکيیؼ ، اگبٍ ثْػ ،ّلی ًویتْاًنت ؿًذ ًنتـى ؿا کَ مِیل 

ج ّ ثبًی اى ثْػ، ًبػیؼٍ ثگیـػ ّ اف عؼا هیغْامت کَ ثَ ٓـین ػیگـی هی تْاًنتٌؼ ػیي عْػ ؿا ثَ ثبػ

ایي عبًْاػٍ اػا کٌٌؼ تب هزجْؿ ثَ تضول ىکٌزَ ی ػیؼاؿ ًنتـى ّ ىـهنبؿی اف هيبُؼٍ پبة ػلیلو 

َ ی ایي ػیؼاؿ ُب ًجبىٌؼ ، اهب چْى ایٌکبؿ هنتلقم اىکبؿ ىؼى ؿاف مِیل ثْػ ، چبؿٍ ای ثَ ؿیـ اف اػاه

 .ًؼاىتٌؼ

اى ؿّف ٍجش هجل اف ایٌکَ گلی ٓجن هـاؿ ثـای پـّ لجبك ثَ اًزب ثیبیؼ ًنتـى اتبم ؿا تـک کـػ ّ ثَ ثبؽ 

 .ؿكت ّ ػؿ گْىَ ای ثَ ػّؿ اف مبعتوبى عْػ ؿا اف ػیؼ اًِب پٌِبى مبعت

 :گلی ثَ هضِ ّؿّػ اف ؿیجت اّ اگبٍ ىؼ ّ اف ًبُیؼ پـمیؼ

 بمت؟پل ًنـى ربى کز-

عؼا ؿا ىکـ کَ ثب ثبؽ اىتی کـػٍ ّ ُـّهت کَ ػلو هیگیـػ ػؿ فیـ مبیَ ی ػؿعتبى ثب ؿوِبیو علْت -

 .هیکٌؼ

 ؟.هگـ ثب ثبؽ هِـ کـػٍ ثْػ-

ثؼؼ اف ایٌکَ پؼؿ عؼا ثیبهـفىبى ػوـه ؿا ثَ ىوب ػاػ، ثچَ ُب ثبػج ّ ثبًی هـگ پؼؿ ؿا كـّه ثبؽ -

 .اىتٌؼػاًنتٌؼ ّ ػیگـ هیلی ثَ گـػه ػؿ اى ًؼ

 مپل اُی کيیؼ ّ گلت

یک عبًَ ػؿ ىِـ کَ ػؿ اى فًؼگی هیکـػهی ّ تبثنتبُب ثـای كـاؿ . یک فهبى هب ُن ثـّ ثیبئی ػاىتین -

ثچَ ُب ىبػ ّ عْىؼل ثْػًؼ ّ ًَ ؿن ؿا هی ىٌبعتٌؼ ّ ًَ . اف گـهبی تِـاى ثَ ثبؽ ىویـاى هی اهؼین

تی کَ ىُْـ هـصْهن هـیِ ىؼ ، ًَ پنـ ّه. اف پنتی ّ ثلٌؼی ُبی فًؼگی چیقی هی ػاًنتٌؼ 

ثقؿگی ػاىت کَ کبؿ پؼؿ ؿا ثَ ػِؼٍ ثگیـػ ّ ًَ کوکی کَ ثَ صنبة کتبة كـه كـّىی اّ ؿمیؼگی 

اّل هـبفٍ . چکِبئی کَ ػمت هـػم ػاىت ، اکخـا ثـهیگيت ّ چبؿٍ ای ثَ یـ اف كـّه اهْال ًجْػ .کٌؼ

ثب . اى هْهغ ًنتـى تبفٍ ًبهقػ کـػٍ ثْػ. ایي ثبؽ ىؼین ؿا كـّعتین ّ ثؼؼ عبًَ ؿا ّ ًبچبؿ ثَ اهبهت ػؿ 

ّرْػ ایٌکَ ػمتوبى تٌگ ثْػ ، صبّـ ًيؼم ػمت ثَ رِقیَ ایي ػعتـ ثقًن، ٌُْف ُن ُوَ ی اًچَ کَ 

عؼا لؼٌت  .عؼا هیؼاًؼ چَ اؿفُّب ثـایو ػاىتن . ثـایو عـیؼٍ ثْػم ػمت ًغْؿػٍ ثبهی هبًؼٍ امت 

 . ثَ ایي ؿّف اًؼاعتکٌؼ اى ًبهـػی ؿا کَ اّ ؿا 

ثـای ایٌکَ  . هلت گلی اف ىٌیؼى ًلـیٌِبیی کَ ػؿ ّاهغ عطبة ثَ مِیل ثْػ ، ػؿ میٌَ كـّ ؿیغت

ًبُیؼ هتْرَ ی اىلتگی ّ پـیيبًی اه ًيْػ ػؿ رلْی اییٌَ اینتبػ ّ ثَ لجبمی کَ ثَ تي ػاىت 

 :عیـٍ ىؼ ّ پـمیؼ

 پل ًبهقػه کزبمت؟-

ًنتـى امت ّ ربى عْػ ؿا كؼای یک تبؿ هْی اّ هیکٌؼ، ُویي کَ  ثبّرْػ ایٌکَ اػػب هیکـػ ػبىن-

كِویؼ ػلیل ىؼٍ ّ ىبیؼ ػیگ ُیچ ّهت هبػؿ ثَ ؿاٍ ؿكتي ًجبىؼ ، ٌُْف اف ىک ىٌیؼى ایي عجـ ثیـّى 

ىوب كکـ هیکٌیؼ ثبیؼ چَ کبؿ هیکـػ، . ًیبهؼٍ ثْػ کَ ػبفم اًگلیل ىؼ ّ هب ػیگـ ؿًگ اى هـػ ؿا ًؼیؼین 

ى ؿا ًؼیؼٍ هی گـكت ّ ػؿ اصنبمو ًنجت ثَ ًبهقػه تـییـی ایزبػ ًویيؼ ّ ثَ ًوٌ پبی ًنتـ

ربی گننتي ؿىتَ ی پیْمتگی ، اى ؿا ػّثبؿٍ هضکن تـ هی ثنت؟ ایي كؤ ػؿ هََ ُبمت ّ ػؿ 

 .ّاهؼیت فًؼگی ًویيْػ اًتظبؿه ؿا ػاىت

 .ٓللی ًنتـى چَ ػؾاثی کيیؼٍ-

ّفًَ ی مٌگیي  .ؿ کؼاهیک اف ّفًَ ُب ػؿػًبکتـ امتثَ ػؿمتی ًویؼاًن كيب. ّ چَ ػؾاثی هی کيؼ-

 .هقگ پؼؿ ،رؼائی اف هـػی کَ ثَ فًؼگی ثب اّ اهیؼ ثنتَ ثْػ یب ػلیل ىؼى

هـگ پؼؿ ّ ثی ّكبئی ًبهقػ ثب هـّؿ فهبى كـاهْه هیيْػ، . تـػیؼی ًینت کَ مْهی ػؿػًبکتـ امت -

. ثَ اػاّؿیی کٌؼ ّ ثبػج ػؾاه هیيْػ ّلی چْثؼمتی کَ ُویيَ فیـ ثـل ػاؿػ، یک ثٌؼ ًوٌ ػْْ ؿا 
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 . ثبیؼ مـه ؿا ثَ کبؿی گـم کٌیؼ کَ کوتـ ؿى ثکيؼ

 .ثَ ًیت کوک ثَ هي پبی چـط هی ًيیٌؼ ، اهب ًَ ػمتو ثَ کبؿ هی ؿّػ ًَ ػلو-

 .ثبیؼ ػیؼ ثَ چَ کبؿی ػالهَ ػاؿػ-

کَ ثَ کبؿی هيـْل ّهتی کَ صبّـ ًینت هؼم اف عبًَ ثیـّى ثگؾاؿػ، چطْؿ هیتْاًن ؿاّی اه کٌن -

 .ىْػ

 

ثؼؼ اف كـّه ثبؽ هي ّ ّصیؼ ىت ّ ؿّف ًؼاىتین ّ ػائن ثَ ایي كکـ ثْػین کَ اگـ هبلک رؼیؼ آى ؿا عـاة 

 .کٌؼ ّ ثَ ربیو مبعتوبى ثنبفػ، ایي ػعتـ اف ؿََ ػم عْاُؼ کـػ

 پل چطْؿ ىؼ کَ ػمت ثَ تـکیجو ًقػ ّ ثبؽ ؿا ثَ ُوبى ىکل مبثن ثبهی گؾاىت؟-

عؼا . ُن اف ُویي امت کَ چـا هبلک رؼیؼ ًَ عیبل مبعت ؿا ػاؿػ ّ ًَ عیبل كـّه آى ؿا تؼزت هب-

 .هی ػاًؼ چـا

 .الثؼ اّ ُن پیو عْػ ػلیلی ثـای ایي کبؿ ػاؿػ-

ثـای هي هِن ًینت کَ چَ ػلیلی ػاؿػ، هِن ایي امت کَ تٌِب ػلغْىی ایي ػعتـ اف ثیي ًـّػ،  -

 عْة لجبك چطْؿ ثْػ ایـاػی ًؼاىت؟

. صـف ُبی ىوب كکـ هـا ًبؿاصت کـػ. ػمتتبى ػؿػ ًکٌؼ هخل ُویيَ ثی ػیت ّ ًوٌ ّ عْه ػّعت -

 یؼٌی ىوب ُیچ ّهت اف عبًْاػٍ ی ًبهقػ ًنتـى ًپـمیؼیؼ کَ ایي چَ ؿمن ؿّفگبؿ امت؟

هي چطْؿی هی تْاًنتن تْهغ ػاىتَ ثبىن آى رْاى کَ ثب ُقاؿاى اهیؼ ّ آؿفّ پب ! چَ صـف ُب هی فًیؼ-

. رلْ ًِبػٍ ثْػ تب یک ػعتـ مبلن ّ پـ تضـک ؿا ُونـ عْػ کٌؼ، ثبف ُن ُویي عیبل ؿا ػاىتَ ثبىؼ ثَ

ىوب كکـ هی کٌیؼ آى کنی کَ ػعتـم ؿا فیـ گـكت ّ پبیو ؿا ًبهٌ کـػ ّ گـیغت ثیيتـ هوَـ امت 

 یب رْاًی کَ ثؼؼ اف ػلیل ىؼى اّ ؿا ًغْامت؟ 

یو ّ کٌبیَ ثْػ هلت گُلی ؿا لـفاًؼ ّ اّ اف اػاهَ ی گلت ّ گْ ثب ّرْػ ایي کَ رولَ ی ًبُیؼ ػبؿی اف ً

ىبیؼ توَیـ عْػه ثْػ کَ آى هؼؿ ؿّی ایي هنألَ تکیَ کـػ ّ ثَ اػاهَ ی ثضج . پيیوبى مبعت

 .پـػاعت

 :ػؿ ُـ ٍْؿت مْالی ثْػ کَ ًبُیؼ اًتظبؿ پبمظ آى ؿا ػاىت، ثَ ًبچبؿ فثبى ثَ مغي گيْػ ّ گلت

 .ٌؼٍ ی ثی اصتیبٓ ًبهـػ تـ امتىکی ًینت کَ آى ؿاً-

ًبُیؼ ػمت ؿا هيت کـػ ّ آى ؿا ثَ میٌَ ی عْػ فػ ّ ؿًذ ػؿّى ؿا ػؿ اىک چين ىٌبّؿ مبعت ّ 

 :گلت

ًلـیٌو کـػٍ ام کَ اگـ ثچَ ػاؿػ یک ًبهـػ ػیگـی پیؼا ىْػ ّ ایي ثال ؿا . ًلـیٌو کـػٍ ام گُلی عبًن-

هطوئي ثبىیؼ آٍ میٌَ . ت ایي ػعتـ ثیچبؿٍ ػچبؿ ىْػمـ آى ثچَ ثیبّؿػ ّ اگـ ًؼاؿػ عْػه ثَ مـًْى

اگـ ًنتـى . ثی ّكبیی مِـاة هِن ًینت. ی هي مْفاى امت ّ ػیـ یب فّػ ػاهٌگیـه هی ىْػ

ّلی آى چَ کَ رجـاى . مبلن ثْػ، هـػاى فیبػی صبّـ هی ىؼًؼ ُوَ ی فًؼگی ىبى ؿا ثَ پبیو ثـیقًؼ

 .هُـػٍ ًبپؾیـ امت، پبیی امت کَ هؼؿت صـکت ػؿ آى

 فصل بیست و پنج

 

گُلی اف اػاهَ ی گلت ّ گْ ثبف هبًؼ، هقػ لجبك ؿا پـػاعت ّ هخل ُویيَ ثب ثْمَ ی گـهی کَ ثَ گًَْ 

پب کَ ثَ ؿّی پلَ ًِبػ، چين ثَ آـاف ػّعت، ثَ رنت ّ رْی . ی ًبُیؼ فػ اف اّ عؼاصبكظی کـػ

پيت ػؿعتبى عْػ ؿا اف ًظـ ّی پٌِبى  ًنتـى پـػاعت کَ ػؿ هؼـُ ػیؼ هـاؿ ًؼاىت ّ ػؿ اًتِبی ثبؽ

  .مبعتَ ثْػ

ثَ ربی عـّد اف ػؿ مبعتوبى، ُْك کـػ اف ػؿ ثقؿگ ثیـّى ثـّػ ّ ًظـی ثَ هلکی کَ اکٌْى پنـه 

ثبؿی کَ اف ػمت ػاػى آى عْى ثَ ػل هبلک هجلی کـػٍ ّ ثبػج هـگ فّػؿمو . هبلک آى ثْػ ثیٌؼافػ

 .ىؼٍ ثْػ

ًَ عْػه ؿا ػیؼ ّ ًَ چْثؼمتی اه ؿا کَ ُویيَ ػؿ هْهغ . ؿا ًؼیؼثَ ُـ ٓـف ًظـ اكکٌؼ، ًنتـى 

 .ًينتي ػؿ کٌبؿ عْػ هـاؿ هی ػاػ

ٍؼای ًبُیؼ ٌُْف ػؿ گْه گُلی ٌٓیي اًؼاف ثْػ کَ ػاىت هـػی ؿا کَ ثبػج ػلیل ىؼى ػعتـه 
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َ اًؼافٍ ی ؿبكل اف ایي کَ كؤ ًنتـى ػؿ ایي هبرـا ثبفًؼٍ ًجْػ ثلکَ مِیل ُن ث. ىؼٍ، ًلـیي هی کـػ

 :ػؿ ؿا کَ گيْػ ٍؼای آىٌبیی ثَ گْىو ؿمیؼ. اّ ػؿ ایي ثبعت مِن ػاىت

 .گُلی ربى مالم-

ؿّی ثـگـػاًؼ ّ ثب ػیؼى چِـٍ ی ػّمت ػاىتٌی یگبًَ کَ چْى ُویيَ لجغٌؼ ثَ لت ػاىت، ثب تؼزت 

 :پـمیؼ

 تْ ایٌزب چَ کبؿ هی کٌی؟. مالم ػقیقم-

 ىوب کزب ؿكتَ ثْػیؼ؟. ؿكتنهي ػاىتن ثَ هٌقل ػایی ُوبیْى هی -

 .لجبمن ؿا اف عیبٓ گـكتن ّ ػاىتن ثَ عبًَ ثـهی گيتن-

 هگـ عیبٓتبى ؿا ػُْ کـػٍ ایؼ؟-

 .ثلَ ػُْ کـػٍ ام-

 .یبػم هی آیؼ آى هْهغ ُب عیلی اف اّ ؿاّی ثْػیؼ-

 :ثَ ػًجبل پبمظ هٌبمجی گيت ّ رْاة ػاػ. گُلی ػؿ رْاة هکج کْتبُی کـػ

 .ػی ػؿ ػّعت ًؼاىت، ثَ ُویي رِت تَوین گـكتن عیبٓ ػیگـی پیؼا کٌنایي اّاعـ ػهت فیب-

اگـ ىوب اف اّ ؿاّی ُنتیؼ، ثؼ ًینت هي ّ هبهبى ُن ثؼؼ اف ایي . اتلبهبً ثَ هٌقل هب ُن ًقػیک امت-

 .لجبمِبیوبى ؿا ُویي رب ملبؿه ثؼُین

 :ثـای هٌَـف کـػى یگبًَ اف ایي تَوین گلت

ػؿمت امت کَ هي اف اّ ؿاّی ُنتن ّلی کبؿه رْاى . ي کبؿ ؿا ًکٌیًَ یگبًَ ربى ثِتـ امت ای-

عْة صبلت چطْؿ . پنٌؼ ًینت ّ ثَ ػؿػ هي ّ ُوني ّ مبل ُبین هی عْؿػ کَ ػوـی اف هب گؾىتَ

 امت ػقیقم؟

لجغٌؼی کَ ػؿ اّلیي لضظَ ی ثـعْؿػ ثَ ؿّی لجبًو ًوبیبى ىؼ، فّػگؾؿ ثْػ ثالكبٍلَ اًؼٍّ ربی آى ؿا 

 :تگـكت ّ گل

 كکـ هی کٌیؼ ثبیؼ صبلن چطْؿ ثبىؼ؟-

 .هي اگـ هی ػاًنتن اف تْ ًوی پـمیؼم-

ػؿػ ػلی کَ ثـای ثیـّى رنتي اف میٌَ ثَ ؿّی هلجو . یگبًَ هٌتظـ تلٌگـی ثـای ىـّع ػؿػ ػل ثْػ

 .كيبؿ هی آّؿػ ّ ًلنو ؿا ثٌؼ هی آّؿػ

چَ . رلت ًظـ ػّثبؿٍ اه تاله کٌنىوب ثَ هبهبى پیـبم ػاػٍ ثْػیؼ کَ ثَ مـاؽ مِیل ثـّم ّ ثـای -

ػؿمت ًوی ػاًن كؤ اصنبك ًنجت ثَ هي هـػٍ، یب ُوَ ی اصنبمو . ثَ مـه آهؼٍ گُلی ربى

 .ًبثْػ ىؼٍ

 :گُلی آُی کيیؼ ّ گلت

هي اهیؼم كؤ ثَ تْ ثْػ ّ گوبى هی کـػم ػيوو ثَ ػعتـی کَ اف . ُوَ ی اصنبمبتو ًبثْػ ىؼٍ-

ه ؿا لـفاًؼٍ، هی تْاًؼ ػّثبؿٍ اّ ؿا ثب فًؼگی آىتی ثؼُؼ، ّلی ُوبى آؿبف ًْرْاًی تبؿُبی ّرْػ

 .اكنْك کَ تاله تْ ُن ثی كبیؼٍ ثْػ ّ کوکی ثَ ثِجْػ صبلو ًکـػ

ىٌیؼى مغٌبى ىوب اف فثبى هبهبى، ثبػج اهیؼّاؿین ىؼ ّ عیبل کـػم هبػؿم ثب هضجت ُبین ػّثبؿٍ ًظـ -

اهب اكنْك کَ اّ . ًینت، ثَ مْی عْػ رلت کٌنهـػ ثی ّكبیی ؿا کَ ثـای ػِؼ ثنتَ اؿفىی هبئل 

اٍالً ثَ یبػ ًوی آّؿػ کَ ػِؼی ثنتَ ّ آى هؼؿ مـػ ّ ثی تلبّت ثب هي ثـعْؿػ کـػ کَ اف ؿكتٌن 

 .پيیوبى ىؼم

 .ایي اىتجبٍ هي ثْػ کَ عیبل هی کـػم ایي کبؿ ػولی امت-

 .هي ُن ُویي تَْؿ ؿا ػاىتن ّ ثؼؼ كِویؼم کَ ػولی ًینت -

بك ّ ػْآق گؾىتَ ؿا اف یبػ ثـػٍ ّ ػؿ ّاهغ هی تْاى گلت کَ اکٌْى هـػی امت ثی گؾىتَ اّ اصن-

 .ّ ثؼّى اهیؼ ثَ آیٌؼٍ

 آعـ گُلی ربى چـا؟-

ػلن ًوی عْاُؼ ػوـ ّ رْاًی ات ؿا ثَ اهیؼ رلت هضجت هزؼػ مِیل تلق . رْاثو ؿا اف هي ًپـك-

ُویيَ آؿفّ . هؼؿ ایي هضجت ؿا ًوی ػاًؼّكبػاؿی ات هبثل تضنیي امت، ّلی چَ مْػ کَ اّ . کٌی

هی کـػم کَ تْ ػـّمن ثبىی ّ ؿّفی کَ كِویؼم پنـم ُن ُویي آؿفّ ؿا ػاؿػ، ًوی ػاًی چوؼؿ 

 .عْىضبل ىؼم
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هي ػؿ ػيوی کَ ثَ اّ ػاؿم حبثت هؼم ُنتن . كکـ ًوی کـػم یک ؿّف عبکنتـ ًيیي آؿفُّبین ثبىن-

 ؿامتی هگـ ایي ُوبى ثبؿی ًینت کَ مِیل عـیؼٍ؟. کٌن ّ عیبل ًؼاؿم ثغتن ؿا ربی ػیگـی اهتضبى

ایي مْال ثبػج صیـت گُلی ىؼ، تب ثَ آى ؿّف گوبى ًوی کـػ کَ یگبًَ اف هبرـای عـیؼ آى هطلغ ىؼٍ 

 :ثبىؼ، ثب تؼزت پـمیؼ

 تْ اف کزب هی ػاًی کَ مِیل آى ؿا عـیؼٍ؟-

 صبال ایي هلک ُوبى امت یب ًَ؟.ػایی ُوبیْى ثَ هي گلت-

 .ا ُوبى امتچـ-

 پل عیبٓ ىوب ػؿ آى رب چَ کبؿ هی کٌؼ؟-

 .هب كؤ ثبؽ ؿا عـیؼٍ این ّ مبعتوبًی کَ ػؿ آى هـاؿ ػاؿػ هٌقل ًبُیؼ عبًن امت-

 الثؼ اف ٓـین مِیل پیؼایو کـػیؼ؟-

 .اّ ثَ هي گلت کَ آى فى ثب مَ كـفًؼ ثیٍْ ىؼٍ ّ ًیبف ثَ کوک ػاؿػ. ػؿمت امت-

 :جت ؿا ػُْ کٌؼ، گلتمپل ثـای ایي کَ هّْْع ٍض

 .هی ثیٌن کَ ٌُْف صلوَ ی ًبهقػی مِیل ؿا ثَ اًگيت ػاؿی

هي ثـای صلوَ ای کَ ثب ػين ثَ هي ُؼیَ ىؼٍ اؿفه هبئلن ّ صبّـ ًینتن یَ ایي مبػگی ُب آى ؿا -

 .اف ػمتن ثیـّى ثیبّؿم

ن ػوـ ّ هي تْ ؿا ثَ عبٓـ ایي اصنبك لطیق تضنیي هی کٌن ّلی هی تـم. ػعتـ ػزیجی ُنتی-

رْاًی ات ؿا ثیِْػٍ تلق کٌی ّ فهبًی ثَ عْػ ثیبیی کَ ثـای ثٌب ًِبػى پبیَ ی هضجتی تبفٍ ػیـ ىؼٍ 

 .ثبىؼ

ایي ْٓؿ ثَ هي عیـٍ . هي پـًؼٍ ًینتن کَ ُـ لضظَ ُْك کٌن پـ ثقًن ّ ثـ ثبم عبًَ ای ثٌيیٌن-

ف ایي کَ ػّثبؿٍ ىوب ؿا ػیؼم عیلی ػّمتتبى ػاؿم گُلی ربى ّ ا. ثبّؿ کٌیؼ ػیْاًَ ًيؼٍ ام. ًيْیؼ

 .عْىضبلن، عؼاصبكع

 :ثْمَ ی یگبًَ ؿا ثب ثْمَ ای پبمظ ػاػ ّ گلت

 .هي ُن عیلی ػّمتت ػاؿم ػقیقم-

 .گُلی ثب ًگبٍ اّ ؿا تب ؿمیؼى ثَ عبًَ ی مْػاثَ ثؼؿهَ کـػ ّ مپل ؿّی ثـگـػاًؼ ّ ثَ ؿاٍ اكتبػ

یؼ ثبؽ ّ ػُْ ىؼى عیبٓ گُلی کَ اتلبهبً ػؿ ُوبى یگبًَ گیذ ّ کالكَ ثْػ ّ ًوی تْاًنت ثیي هنألَ عـ

ًبعْػآگبٍ ثَ ًظـه ؿمیؼ کَ ؿاف رؼایی مِیل اف اّ ّ تـییـ . مبعتوبى هٌقل ػاىت اؿتجبٓی ایزبػ کٌؼ

ىبیؼ اگـ کوی کٌزکبّی ًيبى ثؼُؼ، ثنیبؿی اف هنبئل پیچیؼٍ ی . ؿكتبؿه ػؿ ُوبى ثبؽ ًِلتَ امت

 .ایي هبرـا ثـایو ؿّىي ىْػ

َ مـصبل ثَ ًظـ ًوی ؿمیؼ ّ اف ػیؼى اّ ًَ ػکل الؼول هضجت آهیقی ًيبى ػاػ ّ ًَ ىبػ مْػاث

 :یگبًَ ثب ًگـاًی پـمیؼ. ىؼ

 مـصبل ًینتیؼ؟!چی ىؼٍ فى ػایی-

 :ثی آى کَ اثـّاى گـٍ عْؿػٍ اه ؿا اف ُن ثگيبیؼ، پبمظ ػاػ

 .ًَ، مـصبل ًینتن-

 چـا هگـ اتلبهی اكتبػٍ؟-

 :مْػاثَ ثی هوؼهَ پـمیؼ

 ػیيت ُوبیْى هٌقل ىوب ثْػ؟-

 ثلَ چطْؿ هگـ؟-

ًوی ػاًن ایي هََ ثی ّكبیی مِیل . ُـ ّهت ثَ آًزب هی آیؼ ّ ثـهی گـػػ، ؿّفگبؿ هـا میبٍ هی کٌؼ-

ثَ گوبًن هبهبى كغـی ّ ؿّْاى ُـ ّهت ُوبیْى ؿا هی ثیٌٌؼ کبؿ ػیگـی . چَ هْهغ کٌَِ هی ىْػ

هي ّ ُوبیْى . ٌٌؼ تب تالكی ثی هضجتی ًبهقػ تْ ؿا مـ هي ػؿثیبّؿػًؼاؿًؼ ثَ ؿیـ اف ایي کَ اّ ؿا تضـیک ک

ػاىتین فًؼگی هبى ؿا هی کـػین، اهب اف ّهتی هبرـای ىوب ػّ ًلـ ىـّع ىؼ، آة عْه اف گلْیوبى 

ثب ّرْػ ایي کَ مِیل عیلی ّهت پیو صلوَ ی ًبهقػی ؿا ثَ هي ػاػٍ کَ ثَ تْ ثؼُن، اف . پبییي ًـكتَ

آعـ تب کی هی عْاُی ثَ پبی ایي هـػ ثيیٌی؟ صبال اّ ثَ . پل ػاػى آى ؿا ًیبكتن تـك ُوبیْى رـأت

 .تٌِب چیقی کَ ػیگـ كکـ ًوی کٌؼ ػِؼی امت کَ ثب تْ ثنتَ

 پل ثَ چَ كکـ هی کٌیؼ مْػاثَ ربى؟-
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ًوی ػاًن هي ُن ػؿ کبؿ اّ . ىبیؼ هـقه اف ُـ تلکـی عبلی ىؼٍ ّ ىبیؼ كؤ اف اًؼیيَ ی تْ-

 .ػیگـ ًوی عْاُن ایي اهبًتی ؿا ًقػ عْػ ًگَ ػاؿم. ثیب صلوَ ؿا ثگیـ. ُن ػؿ کبؿ تْصیـاًن ّ 

 :یگبًَ اصنبك ّؼق کـػ ّ ثَ ػیْاؿ تکیَ ػاػ

 ثـای چَ ثَ هي ًگلتَ ثْػیؼ کَ مِیل صلوَ ؿا پل ػاػٍ؟-

 .چْى ًوی عْامتن ُوبیْى ؿا مـ لذ ثیٌؼافم-

 پل چـا صبال هی عْاُیؼ ایي کبؿ ؿا ثکٌیؼ؟-

ای ایي کَ هی ثیٌن ػاًنتي ّ ًؼاًنتي آى تلبّتی ثَ صبلو ًؼاؿػ ّ ػؿ ُـ ػّ صبل کذ علن ّ ػَجی ثـ

 .اگـ ثَ ایي ؿّه اػاهَ ثؼُؼ، هي ُن ثَ عبًَ ی پؼؿم ثـهی گـػم. امت

  :یگبًَ ػمت پبچَ ىؼ ّ گلت

م ّ ًگؾاؿم هبهبى هْل هی ػُن ثؼؼ اف ایي ػؿػم ؿا ػؿ ػلن ًگَ ػاؿ. ًَ مْػاثَ ربى، ایي کبؿ ؿا ًکٌیؼ-

 .ؿّْاى ّ هبهبى كغـی لت ثَ ىکٍْ ثگيبیٌؼ

. ثِتـ امت آى صلوَ ؿا كؼالً پیو عْػتبى ًگَ ػاؿیؼ ّ ًگؾاؿیؼ ػایی ُوبیْى اف ایي رـیبى ثب عجـ ىْػ

 .ؿامتی ّهتی ػاىتن هی آهؼم ثَ ایٌزب هی آهؼم، گُلی ربى ؿا ػیؼم

 کزب اّ ؿا ػیؼی؟-

ىوب چی، ىوب ُن ُویي .ػاًنتن عیبٓيبى ؿا ػُْ کـػٍ اًؼ ًوی. ػاىت اف عیبٓی ثـهی گيت-

 کبؿ ؿا کـػٍ ایؼ؟

فیبػ . هي ثَ اٍـاؿ هبػؿ چٌؼ ػمت لجبك ثَ ًبُیؼ عبًن ملبؿه ػاػم، ّلی اف ٓـف کبؿ اّ عْىن ًیبهؼ-

 چطْؿ هگـ؟. چٌگی ثَ ػل ًوی فًؼ

، هي ُن یک ػمت كؤ چْى عبًَ اه ًقػیک امت، هی عْامتن ثؼاًن اگـ کبؿه عْة امت. ُیچ-

 .لجبك ثؼُن ثـاین ثؼّفػ

کْىیؼ تب اّ . مْػاثَ اصنبك کـػ یگبًَ ًنجت ثَ ایي هّْْع کٌزکبّ ىؼٍ ّ هَؼ هْىکبكی ؿا ػاؿػ

 :ؿا هٌَـف کٌؼ ّ گلت

 .ثِتـ امت ایي کبؿ ؿا ًکٌی، چْى گوبى ًوی کٌن کبؿه هْؿػ پنٌؼت ثبىؼ-

 .اهتضبًو ّـؿ ًؼاؿػ-

 فصل بیست و ششن

 

ّرْػ ایي کَ ٌُْف اف تَ  ثب. اف ثـعْؿػ ثب یگبًَ ػؿ هوبثل ػؿ عبًَ ی ًبُیؼ ؿاّی ثَ ًظـ ًوی ؿمیؼ گُلی

آىلتگی فًؼگی ػاعلی ىبى ّ هيکالتی کَ  ػل آؿفّ ػاىت کَ ایي ػعتـ ػـّمو ىْػ، ثب تْرَ ثَ

اّ ػؿ رـیبى آى صْاػث هـاؿ ثگیـػ ّ پی ثَ ػلت اؿتجبٓ  عْامت ثب آى ػمت ثَ گـیجبى ثْػًؼ، ػلو ًوی

هِبرـ ثَ ػٌْاى  اگـ یگبًَ ُْك هی کـػ ثَ عیبٓی ًبُیؼ ثـّػ ّ اف عبًن. مبکٌیي عبًَ ثجـػ آى ُب ثب

آهؼ گُلی ّ ػعتـاًو ثَ آى رب ثـ ًنتـى  هؼـف عْػ ًبم ثجـػ، ثنیبؿی اف گـٍ ُبی کْؿ اًگیقٍ ی ؿكت ّ

 .ّ هبػؿه ؿّىي هی ىؼ

 .ػلیل عـیؼ ثبؽ ّ ػلت صبتن ثغيی ُبی هيتـیبى رؼیؼ، مـًغی ثْػ ثـای صل ایي هؼوب

 .ٌُْف چٌؼ هؼهی اف آى رب ػّؿ ًيؼٍ ثْػ کَ مِیل ؿا ػیؼ کَ ػاؿػ ثَ آى مْ هی آیؼ

 :ثَ ػیؼًو اینتبػ، هٌتظـ ىؼ تب ًقػیکتـ ىْػ ّ مپل عطبة ثَ اّ گلت

 .ًـّ، یگبًَ ػاىت ثَ آى رب هی ؿكت اگـ عیبل ؿكتي ثَ عبًَ ی مْػاثَ ؿا ػاؿی-

 یگبًَ ىوب ؿا ػیؼ؟. ًَ هبػؿ، ًوی عْاُن ثَ آى رب ثـّم كؤ آهؼٍ ام مـی ثَ ثبؽ ثقًن-

ُیچ هی ػاًی کَ اّ عجـ ػاؿػ .آى ُن ػؿمت ّهتی ػاىتن اف عبًَ ی ًبُیؼ ثیـّى هی آهؼم. ثلَ ػیؼ-

 تْ ثبؽ ؿا عـیؼٍ ای؟

هـاؿ ثْػ . گلتَ بًو ؿا ًگَ ػاؿػ ّ رـیبى عـیؼ هلک ؿا ثَ ُوبیْىهی ىْػ عْاُـم ًتْاًنتَ فث هؼلْم-

پل ػلیلی ًؼاىت مْػاثَ ػؿ ایي . امت آى ثبؽ ثَ هي تؼلن ًؼاؿػ ّ هبل ًنتـى. ایي ؿاف صلع ىْػ

 .هْؿػ ثب ىُْـ عْػ ٍضجت کٌؼ

 .ػاًنتي یگبًَ تأحیـی ثَ صبل تْ ًؼاؿػ. عْػت ؿا ًبؿاصت ًکي-

ـ کٌزکبّی کٌؼ ّ ثغْاُؼ مـ ّ گْه آة ثؼُؼ ّ ثب آى ُب ٓـس ػّمتی ثـیقػ، ّلی اگ. الجتَ کَ ًؼاؿػ-
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 .هبرـای آى ىت ثـكی آىکبؿ هی ىْػ

گُلی ًغْامت ًگـاًی عْػ ؿا ثَ مِیل هٌتول کٌؼ ّ ثَ اّ ثگْیؼ کَ اىتجبٍ کـػٍ ّ ثَ یگبًَ گلتَ امت 

 .کَ عیبٓ اّ ػؿ آى مبعتوبى هٌقل ػاؿػ

 :مت ػاىت اىبؿٍ کـػ ّ پـمیؼمِیل ثَ لجبمی کَ هبػؿه ػؿ ػ

 ؿكتَ ثْػی هٌقل ًبُیؼ عبًن؟-

 .ثلَ آى رب ثْػم-

 ًنتـى ؿا ػیؼی؟-

 .ًوی ػاًن ػؿ کؼام گْىَ ی ثبؽ عْػ ؿا هغلی کـػٍ ثْػ.ًَ ًؼیؼم-

 .ًبُیؼ هی گلت کَ اّ ثؼؼ اف آى هبرـا ُیچ ّهت اف عبًَ ثیـّى ًوی ؿّػ

 یگبًَ كِویؼ اف کزب هی آیی؟-

 .ًبچبؿ ىؼ ثَ ایي مْال پبمظ ثؼُؼ

 .چْى هي ػؿمت ػؿ هوبثل عبًَ ی آى ُب اینتبػٍ ثْػم، اهب ػلیلی ثـای ًگـاًی ًینت. هتأملبًَ ثلَ-

 فیبػ مـصبل ًینتی، اف چیقی ًبؿاصتی؟. اهیؼّاؿم کَ ُویي ْٓؿ ثبىؼ-

 .ؿا ثَ یبػ ثیبّؿی یگبًَ ٌُْف هٌتظـ امت کَ تْ تبؿ گننتَ ؿا ػّثبؿٍ ثَ ُن ثجٌؼی ّ ػِؼ ثنتَ-

ًقػم، ثلکَ ُن ثَ  آى ىت ثـكی هي كؤ ثَ ًنتـى ٍؼهَ.ؿا كـاهْه ًکـػٍ ام کَ ثَ یبػ ثیبّؿم آى-

 .عؼاصبكع هبػؿ. ُنتین هب ُـ مَ هـثبًی آى هبرـا. یگبًَ ٍؼهَ فػم ّ ُن ثَ عْػم

 .فّػتـ ثـگـػ ثَ عبًَ. چیقی ثَ ظِـ ًوبًؼٍ. عؼاصبكع ػقیقم-

 .مؼی هی کٌن-

ّؿّػه آگبٍ  رلْی ػؿ ثبؽ اینتبػ ّ کْىیؼ تب کلیؼ ؿا آُنتَ ػؿ هلل ثچـعبًؼ تب ًنتـى اف لمِی

 .ثگـیقػ، ؿبكلگیـه کٌؼ هی عْامت هجل اف ایي کَ اّ ػّثبؿٍ ثَ ػاعل مبعتوبى. ًيْػ

ثْػ کَ  فهیي اًجبىتَ اف ثـگ ُبی فؿػ ّ هـػٍ ای. مـمجقی ّ ىبػاثی مبثن ؿا ًؼاىتٌؼ ػؿعتبى

ثبؽ ػّؿ فػ تب تْاًنت ًنتـى ؿا  چٌؼیي ثبؿ ػؿ. پبیبى ؿمیؼٍ ّ هضکْم ثَ ًبثْػی ىؼٍ ثْػًؼػوـىبى ثَ 

اكکبؿه آًوؼؿ ثَ ػّؿ اف آًزب ثْػ کَ ػّثبؿٍ . ؿبكلگیـ کٌؼ ػؿ گْىَ ی ػّؿ اكتبػٍ ای ػؿ فیـ ػؿعت ثیؼ

 ًنتـىهؼتی ْٓل کيیؼ، تب . ّ ثبفگيت ثَ فهبى صبل آمبى ثَ ًظـ ًوی ؿمیؼ هتوـکق مبعتي آى

 :هتْرَ ی صْْؿ اّ ػؿ آًزب ىؼ ّ مـ ثلٌؼ کـػ ّ پـمیؼ

 عیلی ّهت امت ایي رب ُنتیؼ؟-

چْى ػاىتن ثَ گؾىتَ كکـ هی کـػم، ثَ ؿّفُبیی کَ ُـ لضظَ اه لؾت ثغو ّ عبٓـٍ اًگیق . ًَ-

 .ثْػ

 .ْمتَ اًؼهي ُن اف آى ؿّفُبی عبٓـٍ اًگیق ػؿ فًؼگی ام فیبػ ػاىتن، ّلی صبال كؤ ثَ عبٓـٍ ُب پی-

 .ىوب ػیگـ چـا؟ ىوب کَ ُن هؼؿت پبیتبى ؿا ػاؿیؼ ّ ُن آؿاهو فًؼگی تبى ؿا-

ًوی ؿّم، ػلیل ًوی  اگـ هخل ىوب ثب چْثؼمتی ؿاٍ! کزب هی ػاًیؼ کَ هي آؿاهو فًؼگی ام ؿا ػاؿم اف-

یگـاى ُـکل اف ػؿػ ػل عْػ عجـ ػاؿػ ّ ػ .ىْػ کَ پبی فًؼگی ام لٌگ ًجبىؼ ّ کوجْػی ًؼاىتَ ثبىن

 .ؿا ثی ؿن هی ػاًؼ

 هٌظْؿتبى ایي امت کَ ىوب ثی ؿن ًینتیؼ؟-

 .ؿن ُن ػؿمت هبًٌؼ ىبػی الفهَ ی فًؼگی امت، اهب ثَ ىـٓی کَ گؾؿا ثبىؼ، ًَ هبًؼًی-

  .ّهتی فًؼگی ُیچ ىبػی ّ ُیزبًی ًؼاىتَ ثبىؼ، ؿن هبًؼًی ّ ُویيگی امت-

فًؼگی  ، ٓجیؼی امت کَ ؿن هبًؼًی امت ُّویيَ یک گْىَ ثٌيیٌیؼ ّ فاًْی ؿن ثـل کٌیؼ اگـ-

 ىوب ُیچ ّهت اف عبًَ ثیـّى ًوی ؿّیؼ؟. ُیچ ىبػی ّ ُیزبًی ًؼاؿػ

 :ؿًذ اًؼٍّ ٍؼایو ؿا لـفاى مبعتَ ثْػ

ُوبى ؿّفی ثْػ کَ  آعـیي ثبؿی کَ ثب چْثؼمتی اف عبًَ عبؿد ىؼم ّ پیبػٍ ؿّی کـػم. ًوی ؿّم ًَ،-

 .هؼبیٌَ پقىکی ثَ ثیوبؿمتبى ؿكتن ؼثبؿ ثب ػوْین ثـایىوب هـا ػیؼیؼ ّ ثؼؼ اف آى كؤ چٌ

 یؼٌی ثؼؼ اف آى ػیگـ اف عبًَ ثیـّى ًـكتیؼ، چـا؟-

هي ًوی تْاًن ثَ ًوٌ پبین ػبػت کٌن ّ تب فهبًی کَ ًتْاًن آى ؿا ثپؾیـم، ثَ . چـایو هؼلْم امت-

 .هیبى هـػم ثـًوی گـػم

ىْػ ُویيَ عْػ ؿا ػؿ ایي ثبؽ هضجْك ایي کَ ًوی . امت صـف یک ػوـ فًؼگی. ىْعی ًینت-
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 .کٌیؼ

 :ًیو کالهو آتو ثَ ربى مِیل فػ. ؿوی کَ ػؿ ػیؼگبى ًنتـى ثْػ، مْف ػل ؿا آىکبؿ هی کـػ

 چـا ًوی گْییؼ، آى ُن ػؿ ثبؿی کَ ػبؿیَ امت ّ ثَ هب تؼلن ًؼاؿػ؟-

 .فًؼگی كؤ ایي چِبؿػیْاؿی ًینت. صـف ُبین ؿا ثؼ تلنیـ ًکٌیؼ-

ّ فًؼگی ىبى  اًنبى ُبیو ػّ ؿّ ّ ػؿّؿگْ ُنتٌؼ. ثیـّى اف ایي چِبؿػیْاؿی ؿا ُن ػیؼٍ ام هي-

ای کبه ّاهؼیت اًگيتی . فًؼگی هضؼّػ ثَ آى چیقی ُبیی امت کَ ثَ چين هی ثیٌٌؼ، ًَ ّاهؼیت

 .ؿا کْؿ کـػ ػاىت کَ هی ىؼ ثب آى چين ظبُـ ثیي ایي هـػم

ُوَ کبؿ ّ  رِت گوبى هی کٌیؼ اگـ اف عبًَ ثیـّى ثـّیؼ،فیبػٍ اف صؼ صنبك ىؼٍ ایؼ ّ ثی  ىوب-

ػاؿیؼ ایي كکـ ؿا ثکٌیؼ، چْى  الجتَ صن. فًؼگی ىبى ؿا ؿُب عْاٌُؼ کـػ ّ ثَ ىوب عیـٍ عْاٌُؼ ىؼ

 .ػًجبل عْیو ثکيؼ هوکي امت چِـٍ ی فیجبی ىوب ًگبٍ ُب ؿا ثَ

 :ى ؿا ػؿ ػمت هيت کـػ ّ گلتًنتـى ثـگ فؿػی ؿا کَ ثَ ؿّی ىبًَ اه اكتبػٍ ثْػ ثـػاىت ّ آ

ایي پبی  ایي چِـٍ ی هي ًینت کَ تْرَ هـػم ؿا رلت هی کٌؼ، ثلکَ! هنغـٍ ام هی کٌیؼ ػاؿیؼ-

ػیگـ . اهتضبى کبكی امت ُوبى یکجبؿ. ػلیلن امت کَ ثَ ًگبٍ ُب ؿًگ تـصن ّ ػلنْفی ؿا هی ػُؼ

 :کوک گـكتعْػ ؿا ثَ  مِیل ُوَ ی ىِبهت. صبّـ ًینتن اف عبًَ ثیـّى ثـّم

 .ػمتتبى ؿا ثَ هي ثؼُیؼ ّ ثگؾاؿیؼ کوکتبى کٌن تب ثَ هیبى هـػم ثـگـػیؼ-

 :ًَ صـکتی ثَ عْػ ػاػ کَ ثـعیقػ ّ ًَ مـ ثلٌؼ کـػ تب ثَ اّ ثٌگـػ ّ گلت

کوک ّ  چْثؼمتی ؿا ثـای ایي ثَ ػمت هی گیـم کَ ًیبف ثَ. ًینت ىوب ػمتن ؿا ثگیـػ الفم-

ثب تظبُـ ثَ هضجت،  ي چْة ُبی ثی ربى ربی ػمت آًِبیی ؿا کَای. ػلنْفی کنی ًؼاىتَ ثبىن

 .ثَ هي تـصن هی کٌٌؼ، هی گیـػ

 .هي ًوی عْاُن ربی آى چْثؼمتی ثبىن، ثلکَ هی عْاُن ربئی ثـای عْػ ػؿ هلجتبى ثبف کٌن-

 :چْثؼمتی ؿا ثـػاىت ّ گلت. ثب صـکت تٌؼی اف رب ثـعْامت

کَ ػؿ هْهغ ؿاٍ  ىبیؼ ّهتی هی ًيیٌن یبػت هی ؿّػ. لیل امتىؼم تب ثَ یبػ ثیبّؿی کَ پبین ػ ثلٌؼ-

هـػی ًوی تْاًؼ ثب ایي ًوٌ  هي چالهن هی كِوی چالم ّ ُیچ. ؿكتي چوؼؿ ّؼیق ّ فثْى ُنتن

چـا مؼی هی کٌی اصنبمبتن ؿا تضـیک . عْاُی تْ اف هي چَ هی. اصنبمی ثَ هي ػاىتَ ثبىؼ

ای چَ ایي ثبؽ ؿا عـیؼٍ ای؟ كؤ ثـای ایي کَ ُـ چٌؼ ؿّف یک اٍالً ثـ کٌی ّ ػؿػی ثـ ػؿػُبین ثیلقایی؟

رب  ایي رب ثیبیی ّ ثـا ی ثَ ػمت آّؿػى ػل یک چالم تاله کٌی؟ اگـ هی عْاُی ایي ثبؿ ثَ

مؼی ًکي اصنبك ّ  كؤ. مبعتوبى ثنبفی، هغتبؿی، اگـ عیبل كـّه آى ؿا ػاؿی، پل چـا هؼطلی

  .ثَ ثبفی ثگیـی بمو ؿا ؿیو ؿیو کـػٍ،ػْآق ػعتـی ؿا کَ فًؼگی تبؿُبی اصن

تـییـ ؿكتبؿ ایزبػ  مِیل هی ػاًنت کَ ػلت ایي. اّلیي ثبؿ ثْػ کَ ًنتـى اّ ؿا تْ عطبة هی کـػ ایي

 :کْىیؼ تب آؿاهو کٌؼ ّ گلت. گـكتَ ًقػیکی ثیيتـ ًینت ّ عين ّ ؿْجی امت کَ مـاپبیو ؿا كـا

صبال صبّـیؼ ثب . عْاُن ىوب ؿا ثب فًؼگی آىتی ثؼُن كؤ هی. اىتجبٍ هی کٌیؼ، هي هَؼ ثؼی ًؼاؿم-

 هي اف عبًَ ثیـّى ثـّیؼ یب ًَ؟

 یؼٌی اف ؿاٍ ؿكتي ػؿ کٌبؿ یک ػعتـ ػلیل ًبؿاصت ًینتی؟-

 .هب هجالً یک ثبؿ ػؿ کٌبؿ ُن ػؿ ایي عیبثبى هؼم فػٍ این-

 آى ثبؿ هی عْامتی ثب ایي ػول کبؿ ًیکی اًزبم ثؼُی، ایي ثبؿ چی؟

ایي ثبؿ هی عْاُن کَ ثَ ىوب یبػآّؿی کٌن، آى ٓـف ایي ػیْاؿ فًؼگی ُنت، فًؼگی کَ ثَ ػوؼ عْػ -

 .ؿا اف آى هضـّم کـػٍ ایؼ

ػؿ آى . چَ هی گؾؿػ ًوی عْاُؼ ثَ هي یبػآّؿی کٌی کَ ػؿ آًزب. آى ٓـف ػیْاؿ ؿا ثبؿُب ػیؼٍ ام هي-

کٌٌؼ، ّهتی پبیی ؿا ىکنتٌؼ، هی  یمْی ػیْاؿ هـػهی ُنتٌؼ کَ كؤ ثَ هٌبكغ عْػىبى كکـ ه

ًوی عْاُؼ ثَ هي یبػآّؿی کٌی کَ ػؿ آًزب چَ هی . ىْػ گـیقًؼ تب هجبػا ایي ػول ثبػج گـكتبؿیيبى

. ؿًگ ُبی فًؼگی ؿا ػیؼٍ ام ّ اف ؿًگ ُبی الْاًو میبُی ًَیجن ىؼٍ هي عْػم ُوَ ی. گؾؿػ

ػاؿم  .صبال ثب تـصن ثَ هي هی ًگـًؼکنبًی کَ یک فهبى ثب تضنیي ًگبُن هی کـػًؼ،  ػؿمت ُوبى

ّهتی ػاىتن ؿاٍ هی ؿكتن  ؿاٍ هی ؿّم، عْة توبىبین کي ّ ثجیي ثَ ًظـت هبثل تـصن ًینتن؟ ثبؿُب

هي پـّا ػاؿی، پل چـا کبؿی هی کٌی کَ ػیگـاى  ًگبُت کـػٍ ام ّ عْة هی ػاًن کَ اف ًگبٍ کـػى ثَ

 .تٌِبین ثگؾاؿ ثَ هي ثٌگـًؼ؟ اف ایٌزب ثـّ ّ



 
www.98ia.com کمند مهر 

 :ِیل اف ربیو تکبى ًغْؿػ ّ ثب لضي هَووی گلتم

هطوئي ثبىیؼ . ثبیؼ ثَ صـف ُبین گْه کٌیؼ. ایي ثبؿ موبرت هی کٌن ّ هی هبًن. ًَ ًوی ؿّم-

  …اصنبمن آى چیقی ًینت کَ كکـ هی کٌیؼ، ثلکَ

َ چْثؼمتی ؿا ثلٌؼ کـػ ّ آى ؿا ثَ ٓـف مِیل ًيبًَ گـكت ّ ثب عيوی کَ ػّثبؿٍ مـاپبیو ؿا گـكت

 :ثْػ كـیبػ کيیؼ

ثبىی کَ هـا  هجبػا ثَ ایي عیبل. هجبػا اف اصنبك ّ ػْآق ّ ػين ّ هضجت صـف ثقًی! چی ثلکَ-

 .اگـ تْ اف ایي رب ًوی ؿّی،هي هی ؿّم. ثلـیجی

ّ  ُوبى رب اینتبػ ّ چين ثَ صـکت ػزْالًَ ی چْثؼمتی ًنتـى ثَ ؿّی ثـگ ُبی فؿػ مِیل

ثگْیؼ، پل چـا  اّ کَ هَؼ ًؼاىت اف ػين ّ هضجت مغي. تعيکی کَ اف ؿّی آى هی گؾىت ػّع

 ایي هَؼ ؿا ػاىتَ؟ ًکٌؼ ثؼّى ایي کَ عْػ ثؼاًؼ. ًنتـى ایي عیبل ؿا کـػٍ ثْػ

پـػاعت، اهب ػؿ عیبلو ًَ  ػجْؿ اف ػاالى تٌگ ّ تبؿیک اصنبمو، ػیؼگبى ؿا ثـ ُن ًِبػ ّ ثَ تلکـ ثـای

ثـل ػاىت ّ ًَ تَْیـ ػعتـ ؿیق ًويی ؿا کَ اف  ثَ فیـتَْیـ ػعتـ هْ ٓالیی ؿا ػیؼ کَ چْثؼمتی 

 .ًْرْاًی ُویيَ ػؿ عبٓـ ػاىت

 فصل بیست و هفتن

 

ثَ صل ایي  رـهَ ای کَ گبٍ ػؿ هـقه هی فػ کوکی. اف ًوو مِیل ػؿ ایي هبرـا صیـاى ثْػ ًنتـى

ػؿ لضظَ ی  ّ هـػی کَ ػؿمت هـػی کَ ثالكبٍلَ ثؼؼ اف ػلیل ىؼى تـکو کـػٍ ثْػ. هؼوب ًوی کـػ

ّهت ثَ ثِبًَ ای پیؼایو هی ىؼ، اكکبؿ  ثضـاًی فًؼگی ثب ّرْػ آگبُی اف ایي ًوٌ ّهت ّ ثی

 .پـیيبًو ؿا پـیيبى تـ هی مبعت

 :ثَ هضِ ایي کَ ػاعل اتبم ىؼ، ًبُیؼ هتْرَ پـیؼگی ؿًگ چِـٍ اه ىؼ ّ ثب ًگـاًی پـمیؼ

 چی ىؼٍ، چـا ؿًگت پـیؼٍ؟-

ًبُیؼ . ًينت اؿػ هی ىؼ، ثب صـکت تٌؼی چْثؼمتی ؿا ؿُب کـػ ّّرْػ كيبؿی کَ ثَ پبیو ّ ثب

 :ًقػیک تـ ىؼ ّ ػّثبؿٍ پـمیؼ لجبمی ؿا کَ هيـْل کْک فػى آى ثْػ، ثَ فهیي ًِبػ ّ ثَ اّ

 اتلبهی اكتبػٍ؟-

 .چیق هِوی ًینت. ًَ هبهبى-

 آهبی هِبرـ ًبؿاصتت کـػٍ؟-

 .اف ًويی کَ هی عْاُؼ ػؿ فًؼگی ام ثبفی کٌؼ، عْىن ًوی آیؼ. اّ ُویيَ هـا ًبؿاصت هی کٌؼ-

 هگـ اهـّف ثَ تْ چَ گلت؟-

هی عْامت ُـ ْٓؿ ىؼٍ ّاػاؿم کٌؼ کَ ثب اّ اف عبًَ ثیـّى ثـّم، تب تـمن ثـیقػ ّ ػّثبؿٍ ثَ ارتوبع -

 .ثـگـػم

 .ػؿ ایي چِبؿػیْاؿی ًینتایي کبؿی امت کَ ثبیؼ ثکٌی، ػقیقم فًؼگی كؤ -

 .صـف ُبی اّ ؿا ثـاین تکـاؿ ًکي کَ صٍْلَ ی ىٌیؼى آى ؿا ًؼاؿم-

 :ًبُیؼ لجغٌؼ هضجت آهیقی ثـ لت آّؿػ ّ گلت

 یؼٌی اگـ تکـاؿ کٌن، اف هي ُن عْىت ًوی آیؼ؟-

ّ عْة هی  هضجتت تٌِب هضجتی امت کَ ّاهؼی امت ّ ػلگـهن هی کٌؼ. ثب ػیگـاى كـم هی کٌی تْ-

 .كؼای هي ّ ًـگل ّ ًیکْ. اًن کَ ػاؿی عْػت ؿا كؼای هي هی کٌیػ

هگـ ًَ ایي کَ عْػ تْ ُن صن فًؼگی ػاؿی، پل چـا اف عبًَ ثیـّى ًوی ؿّی ّ ىت ّ ؿّف ثَ ؿّی -

 لجبك هـػم مْفى هی فًی؟

ًبُیؼ صنـت ُبیو ؿا پيت لجغٌؼی کَ ثَ لت آّؿػ پٌِبى مبعت تب ثیو اف آى ًنتـى ؿا صنـت فػٍ 

 :کٌؼ ّ گلتً

اف آى گؾىتَ ایي تٌِب ٌُـی امت کَ ػاؿم ّ اگـ ایي کبؿ ؿا ًکٌن، پل .هي عیبٓی ؿا ػّمت ػاؿم-

 چطْؿ هی تْاًین فًؼگی کٌین؟

لجبك ُبی عْػ  ؿّفُبی ثی ًیبفی ؿا ثَ یبػ آّؿػ، ؿّفُبیی ؿا کَ هبػؿه صتی صٍْلَ ی ػّعت ًنتـى

 :آُی کيیؼ ّ گلت .ؿا ًیق ًؼاىت ّ ثَ عیبٓ هغًَْ هـارؼَ هی کـػ
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ػؿػ هی  هی عْامت هی تْاًنتن کوکت کٌن، ّلی ّهتی کَ کٌبؿ چـط فاًْ هی فًن، پبُبین ػلن-

 .صٍْلَ ام اف آى گؾىتَ ًنجت ثَ ُـ کبؿی کَ هی عْاُن اًزبم ثؼُن، ثی. گیـػ

ل كؤ ػلن هی عْاُؼ کَ عْىضبل ّ ؿاّی ثبىی ّ هبػؿت ؿا صنـت ثَ ػ. هي تْهغ کوک اف تْ ًؼاؿم-

 .ًکٌی

 .ٍؼا ػؿ گلْیو ىکنت

 .هي عْػم صنـت ثَ ػلن هبهبى ربى-

 .تْ ٌُْف ثـای ػؿک هلِْم صنـت عیلی رْاًی-

ربًی کَ ثَ  آؿفُّبیو ثـ ثبل هـؽ ًیوَ. ثـای ىکبكتي هلت ًنتـى ثَ ًیو فػى اػاهَ هی ػاػ فًؼگی

یو ثـای یبػآّؿی صنـت ُب تیـ ؿیجی ىکبؿچی مـًْىت گـكتبؿ ىؼٍ ثْػ، هؼؿت پـّاف ًؼاىتٌؼ ّ

 .هْرّْػیت عْػ یک ٍؼا كـیبػ هی فػًؼ

ای کبه هی ؿكت ّ . ٍؼای ثنتَ ىؼى ػؿ ثبؽ ؿا کَ ىٌیؼ، آویٌبى یبكت کَ آهبی هِبرـ ؿكتَ امت

 .ػیگـ ثبفًوی گيت

ثبؽ ػؿ عقاى ثْی عقاى . اف پيت پٌزـٍ چين ثَ هطـات ثبؿاًی کَ تبفٍ ىـّع ثَ ثبؿیؼى کـػٍ ثْػ ػّعت

 :ثی اعتیبؿ گلت. ا هی ػاػفًؼگی اه ؿ

 .اّلیي پبئیقی امت کَ ثْی ؿن ؿا هی ػُؼ-

 .چْى هب ؿوگیٌین، ایي ثْ ؿا اصنبك هی کٌین-

هب ُوگبم ثب كَل  ُبی گؾىتَ کَ ثبثب فًؼٍ ثْػ ّ ٌُْف آى ثال مـم ًیبهؼٍ ثْػ، پـًؼٍ ی ىبػی مبل-

 .ُب پـّاف هی کـػ ّ ُیچ كَلی ؿًگی ثَ ؿیـ اف ىبػی ًؼاىت

 .ىبػی ّ ثْی ؿن ثنتَ ثَ اصنبك هبمت ًَ ثَ گـػه كَل ُبثْی -

گؾىتَ ی ػوـ ثنتَ ثَ چینت هبهبى؟ چـا تْ ثؼؼ اف هـگ ثبثب ػؿ ظـف ایي چٌؼ هبٍ ایي هؼؿ پیـ ّ -

 ىکنتَ ىؼٍ ای؟

ثلکَ احـ فعن  كؤ هـگ اّ ًینت کَ ربی فعن ػوین عٌزـ ؿًذ ؿا ثَ ؿّی پیيبًی ام صک کـػٍ، ایي-

 .ؿن ّ اًؼٍّ تْ ثَ ؿّی آى ًوبیبى تـ امت ػوین عٌزـ تیق

ًبُیؼ ثـای پٌِبى مبعتي اىکی کَ ثـای كـّؿیغتي ثَ ؿّی هژٍ ُبیو مٌگیٌی هی کـػ، اف رب 

 :ثـعبمت ّ گلت

 .اگـ ثَ عْػت ؿصن ًوی کٌی ثَ هي ؿصن کي-

ُبی ػیگـت كـم  ثبیؼ ایي ّاهؼیت ؿا هجْل کٌی کَ صبال هي ثب ثچَ. ایي امت کَ چَ کبؿ کٌن هٌظْؿت-

ًَ هخل ًـگل ثب صـکبتی هْفّى ًظـُب ؿا  ًَ هخل ًیکْ هی تْاًن ثَ رنتْ عیق ّ تلـیش ثپـػافم ّ. ػاؿم

 كِوی یب ًَ؟ هٌظْؿم ؿا هی. ثَ مْی عْػ رلت کٌن

کَ ػؿ  ُبی ًنتـى ثَ ُوـاٍ ٍؼایو هی لـفیؼ ّ ػمت ُبیو ثیِْػٍ ػؿ رنتْرْی چْثؼمتی لت

 :کٌؼ ّ گلت ًبُیؼ کْىیؼ تب آؿاهو. مْ ّ آى مْ هی چـعیؼ کٌبؿه هـاؿ ػاىت، ثَ ایي

 هگـ هي چَ گلتن؟! چـا ایي هؼؿ عْػت ؿا ًبؿاصت هی کٌی-

ػیگـ کبكی . صـف ُبی هب ػؿمت هخل ؿّفُبی فًؼگی تکـاؿی امت ّ ثیبًو عنتَ کٌٌؼٍ ّ یکٌْاعت-

 .امت ًوی عْاُن صـكی ثقًن

 :ًبُیؼ ًگبُی ثَ مبػت اًؼاعت ّ گلت

هي ملـٍ ؿاپِي . هی ػاًی کَ ثـاػؿت ىکوْ ّ ثی ٓبهت امت. هؼى ًـگل ّ ًیکْ ًقػیک ىؼٍّهت آ-

 .هی کٌن تب ؿمیؼًؼ ؿؾا ؿا ثکين

 هی عْاُی کوکت کٌن؟-

 :ًبُیؼ هیل اّ ؿا ثَ هلیؼ ثْػى ّ ثی هَـف ًوبًؼى اصنبك کـػ ّ ثب لضي پـ هضجتی گلت

 .ٌیثَ ىقٓی کَ اعن ُبیت ؿا اف ُن ثبف ک. الجتَ ػقیقم-

 :لت ُب ؿا ثب لجغٌؼی ارجبؿی اف ُن گيْػ ّ گلت

 .تْ ظـف ُب ؿا ؿّی آى ثگؾاؿ. پل هي ملـٍ ؿا پِي هی کٌن-

عبًَ كبٍلَ گـكت ّ  اف. هْهغ ثبفگيت اف کٌقل مْػاثَ، مِیل ؿا ػیؼ کَ ػاؿػ اف ثبؽ ثیـّى هی آیؼ یگبًَ

ّ پـیيبى ًجْػ ّ ثَ ًظـ هی ؿمیؼ کَ  پـیؼٍ اّ چْى گؾىتَ ؿًگ. کوی ػّؿتـ اف آى رب ثَ توبىب اینتبػ

کبه هی ػاًنت پيت ایي ػیْاؿ . ىبػاة تـ اف چٌؼ هبٍ پیو ىؼٍ آثی فیـ پْمتو ؿكتَ ّ چِـٍ اه
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 .کَ ایي ػگـگًْی ؿا ػؿ فًؼگی اّ ثَ ّرْػ آّؿػٍ امت چَ ؿافی ًِلتَ

آى ػعتـ ثپلکؼ  ـاٍالً چَ اٍـاؿی ػاىت ثَ ثبؽ ثـّػ ّ موبرت ػّؿ ّ ث. اف عْػه ثؼه هی آهؼ مِیل

ػاىت، ّلی هبلکیي هجلی آى اّ ؿا  ػؿمت امت کَ اکٌْى آى ثبؽ ثَ ّی تؼلن. ّ هضجت ؿا گؼائی کٌؼ

 .ّ آهؼ ػلغْه ًجْػًؼ ػؿ آى رب ثیگبًَ هی ػاًنتٌؼ ّ اف ایي ؿكت

هزبفاتی کَ هبًْى  ثَ رـم گٌبٍ ًبعْامتَ ثـای كـاؿ اف. ی فًؼگی اه اف ُن پبىیؼٍ ىؼٍ ثْػ ىیـافٍ

ّ اىؼٌ ایي هزبفات، هضـّم مبعتي  ـایو تؼییي هی کـػ، هی عْامت عْػ ؿا ثَ ىؼت هزبفات کٌؼث

فهبًی کَ اصنبمو . اه ؿا ثـ پبیَ ی آى ُب ًِؼ عْػ اف ػيوی ثْػ کَ هَؼ ػاىت فًؼگی آیٌؼٍ

 .ًيٌیؼى هی فػ ّ آى ؿا ثی پبمظ هی ًِبػ ٍؼایو هی کـػ، عْػ ؿا ثَ

. آم رب ًؼاىتَ ثبىؼ آى ُب پیيکو کٌؼ تب ػیگـ ثِبًَ ای ثـای ؿكتي ثَکبه هی تْاًنت ثبؽ ؿا ثَ  ای

ثَ هضِ ػیؼى چِـٍ ی گـكتَ ّ ًگبٍ اكنـػٍ  گُلی. كبٍلَ ی عیبثبى ػؿثٌؼ تب عبًَ ؿا ثَ مـػت پیوْػ

 :اه ثب ًگـاًی پـمیؼ

 اف چیقی ًبؿاصتی؟-

هضجت هی کٌن،  ثَ ایي ػعتـُـچَ . ًوی تْاًن ثَ ایي ّّغ اػاهَ ثؼُن. عنتَ ىؼٍ ام هبػؿ ػیگـ-

. آى ؿا تٌَؼی ّ ؿیـ ّاهؼی هی ػاًؼ ثیو تـ لگؼ پـاًی هی کٌؼ ّ ثی آى کَ ػلیل ایي هضجت ؿا ثؼاًؼ

كؼاکبؿی ُنتن، اهب تَْؿه ایي امت کَ هَؼ كـیت اّ ؿا  هي ثـای رجـاى عطبین صبّـ ثَ ُـگًَْ

 .ػاؿم

اّ ؿا ًنجت ثَ  ىکنتی کَ ػؿ فًؼگی عْؿػٍ،. ػلیل آى ؿا ًوی ػاًؼ، صن ػاؿػ ایي كکـ ؿا ثکٌؼ ّهتی-

تـك اف ؿمْائی ّ . ؿّف اّل اىتجبٍ ثْػ ؿّىی کَ هب ػؿ پیو گـكتین، اف. ایي ًْع هضجت ثؼثیي مبعتَ

ثَ مـ  هی کـػ، ثبػج ىؼ کَ یک ػوـ ػؿ اّطـاة ّ ًگـاًی تـك اف هزبفاتی کَ هبًْى ثـایت تؼییي

 .ػؾاة ثؼُی ّ ُن هب ؿا ثجـی ّ ُن عْػت ؿا

تؼجیـ ػؿمتی اف  ًوی تْاًن ػؿ هْؿػ اصنبمن ثب ًنتـى مغي ثگْین، ثَ ُـ ىکلی ثیبًو کٌن، هي-

ّهتی اهـّف اف اّ عْامتن . ػبػت کٌؼ ُؼكن ایي امت کَ ًگؾاؿم ثَ گْىَ ًيیٌی. آى ًغْاُؼ ػاىت

ىؼى ثب هـػم ُـاك ًؼاىتَ ثبىؼ، ثب موبرت هوبّهت کـػ ّ ثـای  ثب هي اف عبًَ ثیـّى ثیبیؼ ّ اف ؿّثـّ

هوبثلن ثب  پبیو ؿا ثَ ؿُعن ثکيؼ ّ ثَ یبػم ثیبّؿػ کَ چَ ًوَی ػاؿػ، اف ربثـعبمت ّ ػؿ ایي کَ چالهی

هْهؼی کَ عْامتن ثَ اّ حبثت  .چْثؼمتی ؿژٍ ؿكت تب ثَ هي حبثت کٌؼ کَ اصنبمن كؤ تـصن امت

ؿا ػاؿم ّ اف هي عْامت کَ ثـّم ّ ػیگـ ثَ آى رب  ًینت، عیبل کـػ هَؼ كـیجوکٌن کَ اصنبمن ایي 

 .ثـًگـػم

ؿا اف هضجت  تْ ثب ؿّه ؿلطی کَ ػؿ پیو گـكتَ ای عْػ. ثَ ؿیـ اّ ثْػ ُویي كکـ ؿا هی کـػ ُـکل-

 .ثنتَ ایؼ ّكبػاؿ امت ػعتـی هضـّم کـػی کَ ثب ُوَ ی ثی ّكبئی ات ٌُْف ثَ پیوبًی کَ

 .ُن ثب ًبهقػ عْػ پیوبى ثنتَ ثْػ ّ ثؼؼ اف ایي کَ هي ثبػج ىؼم چالم ىْػ، ػیگـ اّ ؿا ًؼیؼًنتـى -

 .آى هـػ اؿفه ػّمت ػاىتي ؿا ًؼاىت ّ ُوبى ثِتـ کَ فّػتـ هبُیت اٍلی اه آىکبؿ ىؼ-

 ثَ چَ هیوتی؟ ثَ هیوت ًبهٌ ىؼى ًنتـى؟-

عبٓـ  هی عْاُی؟ آیب كؤ ثَ تْ اف ًنتـى چَ. ُبمت کَ هی عْاُن مْالی اف تْ ثکٌن هؼت-

ربی ًبهقػگـیق پبیو ؿا  آؿاهو ّرؼاى گٌبُکبؿت گـػ اّ هی گـػی یب ثـای رجـاى عطب عیبل ػاؿی

ثب ایي کبؿ ًَ عْػت عْىجغت هی . صبل ًنتـى ّای ثَ. اگـ ایي ْٓؿ ثبىؼ، ّای ثَ صبل تْ. ثگیـی

ّفی کَ اّ آى ؿا ْٓؿ ػیگـی تؼجیـ اگـ هَؼت ایي ًینت ّای ثَ ؿ .ىْی ّ ًَ اّ ؿا عْىجغت هی کٌی

. هـتکت ىؼٍ ای اهیؼی ّاُی ػل ثَ تْ ثجٌؼػ ّ ایي گٌبٍ مٌگیي تـ اف گٌبُی امت کَ هجالً  کٌؼ ّ ثَ

 .هطوئي ثبه ثبفی ثب اصنبمو اف ىکنتي پبیو ثؼتـ امت

 .هي ًَ هی عْاُن ثب اصنبمو ثبفی کٌن ّ ًَ هَؼ ػاؿم ربی آى هـػ ثی ػبٓلَ ؿا ثگیـم-

 !ی عْاُی چَ کبؿ کٌی؟پل ه-

 .گبُی كکـ هی کٌن کَ كؤ ثب اػتـاف ثَ گٌبٍ امت کَ ثَ آؿاهو هی ؿمن. ًوی ػاًن-

تـك . ثـ صؾؿ ػاىتین کَ تْ ؿا اف ایي کبؿ. ىبیؼ هي ّ پؼؿت ُن هوَـین. کبؿ ؿا ثبیؼ اّل هی کـػی ایي-

تین كؤ پبیو ىکنتَ، ثب توجل اگـ هی ػاًن .هب اف ایي ثْػ کَ آى ػعتـ هُـػٍ ثبىؼ ّ تْ گـكتبؿ ىْی

  .ىؼ ُقیٌَ، ثنیبؿی اف هيکالتوبى صل هی

 .صتی اگـ اػؼاهن هی کـػًؼ اف فرـی کَ االى هی کين ثِتـ ثْػ-
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  .انجام بدهم 

  .فقط سعی کن فعؤل نسترن متوجه نشمود - 

  امیدوارم با دست پر. جا متنظرت هستمفرداهمین موقع در همین  - 

 .بیائی

خواست می توانستم دعوتت کنم که به خانه ی ما  دلم می. باران خیلی تند شده. شرطش این است که بتوانم مدارک را جور کنم -

ح نیست باهم روبرو صال آنجا بمانی، ولی چون به قول خودت فعؤل نباید نسترن بوئی ازاین ماجرا ببرد، بیائی و تا بند آمدن باران

  .شوید

  .فعؤل خداحافظ. حق با توست - 

ناهید بانگرانی پشت . را گشود و داخل شد سپس در خانه. چشم به سمیرا دوخت که از ترس خیس شدن داشت به سرعت می دوید 

  :کشید و به محض دیدن اوگفت پنجره انتظار مراجعت نرگس را می

  .دمداشتم نگران می ش. خیلی دیرکردی - 

نگاه کنجکاو . سمیرا گذشته بود از مادر پنهان کند بی طاقت بود و نمی توانست اشتیاق خود را برای بیان آنچه که بین او و 

  :نرگس دست پاچه شد وگفت. موشکاؾ ناهید به چهره اش دوخته شد نسترن به همراه نگاه

  نیکو کجاست؟. مین هم هنوز دارم نفس نفس می زنمبرای ه. برای این که خیس نشوم تمام راه را دویدم. چیزی نشده -

  تو هم برو روپوش را ازتنت. رفته لباس خیس خود را عوض کند - 

 .بیرون بیاور 

لباس راکه . حرکاتش ؼیرعادی و عجوالنه بود .می گردد ناهید احساس کردکه نرگس حرفی برای گفتن دارد و به دنبال فرصت 

  :پراشتیاقی گفت شد و از پشت دست به دورگردن مادر آویخت وبا لحن  حقعوضکرد، در آشپزخانه به او مل

  .قربانت بروم مامان جون - 

  :روی برگرداند، بوسه اش را با بوسه ای برگونه پاسخ داد وگفت 

  .زود بگو چه اتفاقی افتاده؟ طاقت صبر را ندارم -

  ازکجا فهمیدی خبر خوشی برایت دارم؟ - 

  :هیجان زده برسید 

  راست می گوئی؟! خبر خوش - 

  .بله مامان راست می گویم - 

  - :باصدای آهسته ای که فقط ناهید أن را شنیدگفت 

 .امروز قبل از بازگشت به خانه سمیرا را دیدم

تماس اصؤل بعد از آن ماجرا چطور رویش شده با ما . داشت او با تو چه کار . کدام سمیرا؟ نکند منظورت خواهر سهر اب است- 

  بگیرد؟

  .از طرؾ سهراب پیؽام آورده بود - 
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 االن آمادگی شنیدن رأ. برای فنسترن؟ مبادا به او بگوئی! برای که - 

 .ندارد

 .برای شما پیؽام داشت. برای او نه -

  .چه پیؽامی؟ ما دیگر با سهراب کاری نداریم -

  :دوباره دست به دورگردن مؤدر أویخت و در گوشش گفت

عمل جراحی دیگر، سالمتی نسترن را به او  آنها امیداورند که با یک. ا چند جراح متخصص در لندن صحبت کردهسهراب ب -

  .پرونده ی پزشکی و مدارک الزم را می خواهدکه به انگلیس بفرستد حاال سمیرا أز ما. بازگردانند

  :ناهید باصدائی که شوق و ناباوری در أن با هم أمیخته بود پرسید

  .پزشکان از معالجه اش قطع أمید کرده اند أخر اینجا . می گوئی؟ یعنی ممکن است که؟ نه باور نمی کنم راست -

  می کنی مامان جان؟ چرا گریه . شاید واقعؤ امیدی باشد. أنجا علم پزشکی پیشرفته تر است - 

بازگرداند وگونه های مرطوب خود را  دست به روی چشمانش کشید تا اشک شوق را به دیدگان. به اجاق تکیه کرد و ایستاد 

  :خشک کند وگفت

یعنی ممکن است ! پنجره ی خانه ی ما بتکاند یعنی ممکن است یک بار دیگر پرنده ی خوشبختی بالهای طالئی اش را جلوی -

 .ی درختان خزان زده ی باغ ناله ی ناکامی را سر ندهد دیگر جؽد شوم بدبختی به روی شاخه

  :سینه ی مادر پنهان کرد وگفت نرگس سر را به روی

  بدهی که فردا به سمیرا بدهم؟ می توانی یک کپی از پرونده ی پزشکی اش را به من . باید امیدوار بود - 

  .میل به ؼذا ندارم أن قدر هیجان زده ام که اشتتهایم کور شده و دیگر . البته که می توانم -

  .نسترن است رمی کنم معالجه ی پای االن به تنها چیزی که فک. منهم همین طور - 

  :مثل همیشه زبان به اعتراض گشود وگفت. نیکو وارد آشپزخانه شد 

  پس ناهار چی شد؟. مردم ازگرسنگی - 

  :ناهید در حالی که برنج را باکفگیر داخل دیس می ریخت گفت 

 .ن که سرما نخوریموهایت هنوز خیس است برو با حوله آن را خشک ک. همین االن ؼذا را میکشم -

 :سپس رو به نرگش کرد و ادامه داد

  .تا امروز فکر می کردم سهراب نسترن را فراموش کرده، ولی حاال معلوم می شود که أین طور نبوده. خیلی عجیب است -

  سمیرا می گفت که بعد از ماجرای. برای منهم عجیب است - 

  .را که سخت روحیه اش را باخته بود، وادارکرده اندکه از ایران برودناقص شدن پای نسترن، پدر و مادرش به زور سهراب  

  کاش نسترن می دانست که بعد از این پرنده ی شادی ها همگام با- 

. حرکاتی موزون نظرها را به سوی خود جلب کند فصلها پرواز خواهدکرد و او خواهد توانست مثل خواهرش با پاهای سالم و 

تر و طاقت فرساتر  سخت به او بدهم، اما اگر این فقط یک امید واهی باشد، تحمل ناامیدی بعدی  خبر راایکاش می توانستم این 

  پس بهتر است صبرکنیم تا. خواهد بود

 .نتیجه ب نهائب معلوم شود 

  چرا این قدر برنج داخل آن دیس می ریزی،. البته باید صبر کنیم - 

  .دیگر گنجایش ندارد،کافی است 

  .چه کار می کنم من آن قدم هیجان زده ام که نمی دانم دارم . ورشت را تو بکشبیا خ - 

  یک شادی در میان این همه ؼم، چه راحت میتواند لبخند به روی - 

 .لبانی بیاورد که خندیدن را از یاد برده بودند 

 فصل بیست و نهم

 

فرقی نمیکرد رنگش تیره باشد یا . بدهد اب آن سلیقه به خرجلزومی نمیدید که در انتخ. برای خرید پارچه به بازار رفت یگانه

 .بود که برای ورود به خانه ی اسرار پارچه ای در دست داشته باشد مهم این.روشن، گلدار باشد یا ساده

چه ی در انتهای کو. می کند درست است یا نه به درستی نمی دانست کاری که. به نزدیک خانه ی آنها که رسید، دچار تردید شد

  .ساخت بود،روزنه ای که یا او را به مقصد می رساند یا در هماق نقطه متوقؾ می بن بست زندگی روزنه ای یافته

  زنگ در را که به صدا درآورده ناهید آن را به رویش گشود و از دیدن 

 :چهره ی ناآشنایش یکه خورد و پرسید 

 فرمایشی بود؟ -
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 .پارچه اورده ام که اگر امکان داشته باشد، آن را برایم بدوزید -

 :ناهید از جلوی در کنار رفت تا او داخل شود و سپس دوباره پرسید

 ممکن است به من بگوئید که معرؾ شما کیست؟ -

 .اواز لباسهایی که برایش دوخته اید خیلی راضی است. خانم مهاجر -

. چرخ نشسته بود ، نظر یگانه را به خود جلب کرد زیبائی چهره ی دختر مو طالئی که در کنار وارد اتاق که شدند نگاه گیرا و

 .دانست تمام وجودش ریشه دواند و وجود او را عامل اصلی رفت و آمد سهیل به این باغ تارهای خوشه ای حسادت در

  :اتاق خارج شود که شنید مادش می پرسید جا برخاست تا از نسترن به دیدن تازه وارد خم شد چوبدستی را برداشت و از 

  گفتید معرؾ شما کیست؟ -

  .خانم مهاجر - 

  با شنیدن نام مهاجر بر جای میخکوب شد و با کنجکاوی متنظر 

  .شنیدن مابقی سخنان آن دو شد 

  :ناهید سر را به عالمت نفی تکان داد و گفت 

  .رممن مشتری به أین اسم ندا. شما انشتباه می کنید - 

  پسرش این باغ را خریده و خود و دخترهایش! چطور ممکن است - 

  .مشتری پر وپاقرص شما هستناد 

  .ولی مادر و خواهرهایش را تاکنون ندیده ام. أقای مهؤجر را می شناسم - 

ه خانه اش برمی شما داشت ب مگر می شود؟ من خودم چند روز پیش گلی جؤن را در همین جا دیدم که بعد ازگرفتن لباس از -

  .گشت

نسترن قدرت ایستادن را از . نیز متعجب ساخت چشمؤن حیرت زده ر ناهید به همراه لبؤنش که از تعجب بازمانده بود یگانه را

  :به جای مادرش پرسید دست داد و به دیوار تکیه کرد و

  منظور تان این است که گلی خانم مادر آقای مهاجر اسث؟ -

دختری که در اولین نگاه گیرائی چهره اش نظر وی  د تا پاسخ او را بدهد که از دیدن چوبدستی در زیر بؽلیگانه روی برگردان 

 :لکنت افتاد را جلب کرده بود زبانش به

  بله پس شما او را می شناسید؟ - 

  :نسترن به جای پاسخ رو به مادرش کرد وگفت

  یدخیلی عجیب است مامان، من همیشه فکر می کردم که با - 

  .رابطه ای بین خرید این باغ و حاتم بخشی های گلی خانم وجود داشته باشد 

  :سپس رو به یگانه کرد و پرسید

  شما چه نسبتی با این خانواده دار ید؟ - 

 ناهید خانم و دخترش باعث سردرگمی افکارش شده سخنان. یگانه به درستی نمی دانست که باید به این سإوال پاسخ بدهد یا نه 

که تا به آن  برعکس سخنان یگانه برای آنها سرنخی بود برای حل معمائی. به دستش نمی داد بود و سرنخی برای حل معمای او

  .روز از حل آن عاجز مانده بودند

  :نسترن دوباره برسید

  باالخره نگفتدکه شما چه نسبتی باافراد این خانواده دار ید؟ - 

  :این بار ناچار به پاسخ شد -

  .من یگانه نامزد سهیل هستم - 

 :ناهید با تعجب پرسید 

  !سهیل دیگر کیست؟ -

  .بله من نامزد آقای مهاجر هستم. منظورم آقای مهاجر است - 

  .نامزدی که در یک شب برفی در سال گذشته، در انتظار آمهدن او به خانه ام چشمم به در خشکید

  :د داد تا به یگانه نزدیک تر شود و هیجان زده پرسیدنسترن درد پا را فراموش کرد و تکانی به خو 

 .آن شب برفی چه اتفاقی افتاد؟ خواهش می کنم واضح ترصحبت کنید - 

. نه به تلفنهایم جواب داد و نه حاضر شد مرا ببیند .آن شب هیچ اتفاقی نیفتاد، فقط سهیل خلؾ وعده کرد و به خانه ی ما نیامد -

خود است حلقه ی نامزدی  چندین بار می. اما او دیگر أن سهیل سابق نبود. وجهی به خانه ی آنها رفتمت برای دانستن علت این بی

  .خدا می داند چه به سرش آمده. نشدم م را برایم پس بفرستد، ولی من حاضر به گرفتن آن

  :صدای نسترن بلند و پر خواهش و تمنا بود 
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  ئید؟می توانید به من تاریخ دقیق آن شب را بگو - 

  .من اهمیت دارد، نه برای شما أین موضوع برای. روز، شب، سؤل و ماهش چه فرقی برای شما می کند -

  .من بیشتر اهمیت دارد تاشما اتفاقؤ برای - 

  .سال گذشته ؼروب روز بیست م یکم آذرماه . تاریخش همیشه در خاطرم است - 

 :کرد ید و زیر لب تکرارنسترن چوبدستی را چندین بام پی درپی به زمین کوب

را خفه کنی و حلقومت را از زیر بار فشار  لعتنی، فکرکردی با خرید باغ و خوش خدمتی می توانی صدای وجدان گناهکارت -

  .آن برهانی و أسوده شوی

  :یگانه متوجه ی منظور او از بیان این جمالت نشد و با تعجب برسید 

  !منظورتان چه کسی است؟ -

. به روی پاهای من کوبید و پا به فرارگذاشت خود را نقره ای " اب ام و" زد نامردت که آن شب برفی چرخ ماشینهمان نام - 

  بود؟ درست می گویم ماشین او همین رنگ

  :یگانه صورت را میان دو دست پنهان کرد و پشیمان از أشکار ساختن راز سهیل زیر لب نالید 

  :نسترن بلند تر فریادکشید. ال باید چه کارکنموای خدای من چه اشتباهی کردم، حا -

 چرا جواب نمی دهی، پرسیدم مؤشین او ب ام و نقره ای بود یا نه؟ - 

فشار گناه پنهان شده، به سرعت از جا برخاست و  زیر بار اکنون یگانه می دانست که احساس سهیل نسبت به او نمرده، بلکه در 

 :به طرؾ در رفت و گفت

  .باه می کنیا، سهیل همان کسی نیست که شما می گوئیدنه شما اشت - 

گناهی که .همان شخص است یا نه ، حاال مطمئنم که هست  اکر تا قبل از این که شما بیائید،تردید داشتم که او. چرا، خودش است - 

  .فریاد می زد. نش مرتکب شده بود در چشما

  :یگانه بالحن التماس آمیزی گفت 

بودکه گمان می کردم راز تؽییر رفتار سهیل در این باغ  چیزی نمی دانستم و علت آمدنم به اینجا فقط برای این من از این جریان-

  .کنم به او نگوئیدکه به اینجا آمده بودم خواهش می. نهفته است

  .ی آیدبرای جبران گناه پسرش به اینجا م چیزی به او نمی گویم نه به او و نه به آن فرشته ینیکوکاری که  - 

  :نسترن به عمد ئمرمع به راه رفتن کرد و ادامه داد 

  .خوب نگاه کن ببین آن نامزد نامردت چه به سرم آورده - 

  :ناهید در حالی که به شدت می گریست، مشت به سینه کوفت وگفت 

از خدا خواستم همین بال را سر آن به سینه زدم و  او مشت بی أن که بدانم گلی خانم مادرش است در مقابل . من نفرینش کرده ام-

نمی دانم این مرد با چه  .خدا از او نگذرد، همان طور که من از او نمی گذرم. دخترم آورده، بیاورد نامردی که این بال را سر

ن خود رسیده که اگر آن را بخرد و نگذارد در اینجا ساختمان بسازند، دی روئی به این باغ آمد و رفت می کند و چطور به فکرش

 را به

 .نسترن ادا کرده وجدانش آسوده است

 :یگانه در حالی که به شدت میگریست گفت

 .این فقط یک تصادؾ بود، نه عمدی. مطمئنم که وجدانش آسوده نشده، چون اگر شده بود به زندگی عادی خود بازمیگشت -

 :نسترن با لحن تندی گفت

آن موقع الاقل . میگذشت، بهتر بود تا از روی پایم ین لعنتی از روی قلبماگر چرخ آن ماش! به نظر شما فقط یک تصادؾ بود -

 نامزدت را ندیده ای؟ چند وقت است. آسوده میشدم

 .ظرؾ این چند ماه شاید فقط سه یا چهار با او را دیده ام -

 ش حرؾ میزنی؟پس از کجا میدانی در دلش چه میگذرد که اینطور با حرارت از او دفاع میکنی و از زبان احساس -

 .چون او را خوب می شناسم و دوادور از صحبتهای مادر و خواهرش که تصادفا زن دایی من است، میدانم که چه کار میکند -

 کدام خواهرش زن دائی توست؟ -

 .سودابه -

خطای برادر را خود می کوشید تا رنگ سیاه  زن دائی ات هم مرتب به اینجا می آمد، و درست مثل گلی خانم با حاتم بخشی -

است حتی  به آن طرؾ دیوار بکشاند و به من بفهماند که پشت این دیوار خفا و یک رنگی آقای مهاجر سعی کرد مرا. سفید کند

ازقول من به او بگوئید که آن سوی دیوار فقط دورنگی و  .گاه به تالش برای جلب محبتم نام عشق می داد و قصد فریبم را داشت

  .هیچ ربی صفتی است و دیگ



 
www.98ia.com کمند مهر 

هی عقده های دلشان را به خؤطر بالئی که  یگانه می دانست که حتی اگر یک لحظه ی دیگر در آن خانه درنگ کند، أنها همه 

لبان  رنگ عسلی دیدگان نسترن از شدت ؼضب به سرخی میزد و. او خالی خوا هند کرد ختر آورد، بر سر سهیل بر سر آن د

 .لرزانت ناهید آماده ی فریاد زدن برای بیرون راندن او از آن در بود

 .قبل از اینکه حرکتی برای بیرون رفتن از اتاق از خود نشان بدهد، فریاد ناهید برخاست

 .به آن نامرد بگو خیلی وقت است نفرینش کرده ام و تا داد این دختر را از او نستانم، آرام نمیگیرم -

 :ر به ایستادن شد و روی برگرداند و گفتیگانه ناچا

من تا این لحظه از این ماجرا خبر .خودش و ما آورده قبل از اینکه شما نفرینش کنید، خدا نفرینش کرده، نمیدانید چه به روز -

 .عادی اش را دلیل بی وفائی می دانستم نداشتم و رفتارهای ؼیر

 :نسترن فریاد زنان گفت

آنچه اهمیت دارد این سات که هنوز تو . ام بجهنم اگر من علیل شده. ی که بی وفا نیست و خطا کار استالبد حاال خوشحال هست -

 .را در سر چهارراه دربند در یک گوشه ای گم و گور کرده را دوست دارد و فقط وجدانش

 .کاش بی وجدان بود، چون آن موقع نه خودش عذاب میکشید و نه مرا عذاب میداد -

جای خود کیخکوب می سازد؟ اگر می  دانی وجدان یعنی چه؟ ندایش چه صوتی دارد و چطور، انسان را بر تو اصؤل می -

خیابان می  سر و پیشانی خون آلود به گوشه ای از دختری را زیر می کند و او را با دانستی به کسی که در آن برؾ و یخبندان

  .اندازدو می گریزد، باوجدان نمی گفتی

  .حظه خیلی ترسیده بود و جرات ایستادن را نداشتحتمؤ در آن ل - 

  به نظر تو این جواب قانع کننده است؟ - 

  .تا انسان در آن موقعیت قرار نگیرد، نمی داند چه کار خواهد کرد - 

 .همین طور است که میگویم؟در نگاهت احساسات فریاد میزند. تو سعی در تبرئه اش می کنی، چون دوستش داری -

شکن می دانستم، در احساسم نسبت به او  با وجود اینکه تا امروز او را بی وفا و عهد. شماست ، دوستش دارمحق با  -

بیرون بیاورم و  حلقه را ببینید ، هر وقت مرا میدید از من میخواست که آن را از انگشتم این. کوچکترین تؽییری ایجاد نشده بود

وفاداری را طلب میکردم و بی توجه به خواسته اش قسم می خوردم  من از خودم. او از من بی وفائی میخواست. فراموشش کنم

 .ای را که با عشق به دست کرده ام، با تردید ازآن بیرون نیاورم که هرگز حلقه

 :نسترن سر را به عالمت تاسؾ تکان داد و بی آنکه از خشمی که هنوز سراپای وجودش را می لرزاند ککاسته شده باشد گفت

 .ت متؤسفم، چون مردی که به خاطره او حاضر به هر گذشت و فداکاری هستی، ارزش این فداکاری را نداردبرای -

  از کجا می دانی که ندارد؟ - 

و هستی اش را به خاطر معالجه ی من از دست  هم همه پدرم، . از آنچائی که او نه عشق را می شناسد و نه مهر و محبت را - 

 جان انسانها بی ارزش است ؟ کر می کنیتو ف. داد و هم جانش را

 .ارزش قائلم، په برسد به جؤن انسان برعکس من برای جان هر موجود زنده ای -

  .پس نباید برای مردی که این حس را ندارد ارزش قائل شوی - 

  .ترن جوابی حاضر داشتیگانه برای تبرئه ی سهیل حاضر نبود به این زودی ها کوتاه بیاید و برای هر جمله ای بی رحمانه نس 

اشتباه نمی گذاشت و با همه ی م عشقی که به  او اگر این حس را نداشت، بعد از آن حادثه عشق و زندگی اش را در گرو آن - 

  ..چقدر ساده ای که فکر می کنی احسا سش به تو عشق بود تو -. ترکم نمی کرد. من داشت

 .من آن پرده را کنار می زنم. رده ی سیاه اشتباه رویش را پوشانده مطمئنم که هنوز همان احساس را دارد و فقط پ-

 به چه قیمتی؟ به قیمت پای علیلی که به تو و عشق پوشالی ات دهن کجی می کند؟-

 :یگانه به خشم آمد و بی آن که بیندیشد پاسخ داد

ی را که خون گرم عشق در آن جاری است، قلب تو بین من و سهیل ایستاده ای و چوبدستی به دست گرفته ای تا با آن رگ های-

 .می کند ولی مطمئنم که دارد برای جبران آن تالش. جبران اشتباه خود چه قدمی برداشته من نمی دانم او برای. قطع کنی

و مالک آن قصد ساختن داشته، می خرد و از  چه تالش مسخره ای، باؼی را که برای تؤمین هزینه ی درمان من به فروش رفته-

مادر و . کنیم چون می داند که از او صدقه قبول نمی. جرأت پس دادن آن را به ما ندارد اما. یرانی اش جلوگیری می کندو

دوخت یک لباس به مادرم بپردازند و به این ترتیب وجدانش  خواهرهایش را به اینجا می فرستد تا مزدی چند برابر مزد واقعی

 .و تا او را از هستی ساقط نکند دست بردار نیست ثروت پدرش انداخته فقط از چنگ به روی

 پس باید چه کار کند که شمار راضی شوید؟-

نه، چیزی که می . که قدرت پایم را به من برگرداند مگر این. نه می دانم و نه می خواهم که بدانم. جواب این سوال را نمی دانم-

 فهمی چه می گویم؟ خواهم پاهایش را از او بگیرم می من می. خواهم عملی نیست

 .قلبت را از کینه پاک کن و خطایش را ببخش. با خشم و کینه به جائی نخواهی رسید-
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 :ناهید مشت به سینه کوفت و گفت

فکر نکن . چوب خدا صدا ندارد. دخترم انتقام بگیرم قسم خورده ام از باعث و بانی بدبختی. اگر او ببخشد، من نخواهم بخشید-

گذاشت و رفت، پس  نسترن هم قرار بود به زودی عروس شود ولی بعد از ماجرا آن مرد. داده ای ز دستفقط تو نامزدت را ا

 .عمل را پس بدهد باید انتقام این. نامزد در مقابل نامزد، پا در مقابل پا

حاال می فهمم که چرا وقتی  دانستم چه اتفاقی افتاده، اما من نمی. باور کنید سهیل تاوان آن اشتباه را پس داده و شب و روز ندارد-

پریده و دیدگان از حدقه در آمده  خانه اش رفتم تا او را به خاطر بدقولی شب گذشته مالمت کنم، از دیدن رنگ فردای آن روز به

 .اش وحشت کردم

. یک موجود مفلوک و قابل ترحم است پس چرا از دیدن پای چالق من وحشت نمی کنی؟ دختری که در مقابلت ایستاده،-

پارچه ای  آن. این بال را مردی که از عشقش آرام و قرار نداری به سرش آورده. ندارد موجودی که هیچ بهانه ای برای زیستن

 .مهاجر خیاطی نمی کند و از اینجا برو، مادرم دیگر برای خانواده ی. که آورده ای بردار

 فصل سی ام

 

 ثبف ُن. اف ىٌیؼى کلوبت یگبًَ، ػوین تـ اف ىکبف پبیو اف آى ىکنتگی ثْػ ىکنت هلت ًنتـى

 .ؿا تضت اليؼبع هـاؿ ػاػ ؿیب، ثبف ُن كـیت ّ ثبف ُن ػّ ؿًگی ّ تقّیـ، ٍؼای ؿػؼ آموبى ٍؼای كـیبػه

ًبلَ ُبئی ؿا  هی کٌی هبهبى، ثبّؿ هی کٌی کَ آهبی هِبرـ ُوبى هـػی امت کَ آى ىت ثـكی، ثبّؿ-

هلتونبًَ ای کَ ػؿ فیـ ًْؿ چـاؽ ثَ  کَ اف ػؿػ اف میٌَ ثیـّى هی کيیؼم ًيٌیؼٍ گـكت، ثَ ًگبٍ

صبال ثبیؼ چَ کبؿ کٌن؟ چَ ػکل الؼولی ًيبى ثؼُن ّ  .مْیو ػّعتَ ثْػم اػتٌبئی ًکـػ ّ گـیغت

 ثنتبًن؟ چطْؿ ػاػم ؿا اف اّ

اف آى ثی  ُن، ػؿ ُوبى لضظَ ػاىت ثَ ایي هی اًؼیيیؼ کَ چطْؿ هی تْاًؼ ػاػ ػعتـه ؿا ًبُیؼ

ثَ ربى آى فى ػؿػهٌؼ هی  ٍؼای ُن ُن گـیَ ی ًنتـى ّ تکبى ىبًَ ُبیو آتو ؿا. ػاػگـ ثنتبًؼ

ْك کَ ًَ هی تْاًنت ًنتـى ؿا آهؼ، اهب اكن ای کبه ثـای آؿام کـػى ّی کبؿی اف ػمتو ثـهی. فػ

 .آؿام کٌؼ ّ ًَ عْػ آؿام گیـػ

ثْػ ًينت ّ ثب هضجتی کَ توبم ّرْػه ؿا اًجبىتَ ثْػ،  ػؿ کٌبؿ اّ پبُب ؿا ػؿاف کـػٍ، ثَ ػیْاؿ تکیَ ػاػٍ

 :ثَ ًْافه هُْبیو پـػاعت

 .آؿام ثبه ػقیقم-

 :مـ ثـػاىت ّ ثَ ىؼلَ ُبی ؿْجی کَ چِـٍ ی هبػؿ ؿا گلگْى مبعتَ ثْػ عیـٍ ىؼ ّ پـمیؼ

گـیق پيیوبى  تْ هی تْاًی آؿام ثبىی؟ هی ػاًی اف چَ تؼزت هی کٌن؟ اف ایي کَ اگـ ثؼؼ اف هگـ-

 ػاػ؟ًويی کَ ػاىت ثبفی هی کـػ، اػاهَ  ىؼٍ، چـا ثؼؼ اف ثـعْؿػ ثب هي، ثَ ربی اػتـاف ثَ گٌبٍ، ثَ

 .ثـای ایي کَ تـمْمت ّ ثَ ػلت ًؼاىتي ىِبهت اف ؿّیبؿّئی ثب ّاهؼیت ُـاك ػاؿػ-

ثَ ػّؿ  پبی چالم هي چْى ٌٓبة ػاؿی. ػلغْىی ام ایي امت کَ اّ ُن ػاؿػ ػؾاة هی کيؼ تٌِب-

 .ثکيٌؼ ّ عالٍو کٌٌؼ ُـ آى هٌتظـ آى امت کَ صکن هضکْهیت ارـا ىْػ، آى ؿا. گـػًو پیچیؼٍ

آى ٌٓبة . مبهٔ ىؼین پؼؿت اف ؿََ هـػ ّ هب اف ُنتی. فًؼگی هب فیـ ّ ؿّ ىؼٍ. ی ًینتایي کبك-

ػؿ ّاهؼیت ثَ ػّؿ گـػًو صلوَ ًيْػ، آؿام  عیبلی کَ تْ كکـ هی کٌی ثَ ػّؿ گـػًو پیچیؼٍ ىؼٍ، تب

 .ًغْاُن گـكت

اف آى ًبهـػ ًگیـم،  ٍكکـ هی کٌی هي هی تْاًن آؿام ثگیـم، تب ّهتی اًتوبم ظلوی ؿا کَ ثَ هي کـػ تْ-

ؿا اف ػمت ثؼُن ّ فًؼگی ػیگـ ثـاین لؾتی  اّ ثبػج ىؼ کَ هي ُوَ چیقم. ؿًگ آؿاهو ؿا ًغْاُن ػیؼ

فًؼگی ػؿ چینت؟ ػؿ فًؼٍ ثْػى ّ ؿاٍ ؿكتي؟ تلبّتی کَ ثب ػیگـاى  تْ كکـ هی کٌی لؾت. ًؼاىتَ ثبىؼ

ثـّػ ّ هي  ؿ ثَ ؿّی فهیي ثگؾاؿػ ّ ؿاٍػؾاثن ًوی ىْػ؟ چـا اّ ثبیؼ پبی عْػ ؿا ثب ؿـّ ػاؿم ثبػج

 .چْثؼمتی ؿا ثَ ؿّی فهیي ثکين تب ثتْاًن چٌؼ هؼهی ثـػاؿم

ملیؼ گلؼاؿی  ػمت ُب ؿا ثَ ؿّی فهیي ًِبػ، ثَ فصوت عْػ ؿا ثَ ٓـف چـط کيبًؼ ، پبؿچَ ی مپل

 :بػ فًبى گلتکـػى آى پـػاعت ّ كـی ثب هیچی ثَ ؿیقؿیق. ؿا کَ ػؿ کٌبؿ آى هـاؿ ػاىت ثَ ػمت گـكت

 .ًَ لؾت فًؼگی ػؿ ایي ًینت-

 :ًبُیؼ کْىیؼ تب هیچی ؿا اف ػمتو ثگیـػ ّ ثب تؼزت پـمیؼ

 چـا ثَ ربى پبؿچَ اكتبػٍ ای؟! چَ کبؿ ػاؿی هی کٌی؟-
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 :ػًؼاى ُب ؿا اف عين ثِن كيـػ ّ پبمظ ػاػ

میبٍ ػؿ ثیبّؿی؟ ثویَ  فایي ُوبى پبؿچَ ای ًینت کَ گلی عبًن آّؿػٍ تب تْ ثب آى هي ّ ًـگل ؿا ا هگـ-

 .ىکنتٌی ُب ؿا ثيکٌن ّ اف ثیي ثجـم. کٌن ی تضلَ ُبیو کزب ُنتٌؼ؟ هی عْاُن ُوَ ؿا ؿیق ؿیق

 .آى کنی ؿا کَ ثبیؼ ؿیق ؿیق کٌی، االى ایٌزب ًینت-

 .ّای ثَ صبلو اگـ ایٌزب پیؼایو ىْػ-

ػعتـ ثی ػول ؿا  ّكبیو، ایيعْامت تب کٌزکبّی ثـای ػاًنتي ػلت ؿكت ّ آهؼ ًبهقػ ثی هِـ ّ  عؼا-

مؼی ػؿ پٌِبى کـػى آى ػاىتٌؼ، آىکبؿ  ثَ ایٌزب ثکيبًؼ، تب ؿاف مـ ثَ هُِـی ؿا کَ عبًْاػٍ هِبرـ

ُویيَ ثب عْػ كکـ هی کـػم ؿّفی کَ ثبػج ّ ثبًی . هبًؼ ُیچ ؿافی پيت پـػٍ ًِبى ًوی. مبفػ

 ػلن پـ اف عين. طْؿ تالكی عْاُن کـػکٌن، چَ ػکل الؼولی ًيبى عْاُن ػاػ ّ چ ثؼثغتیوبى ؿا پیؼا

ٍْؿتن ؿا  ّ کیٌَ ثْػ، ػمت ُبین آهبػٍ ی میلی فػى ثَ ُـ ػّ ٓـف ٍْؿت ىغَی کَ یک ٓـف

 .ؿا ثـایو کبكی ًوی ػاًن مـط کـػٍ ثْػ، ّلی صبال کَ لضظَ ی اًتوبم كـا ؿمیؼٍ، ُیچ هزبفاتی

 :چٌؼیي ثبؿ ػؿ ػمت ثبف ّ ثنتَ کـػ ّ پـمیؼًنتـى هیچی ؿا کَ ٌُْف ًبُیؼ ًتْاًنتَ ثْػ اف اّ ثگیـػ، 

هی عْاُی ثب هبػؿ ّ عْاُـُبیو چَ کٌی؟ هوکي امت ثبف ُن ّهت ّ ثی ّهت ػؿ ایٌزب پیؼایيبى -

 .ىْػ

هب . پیؼایو ىْػ هی عْاُی ثب آى هـػ چَ کبؿ کٌی؟ اّ ُن هوکي امت ّهت ّ ثی ّهت ػؿ ایٌزب تْ-

چْى ػؿ ایي ٍْؿت ًبچبؿین ثـعالف . ىؼٍ این ًوی تْاًین ثی هوؼهَ ثَ آى ُب ثگْئین کَ اف رـیبى ثبعجـ

ثبیؼ ُـْٓؿ ىؼٍ آهبی هِبرـ ؿا . ًوو آى ػعتـ ػؿ ایي هبرـا ًبم ثجـین هْلی کَ ثَ یگبًَ ػاػٍ این، اف

 .ثَ اػتـاف کٌی ّاػاؿ

اف . صلع آى کْىیؼٍ ْػ ثَ رـهی اهـاؿ کٌؼ کَ ػؿ ػٍ هبٍ گؾىتَ ػؿفؿًگ تـ اف آى امت کَ صبّـ ى اّ-

كـیبػی کَ ػاؿػ اف میٌَ ام ثیـّى هی آیؼ،  آى گؾىتَ هي ًوی تْاًن ًوو ثبفی کٌن ّ ثب علَ کـػى

ػیگـ ًوی عْاُن چْثؼمتی کوکی ثبىؼ ثـای ؿاٍ ؿكتٌن، . کٌن ُن ُوبى صـف ُبی مبثن ؿا تکـاؿ

هلجن  ثبىؼ ثـای ىکبكتي مـ هـػی کَ ُن پبی ؿكتٌن ؿا ىکبكتَ ّ ُن پبیصـثَ ای  ثلکَ هی عْاُن

 .ؿا

. ثبػ تٌؼی کَ هی ّفیؼ ىیيَ ی پٌزـٍ ی اتبم ؿا هی لـفاًؼ ّ ىبعَ ی ػؿعتبى ؿا هی ىکنت

 :ًبُیؼ اف پٌزـٍ ثَ ثیـّى عیـٍ ىؼ ّ گلت

 .چیقی ًوبًؼٍ ػؿعتبى ؿا اف رب ثِکٌََؼ! ػزت ْٓكبًی-

 .ُوبى ْٓؿ کَ پبی هـا ىکنت. م ىبعَ ی ُوَ ی ػؿعتبى ثبؿو ثيکٌؼاهیؼّاؿ. چَ ثِتـ-

 .آى ثبؽ هبل اّ ًینت، هبل هبمت ّ ثـای پـػاعت تبّاى گٌبُو کبكی ًینت-

اصنبك آؿاهو  ُن کبكی ثْػ، هي هجْلو ًوی کـػم، چْى ًوی عْاُن اف فیـ ػیي هب آفاػ ىْػ ّ اگـ-

اّ ثَ . ّهت ؿّی آمبیو ًجیٌؼ ٍ اه ًگؾاؿػ ّ ُیچػلن هی عْاُؼ ػؾاة ّرؼاى لضظَ ای آمْػ. کٌؼ

 .هـػی ؿا ُن کَ ػّمت ػاىتن اف ػمت ثؼُن ؿیـ اف ایي کَ پبین ؿا اف هي گـكت ثبػج ىؼ

 یؼٌی صبال ػیگـ ػّمت ًؼاؿی؟! ػّمت ػاىتی-

 :ثب تؼزت ثَ ًبُیؼ عیـٍ ىؼ ّ گلت

ًبرْاًوـػاًَ تـکن کـػ،  ى ْٓؿیؼٌی تْهغ ػاؿی ٌُْف ػن هـػی ؿا کَ آ! صـف ُب هی فًی هبهبى چَ-

هضجتن کیٌَ ُب ؿا ثکين ّ آٌُگ ّكبػاؿی  هي ًوی تْاًن هخل یگبًَ ثب ػين ّ. ػّمت ػاىتَ ثبىن

اف ُوبى هْهغ هي ثب ػمت ُبی عْػ . ُیچ تّْیضی ًبپؼیؼ ىؼ اّ ثَ هي ثؼ کـػ ّ ثؼّى. مـ ثؼُن

 تب ثی ٍؼا ًبلَ مـ ثؼٌُؼ ّ ػؿاصنبمن ؿا کيتن، کلْی عْاُو ُبین ؿا كيـػم  یکی یکی تبؿُبی

 .ػؿّى ثگـیٌؼ

 :ًبُیؼ اف كـٍت امتلبػٍ کـػ ّ پـمیؼ

 اگـ مِـاة یک ؿّف پيیوبى ىْػ ّ ثـگـػػ چی؟ آى ّهت چکبؿ هی کٌی؟-

اهکبى پؾیـ  لقّهی ًوی ػیؼ ثَ ایي ثبفگيت ثیٌؼیيؼ، ثَ ؿّیبئی کَ ُیچ ّهت تضون کبهل آى ًنتـى

هیچی اف . ثیِْػٍ ثَ ًظـ هی ؿمیؼ اهیؼ ثَ ثبفگيت مالهتی اه پْچ ًّجْػ ّ اهیؼ ثَ آى ػؿمت هبًٌؼ 

 :ًبلیؼ ػمتو ثَ فهیي اكتبػ ّ هلجو ثَ ُوـاٍ فثبًو

 .اگـ هی ىؼ هُـػٍ ؿا فًؼٍ کـػ ىبیؼ هی ىؼ ثَ تبؿُبی کيتَ ی اصنبك ُن ربى تبفٍ ای ػهیؼ-

 اصنبمت ربى ثؼُی؟ صتی اگـ ثؼاًی ثی گٌبٍ ثْػٍ، ثبف ُن ًوی تْاًی ثَ تبؿُبی هـػٍ ی-
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چطْؿ هی  هي ثبؿُب ثـ مـ هجـ هُـػٍ اه گـیَ کـػٍ ام پل! چَ صـف ُبی ػزیجی هی فًی اهـّف-

 .مْعتَ چَ ثْی مْعتَ ای هی آیؼ ًکٌؼ ؿؾایت. تْاًن ػّثبؿٍ ثَ آى ربى ثؼُن

 .ّهتی ػلوبى آتو گـكتَ مْعتَ، ثگؾاؿ ؿؾایوبى ُن ثنْفػ. ثَ رٌِن ثگؾاؿ ثنْفػ-

رْاة ًـگل ّ ًیکْ ؿا چَ هی ػُی؟ اگـ هي ّ تْ اىتِبئی ثـای عْؿػى ًؼاؿین آًِب چَ گٌبُی کـػٍ -

 .اًؼ

 :ًبُیؼ اف رب ثـعبمت ّ گلت

پٌِبى کٌن ّ  رْاة ثبفعْامتی کَ ثبیؼ ثَ ثچَ ُبین ثؼُن، ثبػج هی ىْػ کَ مْف ػلن ؿا ُوبى-

 .ؿّی فًؼگی ثکيبًن اؿًؼ ثَپبُبئی ؿا کَ هؼؿت ؿاٍ ؿكتي ثَ ؿّی لضظبت فًؼگی ؿا ًؼ

 فصل سی و یکن

 

. فثبى ًوی اّؿػ  پيیوبى ثْػ ، اًوؼؿ پيیوبى کَ اؿفّ هیکـػ فثبًو الل هیيؼ ّ اى روالت ؿا ثـ یگبًَ

 .ثیـّى ؿكت پبؿچَ ای ؿا کَ ؿّی هیق ًِبػٍ ثْػ ثـػاىت ّ ثب ػزلَ اف ػؿ

هیغْامت کَ ثَ ایي  َ اىتجبٍ عْػ،اف ّیثبیؼ چَ کبؿ هیکـػ؟ ثَ هٌقل مِیل هیـكت ّ ثب اهـاؿ ث صبال

ایي کبؿ اف اّ ثـ ًوی اهؼ، چْى ثَ عْثی  فّػی ُب ػؿ هوبثل اى ػّ پلٌگ تیـ عْؿػٍ ظبُـ ًيْػ ؟ ًَ

 . ثَ مِیل فػٍ هیؼاًنت کَ ثب ایي ػول چَ لطوَ ای

ثَ عبًَ  هؼهِب ؿا تٌؼ کـػ تب فّػتـ. ٌُْف ُن ػؿمت هبًٌؼ ػّؿاى کْػکی ،اف ؿػؼ ّ ثـم هی تـمیؼ 

 .ثـمؼ

ُوَ ی ػين ّ  ثب.هیؼاًؼ کَ اّ ثَ هَؼ عیبًت ثَ هـػی کَ ػّمت ػاىت ثَ اى عبًَ ًـكتَ ثْػ  عؼا

 .کٌؼ، ؿاف اّ ؿا ثـهال مبعتَ ثْػ هضجت ّ ّكبػاؿی ،ًبعْامتَ، ثی اًکَ عْػ ثؼاًؼ چَ کبؿ ػاؿػ هی

 :فیٌت ػؿ ؿا ثَ ؿّیو گيْػ ّ ثب ػیؼى پبؿچَ ای کَ ثَ ػمت ػاىت گلت

 .هجبؿک ثبىؼ-

 :یگبًَ ثب تؼزت پـمیؼ

 چی هجبؿک ثبىؼ؟-

 .پبؿچَ ای کَ عـیؼیي-

ثنتَ ؿا ثَ . تبفٍ ثَ یبػ اّؿػ اى ثبؿ هقاصن ؿا ٌُْف ثَ ػمت ػاؿػ ّ عْػ ؿا اف ػمتو عالً ًکـػٍ امت

 :فیٌت ػاػ ّ پـمیؼ

 .هجبؿک عْػت ثبىؼ ثـای تْ عـیؼٍ ام-

ایي اّلیي ثبؿ ثْػ  . هجبػا یگبًَ پيیوبى ىْػ ّ اى ؿا پل ثگیـػثب ػّ ػمت پبؿچَ ؿا هضکن گـكت تب  فیٌت

 .کَ ػعتـ اؿثبثو چٌیي ُؼیَ ای ثَ اّ هیؼاػ

فیٌت ثب تـػیؼ .ًگبٍ هْطـة ّ چِـٍ ی پـیيبى یگبًَ ػؿ ُوبى ًظـ اّل تْرَ ی ثیٌٌؼٍ ؿا رلت هیکـػ 

 :پـمیؼ

 اعَ ّامَ چی؟!یؼٌی ىوب اًّْ ّامَ هي عـیؼیي-

 :رْاثو ؿا ًؼاػ ّ اف پلَ ُب ثبال ؿكت ّ ثب چين ثَ ػًجبل هبػؿ گيت ّ ثَ هضِ ػیؼى اّ گلت

 .مالم هبهبى رْى-

 : ؿّْاى ًلل ؿاصتی کيیؼ ّ گلت

ثَ . ػاىتن عؼا عؼا هیکـػم هجل اف ایٌکَ ثبؿاى ثگیـػ ثَ عبًَ ثـگـػی .ثبالعـٍ اهؼی . مالم ػقیقم 

 .گوبًن ؿكتَ ثْػی ثبفاؿ عـیؼ

 هگـ؟ چطْؿ-

 ػؿمت امت یب ًَ؟. اف پيت پٌزـٍ ػیؼم هْاؿٍ ای پبؿچَ ای ؿا کَ ػؿ ػمت ػاىتی ثَ فیٌت ػاػای-

 :ثَ ربی رْاة مـ ػؿ گْه ؿّْاى ًِبػ ّ ثب ٍؼای اُنتَ ای کَ كؤ اّ ىٌیؼ گلت

 .ػؿ ربئی کَ ًَ هبهبى كغـی ٍؼاین ؿا ثيٌْػ ّ ًَ فیٌت.ثبیؼ ثب ىوب صـف ثقًن -

 .ای ؿّْاى ؿا ػؿ هْهغ ثیبى ایي رولَ لـفاى مبعتػليْؿٍ ّ اّطبة ٍؼ

 . ثبف چی ىؼٍ یگبًَ-

 .چیق هِوی ًینت هبهبًن رْى ًگـاى ًيْ-



 
www.98ia.com کمند مهر 

 .اًزب کنی ٍؼایوبى ؿا ًویيٌْػ. ثیب ثـّین تْی اًجبؿی -

ًؼاىت،  ػؿ ٓجوَ ی اّل ػؿ پيت مبلي پؾیـائی هـاؿ ػاىت ّ چْى ُیچ پٌزـٍ ای ثَ ثیـّى اًجبؿی

کَ ُن ًگـاى ثْػ ّ ُن  ثَ هضِ ایٌکَ ػؿ ؿا پيت مـ ثنتٌؼ ، ؿّْاى. ؿد ًویيؼ ٍؼا اف اًزب عب

 :کٌزکبّ ، ثب ثیَجـی پـمیؼ

اىلتَ ّ  ُویي کَ اف ػؿ ّاؿػ ىؼی كِویؼم.ؿا ثَ ىْؿ اًؼاعتی ، فّػ ثگْ ثجیٌن چی ىؼٍ ػلن-

 .اهب كکـ کـػم کَ اف ؿػؼ ّثـم تـمیؼٍ ای.پـیيبًی 

 .ی کـػٍ ام ، اًوؼؿ ػلت ثـاین ًوینْعتاگـ ثؼاًی اهـّف چَ اىتجبُ-

ایي ؿّفُب ػبػت کـػٍ ام کَ ُویيَ هٌتظـ پیو اهؼُبی ؿیـ . چـا هگـ،چَ ػولی اف تْ مـ فػٍ-

 .هتـهجَ ثبىن

 .کٌزکبّی ثـای ػاًنتي ػلت ثیوِی مِیل ثبػج ىؼ کَ ثَ اّ امیت ثـمبًن-

 فّػتـ ثگْ چَ ىؼٍ؟. ًؼاؿمهي ػیگـ تضول ىْک ؿا .ّاّش تـ صـف ثقى ّایٌوؼؿ صبىیَ ًـّ -

ثب لضي  ثبٍؼای اُنتَ ّ.تبثی ّ ثی ٍجـی ؿّْاى ثبػج ىؼ کَ تبة هوبّهت یگبًَ ثيکٌؼ  ثی

 :مپل گلت ػزْالًَ ای ثَ ىـس هبرـای ثـعْؿػ عْػ ثب ًبُیؼ ّ ًنتـى پـػاعت ّ

صـکبت  ّ كِویؼی هي صن ػاىتن کَ كکـ هیکـػم مِیل ثی هِـ ّ ّكب ًینت ّ اى ؿكتبؿ ػزیت صبال-

ثؼؼ اف اى صبػحَ هـا ػؿ رـیبى  اگـ اّ عْػ ؿا ثب هي ثیگبًَ ًویؼاًنت ّ.ؿیـ ػبػی ػلیل عبٍی ػاؿػ 

صبال ػیگـ ُیچکبؿی ثـای . ًویکـػم ّ ؿافه ثـ هال ًویيؼ  اهـّف ًؼاًنتَ ثَ اّ عیبًت. هیگؾاىت 

تيٌَ ی اًتوبم ّ  اًِب ثَ عًْو تيٌَ اًؼ ، ثَ عًَْ هبػؿ ًنتـى. ًینت  رجـاًو اف هي مبعتَ

ؿا ثگیـم  امت ّ ثَ ایي مبػگی ُب ػمت ثـػاؿ ًغْاُؼ ثْػ، چطْؿ هیتْاًن رلْی یک كبرؼَ تالكی

 ،هی كِوی هبهبى یک كبرؼَ ؟

هیبى گٌبُی ًؼاؿی  كبرؼَ ػؿ ىت ثینت ّ یکن آؽؿ مبل گؾىتَ اتلبم اكتبػٍ ،ًَ اهـّف ،تْ ػؿ ایي اى-

امت کَ تْ ؿا ُوـاٍ ّ ُوـاف عْػ  هوَـ مِیل. ًینت ، ثَ ؿیـ اف هضجتی کَ ؿیيَ اه کٌؼًی 

ؿا ًؼاىت کَ ثَ هَؼّم کوک کٌؼ ىِبهت اػتـاف  ًؼاًنت ّ ُوبًطْؿ کَ ػؿىت صبػحَ ایي ىِبهت

ایي ؿاف یک ؿّف . رِت اصنبمی ًيْ ّ عْػ ؿا ػؿ ایي هبرـا ػاعل ًکي  ثی.ثَ گٌبٍ ؿا ُن ًقػ تْ ًیبكت

ؿا ػؿ اى ثبؽ ثَ  هیتْاًیت کبؿ ّ فًؼگی اه ؿا ؿُب کٌؼ ّ اّهبتو هگـ تب کی مِیل. اىکبؿ هیيؼ  ثبیؼ

اى . اؿاهو ّرؼاى الْػٍ ثَ گٌبُو ثبىؼ  ثطبلت ثگؾؿاًؼ ّ ثی اًکَ ػؾؿ عطبیو ؿا ثغْاُؼ ثَ كکـ

ُوبًطْؿ . صتی ىُْـ عْػ ؿا ثیگبًَ ػاًنت ّ ثب اّ ؿّؿامت ًجْػ  مْػاثَ ثی ػول ثـای صلع ؿاف ثـاؿ

 .ػؿ اثتؼای ؿاٍ یکـًگی ًيبى ًؼاػ ّ تْ ؿا ًبهضـم ػاًنت کَ مِیل ُن

 .اًِب گیذ ّ کالكَ ىؼٍ ثْػًؼ ّ اٍال ًویؼاًنتٌؼ چَ کبؿیؼؿمت امت ّچَ کبؿی ؿلٔ-

ًویغْامت تْ ؿا اصنبمبتی  ػلن. ثؼؼ ُوَ ثِن تَوین گـكتٌؼ کَ هي ّ تْ ّ ُوبیْى ؿا ثیگبًَ ثؼاًؼ ّ-

ًقػیک یک مبل . اصنبمبت ٍؼهَ عْاُی عْؿػ  ًنتن کَ ثبّ ؿهین الولت ثبؿ ثیبّؿم ، چْى هیؼا

مِیل ػؿ گـػاثی . ّ ثَ اهیؼی ّاُی ػل عْىو کـػٍ ای  امت کَ ػؿ ؿا ثَ ؿّی عْػ ثنتَ ای

تْ ٌُْف عبؿد گـػاثی پل عْػت ؿا اف امیت . ُب اف اى عالٍی ًغْاُی ػاىت  اكتبػٍ کَ ثَ ایي فّػی

 .ػؿ اهبى ػاؿ اى

هخل هبُی ثؼّى اّ ػؿ  اگـ اّ اة ثبىؼ هي. بىن ، چَ ػؿ گـػاة ّ چَ عبؿد اف اى هیغْاُن ثب اّ ث هي-

هبًٌؼ هبیوی کَ ػمتغْه ْٓكبى ىؼٍ  عيکی عْاُن هـػ ّ اگـ ػؿ عيکی ثبمؼ هي ػؿ اة ػؿمت

 کٌیؼ مِیل ؿا ػّمت ًؼااىتَ ثبىن چْى ػّمت ػاؿم ىوب ًویتْاًیؼ ّاػاؿم. ، ؿـم عْاُن ىؼ 

اّ ُن هخل تْ یک کالم ثْػ ّ صبّـ ًویيؼ اف . ی ؿا اف پؼؿت ثَ اؿث ثـػٍ ای تْ مـ مغتی ّ یکؼًگ-

 .صـكو ثـگـػػ

ُن ػؿ ػين حبثت هؼم ثْػ ّ تْؿا ُوبًطْؿ ػّمت ػاىت کَ هي مِیل ؿا ػّمت  پل الثؼ هخل هي-

 .ػاؿم

یؼ ، اًؼیي ًویغْامت ؿّفُبی عْه گؾىتَ فًؼگی ؿا ثَ یبػ اّؿػ چْى ُـّكت ثَ اى ؿّفُب هی ؿّْاى

 .هینبعت عبٓـٍ ی هـگ ُونـ اى عبٓـٍ ُب ؿا هیغـاىیؼ ّ یبػه ؿا تیـٍ

 :اُی کيیؼ ّ گلت

امت کَ ًگؾاؿم  تلظ ّ ىیـیي فػگی هي ُـ ػّ ػؿ گؾىتَ ّ اًچَ اکٌْى ثـاین اُویت ػاؿػ ایي لضظبت-

کَ عْػ  ثگؾاؿ اًِب ثَ ُوبى ؿّىی عْػت ؿا اف ایي هبرـا کٌبؿ ثکل ّ. لضظبت فًؼگی تْ تلظ ثبىؼ 
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 .هیغْاٌُؼ ثب اى ثـعْؿػ کٌٌؼ

 .صبال ػیگـ کبؿم اف ایي صـكِب گؾىتَ ّ ًویغْاُن مِیل ثیو اف ایي امیت ثجیٌؼ-

اعـچطْؿ هی  . اف ُـ ػمتی ثؼُی اف ُوبى ػمت هیگیـی. امیت ؿمبًؼٍ ثبیؼ امیت ثجیٌؼ  ّهتی-

هگـ . ؿا ثَ كـاّىی ثنپبؿی گٌبٍ  تْاًی ػؿ ایي هبرـت كؤ ثَ مِیل ثیبًؼیيی ّ ًوو اى ػعتـ ثی

هگـ ًویؼاًی کَ اّ ُن هخل تْ . ػبهلی ثب ػج ایي ًوٌ ىؼٍ  پبی ػلیلو ؿا ًؼیؼ ٍ ای ّ ًویؼاًی چَ

پل ًگؾاؿ اصنبمت پـػٍ ای . ؿّىي ػاىت ّ اهیؼ ثَ فًؼگی ثب هـػ هضجْثو  چين ثَ ایٌؼٍ ای

هیگؾاؿم، اگـ  ػم ؿا ربی ًبُیؼهي عْ. ثـای پْىبًؼى ثیٌبئی ػیؼگبى ّ اف ّاهؼیت ؿبكل ىْی ىْػ

. ًویگـكتن امْػٍ ًوی ًينتن  عؼای ًکـػٍ ایي ثال مـ تْ اهؼٍ ثْػ، گؾىت ًؼاىتن ّ تب اًتون

هیتْاًؼ ػؿ ؿت ّ اهؼُبیو ثَ اًزب اف ػیؼى اى ػعتـ  تؼزت هیکٌن گلی کَ عْػه هبػؿ امت ، چطْؿ

 .ؼُؼاصنبك گٌبٍ ًکٌؼ ّ ػکل الؼول ًيبى ً ثیچبؿٍ ثب اى پبی ػلی

 . اًِب ُوَ ثَ كکـ رجـاى ُنتٌؼ. اف کزب هیؼاًی کَ ایي اصنبك ؿا ًؼاؿػ -

هضجت کَ ًویيْػ رجـاى  تظبُـ ثَ. چَ هیوتی؟ ثب ثبفی ثب اصنبك اى ػعتـ ثی گٌبٍ ّ ثب ػؿؽ ّ ؿیب  ثَ-

عؼهتی ّ هضجتِب تظبُـ ّ پـػٍ پْىی عطبی  کـػ؟ ٓجیؼی امت صبال کَ اًِب كِویؼٍ اًؼ اى عْه

گؾىت کٌٌؼ ّ تالكی عْاٌُؼ کـػ عؼا ثَ ػاػ عبًْاػٍ ی هِبرـ  ًویتْاًٌؼ ثَ ایي مبػی.امت مِیل

 .اًتوبم ًقػیک امت ثـمؼ کَ ّهت

 . ْٓؿی اف اًِب صـف هیقًی کَ اًگبؿ ػىوٌيبى ُنتی-

تْ ُن عْػت ؿا . رْى عْػم ؿا ربی هبػؿ ًنتـى هیگؾاؿم ، ًَ ربی هبػؿ مِیل . ػىٌبىبى ُنتن -

 .ربی ًنتـى ثگؾاؿ ّ اصنبمو ؿا ػؿک کي

 :ٍؼای كـیبػ هبًٌؼ كغـی ثَ گْه ؿمیؼ

. کزبئی ؿّْاى؟ ُیچ هؼلْم امت کَ هبػؿ ّ ػعتـ کزب هبین ىؼٍ ایؼ؟ ػلن اف گـمٌگی هبلو هیـّػ -

 ؿا ًویکيی ؟پل چـا ؿؾا 

 :ؿّْاى مـامیوَ اف رب ثـعبمت ّ گلت

ثلٌؼ ىْ اىکِبیت ؿا پبک کي ّ هْاظت ثبه هبهبى كغـی ثْئی اف . مبػت یک ىؼ . عؼا هـگن ثؼُؼ -

 . ایي هبرـا ًجـػ

 :یگٌَ ثب لضي التوبك اًیقی ثَ هبػؿه گلت

ثَ ػائی  كغـی ثلوؼ ّاگـ هبهبى . هیکٌن هبهبى هْل ثؼٍ ایي ؿاف كؤ ثیي هي ّتْ ثبىؼ  عْاُو-

 . ًويی ػاىتَ ام ُوبیْى ثگْیؼ ، اى ّهت مْػاثَ عْاُؼ كِویؼ کَ هي ػؿ ایي هبرـا چَ

عیبلت ؿاصت ثبىؼ، اگـ تْ صـف ًقًی ، هٌِن چیقی ثَ اًِب ًغْاُن گلت، ٍجـ کي اّ هي هیـّم ، ثؼؼ -

 .تْ ثیب کَ اّ کٌزکبّ ًيْػ

 فصل سی و دوم

 

ثؼؼ اف ایٌکَ . ىکنت  ثبفی ػؿ صیبٓ عبًَ ثب ػّچـعَ ثَ فهیي عْؿػ ّ پبیواًـّف تـاًَ ػؿ هْهغ  كـػای

ُبی اعـ ثبؿػاؿی ؿا هی گؾؿاًؼ ّ هؼؿت پـمتبؿی اف  اف اؿًذ تب هچ پبی اّ ؿا گچ گـكتٌؼ ، مْػاثَ کَ هبٍ

 مـ عبًْاػٍ ی هِبرـ ىلْؽ. ثَ ُوـاٍ ّی ثَ هٌقل هبػؿ عْػ ًول هکبى کـػ  اى ٓلل ؿا ًؼاىت ، هْهتب

ّهت افاػىبى  عْاُـُبی مِیل ُن تـریش هی ػاػًؼ. ّ گلی كـٍت ًکـػ ثَ هٌقل ًبُیؼ مـ ثقًؼ  ىؼ

ثَ ُوـاٍ ؿّْاى ّ كغـی ُـ ؿّف ثَ ػیبػت  یگبًَ ًیق. ؿا ثـای ػیبػت اف تـاًَ ػؿ هٌقل هبػؿىبى ثگؾؿاًٌؼ 

ػاىت ایي ثبؿ اف ػؿ ثـعْؿػُبیو مؼی ػؿ رلت ًظـ مِیل ؿا  ّ ثـ عالف گؾىتَ کَ. تـاًَ هی اهؼ

گلتگْ  کـػى ثَ ّی پـُیق هیکـػ ّ ػیگـ رْى گؾىتَ هٌتظـ كـٍت ًجْػ تب ثب اّ ثَ ؿّثـّ ىؼى ّ ًگبٍ

 . ثٌيیٌؼ

هیغْامت ثَ ٓـیوی اف  ػیگـ هیلی ثَ مـ فػى ثَ ثبؽ ّ ؿّیبؿّئی ثب ًنتـى ؿا ًؼاىت ّ اف عؼا مِیل

 .هیؼ ّ ثٌؼی کَ عْػ ثَ گـػى اكکٌؼٍ ثْػ ؿُب ىْػ

کٌؼ ، ىبیؼ اؿاهو آـ  هیتْاًنت مٌؼ اى ثبؽ لؼٌتی ؿا ثَ ثِبًَ ای ثَ اًِب ثؼُؼ ّ ػیي عْػ ؿا اػا اگـ

 . عطبئی هیيؼ گؾىتَ ؿا ثَ ػمت هی اّؿػ ّ افاػ ّ ُب اف ُـ گٌبٍ ّ

پـیيبى ثَ ؿاٍ  ُبی ىجبًَ ثبفگيتَ ثْػًؼ ، ًیوَ ىجِب ّصيت فػٍ اف عْاة هیپـیؼ ّ اىلتَ ّ کبثْك
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چين ًنتـى ثَ . ًویکـػ اؿام ًویگـكت اى گٌبٍ ّثبل گـػًو ثْػ تب اػتـاف. هی پـػاعت  ؿكتي ػؿ اتبم

 : ًنتـى هـتت اف هبػؿه هی پـمیؼ . ػؿ ثبؽ عيکیؼ ّ چين ًبُیؼ ثَ ػؿ عبًَ

اف ؿكت ّ اهؼ ثَ ثبؽ ثـ  پل چـا ًوی ایٌؼ؟ یؼٌی هوکي امت یگبًَ ثَ عطبی عْػ اػتـاف کـػٍ ّ اًِبؿا-

 صؾؿ ػاىتَ ثبىؼ؟

 .ًبُیؼ ًیق هبًٌؼ اّ اف ًیبهؼى اًِب صیـاى ثْػ ّ ػلت اى ؿا اگبُی ىبى اف اىکبؿ ىؼى ؿاف هیؼاًنت

ثبؽ ثَ ؿّی ًیوکت  ُلتَ ثؼؼ ٍؼای چـعبًؼى کلیؼ ػؿ هلل ػؿ ، ًگبٍ ًنتـى ؿا کَ ػؿ گْىَ ای اف چٌؼ

کبثْك ُبی ىجبًَ ثَ اًزب اهؼٍ ثْػ تب  ل ثـای ؿُبئی افمِی. ًينتَ ثْػ ، ثَ مْی عْػ کيبًؼ 

 .ثبػج ػگـگًْی اصنبك ّ ػْآلو هیيؼ ، تغلیَ ًوبیؼ ػؿّى عْػ ؿا اف كيبؿ ؿاف هقاصوی کَ

ػاػ عْػ ؿا اف اى  ثب ًگـاًی ػؿ پيت پٌزـٍ ثَ توبىب اینتبػ ، ایي صن ػعتـه ثْػ کَ ثَ تٌِبئی ًبُیؼ

چٌؼیي ثبؿ پبی مِیل . اكتبة ىـّع ىؼٍ ثْػ  بؿًؼگی پی ػؿ پی ، ؿّف ثبپل اف چٌؼ ؿّف ث. هـػ ثنتبًؼ 

 . تغلیَ ػؿّى اف ثبؿ گٌبٍ ؿّف عْثی ؿا اًتغبة ًکـػٍ ثْػ ثـای.ػؿ فهیي گل الْػ كـّ ؿكت 

ّؿّػ صـکبت  ًنتـى اف لضظَ ای. ثی هـاؿ ّ ًباؿاهو ػؿ رنتزْی هوَْػ ثَ آـاف هی چـعیؼ  ًگبٍ

فهیي ؿَجی ثبؽ هی ًِبػ ثَ فصوت  کیٌَ ّ ًلـتو ؿا اف هْرْػی کَ پب ثَ ؿّی .ّی ؿا فیـ ًظـ ػاىت 

. تب ثتْاًؼ مٌگیٌی هالهبت اى ؿّف ؿا تضول کٌؼ ػؿ ػؿّى صجل هی کـػ ّ اف عؼا یبؿی هی عْامت

ثبؽ ػؿ فیـ ػؿعت ًينتَ ثْػ، ًؼیؼ ّ ثَ موت چپ پیچیؼ ّ ثَ  مِیل اّ ؿا کَ ػ گْىَ ی ؿامت

 :کن اهیقه اف عـکت ثبفاینتبػ کَ هیگلتتض هضِ ىٌیؼى ٍؼای

 . اگـ ػًجبل هي هیگـػی ، ایٌزب ُنتن-

ثَ کٌبؿه  . ػوت ثـگيت ّ ثـای تضول ىکٌزَ ای کَ عْػ اًتغبة کـػٍ ثْػ ثَ ىکٌزَ گبٍ ؿكت ثَ

 : ًنتـى پـمیؼ. کَ ؿمیؼ مـ ثَ فیـ اكکٌؼ ّ اینتبػ 

 .ي اى ؿا ثَ ػمت كـاهْىی مپـػٍ ایكکـ کـػم مـت عیلی ىلْؽ امت کَ ثبؽ ّ مبکٌی!چَ ػزت-

 .كؤ ُوبًطْؿ کَ گلتیؼ ،مـهبى عیلی ىلْؽ ثْػ. ًَ كـاهْه ًکـػٍ ام -

 چـا هگـ چَ ىؼٍ؟-

اًِب ثَ  چِـ مبلَ عْاُـم ثب ػّچـعَ فهیي عْؿػ ّ پبیو ىکنت ، چْى عْاُـم ثبؿػاؿ امت ػعتـ-

اهؼ ّ ؿكت فیبػی ػاىتین ّ  ُویي ُنثـای . عبًَ هب هتول ىؼًؼ تب هبػؿم اف اى ثچَ پـمتبؿی کٌؼ

 .مـهبى ىلْؽ ثْػ

ًنتـى ثَ ایي  ػؿ هوبثل پب ػلو هی عْامت هی پـمیؼ ثچَ ی کؼام عْاُـت ، ّلی هـاؿ ًجْػ پب

 :رِت پـمیؼ ثَ ُویي. اگبُی اهـاؿ کٌؼ ّ هیغْامت هٌتظـ اػتـاف اّ ثيْػ 

 /ؿ ىؼٍىکنتگی مطضی امت ، یب هخل هي اف لگي ىکنتَ ّ یک ػوـ گلتب-

 .ًَ عـا ؿا ىکـ مطضی امت ، ًیبف ثَ ػول ًؼاؿػ ّ كؤ اف هچ پب تب فاًْ ؿا گچ گـكتَ اًؼ-

ثَ فّػی عْة  ایي ػعتـ هخل هي ًبچبؿ ًینت کَ ثَ ػًجبل ثبػج ّ ثبًی ثؼثغتی عْػ ثگـػػ ّ پل-

هیکٌؼ ّ  اّؿػ االى ػاؿػ چکبؿ عیلی ػلن هیغْامت هی ػاًنتن اى کنی کَ ایي ثال ؿا مـم. هیيْػ 

گـچَ ثؼْی اًنبًِب اًوؼؿ پْمت کللت . عالً کـػٍ چطْؿ عْػ ؿا اف ثبؿ گٌبُی کَ ثَ ػّه ػاػؿػ

 :ثَ هْل ىبػـ. پْميبى ؿا هیکٌؼ ّ ًَ ثبؿ هيکالت فًؼگی ُنتٌؼ کَ ًَ ثبؿ گٌبٍ

 فػی ثنتی، ىکنتی، مْعتی، اًؼاعتی ؿكتی

 رْاثت چینت كـػای هیبهت ػاػعبُبى ؿا

مِیل ٍؼای كـّ ؿیغتي اّاؿ هلجو فا ىٌیؼ ،ىبُؼ پـپـ فػى اى ػؿ فیـ اى اّاؿ ىؼ ّ ثب ٍؼای ًبلَ 

 :هبًٌؼی گلت

 .ىبیؼ ػؾاثو ػؿ ُویي ػًیبمت ، ًَ ػؿ هیبهت-

کَ ُن پبیو  هیؼاًن ػؿ ُویي ػًیب ثبمؼ ّ هتی پبئی کَ ىکنتَ ػل ًوینْفاًؼ ، اؿفّ هیکٌن ثؼیؼ-

 .هیکٌین ّ هبػؿم ىت ّ ؿّف ػاؿین ًلـیٌو هي. ثيکٌؼ ّ ُن ػلو ثنْفػ 

 صتی اگـ ثؼؼ پيیوبى ىؼٍ ثبىؼ ّ ثغْاُؼ ثَ ًضْی رجـاى کٌؼ؟-

، ًَ امبك ػیگـا  ُـکل كؤ اصنبك عْػ ؿا هی تْاًؼ ثیبى کٌؼ. ًویتْاًی اف فثبى اّ صـف ثقًی  تْ-

ککو ُن ًگقیؼٍ ّ ثی ػاىتَ؟ ىبیؼ عتی  تْ چَ هیؼاًی اى ًبهـػ ثؼؼ اف اى تَبػف چَ اصنبمی. ؿا 

هی گؾؿػ کَ هجال ثی ربًو کـػٍ اًؼ، اف ؿّی پبین گؾىتَ ،  عیبل ّ ػؿمت هبًٌؼ ایٌکَ اف ؿّی ًؼيی

 تْ كکـ هی کٌی چٌیي اػهی. ّ ًَ ًبلَ ُبی التوبك اهیقم ػلو ؿا لـفاًؼٍ  ًَ چيوبى ّصيت فػٍ
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 هبثل ثغيو امت؟

، ّگـًَ اّ  ػ گؾىت کَ ایي كؤ یک تَبػف ثْػٍاف صن ًویيْ. ػؿ اى لضظَ عیلی تـمیؼٍ ثْػ  الثؼ-

 .کَ ثَ ایي هَؼ اف اًزب ػجْؿ ًکـػٍ کَ پبی ىوب ؿا ثيکٌؼ

. هیگْین  هیلِوی چَ. ىکنت ، اى ُن ْٓؿی کَ ثب ُیچ ػول رـاصی هبثل تـهین ًینت  ّلی-

ثْػٍ، هگ  تَبػف ّ ثؼؼ افاى چَ تْ کَ ًویؼاًی اصبمو ػؿ هْهغ. اٍال ثـای چَ اف اّ ػكبع هی کٌی

 هیؼاًی؟

اهب . عجـ ػاىت  اف لضظَ ثَ لضظَ ی ػگـگًْی اصنبك عْػ اف فهبى ّهْع اى صبػحَ تب ثَ اى ؿّف مِیل

ثبؿ اى پيت فًؼی عْػ ّ آـاكیبًو ؿا  ثـای ثیبى، ًیبف ثَ اػتـاف ثْػ، اػتـاف ثَ گٌبُی کَ مٌگیٌی

 .عویؼٍ ثْػ

پبی مِیل  . اّ ؿا ثـای اػتـاف اصنبك هی کـػ ثب ًگبٍ چِـٍ ی مِیل ؿا هیکبّیؼ ّ تـػیؼ ًنتـى

 .ؿاُو کٌؼٍ ثْػ ػؿّى گل ّ الی ثبؽ كـّؿكتَ ثْػ ّ ّرْػه ػؿّى گْػالی کَ فًؼی ػؿ

ّمٔ  ػلیلی ًویؼیؼ ًنجت ثَ هـػی کَ. ػؿ هوبثل اى ثی ؿصوی هی عْامت ثی ؿصن ثبىؼ  ًنتـى

 .هزبفاتی ثْػ هنتضن ُـ ًْعاى هـػ . ربػٍ اّ ؿا ؿُب کـػٍ ّ گـیغتَ ، ؿصن ػاىتَ ثبىؼ 

چـعبًؼٍ ّ ػؿ هوبثل ًبم  پؼؿه هـػٍ ّ هـػی کَ گْی اؿفُّبی اّ ؿا. ثِبًَ ای ثـای فینتي ًؼاىت ػیگـ

ثچـعبًؼ ، كـاؿ ا ثـ هـاؿ تـریش ػاػٍ ّ ًبپؼیؼ ىؼٍ  عْػ هتْهق مبعتَ ثْػ، ثی اًکَ ػّثبؿٍ اى گْی ؿا

 ـت ؿاٍ ؿكتي ػؿ کٌبؿ اًِبئی هَ ایي ثال ؿا مـهثْػ ، صن اکٌْى ػاىت صنـت تٌِب چیـی کَ. ثْػ

ّ ثب ًگبٍ ّ فثبى ثی  اّؿػٍ ّ ػبهل اٍلی ثؼثغتی اه ثَ ىوبؿ هیـكت، ُوبًزب ؿّ ثـّیو اینتبػٍ ثْػ

 .فثبًی ٓلت ثغيو هیکـػ

اًزب اهؼٍ ثْػ ،  مِیل ىِبهت ثیبى اًچَ ؿا کَ ثَ هَؼ ثیبى اى ثَ. مٌگیي ّ افاؿ ػٌُؼٍ ثْػ  مکْت

مبعتَ ّ ثـای تغلیَ ی اى افالْػگی  ثب ّرْػایٌکَ گٌبٍ صُْ هلجو ؿا الْػٍ ثَ لزي. ًؼاىت 

كـٍت ؿا اف ػمت ؿكتَ هیؼیؼ ّ ًویتْاًنت ثبفُن هٌتظـ  ػمتبًو لـفاى ّ فثبًو الکي ثْػ، ًنتـى

 .ثَ لضظَ ی اًتوبم ثبىؼ كـٍتی ػیگـ ثـای ؿمیؼى

عيوو ثَ  ػًؼاًِبی لـفاى اف. ی کَ فیـ ثـل ػاىت، كيـػٍ هیيؼ ػمتِبیو ثَ ؿّی چْثؼمت کق

فثًْی ثْػ کَ پلک  ؿّی ُن كيبؿ هی اّؿػ ّ ًگبٍ ىـؿ ثبؿه ػؿ رنتزْی ًگبٍ هْرْػ ّؼیق ّ

ثَ فصوت ٍؼایو ؿا ىٌیؼ کَ . ثَ اّ ثگـػ چيوِب ؿا ثَ پبییي اكکٌؼٍ تب ػؿ ّهغ اػتـاف ًبچبؿ ثبىؼ

 :هیپـمیؼ

 ن تْ ثگْ؟هي ثبیؼ چَ کبؿ کٌ-

 هٌظْؿت چینت؟-

 :ثبف ُن مـ ثلٌؼ ًکـػ ّ ثب ُوبًَؼا ّ ثب ُوبى لضي اػاهَ ػاػ

ثؼؼ اف تَبػف  ایي هي ثْػم کَ اف تـك ّ ّصيت. ایي هي ثْػم کَ کَ ثبػج ىؼم تْ ػلیل ىْی اعـ-

عْػت هزبفاتن ؿا . ؿُب کـػم ّ گـیغتن  تْ ؿا ثب پیيبًی عْى الْػ ّمٔ عیجبى تْی اى ثـف ّ یغجٌؼاى

 .عْاُو هیکٌن. تؼییي کي

 .هی ػاًنتن: ثب عًْنـػی گلت

 :ایي ثبؿ مـثلٌؼ کـػ ّ صیـت فػٍ پـمیؼ

 اف کزب هیؼاًنتی ؟-

اًوؼؿ  تظبُـت ثَ ػين ّ هضجت. کَ هـتکت ىؼٍ ای ػؿ توبم صـکبت ّ ؿكتبؿت كـیبػ هیقػ گٌبُی-

تؼییي کٌن، تْ ثبًؼافٍ ی  ؿا هيتٌَؼی ثْػ کَ ثَ ؿاصتی هیيؼ ػلیلو ؿا كِویؼ الفم ًینت هزبفاتت 

ػلیلن ؿا ثبیؼ ُوَ ی ػوـ یؼک ثکين،  ػؿمت امت کَ هي پبی. کبكی عْػت ؿا هزبفات کـػُبی 

اف عؼا هی عْاُن کَ ُیچ ّهت ؿًگ . عْاُی کيیؼ ّلی تْ ُن ػؾاة ّرؼاًت ؿا ُوَ ػوـ یکؼ

 .اؿاهو ؿا ًجیٌی

 پل چطْؿ هیتْاًن رجـاى کٌن؟-

اى عطب  كکـ کـػی کَ اگـ اف ؿّی ػلنْفی ثَ هي هضجت کٌی ، ثـای رجـاى. هوکي ًینت  رجـاًو-

 کبكی امت؟ چَ اًگیقٍ ای ّاػاؿت کـػ کَ ثَ هي تـصن کٌی؟

 .چـا كکـ هیکٌی اصنبمن ثَ تْ تـصن امت-

عؼا هیغْاُی  اف. تْ هـا ػّمت ًؼاؿی . ایي اصنبك ُن ػؿ ًگبُت كـیبػ هیقًؼ ّ ُن ػؿ کالت چْى-
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ُـّهت پبین ؿا ثَ . ؿّی اى ثـػاؿی  ثبؿ مٌگیي گٌبُی ؿا کَ ثَ ؿی ػّىت ًِبػٍ ىؼٍ افکَ ثَ ٓـیوی 

ًکبُت هیکٌن پبی چالم هي ثب ُـ هؼهی کَ ثـ هؼاؿم ثَ  ؿّی فهیي هیکين ّ ؿاٍ هیـّم، فیـ چيوی

اى ىت عْىجغتی هي ػؿ فیـ چـعِبی اتْهجیل تْ ػؿ صبل . ًَ ثَ ؿّی فهیي  ؿّی هلجت کيیؼٍ هیيْػ

ثـایت اُویت ػاىت ،  تْ ًبلَ ُبی فاؿه ؿا ىٌیؼی، اهب اًچَ کَ ػؿ اى لضظَ. کٌؼى ًبلَ هیکـػ ري

تْ اف اٍبف ّ هـػت . ًبثْػی هـاؿ گیـػ  عْىجغتی عْػت ثْػ کَ هیتـمیؼی ثب یک ًیو تـهق ػؿ هؼـُ

ثَ كـیبػ هی  چْى ُـّهت ًگبُت هیکٌن، هلجن ثب ُوَ ی کیٌَ ُبین چَ هیؼاًی؟ ثـّ ّػیگـ ثَ ایٌزب ًیب،

 .ایؼ

هٌِن . اف ػمت ػاػٍ ای كکـ ًکي كؤ تْ ًبهقػت ؿا ػؿ ایي هبرـا. هـا ًجغيی اف ایي ػؿ ثیـّى ًویؾّم تب-

 .ؿُب کٌن ّ ثَ كکـ افػّاد ثب اّ ًجبىن ثؼؼ اف اى صبػحَ ًبچبؿ ىؼم ػعتـی ؿا کَ ػّمت ػاىتن

فًی ثـّی کَ ػلیلو  ّهت ثَ ایي كکـ اكتبػی کَ اگـ ػعتـ هْؿػ ػالهَ ات ؿا ؿُب کٌی ّ ثَ ػًجبل اى-

اف هکـػ ّؼیق ّ تـمْئی کَ ػؿ . اف تْ هتٌلـم  هي. کـػٍ ای ، عطبیت رجـاى هیيْػ ، ًَ ایي اکبى ًؼاؿػ

 .عیبثبى ؿُبین کـػ ّ گـیغت ًلـت ػاؿم اى ىت مـػ ّ یغجٌؼاى ّمٔ

فًؼگی ام فیـّ  بٍلَ پيیوبى ىؼم ، ّلی ػیگـ ًتْاًنتن ؿػی اف تْ ثیبثن ّ اف ُوبى ىتکي ثالك ثبّؿ-

 .اف ًبهقػم ؿّی گـػاى ىؼم ّ ثَ ػًجبلت گيتن. ؿّ ىؼ

اهب . ثیـّ ثکيی  تْ ىبیؼ ثتْاًی عٌزـی ؿا کَ ػؿ هلجی كـّکـػٍ ای ػّثبؿٍ اف اى! اه چینت كبیَ-

پبی ػلیل هي ُویيَ ّثبل گـػًن امت . ثیٌؼافی  ػّثبؿٍ ثَ کبؿًویتْاًی هلجی ؿا کَ اف کبؿ اًؼاعتَ ای 

 اف ُوبى ؿّف کَ ثب اهبی مـاثی ثَ. لؼٌت ثَ تْ. ثبؿ ًبلَ ّ ًلـیٌت هیکٌن ّ ُـ هؼهی کَ ثـهیؼاؿم، ٍؼ

ثـاین ػاؿػ اى ؿا  ایٌزب اهؼی ّ پبی ػؿػ ػلن ًينتی ّ ثؼؼ اف ایي کَ كِویؼی ایي ثبؽ چَ اؿفىی

. ٓـیوی ثب هبرـای تَبػف هي اؿتجبٓ ػاؿػ ایي کبؿ تْ ػلیل عبٍی ػاىتَ کَ ثَ عـیؼی، كِویؼم کَ

 رـیبى چینت؟ ؿامت ثگْ ًوو اهبی مـاثی ػؿ ایي

 .ُویي ّ ثل ّ اف هبثوی هْبیب عجـ ًؼاىت. اّ كؤ توبىبگـ اى ٍضٌَ ثْػ . ُیچ ًويی -

 .هـتجٔ هیؼاًن یي هبرـاؿكت ّ اهؼ گلی عبًن ّ ػعتـُبیو چی؟ هي اًِب ؿا ُن ثَ ٓـیوی ثب ا-

 :مـ ثَ فیـ اكکٌؼ ّ گلت

 .اًِب هبػؿ ّ عْاُـ ُبین ُنتٌؼ-

هب پل هیؼاػی،  تْ اگـ ىِبهت ػاىتی ثبؽ ؿا ثَ. چی كکـ کـػی اهبی هِزبؿ. ؿا ُن صؼك هیقػم ایي-

کـػی ّ هیـكتی، اهب چْى ىِبهت  ثَ عیبل عْػت تبّات گٌبُت ؿا هیپـػاعتی، ّرؼاًت ؿاامْػٍ هی

ثغـی ّ ًگؾاؿی ّیـاًو کٌٌؼ ّ ثؼؼ هبػؿ ّ عْاُـُبیت ؿا  اف ثَ گٌبٍ ؿا ًؼاىتی، ًبچبؿ ىؼی اى ؿااػتـ

 عْة ًگبٍ کي ّ. ثَ مـاؽ هب كـمتبػی تب ثب ایي ػول اف ثبؿ گٌبُت ثکبٌُؼ ثب صبتن ثغيی ُبیيبى

اى پبک ىؼًی ّ احـ  ثجیي گٌبٍ تْ ثَ ؿّی پیيبًی ات ًْىتَ ًيؼٍ، ثلکَ ثَ ؿّی پبُب هي ًْىتَ ىؼٍ

ىت هـا ثَ ثیوبؿمتبى هیجـػی ّ  اگـ ُوبى. پل اف هي چَ تْهؼی هیتْاًی ػاىتَ ثبىی. ًینت 

رْاًوـػی ات ؿا ثـاین یک ػًیب اؿفه ػاىت ّ ثَ ؿاصتی هی  ُقیٌَ ی هؼاّاین ؿا ػِؼٍ ػاؿ هیيؼی،

 ت اینتبػى ّ کوکّلی صبال ًویتْاًن هـػ تـمْ ّ ثی ىِبهتی ؿا کَ رـا. ثجغين  تْاًنتن عطبیت ؿا

هیتـمیؼی؟ اف ایٌکَ ثبػج  اف چَ. کـػى ثَ هزـّصی ؿا کَ عْػ ثبػج رـاصتو ثْػٍ، ًؼاىتَ، ثجغين

ام ؿاصت تـ تْ ؿا هی عيیؼًؼ تب االى کَ عطبیت  هـگن ىؼٍ ثبىی ؟ هي اگـ هـػٍ ثْػم ىبیؼ عْاًْػٍ

ن تْ هزبفاتت ؿا تؼییي اف هي عْامتی کَ هزبفاتت ؿا تؼییي کٌ .هبثل گؾىت ّ چين پْىی ًینت

. عْاُؼ ثْػ هزبفاتت ؿا عْػت هؼیي کـػٍ ای ّ اى ػؾاة ّرؼاًت امت کَ ُوَ ی ػوـ ثب تْ تْ. کٌن

ثیلقاین ّ ُوَ ی پیيکيی ُبیت ؿا  هي ًویغْاُن اف ثبؿ ایي ػؾاة ثکبُن ، ثلکَ هیغْاُن ثـ كيبؿ اى

 .وبى ثـّینُن ثَ ػاعل مبعت صبال ػًجبلن ثیب تب ثب. ثَ عْػت ثـگـػاًن

 :مِیل اف ربیو تکبى ًغْؿػ ّ ثَ اػتـاُ گلت

 .ًَ اًزب ًَ-

ّاػاؿت هیکٌن کَ  صتی اگـ ىؼٍ ثَ فّؿ. اف چَ هیتـمی ؟ اف ؿّیب ؿّئی ثب هبػؿم ّصيت ػاؿی  چـا-

 .فّػ ثبه ؿاٍ ثیلت اهبی هِبرـ. ُوـاُن ثیبئی 

امت کَ تالكی  هیؼاًنت کَ ثؼؼ اف ًنتـى ًْثت ًبُیؼ عبًن. چبؿٍ ای ثَ ؿیـ اف آبػت ًیبكت مِیل

 .ُوَ ی ؿًذ ّ ػؿػُبیو ؿا ثـ مـ اّ ػؿثیبّؿػ
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 فصل سی و سه

 

كـیبػ ػاػعْاُی  .ًبُیؼ ثـای ػاهي فػى ثَ اتو عين عْػ، ُوَ ثؼثغتی ُبه ؿا ثَ ٍق کيیؼٍ ثْػ

 .یبیی ّ تالكی ثْػىبى ؿا هی ىٌیؼ ّ هٌتظـ لضظَ ؿّ

اػؼام ىؼٍ، ثَ پبی  ػؿمت هبًٌؼ کنی کَ هضکْم ثَ. مِیل ػ ؿهوبثل ًنتـى اؿاػٍ ای عْػ ًؼاىت

 .تب هزبفاتو ؿا تؼییي کٌؼ چْثَ ػاؿ هی ؿكت ّ اعتیبؿه ؿا ثَ ػمت اى ػعتـ مپـػٍ ثْػ

عل مبعتوبى ىبًَ ػا ثَ ایْاى کَ ؿمیؼًؼ اینتبػ ّ هٌتظـ ىؼ تب ىبیؼ ثتْاًؼ ثَ ٓـیوی اف ؿكتي ثَ

 .ػاعل ىؼى مبعت عبلی کٌؼ، اهب ٍؼای تضکن آهیق ًنتـى اّ ؿا ًبچبؿ ثَ

ًلـٍ، چٌؼ  ّاؿػ اتبهی ىؼًؼ کَ كؤ یک چـط عیبٓی یک هیق ىو. اف ؿاُـّی ثبؿیکی گؾىتٌؼ

 .تزول گؾىتَ اُبلی هٌقل ثْػ ٌٍؼلی ّ كـىی ًَ چٌؼاى اؿفاى هیوت، تٌِب احبؿ ثبهی هبًؼٍ اف

لضظَ ّؿّػ هبػؿه ؿا کَ پيت پٌزـٍ اینتبػٍ ثْػ ًؼیؼ ّ ثب ایي عیبل کَ ػؿ اىپقعبًَ ًنتـى ػؿ 

 :هيـْل اىپقی امت، ٍؼایو فػ ّ گلت

 .کزب ُنتی هبهبى ربى؟ ثبیؼ ػؿ هْؿػ هّْْع هِوی ثب ُن ٍضجت کٌین -

 :ًبُیؼ اف پٌزـٍ رؼا ىؼ، چٌؼ هؼهی ثَ رلْ ثـػاىت، عْػ ؿا ثی آالع ًيبى ػاػ ّ پـمیؼ

 چَ عجـ ىؼٍ؟ چـا پـیيًْی؟ -

 :ثب اًگيت ثَ ٓـف مِیل اىبؿٍ کـػ ّ گلت

ًگبٍ کي ثجیي چَ هیبكَ صن ربًجی ثَ عْػ . هـػی کَ اف تيٌَ اًتوبم اف اّ ثْػی، ثـایت آّؿػٍ ام -

 .گـكتَ

 !هٌظْؿت ایي امت کَ آهبی هِبرـ -

 .ي آّؿػٍثلَ صن ثب ىوبمت، اهبی هِبرـ ُوبى هـػی امت کَ ایي ثال ؿا مـ ه -

 :كـیبػ ًبُیؼ فلقلَ ای ىؼ ثـای كـّ ؿیغتي آّاؿ عين ّ ًلـتو

یک ثبؿ ثـای توبىبی  چطْؿ ػلت اّهؼ ایي ثال ؿا مـ ػعتـ هـػم ثیبؿی؟ چطْؿ ػلت هیبػ ُـ چٌؼ ؿّف -

ًؼاىتَ ثبىی؟ ُیچ هی ػًّی هي چٌؼ ثبؿ  آحبؿ گٌبُت ثَ ایٌزب ثیبیی ّ اف ؿّثـّ ىؼى ثب اّ ىـم

اّل پبی ًنتـى ؿا ىکنتی ّثؼؼ پبی . ثؼثغتی ُبی ایي عبًْاػٍ ای ن؟ تْ ثبػج ّ ثبًیًلـیٌت هی کٌ

 .ّ ثب هـگ ىُْـم، پيت اؿفُبیوبى ؿا ُن ىکنتی ّ کوـىبى ؿا عویؼی فًؼگی هبى ؿا

 :مِیل ثب ٍؼایی کَ ثَ فصوت ىٌیؼٍ هی ىؼ گلت

 .ثبػج هـگ ىُْـتبى هي ًجْػم -

اّ ثبػج هـگ  ؼى ػعتـه ثَ ُوـاٍ ُقیٌَ کوـىکي هؼبلزَمٌگیٌی كيبؿ ؿََ ػلیل ى. چـا ثْػی -

ًلـیي ثَ میٌَ هی فػم ّ هنن  ُوـاٍ ثب لؼي ّ. ىت ّ ؿّف ػمتِبین ؿا هيت کـػم. فّػؿمو ىؼ

. ُویي هيت ُبی گـٍ کـػٍ ؿا ثَ میٌَ اه ثکْثن هی عْؿػم کَ ُـ ّهت ثب اى ًبهـػ ؿّثَ ؿّ ىْم،

هب اگـ هيت ثَ میٌَ ات ثقًن، گوبى هی کٌی کَ هزبفاتت ا. ؿّی هي صبال تْ ایٌزبیی، ػؿمت ؿّثَ

کـػى ثَ  تْ ًلـت اًگیقی اى هؼؿ ًلـت اًگیق کَ ًگبٍ. هيت امت ّ ثبؿ گٌبُت مجک ىْػ ُویي چٌؼ

اى کنی ؿا کَ پبی تْ ؿا هلن  هی عْاُن پبی. چْثؼمتی ات ؿا ثَ هي ثؼٍ ًنتـى. چِـٍ اى کلبؿٍ ػاؿٍ

 یبػت کَ ًـكتَ؟. بپب ػؿ هوبثل پ. کـػٍ هلن کٌن

 ًنتـى ثَ اػتـاُ گلتک

اگـ هب ُن ُوبى ػول اّ ؿا تکـاؿ کٌین، پل چَ كـهی ثب ایي . ًَ، ایي کبؿ ػؿمت ًینت. ًَ هبهبى -

 .ًبهـػ ػاؿین

ّ ظلن ؿا ثب ظلن  صبال هی عْاُن هي ظبلن ثبىن. كـم هب ایي امت کَ اّ ظبلن امت ّ هب هظلْم -

. عْػت ؿا ثَ هْه هـػگی ًقى اهبی هِبرـ صن ثَ ربًت ثَ عْػ ًگیـ ّایي هؼؿ هیبكَ ی . پبمظ ثؼُن

 .ػمتت ؿّ ىؼٍ امت ػیگـ صٌبیت پیو هب ؿًگی ًؼاؿػ ّ

 :مِیل ثَ ًبچبؿ مـثلٌؼ کـػ ّ گلت

ػؾاثی کَ ػؿ ایي چٌؼ  .هي اف عؼا هی عْاُن کَ ىوب اى چْثؼمتی ؿا ثَ مـم ثقًیؼ ّ عالٍن کٌیؼ -

 .َ چْثؼمتی ػؿػًبک تـ امتهبٍ کيیؼٍ ام، اف ٍؼُب ّـث

ػعتـی کَ االى  .ّهتی کَ فثبى اف اػتـاف ثَ گٌبٍ الکي ثبىؼ، ُـ ثالیی مـت ثیبیؼ صوت امت -

صنـتِبیو کلوَ اكنْك ؿا ثَ ؿّی اى  ؿّثـّیت اینتبػٍ ثب ُـ صـکت چْثؼمتی ثَ ؿّی فهیي ثب
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اهیؼ ثَ ایٌؼٍ ای ؿّىي گـًَ اّ مـعْه ّ ثی عیبل  ثبػج ایي صنـتِب تْ ُنتی ّ. ًوو هی فًؼ

هب هؼٌی ػؿػ ؿا هی . ثب ًْک ٓالیی هـؽ ػين ثْمَ ثبؿاى هی ىؼ ایٌؼٍ ای لضظَ ُبیو. ػامت

 .کيیؼٍ این، ًَ تْ کَ ًَ هی ػاًی ػؿػ یؼٌی چَ ّ ًَ ػؿػًبک چَ هلِْهی ػاؿػ ػاًین کَ ػؿػ

 :كـیبػ ًنتـى اف صلوْم صنـتِب ثَ ٍؼا ػؿآهؼ

ثَ عیبل عْػ ثب . کٌؼ َ اّ ثقًی هبهبى، چْى هلِْم مغٌبًت ؿا ػؿک ًویًوی عْاُؼ ایي صـكِب ؿا ث -

 .گٌبُو ؿا الیـّثی کـػٍ امت عـیؼ ثبؽ، عْه عؼهتی هبػؿ ّ عْاُـُبیو، لزٌِبی هتؼلي

 .هگـ هبػؿ ّ عْاُـُبیو ػؿ ایي هبرـا ًوو ػاؿًؼ؟ هي اًِب ؿا ًوی ىٌبمن -

كِویؼی کَ اًِب  صبال. ْاُـ اهبی هِبرـ ُنتٌؼگلی عبًن ّ ػعتـُبیو هبػؿ ّ ع. چـا هی ىٌبمی -

اُؼایی ىبى ؿا ثَ ػّؿ هلجوبى ثپیچٌؼ،  چوؼؿ عْه عیبل ثْػًؼ کَ كکـ هی کـػًؼ هی تْاًٌؼ پبؿچَ ُبی

 .ثب امکٌبمِبی کخیق تـ اف عْػىبى گٌبُو ؿا ثپْىبًٌؼ ّ. فعوِبی ػلغـاه اى ؿا پبًنوبى کٌٌؼ

گلی ّ ػعتـاًو ؿا  ثبؽ ثب ُن گلت ّ گْ هی کـػًؼ، ُؼایبیًبُیؼ ُوبى هْهغ کَ مِیل ّ ًنتـى ػؿ 

هی کيیؼ تب اى ّمبئل ؿا یکی پل اف ػیگـی  ػؿ گْىَ ای اف اتبم چیؼٍ ثْػ ّ اًتظبؿ لضظَ ی هْػْػ ؿا

  .ثَ ٓـف مِیل پـتبة کٌؼ

ىوؼؼاى ًوـٍ . ثْػ ظـّف چیٌی کَ ثَ ثِبًَ مْهبت ىِـمتبى ُـ چٌؼ ّهت یک ثبؿ ثَ اًِب ُؼیَ ىؼٍ

ُبیی کَ اف امیت ًنتـى ػؿاهبى هبًؼٍ ّ  ای کَ ًبُیؼ اى ؿا گـاًویوت هی ػاًنت، ثَ ُوـاٍ پبؿچَ

 .ػیگـی ثَ ٓـف مِیل پـتبة هی ىؼ ؿیق ؿیق ًيؼٍ ثْػًؼ، یکی پل اف

گبٍ ػؿ  ظـكِبی چیٌی. مِیل چيوبًو ؿا ثنت ّ ثَ ًظـه ؿمیؼ کَ هزبفاتو مٌگ ثبؿاى امت

ثْػ ثی صـکت ثوبًؼ ّ  تَوین گـكتَ. عْؿػ هی ىؼ ّ گبٍ ثَ ؿّی ثؼًو كـّػ هی آهؼ هوبثل پبیو

گلی، کَ ثَ ؿّی پبیو عْؿػ، كـیبػ ػؿػ ؿا ػؿ  ُبّى مٌگی مْهبت هيِؼ. ّـثبت ّاؿػٍ ؿا تضول ًوبیؼ

 اهب ػؿػ اى اف ػؿػی کَ ظـف ایي چٌؼهبٍ تضول کـػٍ ثْػ، ؿیـهبثل تضول ػؿّى ّرْػ ّی ثَ اّد ؿمبًؼ،

اى ػّ هْرْػ  ًَ ٍؼایی اف گلْیو ثیـّى آهؼ، ًَ صـکتی ثـای هوبّهت ّ كـاؿ اف تیـؿك. ًجْػ تـ

 .عيوگیي اف عْػ ًيبى ػاػ

صـکبتو ؿیـاؿاػی ّ ثبفتبة ػؿػی کَ کيیؼٍ ّ ؿًزی کَ تضول . ًبُیؼ ػٌبى اعتیبؿ ؿا اف کق ػاػٍ ثْػ

 .کـػٍ ثْػ

. اى رْاى ىْػ ّ هبػؿه ًبعْامتَ هـتکت هتل ًنتـى اف اى هی تـمیؼ کَ ایي ّـثبت کبؿی ثبىؼ

 .ثـای ایي کَ اّ ؿا اف اػاهَ کبؿ ثبفػاؿػ، ثَ التوبك اكتبػ

 .هوکي امت اّ ؿا ثکيی. ػیگـ کبكی امت. عْاُو هی کٌن. ثل کي هبهبى -

هب ُـ . ثْػى هي ّ تْمت هگـ پؼؿت ًوـػٍ؟ هگـ كؤ ًلل کيیؼى ػلیل ثـ فًؼٍ. ثزٌِن، ثگؾاؿ ثکیـػ -

ّ اّ ثبػج هـگ امت، پل چـا اف هـػًو هی  ؿّس ّ هلجوبى هـػٍ. ًلـ ُن ػّ هـػٍ هتضـک ُنتین ػّ

 تـمی ّ ًوی عْاُی ٍؼهَ ثجیٌؼ؟

 :ًنتـى ػؿ هیبى مِیل ّ هبػؿه اینتبػ ّ گلت

 فّػثبه پل چـا هؼطلی؟. ػیگـ ًوی عْاُن هـػٍ هتضـک ثبىن. پل هـا ُن ثکو -

 :بى ثلٌؼ کـػٍ ثْػ، پبیی اّؿػ ّ ثب تؼزت پـمیؼًبُیؼ ػمتو ؿا کَ ثـای پـتبة كٌز

آؿفُّبیت ؿا ػؿ فیـ چـط  ّ. یؼٌی ػلت ثـای اّ هی مْفػ؟ ثـای کنی کَ تْ ؿا ثَ ایي ؿّف اًؼاعتَ -

 .کٌن ًوی تْاًن ثبّؿ. هبىیٌو عبک کـػٍ؟ عیلی ػزیت امت

ایي کبؿ ثَ عْػت ٍؼهَ  ثلکَ ثـای ایي هی مْفػ کَ ًکٌؼ ثب. ػلن ثـای اّ ًوی مْفػ. اىتجبٍ ًکي -

. ثَ ػؿػمـ ثیلتی ّ ػمتت ثَ عًْو الْػٍ ىْػ ایي هـػ لیبهت اى ؿا ًؼاؿػ کَ ثَ عبٓـ هزبفاتو. ثقًی

صیق اف ایي ػمتِبی هِـثبى ّ ًْافىگـ امت کَ . امت اّ ؿا ثکيی اگـ ثَ ایي کبؿ اػاهَ ثؼُی هوکي

ُن ثب عْػ  ف ایٌزب ثـّػ، ّرؼاى ًبآؿاهو ؿااگـ االى ا. ّلو کي ثگؾاؿ ثـّػ. کخیلی ىْػ آلْػٍ ثَ عْى

عْاُی کـػ ّ اهبی هِبرـ ُن  عْاُؼ ثـػ، ّلی اگـ ثَ اّ ٍؼهَ ثقًی هلت الْػٍ ثَ گٌبُو ؿا پبک

 .پل ًگؾاؿ ثَ ُؼف ثـمؼ. ُویي ؿا هی عْاُؼ

، کنی کَ ٍؼهَ فػٍ ثْػ .ًبُیؼ ثَ ػیْاؿ تکیَ ػاػ ّ ٍْؿت ؿا ثب ػّ ػمت پْىبًؼ ّ اف تَ ػل گـینت

ایي هی مْعت کَ هبػؿ ثَ تالكی ًجْػ ّ ُـ  ػلو اف. اکٌْى ٍؼهَ عْؿػٍ ثْػ، اهب ایي کزب ّ اى کزب

 .ًوی تْاًنت آًچَ ؿا کَ اى هـػ اف اًِب گـكتَ ثْػ، اف اّ ثبفمتبًؼ ػولی کَ اف اّ مـ هی فػ، ثبف ُن

ػاىتَ ّ  صتمِیل ثَ ػؿمتی ًوی ػاًنت اف چٌؼ ربی ثؼًو عْى ربؿی ىؼٍ ّ چٌؼ ربی اى رـا
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ّرْػ ایي کَ تب ثَ صؼی کَ  ثب. ػیگـ اُویت ًوی ػاػ کَ چَ ثَ مـه عْاُؼ اهؼ. یب ىکنتَ امت

اًؼافٍ کَ ٍؼهَ فػٍ، ٍؼهَ عْؿػٍ ثْػ، ٌُْف ًَ  ثبیؼ تضویـ ىْػ، تضویـ ىؼٍ ثْػ ّ چَ ثنب ثَ ُوبى

 .ػاًنت ّ ًَ اًِب عْػ ایي هزبفات ؿا کبكی هی

 :گلت ثب ٍؼای كـیبػ هبًٌؼی ًبُیؼ

 .هجل اف ایي کَ اف فًؼٍ ًِبػًت پيیوبى ىْم، اف رلْی چيون ػّؿ ىْ. فّػثبه اف ایٌزب ثـّ -

 فصل سی و چهار

 

ىؼ ّ ُن  ّـثبت ًبُیؼ کبؿی ثْػ، ػؿمت ثَ ُؼف اٍبثت کـػ ّ ُن ثبػج ىکبف پیيبًی مِیل

ّ پبُبیی کَ  عْى آلْػ پیيبًی. ًنتـى ىبُؼ تاله اّ ثـای ؿكتي ثَ ٓـف ػؿ ثْػ. پبیو ىکنت

ّ پبُبی ؿا کَ ثَ ربی ؿاٍ ؿكتي ثَ ؿّی فهیي  هؼؿت صـکت ثَ ؿّی فهیي ؿا ًؼاىتٌؼ، پیيبًی عْى آلْػ

 .کـػ هی عقیؼًؼ ػؿ عبٓـه تؼاػی هی

ثَ ػؿمتی ًوی ػاًنت اًتوبهو گـكتَ ىؼٍ یب ًَ؟ ثب ّرْػ ایي کَ اؿفّی هـگ اّ ؿا هی کـػ، ػلو 

 .هـگ ثبىؼ ًوی عْامت هبػؿه ثبػج ّ ثبًی ایي

هی ؿكت ّ ثَ  مـه ثَ ىؼت گیذ. مِیل پبُب ؿا ثَ ؿّی فهیي کيیؼ ّ ثَ فصوت هؼم ثـهی ػاىت

 .هتضـک ثَ ًظـ هی ؿمیؼًؼ ربی ایي کَ اّ ثَ ؿّی پلَ ُب صـکت کٌؼ، اى پلَ ُب ػؿ فیـ پبیو

ی کَ ثَ مـه آّؿػٍ ثب ثالی .اف ػؿ ثبؽ کَ ثیـّى ؿكت، ثالتکلیق ػؿ پیبػٍ ؿّ ثَ ػؿعت تکیَ ػاػ ّ اینتبػ

ػؿػ پب ؿیـهبثل . اى صبل هی ػیؼ، ػچبؿ ىْک هی ىؼ هبػؿه اگـ اّ ؿا ثَ. ثْػًؼ، کزب هی تْاًنت ثـّػ

 .مْفه فعوِب ّ عـاه ُبی ّاؿػٍ ػؿػًبک تضول ّ ٓبهت كـمب ثْػ ّ

ب عْػ ثبؿ ًبلَ کٌبى ث ثب ّرْػ ایي کَ اف ػؿّى اؿام ثْػ ّ ّـثبت ّاؿػٍ ؿا صن عْػ هی ػاًنت، چٌؼیي

صتی اگـ پبین ىکنتَ . مـم آهؼٍ صون ثْػ ثالیی کَ. تکـاؿ کـػ، اف ُوبى ػمت کَ ػاػم پل گـكتن

الاهل ّرْػم آمْػٍ ىؼٍ ّ هی . چْثؼمتی ؿاٍ ثـّم، ثبکی ًؼاؿم ثبىؼ ّ ًبچبؿ ىْم هبثوی ػوـ ؿا ثب

ثنْفاًؼ ّ ػؿ میٌَ  اػیگـ ًَ ؿافی ػؿ میٌَ پٌِبى ػاؿم کَ ًگلتي آى فثبًن ؿ. ؿاصتی ثکين تْاًن ًلل

  .هي ؿا ػاىتٌؼ ثَ ُؼف عْػ ؿمیؼٍ اًؼ ًگَ ػاىتي اى ، ُوَ ّرْػم ؿا اًِبیی کَ ػطو اًتوبم اف

اكتبػ ّ ػیؼ آى ؿا  پـػٍ ی میبُی ثَ ؿّی ػیؼگبًو. منتی ّ ؿعْت مـاپبی ّرْػه ؿا كـا گـكتَ ثْػ

ثبػ پبییقی کَ اف پبؿگی . رْی اة ًينت هؼؿت اینتبػى ؿا اف ػمت ػاػ ّ ُوبًزب کٌبؿ. تبؿ مبعت

 .ثبػج لـفه ىؼ ُبی لجبك ثَ ػاعل ثؼًو ًلْؽ هی کـػ،

 .یؼٌی هوکي ثْػ کنی ثَ ػاػه ثـمؼ؟ یب اف ىؼت عًْـیقی ػؿ ُوبًزب اف صبل هی ؿكت

اّل ٍؼای صـکت هبىیٌِب ّ ثْم هقاصويبى ؿا ىٌیؼ ّ ثؼؼ ٍؼای اىٌبیی کَ ًبهو ؿا ثـ فثبى هی 

 :ؿاًؼ

 ی هي آهبی هِبرـ ایي ىوب ُنتیؼ؟عؼا -

 :مپل ػمتی ثبفّیو ؿا گـكت ّ ُوبى ٍؼا ػّثبؿٍ ثَ گْه ؿمیؼ

 چَ ثالیی مـتبى آهؼٍ، چَ ىؼٍ؟ ًکٌؼ هبىیي ثَ ىوب فػٍ؟! ّای چَ عًْی اف ثؼًت ؿكتَ -

 :مـ ؿا ثَ ػالهت هٌلی تکبى ػاػ ّ فیـ لت ًبلیؼ

- ًَ. 

 پل چـا ثَ ایي ؿّف اكتبػیؼ؟ -

ػؿ اًزب هتؼزت  ى ؿا ثَ فصوت گيْػ ّ ثَ هغبٓت عْػ ًگـینت، اف ػیؼى اهبی مـاثیمِیل ػیؼگب

ؿاٍ فًؼًگی اى ػّ ثَ ربی ػّ عٔ . ثْػ ؿلتک فًؼگی ػّثبؿٍ مـ ثقًگبٍ اّ ؿا ثَ اى مْ ؿلتبًؼٍ. ىؼ

ػیگـ . پیچ ّ عوِبیو ثبف ُن ًوطَ ای ثـای تالكی ّرْػ ػاىت هْافی، ػّ عٔ پـپیچ ّ عن ثْػ کَ ػؿ

 ٍؼایو اًوؼؿ ّؼیق ثْػ کَ مـاثی مـ ؿا ثَ. پْىی ؿافی کَ اىکبؿ ىؼٍ، ًوی ػیؼ لی ثـای پـػٍػلی

 :ؿّی ٍْؿت مِیل عن کـػ تب تْاًنت اى ؿا ثيٌْػ

 !ًنتـى ّ هبػؿه -

 !چـا هگـ چَ کبؿ کـػٍ ثْػیؼ -

 !اف هگبكبت ػول ؿبكل ًيْ -

اف . صـكِب ًینت صبال ّهت ایيگـچَ . صبال كِویؼم، پل صؼمن ػؿمت ثْػ! کَ ایي ْٓؿ! ػزت -

ّلی هي هی عْاُن ثَ ػاػت  .ُـ چٌؼ تْ ثَ ػاػ ًنتـى ًـمیؼی. ُوبى ػمتی کَ ػاػی، گـكتی
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ثلٌؼ ىْ تْ ؿا ثَ اًزب ثجـم تب . ًقػیکی ُبمت یبػم هی آهؼ کَ هی گلتی هٌقل عْاُـت ُویي. ثـمن

 .كکـی ثَ صبلت کٌٌؼ

ؿا ػؿ ؿگِبیو  ؿا ثیـّى ؿیغت ّ صـکت عْى پبک ػينعًْی کَ اف ثؼًو ربؿی ثْػ آلْػگی ُبی اى 

تَْیـ . عْػ ؿا اىکبؿ کـػ اصنبمی کَ اى ؿا كـاهْه ىؼٍ هی پٌؼاىت، هبُیت. مـػت ثغيیؼ

 :گلت یگبًَ ثَ ؿّی پـػٍ تبؿ ػیؼگبًو اكتبػ ّ ًبلَ کٌبى

 .ًَ، اًزب ًَ، عْاُـم هٌقل ًینت -

 .پل کزب هی تْاًن تْ ؿا ثجـم -

 :علیلی کَ عبًَ یگبًَ ػؿ اًزب هـاؿ ػاىت، اىبؿٍ کـػ ّ گلتثَ ٓـف عیبثبى 

 .آًزب -

 :مـاثی عن ىؼ، فیـ ثبفّیو ؿا گـكت، کوک کـػ تب ثلٌؼ ىْػ ّ گلت

 .ثَ هي تکیَ کي ّ ثلٌؼ ىْ -

 :مپل ثَ ٓـف ثبؽ اىبؿٍ کـػ ّ پـمیؼ

 ٌُْف ػؿ ایٌزب مبعتوبى ًيؼٍ؟ -

 :مِیل ثب ثی صبلی پبمظ ػاػ

ثـای رجـاى اى ػول ُـ کبؿی اف ػمتن ثـهی آهؼ کـػم، . یؼم ّ ًگؾاىتن ّیـاًو کٌٌؼآًزب ؿا هي عـ -

 .اهب ثبف ُن رجـاى ًيؼ

 صبال چی، صبال كکـ هی کٌی رجـاى ىؼٍ؟ -

 .اگـ ًنتـى رلْیو ؿا ًوی گـكت هبػؿه هـا هی کيت -

فیٌت . ثَ ٍؼا ػؿآّؿػ ؿا آهبی مـاثی فًگ ػؿ. ثَ رلْی عبًَ یگبًَ ؿمیؼًؼ ّ ثَ اىبؿٍ مِیل اینتبػًؼ

ّ ًقاؿ، لجبك پبؿٍ ّ گل آلْػ مِیل كـیبػی اف  ثَ هضِ گيْػى ػؿ ّ ػیؼى پیيبًی عْى آّػ، چِـٍ فاؿ

 :ُن ثـ مـ کْكت ّ گلت ُـ ػّ ػمت ؿا ثب. ّصيت کيیؼ

 ّای عؼا هـگن ثؼٍ، چَ ثَ ؿّفتْى اّهؼٍ آهب؟ -

مـامیوَ عْػ ؿا ثَ ػؿ  اى ػّ. بًَ ؿمیؼٍؼای كـیبػ فیٌت ػؿ مبعتوبى پیچیؼ ّ ثَ گْه ؿّْاى ّ یگ

 .ػاػًؼ صیبٓ ؿمبًؼًؼ ّ ثَ ػیؼى اّ ُوبى ػکل الؼول ؿا ًيبى

 :مـاثی کْىیؼ تب اًِب ؿا اؿام کٌؼ ّ گلت

 .ثبیؼ فّػتـ ثَ ػاػه ثـمیؼ. صبال ّهت گـیَ ّ فاؿی ًینت -

 :ؿّْاى کَ تبفٍ هتْرَ اى هـػ ثیگبًَ ىؼٍ ثْػ، ؿّثَ اّ کـػ ّ گلت

 ی ػاًیؼ چَ ثالیی مـه آهؼٍ؟ىوب ه -

کَ ًبگِبى اّ ؿا ثب  ػاىتن اف رلْی ثبؿی کَ ثَ هْل عْػه اى ؿا عـیؼٍ، ؿػ هی ىؼم. ًَ ًوی ػاًن -

اتلبهی اكتبػٍ ّ کؼام ًبهـػ ایي ثال ؿا مـه  اٍال ًوی ػاًن چَ. ُویي ّّؼی کَ هی ثیٌیؼ پیؼا کـػم

 .آّؿػٍ

 :ؿّف مِیل اهؼٍ، ثب ػّ ػمت چٌگ ثَ ٍْؿت فػ ّ ًبلیؼیگبًَ ثی اًکَ مْال کٌؼ، هی ػاًنت چَ ثَ 

 .ّای عؼای هي چَ اىتجبُی کـػم -

ؿّْاى اف اى تـمیؼ کَ یکبًَ اعتیبؿ اف کق ػُؼ ّ فثبى ثَ اهـاؿ . مـاثی صیـت فػٍ چين ثَ اّػّعت

 :ثب لضي تضکن آهیق گلت. ثگيبیؼ

رـیبى ؿا ثـایو تؼـیق کي ّ  گـاى ًيْػ،ثَ ْٓؿی کَ ً. ثَ ربی ایي صـكِب ثلٌؼ ىْ ثَ پؼؿت تللي کي -

 چـا هبتت ثـػٍ ػعتـ، هگَ ثب تْ ًینتن؟. ثیوبؿمتبى ثـمبًین ثگْ فّػتـ ثَ ایٌزب ثیبیؼ تب اّ ؿا ثَ

ثؼؼ اف تَبػف ثب  ػؿمت ُوبى صبلتی ؿا ػاىت کَ مِیل. یگبًَ ًوی تْاًنت اف ربیو تکبى ثغْؿػ

ّاػاؿه ًوی کـػ کَ ثـای پی  ىکنت، کٌزکبّی کبه پبیو هی. ًنتـى ّ گـیق ػچبؿ اى ىؼٍ ثْػ

ٓجل ّرؼاى ػاىت گْىِبیو ؿا . ؿافه ؿا اىکبؿ ًوبیؼ ثـػى ثَ ػلت ثی هِـی مِیل ثَ اى ثبؽ ثـّػ ّ

. پٌزـٍ ی ٓجوَ ػّم گيْػٍ ىؼ. مـ مِیل آهؼٍ ثْػ، ثَ مـ اّ هی آهؼ کبه ثالیی کَ. کَـ هی کـػ

 :ثَ ثیـّى عن کـػ ّ گلت كغـی مـ

عْػه ثِتـ هی ػاًؼ . ػاػم هي عْػم رـیبى ؿا ثَ ُوبیْى آالع. ینت یگبًَ ثَ ًَیـ تللي کٌؼالفم ً -

 .ًيًْؼ چطْؿ ایي عجـ ؿا ثَ اًِب ثؼُؼ کَ فیبػ ًگـاى

صـكِبیی ؿا کَ اّ ّ یگبًَ  عؼا هی ػاًؼ ؿّْاى ػؿ چِـٍ كغـی چَ ػیؼ کَ یویي صبٍل کـػ هبػؿه ُوَ
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. ؿافی اف چين تیقثیي ایي فى هْىکبف پٌِبى ًوی هبًؼ ُیچ. ؼٍ امتػؿ اًجبؿعبًَ ثب ُن فػٍ اًؼ، ىٌی

 :كغـی ػّثبؿٍ كـیبػ کيیؼ

 چـا ػمت ّ پبیتبى ؿا گن کـػٍ ایؼ ّ رلْی عًْـیقی ؿا ًوی گیـیؼ؟ -

 :ؿّْاى ثَ عْػ آهؼ ّ ؿّ ثَ اهبی مـاثی کـػ ّ گلت

 .هوکي امت کوک کٌیؼ تب اّ ؿا ثَ ػاعل مبعتوبى ثجـین -

بًن، ّلی ثَ ًظـ هي ثِتـ امت ثَ ربی ایي کَ هزـّس ؿا صـکت ػُین، اّ ؿا ُویي رب الجتَ ع -

 .ثغْاثًْین تب پؼؿه ثـمؼ

یگبًَ ػؿ صبلی کَ . عْاثبًؼ مـاثی ثَ کوک ؿّْاى اّ ؿا ثَ ؿّی آى. فیٌت ثَ مـػت ػّیؼ ّ هبلیچَ آّؿػ

 :ّ گلتپبًنوبى فعوِبیو پـػاعت  ثب ػمتبى لـفاى عْػ ثَ. ثَ ىؼت هی گـینت

 چَ کنی ایي ثال ؿا مـت آّؿػ؟ -

ّّْس ػؿ رلْی ػیؼگبى  ثب ّرْػ ایي ُوَ چیق ؿا ػؿ آـاف عْػ تبؿ هی ػیؼ، چِـٍ ی یگبًَ ثب ؿّىٌی ّ

کَ ُویيَ ثـ لت ػاىت ػؿ عبٓـه هزنن  مِیل ًوبیبى ثْػ، اهب ثَ ربی چيوبى گـیبى اّ، لجغٌؼی

َ ؿّی ػمت مِیل ؿلتیؼ، ثَ گوبًو ؿمیؼ کَ ایي کَ ث اىک یگبًَ. ىؼ ّ ػؿػ پب ؿا اف یبػه ثـػ

 .ثؼى، ثَ ؿّی ػمت ّی ربؿی ىؼٍ عًْی امت کَ اف رـاصت

مِیل اف ثی هِـی عْػ ًنجت ثَ ایي ػعتـ ىـهنبؿ ثْػ ّ یگبًَ اف عطبئی کَ کـػٍ ّ اى ؿا ؿیـهبثل 

 .رجـاى هی ػاًنت

ایي کَ ٍؼایو ثَ فصوت  ثب ّرْػ. تتٌِب کالهی کَ ثـ فثبى آّؿػ ایي ثْػ هـا ثجغو ّ مپل افصبل ؿك

هضجتی ؿا کَ مِیل اف یبػ ثـػٍ ثْػ، ػیبى  اف گلْ عبؿد هی ىؼ، یگبًَ ػؿ اى رولَ، ُوَ اى ػين ّ

 .كـاهْىی مپـػ ػیؼ ّ ثی هِـی گؾىتَ اه ؿا ثَ ػمت

ػّمت ػاىت، اتو  یگبًَ گوبى هی کـػ کَ ایي عْػه ثْػ کَ ثب ثـهال مبعتي ؿاف ًِبى هـػی کَ

ّؼ مِیل ىْؿاًؼٍ ّ ایي صبػحَ ؿا ثَ  ّ ؿْت ًبُیؼ ّ ًنتـى ؿا ىؼلَ ّؿ مبعتَ ّ اى ػّ ؿا ثـعين 

 .ّرْػ آّؿػٍ

 .ایکبه اّ ُن هی تْاًنت ػؾؿ عطبیو ؿا ثغْاُؼ ّ ثَ گٌبُی کَ هـتکت ىؼٍ اػتـاف کٌؼ

 فصل سی و پنج

 

پـتبة ثَ مْی مِیل  یک ثبؿ ػیگـ فًؼگی ًبُیؼ فیـ ّ ؿّ ىؼ، ظـكِبی ىکنتَ ّ ّمبئلی کَ ثؼؼ اف

ؿا تجؼیل ثَ ثبفاؿ اىلتَ ای کـػٍ ثْػ کَ ػؿ اى  ثَ ػؿ ّ ػیْاؿ عْؿػٍ ّ ػؿ آـاف پـاکٌؼٍ هی ىؼًؼ، اتبم

 .یبكت ًوی ىؼ ربًی ثـای مْفى اًؼاعتي

ثبعت ؿا چيیؼٍ ّ ػؿ هْهغ  ثبؿُب ػؿ هیؼاى هجبؿفٍ فًؼگی ٓؼن آتو اًتوبم هْرْػ ظـیق ّ ّؼیلی ؿا کَ

ًوْػٍ، تجؼیل ثَ پلٌگ تیق ػًؼاًی کـػٍ ثْػ کَ تب  ػجْؿ اف ربػٍ ی اى مـه ثَ لجَ تیق ىکنت اٍبثت

 .آؿام ًوی گـكت ىکبؿ عْػ ؿا ًوی ػؿیؼ،

كـّ ًينت ّ ّؼق  ثَ هضِ ایٌکَ ىکبؿچی اف ثبؽ ثیـّى ؿكت، عين ّ هؼؿت ًبُیؼ ًیق ُـ ػّ ثب ُن

ًبُیؼ ّ . ػًجبل ربئی ثـای ًينتي گيت ّ ثی صبلی ثـ ّرْػػه ؿلجَ کـػ ّ ػؿ اى ثبفاؿ آىلتَ ثَ

ؿا ًؼاىتٌؼ ّ اف اى هی تـمیؼًؼ کَ لجَ تیق ىکنتگی  ًنتـى ُیچ کؼام هؼؿت صـکت اف ربی عْػ

 عنتَ ّ اف تبة ًّگبٍ ًنتـى ثَ چِـٍ . پبیيبى ؿا ُن چْى ػليبى فعوی کٌؼ ظـكِبی هـثبًی ىؼٍ

ًظـ هی ؿمیؼ، پـ اف  تْاى اكتبػٍ فى ىیـػلی کَ تب ُویي چٌؼ لضظَ پیو پـهؼؿت ّ ًلْؽًبپؾیـ ثَ

ػجْؿ ػؿ اتبم گيت، تب عْػ ؿا ثَ هبػؿ  ثَ ػًجبل ؿاُی ثـای. اصنبك تضنیي ، هضجت ّ ػلنْفی ثْػ

 .پـػطْكتو ًِؼ ّ ػؿ اؿْىو پٌبٍ گیـػ مـ ثَ ؿّی میٌَ گـم ّ. ثـمبًؼ

 :ًبُیؼ صـکت اّ ؿا مْی عْػ اصنبك کـػ ّ ثی اعتیبؿ كـیبػ کيیؼ

 .اف ربیت تکبى ًغْؿ، فهیي پـ اف عـػٍ ىیيَ امت -

ًنتـى کَ هیل ىؼیؼی ثَ رلْ ؿكتي ّ ػؿ اؿْه گـكتي اّ ؿا ػاىت، ثالتکلیق ثـ ربی عْػ هتْهق ىؼ 

 :ّ ثب لضي تـػیؼ آهیقی گلت

 .ّ اف ربین تکبى ًغْؿماعـ تب کی هی تْاًن ُویي رب ثبینتن  -

 .تب ّهتی کَ ًـگل ّ ًیکْ ثَ عبًَ ثـگـػًؼ ّ اتبم ؿا تویق کٌٌؼ -

هْرْػی کَ  چطْؿ ػلت هی آیؼ ػمت ّ پبی اًِب ؿا فعوی کٌی، ّلی اف فعوی ىؼى ػمت ّ پبی -
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ّ ػؿهبًؼٍ ام ّ ُیچ کبؿی اف  ُوَ ّرْػه اف ػؿّى فعن امت، پـّا ػاؿی، چْى هی ػاًی کَ هي ّؼیق

 .تن ثـًوی آیؼػم

اهب اى ػظيی ؿا کَ هي  اى کنی کَ تْ ؿا ثَ ایي ؿّف اًؼاعت، ایٌزب ثْػ،. ثبف ىـّع کـػی ػقیقم -

عیلی مؼی کـػم ػؿمت ثَ . ٍؼهَ ثـمبًن ثـای اًتوبم ػاىتن، تْ ًؼاىتی ّ هی تـمیؼی ثَ اّ

 .ُؼف ثقًن، اهیؼّاؿم پبیو ىکنتَ ثبىؼ

 :ًنتـى اُی کيیؼ ّ گلت

 .تَ ثبىی اف هچ ىکنتَ ّ هخل هي یک ػوـ ػلیل ًغْاُؼ ىؼاگـ ُن ىکن -

ثیيتـ اف ایي  ایي تْ ثْػی کَ ػلت ثَ ؿصن اهؼ ّ ًگؾاىتی. اف کزب هی ػاًی، ىبیؼ ُن ثيْػ -

 .هخل ایي کَ یبػت ؿكتَ، چَ ثالیی مـت آّؿػٍ. هزبفاتو کٌن

اگـ . عْػ ؿا گـكتبؿ کٌی کيی ًَّ یبػم ًـكتَ، كؤ هی تـمیؼم کَ ػؿ احـ عين ّ ؿْت آى ًبهـػ ؿا ث -

ّرْػهبى مـػ هی ىؼ، ّلی ػؿ ُیچ هضکوَ ای  ایي اتلبم هی اكتبػ، گـچَ اتو ىؼلَ ّؿ اًتوبم ػؿ

صتی اگـ ربًن ؿا گـكتَ ثْػ، ًوی تْاًنتی ثَ . ثـای ایي کبؿ ثیبّؿین ًوی تْاًنتین ػلیل هبًغ کٌٌؼٍ ای

 .ل ربىربًو ؿا ثگیـی ّ اػػب کٌی کَ ربى ػؿ هوبث تالكی

مـًْىتی ػؿ اًتظبؿم  ػؿ اى لضظَ ًوی تْاًنتن ثَ ایي ثیبًؼیين کَ ثؼؼ چَ پیو عْاُؼ آهؼ ّ چَ -

آّؿػٍ ّ اف هزبفات هبًْى كـاؿ کـػٍ، ثَ مقای  عْاُؼ ثْػ،هِن ایي ثْػ کَ هـػی ؿا کَ اى ثال ؿا مـ تْ

 ایٌکَ اًتوبهت گـكتَ ىؼٍ، عْىضبل ًینتی؟ یؼٌی اف. ػول عْػ ثـمبًن

عْػ ؿا ثَ تْ ثـمبًن  ثـای ُویي ُنت کَ ػاؿم ػًجبل ؿاُی هی گـػم تب. چـا هبهبى ربى عْىضبلن -

کـػى اكـیؼٍ ىؼٍ ّ اؿهْف تجؼیل ثَ ػّ  ّ ثـ اى ػمتِبی ظـیلی کَ كکـ هی کـػم كؤ ثـای ًْافه

ن ػؿ ثقًن ّ ثَ ؿّی میٌَ گـهی پٌبٍ ثگیـم کَ هی پٌؼاىت ػمت ًیـّهٌؼ ّ پـهؼؿت ىؼٍ اًؼ، ثْمَ

 .هی تپؼ كؤ هِـ ّ هضجت ًِلتَ امت، ًَ عين ّ عيًْت هلجی کَ ػؿ ػؿّى اى

ػل هٌِن ثـای . ػؿًؼٍ کـػ ُویي هِـ ّ هضجت ثْػ کَ اى هْچْػ ّؼیق ّ ػؿهبًؼٍ ؿا تجؼیل ثَ یک گـگ -

ًیبف ثَ یک اة هٌؼ . مـم ػاؿػ گیذ هی ؿّػ .اؿْه گـكتٌت پـ هی کيؼ، عؼا کٌؼ ًـگل فّػتـ ثـمؼ

 .ػاؿم

 .االى عْػم ثـایت ػؿمت هی کٌن -

 .ًَ تْ ًَ، عْاُو هی کٌن -

ًوی گْین لؼٌت ثَ اى  ػیگـ. صبال هی ػاًن چَ کنی ؿا ثبیؼ ًلـیي کٌن کَ هـا ثَ ایي ؿّف اًؼاعت -

 .مِیل هـػ، ثلکَ هی گْین لؼٌت ثَ تْ اهبی هِبرـ، لؼٌت ثَ تْ

 :ًبُیؼ گْىِبیو ؿا تیق کـػ ّ گلت. ؿا ػاػٍؼای ثبف ىؼى ػؿ مبعتوبى ًْیؼ آهؼى یکی اف ثچَ ُب 

 .كکـ کٌن ٍؼای پبی ًـگل امت کَ ػاؿػ هی آیؼ -

 :ًـگل ثَ هضِ گيْػى ػؿ اتبم ّصيت فػٍ چٌؼ هؼم ثَ ػوت ثـػاىت ّ پـمیؼ

 .فلقلَ آهؼٍ یب هـْلِب صولَ کـػٍ اًؼ ّ ػاؿ ّ ًؼاؿهبى ؿا ىکنتَ اًؼ! ایٌزب چَ عجـ ىؼٍ هبهبى -

 :ؿ ربیو ًین عیق ىؼ ّ عطبة ثَ اّ گلتًبُیؼ مـامیوَ ػ

ثبیؼ ثَ کوک ُن ایٌزب ؿا تویق . ثیب تْ ّ هْاظت ثبه پبیت فعوی ًيْػ. کلو ُبیت ؿا اف پبیت ػؿًیبّؿ -

 .کٌین

 :ًـگل ثَ اػتـاُ گلت

 .تب ًلِون چَ اتلبهی اكتبػٍ ًوی تْاًن کبؿی اًزبم ثؼُن -

 .رلْی ػؿ یک رلت کلو ثَ هي ثؼٍ تب کوکت کٌناف . ثَ ّهتو ُوَ چیق ؿا ثـایت تؼـیق هی کٌن -

 :ثب تـػیؼ پـمیؼ

 ىوب صبلتبى عْة امت هبهبى؟ -

اف هي هی گـكت ثب  عين ّ کیٌَ ای کَ هؼؿت تضـک ؿا. كکـ هی کٌن ُیچ ّهت ثَ ایي عْثی ًجْػٍ -

 .ثیـّى ؿكت ىکنتي ایي ظـكِب ّ اًتوبم اف ثبػج ّ ثبًی اى اف ّرْػم

ثْػ، پـتبة کـػ،  ؼ ؿا اف رب کليی ثـػاىت، اى ؿا ثَ ٓـكی کَ اّ ًينتًَـگل یک رلت کلو ًبُی

تب ّمبیل الفم ؿا ثـای روغ آّؿی ّ  ثب اصتیبٓ اف الثَ الی ظـّف گؾىتَ گؾىت ّ ثَ اىپقعبًَ ؿكت

ًـگل ؿّ ثَ . ایي کَ کلو ُب ؿا ثَ پب کـػ ثَ کوک ػعتـه آهؼ ًبُیؼ ثؼؼ اف. ًظبكت اتبم ثب عْػ ثیبّؿػ

 :ـػ ّ گلتهبػؿ ک
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 .كکـ هی کٌن ُـ چَ ظـف ػؿ عبًَ ػاىتین ىکنتَ ایؼ -

 .ىکنتٌی ُب ؿا ثبیؼ ىکنت، صتی اگـ ػل ثبىؼ -

 :ًـگل ثب اصتیبٓ ثَ روغ آّؿی پـػاعت ّ اف ًنتـى پـمیؼ

 تْ ثگْ چَ اتلبهی اكتبػٍ؟ -

یؼگبى گيبػٍ اف ثبف ػ ًـگل ثب ػُبى. ًنتـى ثَ چْثؼمتی تکیَ ػاػ ّ ثَ ىـس هبرـای اى ؿّف پـػاعت

امبى ًجْػ ّ ًوی تْاًنت اًچَ ؿا کَ  ثـای ّ ُْن روالت ًنتـى. صیـت گْه ثَ مغٌبى ّی ػاىت

 :ثب تؼزت پـمیؼ. هی ىٌیؼ، ثبّؿ کٌؼ

 پل چـا ثَ هي ًگلتَ ثْػیؼ کَ آهبی هِبرـ ُن ػؿ ایي هبرـا ًوو ػاؿػ؟ -

 .ایٌکَ آتو اًتوبم عبهْه ىؼّهتی ثیبًو اهـّف ثْػ، اهـّف ثؼؼ اف . ُـ چیق ثَ ّهت عْػ -

 .هي ًوی تْاًن ثبّؿ کٌن کَ یک ًلـ ایي هؼؿ عْة ًوو عْػ ؿا ثبفی کٌؼ، ًنتـى ربى -

هی ػاًنتن کَ ؿیگی  هي اف ُوبى ؿّف اّل اف ثـعْؿػ اّ ىک کـػم ّ. عیلی ُن عْة ثبفی ًوی کـػ -

ي ثبؽ ثی آًکَ هَؼ مبعت اّل عـیؼ ای .ثَ کلو ػاؿػ، كؤ چْى آویٌبى ًؼاىتن، چیقی ًوی گلتن

هي ُویيَ ثَ هبهبى هی گلتن کَ . کوکی کَ ثَ هب هی کـػ اى ؿا ػاىتَ ثبىؼ ّ ثؼؼ پیيٌِبػُبی

 .ػعتـُب ّ صبتن ثغيی ُبیيبى ىک ثـاًگیق امت ؿكت ّ آهؼ گلی عبًن ّ

ًـگل گًْی ُبی عبلی ثـًذ ؿا اف عْؿػٍ ىیيَ اًجبىت ّ اًِب . اتبم ػاىت ىکل اّل ؿا پیؼا هی کـػ

 .ؿا ػؿ ایْاى عبًَ ًِبػ

 :ًبُیؼ ًظـی ثَ مبػت اكکٌؼ ّ گلت

 .ػلن ػاؿػ ىْؿ هی فًؼ، ًوی ػاًن چـا ػیـ کـػٍ. ًیکْ ُویيَ هجل اف تْ هی ؿمیؼ -

ًيْػ، ػمت اف ثبفی  تب گـمٌَ. ػاًی کَ چوؼؿ ثبفیگْه امتعْػت هی . ًگـاى ػیـ کـػى ًیکْ ًجبه -

 .ثبفی گـم ىؼٍ هؼلْم ًینت کزب مـه ثَ. ًوی کيؼ ّ ثَ عبًَ ثـًوی گـػػ

ثؼؼ اف هبرـای تَبػف ًنتـى، ُـ ّهت یکی اف ىوب ػیـ هی کٌیؼ، ػلن ثَ . عؼا کٌؼ ُویي ْٓؿ ثبىؼ -

 .ىْؿ هی اكتؼ

ؿًگو ثَ ىؼت پـیؼٍ ثْػ ّ ػمتِبیو . ػ اتبم ىؼ ّ اینتبػًیکْ ػؿ صبلی کَ ًلل ًلل هی فػ، ّاؿ

 .هی لـفیؼ

 :ًبُیؼ ثَ هضِ ػیؼى اّ ثب ًگـاًی پـمیؼ

 ثب کنی ػػْا کـػٍ ای؟! چی ىؼٍ -

 :ًلنی تبفٍ کـػ ّ پبمظ ػاػ

 ....ًَ هبهبى، ثب کنی ػػْا ًکـػٍ ام، كؤ -

 .تْ کَ هـا اف ًگـاًی کيتی. كؤ چی؟ صـف ثقى -

 .كؤ یک ًلـ رلْی ػؿ ثب ىوب کبؿ ػاؿػ. چیق هِوی ًینت. ؼًگـاى ًيْی -

 ًلِویؼی کی ثْػ؟! ثب هي -

اف صبلت چِـٍ ی ًیکْ ثَ عْثی ًوبیبى ثْػ کَ اف ُْیت کنی کَ پيت ػؿ اینتبػٍ، عجـ ػاؿػ ّ كؤ 

 .رـات ثَ فثبى آّؿػى ًبم اّ ؿا ًؼاؿػ

 :ثی اعتیبؿ گلت. ـقه ُزْم آّؿػًؼػل ػؿ میٌَ ًنتـى كـّ ؿیغت ّ اكکبؿ آىلتَ ّ پـیيبى ثَ ه

 .ّای عؼای هي، ًکٌؼ آهبی هِبرـ هـػٍ ّ اف آگبُی ثـای ثبفرْیی آهؼٍ اًؼ -

 :ًیکْ ثب تؼزت پـمیؼ

 ثـای چَ ثبیؼ اهبی هِبرـ هـػٍ ثبىؼ؟ اف اى گؾىتَ هـگ اّ چَ ؿثطی ثَ هب ػاؿػ؟ -

 :ًنتـى ثی ٍجـ ّ ًبآؿام پـمیؼ

هبهبى کبؿ ػاؿػ؟  یؼٌی ًوی ػاًی چَ کنی ثب. اف هي هی پـمی هي اف تْ مْال کـػم، تْ ػاؿی -

 ؿامت ثگْ اى کنی ؿا کَ پيت ػؿ امت هی ىٌبمی یب ًَ؟

اى کنی ؿا کَ پيت ػؿ ثْػ، هی ىٌبعت، كؤ رـات ًوی کـػ ًبهو ؿا . ًیکْ ػؿ پبمظ تـػیؼ ػاىت

 .ثَ فثبى ثیبّؿػ

 :ًنتـى ثب لضي التوبك آهیقی گلت. ثـّػ ًبُیؼ صـکتی ثَ عْػ ػاػ تب اف رب ثـعیقػ ّ ثَ ٓـف ػؿ

 .ًَ هبهبى ربى ًـّ، هي هی تـمن -

 :ًـگل اف رب ثـعبمت ّ گلت
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 .هي هی ؿّم ثجیٌن چَ کنی پيت ػؿ امت -

 :ًیکْ ثَ اػتـاُ گلت

 .آىٌبمت. عیبلتْى ؿاصت ثبىؼ، ؿـیجَ ًینت. آى هـػ ثب هبهبى کبؿ ػاؿػ ًَ ثب تْ -

 :ًبُیؼ ثب تؼزت پـمیؼ

 ىٌبمت، پل چـا ًوی آیؼ تْ؟اگـ آ -

 .ثؼؼ ثیبیؼ تْ. هی عْاُؼ اّل ثب تْ صـف ثقًؼ -

ىغٌ ثَ ٓـیوی ثب  ًبُیؼ مغٌبى چٌؼ ُلتَ پیو ًـگل ؿا ثَ یبػآّؿػ ّ ثَ ًظـه ؿمیؼ کَ اهؼى آى

کَ افػمت ػاػٍ ثْػ، ػّثبؿٍ ثَ ػمت آّؿػ ّ  ثب ایي اًؼیيَ هؼؿتی ؿا. ثـعْؿػ ًـگل ّ مویـا اؿتجبٓ ػاؿػ

 :ّ چبالک ثَ ٓـف ػؿ ؿكت ّ گلت كـف

 .هي هی ؿّم ثجیٌن چَ کنی ثب هي کبؿ ػاؿػ -

 :ًـگل ٓبهت ًیبّؿػ ّ گلت

 .هٌِن ثب ىوب هی آین هبهبى -

 .چَ لقّهی ػاؿػ تْ ثیبیی؟ ىبیؼ هبیل ثبىؼ كؤ ثب هي ٍضجت کٌؼ -

 .عْة اگـ ایي ػؿعْامت ؿا ػاىت، ثـهی گـػم -

 :ًنتـى ثب تبمی اف عْاُـه گلت

 .پل هٌِن ثب ىوب هی آین -

 :ًیکْ ػمت پبچَ ىؼ ّ ثَ اػتـاُ گلت

 ًَ ًنتـى ربى، تْ ًـّ -

 :ًنتـى چْثؼمتی ؿا هضکن ثَ فهیي کْكت ّ گلت

 هگـ اى هـػ چَ کنی امت کَ ًجبیؼ هي اّ ؿا ثجیٌن؟! چـا ًجبیؼ ثـّم -

 .ثَ ّهتو تْ ُن اّ ؿا عْاُی ػیؼ، ّلی صبال ًَ -

ػؿ ثبفی ثب لضظَ ُب ثَ  ىگـ ثْػ ّ لضي ٍؼایو التوبك آهیق ّ پـ اثِبم، فًؼگیًگبٍ ًیکْ هِـثبى، ًْاف

ػلو ثَ ُقاؿ ؿاٍ هی ؿكت، ثَ ؿیـ اف  .لضظَ ی مـًْىت مبف ػیگـی اف فًؼگی ًنتـى ؿمیؼٍ ثْػ

 .ؿاُی کَ ثبیؼ هی ؿكت

ای ؿكتي ّ تـػیؼی ثـ ًنتـى ػؿ. ًـگل ثَ ػًجبل هبػؿه کَ ػاىت اف ػؿ ثیـّى هی ؿكت ثَ ؿاٍ اكتبػ

 :ُن پـ التوبك، پـمیؼ هبًؼى ؿّ ثَ ًیکْ کـػ ّ ثب لضٌی کَ ُن تضکن آهیق ثْػ ّ

چینت؟ ایي چَ مـی  چـا ًـگل ثبیؼ هی ؿكت ّ هي ًجبیؼ هی ؿكتن؟ هی ىْػ ثَ هي ثگْیی رـیبى -

 .امت کَ ًجبیؼ هي اف اى اگبٍ ىْم ّ اف اى چیقی ثؼاًن

 :ّ ثب هضجت ثْمَ ای ثـ گًَْ اه فػ ّ پبمظ ػاػ ًیکْ ػمت ثَ ػّؿ گـػى عْاُـه صلوَ کـػ

 .اگـ کوی ٍجـ کٌی، عْاُی كِویؼ کَ رـیبى چینت -

 فصل سی و شش

 

ثبؽ رؼا هی کـػ  ؿاُـّی ثبؿیکی ؿا کَ مبعتوبى ؿا اف. ًبُیؼ ّ ًـگل ثب ػزلَ اف ایْاى گؾىتٌؼ

 پیوْػًؼ، ثَ رلْی ػؿ ؿمیؼًؼ ّ ًلل فًبى اینتبػًؼ،

 :ؿا ثگيبیٌؼ، ًبُیؼ ؿّ ثَ ًـگل کـػ ّ پـمیؼهجل اف ایٌکَ ػؿ 

 كکـ هی کٌی چَ کنی پيت ػؿ امت؟ -

 :ثؼّى تـػیؼ پبمظ ػاػ

 هبهبى؟. ثَ گوبًن کنی عجـ اف مِـاة آّؿػٍ، ىبیؼ ُن عجـ عْىی ثبىؼ -

 :ػمت ثَ ػػب ثـػاىت ّ گلت. ًبُیؼ ػیؼگبى ؿا ثـُن ًِبػ

 .یب اهبم فهبى کوک کي -

اف ػیؼى ىغَی کَ ؿّثـّیيبى اینتبػٍ ثْػ، یکَ عْؿػ ّ صیـت . ؿا گيْػػؿ . ًـگل ػمت پیو ثـػ

 :فػٍ ثَ اّ عیـٍ ىؼ ّ گلت

 ایي ىوب ُنتیؼ؟! هي عؼای -

ؿا گيْػ ثَ ؿّؿّ  ثـای ػاًنتي ػلت صیـت ًـگل چيوِب. ًبُیؼ هٌتظـ ىٌیؼى ٍؼا ّ یب ًبم اّ ًيؼ

ت، ًلنی ثَ ؿاصت کيیؼ ّ ػاى ًگـینت، ّ ثب ػیؼى هـػی کَ اف ىؼت ىـهنبؿی مـ ثَ فیـ
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 :پـمیؼ

 !كکـ هی کـػم كـمٌگ ُب اف هب كبٍلَ ػاؿی، چَ هْهغ ثـگيتی !تْ ایٌزب چَ کبؿ هی کٌی مِـاة -

 :ثی آًکظ مـ ثلٌؼ کٌؼ، گلت

 .مالم هبػؿربى-

 :ثب لضي تٌؼ ّ تضکن آهیقی پـمیؼ. ًبُیؼ پبمظ مالم ؿا ًؼاػ

 چـا ؿكتی ّ چـا ثـگيتی؟ -

 .هبًؼگی ثْػ ّ ثـگيتن ثی ػلت ًینتؿكتن اف ىؼت ػؿ -

کَ ػؿ اى  ُـ ػلتی ػاىتَ ثبىؼ، ثَ عْػت هـثْٓ امت، ّلی ثـای چَ ثَ ایٌزب آهؼی؟ کنی -

 .هْهؼیت صنبك هب ؿا تٌِب گؾاىت ّ ؿكت، ػیگـ صن ثبفگيت ًؼاؿػ

اى لضظَ  ثبّؿ کٌیؼ ػؿ هی ػاًن کَ ًجبیؼ هی گؾاىتن ّ هی ؿكتن، اهب. هی ػاًن کَ ایي صن ؿا ًؼاؿم -

 .ىؼٍ ثْػم ّ هؼؿت تَوین گیـی ًؼاىتن کَ ىوب ثَ هي گلتیؼ چَ ثالیی مـ ًنتـى آهؼٍ، ىْکَ

 .ّ ثؼؼ هؼؿت پیؼا کـػی کَ تَوین ثگیـی ّ ثـّی -

 .هي ایي تَوین ؿا ًگـكتن، ثلکَ هبػؿ ّ پؼؿم ثْػ کَ هـا ّاػاؿ ثَ ؿكتي کـػًؼ -

وک اصنبك ثتْاًی ؿاٍ فًؼگی ات ؿا تؼییي کٌی، ّهتی ٌُْف اًوؼؿ ثقؿگ ًيؼٍ ای کَ عْػت ثَ ک -

 ثـای چَ ػّثبُـ آهؼٍ ای؟

چْى كِویؼم کَ اىتجبٍ کـػم ّ اصنبمن ثَ ًنتـى چیقی ًینت کَ ثَ ایي مبػگی ثيْػ آى ؿا ثَ  -

 .ػمت كـاهْىی مپـػ

 .چوؼؿ ػیـ ثَ ایي ًتیزَ ؿمیؼی -

 .متن ػمت عبلی ثـگـػمكؤ ًوی عْا. عیلی ّهت ثْػ کَ ثَ ایي ًتیزَ ؿمیؼٍ ثْػم -

ثـهی اف اهیؼ ػؿ ػیؼگبى ًبُیؼ ػؿعيیؼ، ػلو کَ تب اى لضظَ ػؿ کٌذ ػلو اؿام ثْػ، ػؿ التِبة ىٌیؼى 

 :پبمظ، ثَ تت ّ تبة اكتبػ ّ پـمیؼ

 هٌظْؿت ایي امت کَ ػمت عبلی ثـًگيتی؟ -

چين . کنتَ ثْػى ایي ثبؿ مـ ثلٌؼ کـػ ّ ثَ چِـٍ ای کَ ػؿ ػـُ ایي ػّ هبٍ ثَ اًؼافٍ ػٍ مبل

 :ػزْالًَ ای پبمظ ػاػ ػّعت ّ ثـای ایي کَ ػؾؿ عطبیو ؿا فّػتـ ثغْاُؼ، ثب لضي

ؿكتن، ُیچ ّهت ًوی  ثلَ هبػؿربى، ثب ػمت پـ آهؼٍ ام، ىبیؼ ؿكتٌن ثی صکوت ًجْػ چْى اگـ ًوی -

 .كِویؼین کَ ػؿ اًزب اهیؼی ثَ هؼبلزَ پبی ًنتـى امت

. ثْػ، موبرت ثَ عـد ػاػ ًلْؽ ثَ هلجی کَ اًجبىتَ اف ؿن ّ اًؼٍّ ىْؿ ّ ىْم ثـای یبكتي ؿاُی ثـای

 :اكکٌؼ اهیؼ ثـای ؿلجَ ثـ ًباهیؼی ، فثبًو ؿا ثَ لکٌت

ایٌزب ُوَ پقىکبى اف هؼبلزَ اه هطغ اهیؼ . ًَ ًوی تْاًن ثبّؿ کٌن! یؼٌی هوکي امت اهیؼی ثبىؼ -

 .کـػٍ اًؼ

آویٌبى ػاؿم کَ ثب یک  ضٌَ ًيبى ػاػٍ ام ّ صبالهي هؼاؿک پقىکی اه ؿا اًزب ثَ چٌؼ رـاس هت -

 .آّؿػ ػل رـاصی ػیگـ، ًنتـى هؼؿت پبُبیو ؿا ثَ ػمت عْاُؼ

 .عْاُو هی کٌن اگـ هطوئي ًینتی کَ هؼبلزَ ىؼًی امت، ثی عْػ اهیؼّاؿه ًکي -

 هؼاؿک ثَ هي رْاة اگـ هطوئي ًجْػم ثـًوی گيتن، ثَ هضِ ایٌکَ ىْؿای پقىکی پل اف ثـؿمی -

ًگـاى ثـعْؿػ ًنتـى ُنتن ّ هی  كؤ. هخجت ػاػًؼ، صتی یک لضظَ ُن ثـای ثـگيت ػؿًگ ًکـػم

ىوب كکـ هی کٌیؼ چَ ػکل الؼولی ًيبى . کٌؼ تـمن صبّـ ًيْػ هـا ثپؾیـػ ّ ثَ صـكِبین گْه

 .عْاُؼ ػاػ

ثَ ایي هی ػاًن  ًنتـى اى هؼؿ ػل ىکنتَ ّ ًباهیؼ امت کَ ثؼیؼ. رْاة ایي مْال امبى ًینت -

ػاًی ثَ اّ ثؼ کـػی ّ ػؿ ثضـاًی  عْػت ُن کَ هی. مبػگی ُب صبّـ ثَ ؿّثَ ؿّ ىؼى ثب تْ ثيْػ

اگـ ثب اّ هی هبًؼی، ىبیؼ تضول ؿًزی کَ هی کيیؼ  .تـیي لضظبت فًؼگی تٌِبیو گؾاىتی ّ ؿكتی

 .امبى تـ ثْػ

 .هي ثَ عطبین اػتـاف هی کٌن ّ آى ؿا هجْل ػاؿم -

ّلی صبال کَ  .بًؼی، هی تْاًنتی حبثت کٌی ٍ ػين ّ اصنبمت ّاهؼی امتآى هْهغ اگـ هی ه -

ثـگيت کـػٍ، ػين امت ّ ؿیـ اف  ثـگيتَ ای، ثؼیؼ هی ػاًن ثبّؿ کٌؼ اصنبمی کَ تْ ؿا ّاػاؿ ثَ

 .تـصن ّ ػلنْفی ًبم ػیگـی ثـ آى ًغْاُؼ گؾاىت
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ػليْؿٍ ّ اّطـاة  .ا هی کيیؼًنتـى ثی تبة ّ ثی هـاؿ چين ثَ ػؿ ػاىت ّ اًتظبؿ ثبفگيت اى ػّ ؿ

 :لضظَ یک ثبؿ اف ًیکْ هی پـمیؼ چْى چْثؼمتی فیـ ثـل ثَ ؿّی اػَبثو كيبؿ هی آّؿػ ُـ چٌؼ

 چی ىؼ پل؟ چـا ًوی آیٌؼ؟ -

 .ٍجـ کي ًنتـى ربى، االى هی آیٌؼ -

ٍؼای صـکت چْثؼمتی ؿّی فهیي، . ػؿ یک رب ًوی تْاًنت ثبینتؼ. ًنتـى ثی ٍجـ ّ ًبآؿام ثْػ

 .َبة هتيٌذ ًیکْ ؿا هتيٌذ تـ هی کـػاػ

ثبالعـٍ ٓبهت ًیبّؿػ ّ ثَ ٓـف ػؿ ؿكب، هجل اف ایٌکَ ًیکْ ثتْاًؼ رلْی ؿكتٌو ؿا ثگیـػ، ّاؿػ ایْاى ىؼ ّ 

 .اف اًزب چين ثَ ػؿ صیبٓ ػّعت

ثْػ، ثـای یک لضظَ  ثَ هضِ تْهق ًگبٍ اّ ثَ ؿّی ٍْؿت آىٌبیی کَ ػؿ هیبى ػّ لٌگَ ی ػؿ اینتبػٍ

 .ًوطَ هتْهق مبعت اف صـکت ثبفاینتبػ ّ ثِت ّ صیـت ًگبُو ؿا ػ ؿُوبى هلجو

آٍ کْتبُی ؿا کَ اف هیبى لجبى ًنتـى ثیـّى رنت، ثَ ؿیـ اف عْػه، کنی ًيٌیؼ، اهب اّ اعـیي 

 :رولَ مِـاة ؿا ىٌیؼ کَ هی گلت

  .اگـ كـٍت ثؼُیؼ حبثت عْاُن کـػ کَ اصنبمن ػين امت ّ ًَ تـصن -

هی ًِبػ ّ هی  ُـ کل هی آهؼ، هؼم ثَ ؿّیو. ربػٍ ی فًؼگی فیـ پب اكتبػٍ ثْػ ػل ًنتـى ّمٔ

تـیي لضظبت فًؼگی ػين ؿا  آى کنی کَ هی عْامت ثب اّ مغي ػين ثگْیؼ، ػؿ ثضـاًی. گؾىت

 .اى هـػ ؿا ثَ ایٌزب کيبًؼٍ عؼا هی ػاًنت چَ اصنبمی ػّثبؿٍ. رْاة کـػٍ ثْػ 

 .ثیـّى اهؼ ّ تْاًنت ػکل الؼول ًيبى ثؼُؼهؼتی ْٓل کيیؼ تب اف ثِت ّ صیـت 

كؤ ایي ثْػ کَ  آًچَ کَ هی ػاًنت. اّ اف مغٌبًی کَ ثیي آًِب ؿػ ّ ثؼا ىؼٍ چیقی ًوی ػاًنت

اف ایي تؼزت کـػٍ ثْػ کَ چـا هبػؿه . ثـّػ مِـاة ثَ اًزب اهؼٍ تب ػّثبؿٍ پب ثَ ؿّی ػلو ثگؾاؿػ ّ

آى پیوبى ىکي ًوی آّؿػ ّ آى ْٓؿ آؿام ؿّثَ ؿّیو ثَ مـ  ُوبى ثالیی ؿا کَ مـ مِیل آّؿػٍ،

 .مغٌبًو ػاؿػ اینتبػٍ ّ گْه ثَ

 :ٍؼای هبػؿه ؿا ىٌیؼ کَ هی گلت

 .ًنتـى صـكت ؿا ثبّؿ ًغْاُؼ کـػ -

 :ٓبهت ًیبّؿػ ّ ثی اعتیبؿ كـیبػ کيیؼ

چطْؿ ؿّیت ىؼ . ؿا ثقًی الجتَ کَ ثبّؿ ًوی کٌن چطْؿ ثَ عْػت اربفٍ ػاػی کَ ثـگـػی ّ ایي صـكِب -

کؼام . هضجت ًنجت ثَ هي مغي ثگْیی مـت ؿا ثلٌؼ کٌی ثَ هبػؿ ّ عْاُـم ثٌگـی ّ اف ػين ّ

مبلن ػؿ کٌبؿت ؿاٍ هی ؿكتن چَ صبال کَ ثب چْثؼمتی  ػين، کؼام هضجت، چَ آى هْهغ کَ ثب پبی

 ی کَ ثب ػلت یکی ًینتپل مؼی ًکي ثب فثبً. ػؿّؽ ّ ؿیب چیقی اف تْ ًؼیؼم رق. ؿّثـّیت اینتبػم

اف ایي کَ ایي چْثؼمتی  اف ایٌزب ثـّ، هجل. ثـای احجبت هضجتی کَ ًؼاؿی، هبػؿ ّ عْاُـم ؿا ثلـیجی

 ثَ ُوبى رب کَ ؿكتَ ثْػین لؼٌتی ؿا کَ ّثبل گـػًن امت صْالَ مـت کٌن، ثـگـػ

ؿا ػاىت الکي ىؼٍ فثبًو ثـای ثیبى اًچَ کَ هَؼ ثیبى اى . مِـاة ثِِت فػٍ ّ هجِْت ًگبُو کـػ

 .ثْػ

ؿكتٌو ثب  چيوبى ػنلی ؿًگ ًنتـى هخل ُویيَ ًگبٍ ؿا ثَ ػًجبل هی کيیؼ ّ ػؿ ػُْ ؿاٍ

ؿا فیـ ثـلو هی ػیؼ، ػؿ  ایي اّلیي ثبؿ ثْػ کَ چْثؼمتی. چْثؼمتی اتو ثَ ربى مِـاة هی فػ

 .صـکت ًؼاىت اعـیي ػیؼاؿىبى اّ ٌُْف ػؿ ثنتـ ثیوبؿی ثْػ ّ هؼؿت

 :مِـاة ؿا ػؿًگبُو عْاًؼ ّ پـمیؼ ًنتـى اصنبك

چـا اًزب اینتبػٍ  تْ! ّهتی کَ ؿكتی ػیگـ صن ثبفگيت ًؼاىتی! ًکٌؼ یبػت ؿكتَ کَ ػلیل ىؼٍ ام -

ثالیی کَ مـ مِیل آّؿػی، ثَ مـ اّ  چـا ُوبى! ای هبهبى ّ اى ْٓؿ ثب هضجت ثب اّ ٍضجت هی کٌی

ـػ ػلن ؿا ىکتَ ّ صبال ثب ثی ىـهی ثـگيتَ تب ایي ه. ىکنت ًوی آّؿی؟ هگـ ًَ ایٌکَ مِیل پبین ؿا

 .ثْػ ًؼای پـ ٌٓیي ّرؼاى عْػ ؿا علَ کٌؼ ّ ػّثبؿٍ ثـگؼػ ثَ ُوبًزبیی کَ ؿكتَ ثب ػلزْیی اف هي

 :ثب ػمتبى لـفاى چْثؼمتی ؿا ػؿ هيت كيـػ ّ ثلٌؼتـ كـیبػ کيیؼ

 .ثـّ ػیگـ ثـًگـػ. هگـ ًيٌیؼی چی گلتن -

ؿاّی ثَ  ػؿ اى لضظَ ثَ ُیچ ّرَ ًغْاُؼ تْاًنت ًنتـى ؿا مِـاة ثَ عْثی هی ػاًنت کَ

. ؿْت اّ ػاهي عْاُؼ فػ ىٌیؼى صـكِبیو کٌؼ ّ اگـ ثغْاُؼ موبرت ثَ عـد ثؼُؼ، ثـ اتو عين ّ

 :ّ گلت ثب ػؿهبًؼگی ًگبٍ التوبك آهیق عْػ ؿا ثَ ًبُیؼ ػّعت
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 .ثِتـ امت ىوب رـیبى ؿا ثَ ًنتـى ثگْییؼ -

ثـای احجبت ّكبػاؿی  ىکی ًؼاىت کَ ػؿ اى لضظَ ُیچ ػلیلی. ت یبك تکبى ػاػًبُیؼ مـ ؿا ثَ ػالک

 .ّی ًغْاُؼ ىؼ مِـاة، ًنتـى ؿا هبًغ ًغْاُؼ کـػ ّ صبّـ ثَ گلتگْی ثب

 :ػؿ کٌبؿ اّ اینتبػ ّ گلت. ًـگل اف پلَ ُب ثبال ؿكت

چٌؼ ُلتَ پیو هؼاؿک  .ثبّؿ کي مِـاة تْ ؿا كـاهْه ًکـػٍ ّ ثَ ػًجبل ؿاُی ثـای هؼبلزَ ات ثْػٍ -

كـمتبػم ّ صبال اهؼٍ تب هژػٍ ثؼُؼ کَ كؤ ثب  پقىکی الفم ؿا ثَ ػؿعْامت عْػ اّ تْمٔ مویـا ثـایو

 .ؿا ثَ ػمت عْاُی آّؿػ یک ػول رـاصی ػیگـ هؼؿت پبیت

روالت اهیؼّاکٌٌؼٍ ًـگل ُیچ اصنبمی ؿا ػؿ ًنتـى ثـًیبًگیغت ىبًَ ُب ؿا ثب ثی اػتٌبیی ثبال 

 :گلت اكکٌؼ ّ

مبل امت کَ  ًقػیک یک. عیبل هی کٌؼ ػاؿػ ثچَ گْل هی فًؼ. چَ صـكِبی هنغـٍ ّ ثی ؿثطی -

ایي اػػب ثـگيتَ کَ هی تْاًؼ فًؼٍ  صبال اّ ثب. ایي پب هـػٍ ّ چیقی ًوبًؼٍ امتغْاًِبیو ُن ثپْمؼ

ثَ ؿّیو ثجٌؼ  ػؿ ؿا. ثی رِت ثَ عْػت اهیؼ ثؼٍ ًَ ثَ هي ًَ. ثَ صـكِبیو گْه ًکي هبهبى. اه کٌؼ

 .ُوبى ثالیی کَ تْ مـ مِیل آّؿػی، هي ثَ مـه عْاُن آّؿػ ّ ثیب تْ، ّ گـًَ

 :ًـگنجب عين ّ ؿْت ًنتـى ؿا ًبػیؼٍ گـكت ّ گلت

اعـ چَ ػلیلی ػاؿػ کَ ثی رِت ایي ُوَ ؿاٍ ؿا ثیبیؼ تب ثیِْػٍ ثَ تْ اهیؼ . ثَ صـكو اػتوبػ کي -

 .ثؼُؼ

ػمت هـػی ثگؾاؿم  صبّـ ًینتن ػمت ػؿ. یو پیو هي ؿًگی ًؼاؿػاگـ ُن ؿامت ثگْیؼ، ػیگـ صٌب -

ثلکَ عبًْاػٍ اه ُن ػیگـ صبلی اف هب  کَ ػؿ ّهت ًیبف تٌِبین گؾاىت ّ ؿكت ّ ًَ تٌِب عْػىـيبل

هْهغ کَ هب ػاؽ هـگ پؼؿ ؿا ثَ ػل ػاىتین ّ ىی ّ ؿّف اىک هی  اى. ثَ هي ًگبٍ کي هبهبى. ًپـمیؼًؼ

هي ًوی  ؿه ثَ كکـ ػلزْیی اف هب ًجْػًؼ؟ اگـ تْ هی تْاًی كـاهْىکبؿ ثبىی،پؼؿ ّ هبػ ؿیغتین، چـا

 .تْاًن اى ؿّفُب ؿ ثب اى ُوَ مغتی ّ ؿًذ كـاهْه کٌن

ثبفگيتَ ثْػ کَ  مِـاة هی ػاًنت کَ ؿام کـػى ػل مـکو ًنتـى امبى ًینت، اهب اّ ثَ ایي هَؼ

عيًْت اهیق ؿا ثب ثـثبؿی تضول  ؼ ّّ ػکل الؼول ُبی تٌ. ػؿ هوبثل مـمغتی، مـمغت ًيبى ػُؼ

 .کٌؼ

ؿّ . ثَ ُویي رِت عين ّ ؿْجو ؿا ًبػیؼٍ گـكت، چٌؼ هؼهی ثَ رلْ ثـػاىت ّ ًقػیک ایْاى اینتبػ

 :ثَ ًنتـى کـػ ّ گلت

 .پؼؿ ّ هبػؿم ًوی ػاًنتٌؼ چَ اتلبهی ثـای اهبی ٍجْؿی اكتبػٍ، ّ گـًَ -

 :ًنتـى صـكو ؿا هطغ کـػ ّ كـیبػ فػٍ گلت

لگؼپـاًی کـػی ّ ؿكتی،  ـ ُن هی ػاًنتٌؼ، ًوی آهؼًؼ، ّهتی تْ ثَ اى مبػگی ثَ اصنبك هياگ -

ثبىٌؼ، هجال اهتضبًت ؿا پل ػاػٍ ای، ػیگـ کبكی  چَ ػلیلی ػاىت کَ اًِب ُوبى ؿكتبؿ ؿا ثب هب ًؼاىتَ

ُیچ ایي ػیؼاؿ . کٌی یک ثبؿ ػیگـ ثَ تْ كـٍت اهتضبى ؿا ثؼُن امت، ثی عْػ مؼی ًکي ّاػاؿم

 ...هي فًؼٍ ًوی کٌؼ، ثَ ؿیـ اف ًلـت، اف ایٌزب ثـّ ّ ػیگـ ًیب، ّ گـًَ اصنبمی ؿا ػؿ

 :چْثؼمتی ؿا ثَ فهیي اكکٌؼ ّ ػّثبؿٍ كـیبػ کيیؼ

 .ّ گـًَ صتی ثب ایي چْثؼمتی ُن صبّـ ًینتن ػیگـ هؼهی ثـػاؿم -

 :اة کـػ ّ گلتًبُیؼ ؿّ ثَ مِـ. ًـگل مـامیوَ عْػ ؿا ثَ اّ ؿمبًؼ ّ ػؿ اؿْىو گـكت 

ایي مبػگی ُب  چطْؿ ثَ كکـت ؿمیؼ کَ ثَ. ثیو اف ثبػج ؿًزو ًنتـى ًيْ. ثَ عبًَ ات ثـگـػ -

ایي ػعتـ ثب ُوَ ّرْػ ّ ثب ُوَ  .هی تْاًؼ ثؾؿ ثی هِـی ؿا کَ ػؿ ػلو کبىتَ ای ؿیيَ کي کٌی

چٌؼ کلوَ کيتی، پل چطْؿ اًتظبؿ ػاؿی ثب  اصنبك تْ ؿا هی عْامت، ّلی تْ ُن اصنبمو ؿا

 ثَ ػمت ثیبّؿی؟ هضجت اهیق ّ اهیؼّاؿکٌٌؼٍ ػلو ؿا

 .ثی تْرَ ثَ مغٌبى ًبُیؼ کْىیؼ تب ٍؼای عْػ ؿا ثَ گْه ًنتـى ثـمبًؼ

ًَ ثَ عْػت ظلن کي  .آًچَ کَ ثَ تْ گلتن یک ّػؼٍ ّػیؼ ًینت. هي ػّمتت ػاؿم ًنتـى، ثبّؿ کي -

 .ثیبیی ثب هيكؤ کبكی امت . پبی تْ هؼبلزَ ىؼًی امت. ًَ ثَ هي

اًتظبؿ ىٌیؼى ایي  چَ ىجِبیی کَ ػؿ. اهب اى ؿا اة ًکـػ. آثيبؿ ػیؼگبى ًنتـى مٌگ ػلو ؿا ىکنت

 .کـػٍ ثب صنبؿت ىبُؼ عيکنبلی آى ثْػ رولَ اف فثبى ًبهقػ رلبکبؿه، ثبؽ آؿفُّبیو ؿا اثیبؿی

 فصل سی و هفتن
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ػاىتَ  ػمت ؿا ثَ ؿّی ػُبى اصنبك عْػ ًِبػٍ ثْػ تب هجبػا فثبى ثگيبیؼ ّ عْامتَ ای ًنتـى

آى ثَ یبػ ثیبّؿػ کَ پبمظ  ثب تکَ ُبی ىکنتَ ی ؿـّؿ هلجو ؿا عـاه هی ػاػ تب ثب مْفه فعن.ثبىؼ

 .هِـ ّ هضجت، ثی هِـی ّ ثی هضجتی ثْػٍ امت

ثبفّیو ؿاگـكت ّ  ًـگل فیـ. اّ ثـًیبًگیغتمِـاة ُیچ اصنبمی ؿا ثَ ؿیـ اف عين ّ ؿْت ػؿ  ػیؼى

مِـاة اهیؼ ثنتَ ثْػ ّ ًْیؼ آهؼى اّ، ًْیؼ  کوک کـػ تب ثَ ػاعل مبعتوبى ثبفگـػػ، ًبُیؼ ثَ هـارؼت

 .ّگـًَ ثَ ایي مبػگی ُب صبّـ ثَ گؾىت ّ اؿوبُ ًوی ىؼ ثبفگيت مالهتی ًنتـى ؿا هی ػاػ،

هبثل تؼییـ ثْػ ّ ًَ  ًَ چیقی. ًیکْ ؿا ثَ گـیَ اكکٌؼ اهیؼی کَ ػؿ ًگبٍ ًبُیؼ ثَ چين هی عْؿػ، ًب

آّؿػًؼ، صوو ثْػ، اهب ثالئی کَ مـ  اهیؼی ثَ ثِجْػ فًؼگی ىبى ػاىت، ثالئی کَ مـ مِیل

 مِـاة هی آهؼ چی؟ آیب آى ُن صن اّ ثْػ؟

 :ًنتـى صبّـ ًيؼ مـ ملـٍ ی ؿؾا ثٌيیٌؼ ّ ػؿ هوبثل اٍـاؿ هبػؿ گلت

 .هی عْاُن امتـاصت کٌن ّ مبػتی تٌِب ثبىن. اٍـاؿ ًکٌیؼ ثی عْػ. گـمٌَ ام ًینت-

اًؼیيَ ثَ  عْػه ًجْػ ثـعالف ؿّفُب ّ ىجِبی هجل کَ تاله هی کـػ تب هـقه ؿا عبلی اف ػمت

مـػت اف ؿّی تلغی ُب ّ  گؾىتَ مبفػ، ػؿ آى لضظَ كکـه ثی اعتیبؿ اف کٌتـل عبؿد هی ىؼ، ثَ

 .یبػآّؿی آى پـ اف صنـت ّ آٍ ثْػ بفهی گيت کًَبکبهی ُب گـیق هی فػ ّ ثَ ؿّفُبئی ث

ػؿعتی، هٌقل عْػ ؿا  آعـ ػثیـمتبى ؿا هی گؾؿاًؼ کَ ُونبیَ ی ػیْاؿ ثَ ػیْاؿىبى ػؿ عیبثبى مبل

 .كـّعت ّ آهبی کبىلی پؼؿ مِـاة آى ؿا عـیؼ

ی رْاًبً ًوی آهؼ چَ هْهغ ثْػ کَ هتْرَ ىؼ پنـ ُونبیَ ی رؼیؼ ثـای پبکنبفی کْچَ اف یبػه

ی آى ُب ّؿّػىبى ثَ آى  ثب تِؼیؼ ثَ عبلی کـػى ثبػ ػّچـعَ. کَ گْىَ ی چيوی ثَ ًنتـى ػاؿًؼ

ثْػ ّ ثب رْاًبى ػّچـعَ مْاؿی کَ  آى هْهغ مِـاة مبل آعـ ػاًيگبٍ. هضل رلْگیـی هی کٌؼ

پـًؼٍ ثب ّرْػ ایي ًنتـى ثـ ثبل . تب آموبى تلبّت ػاىت کبؿىبى تؼویت ػعتـاى ػثیـمتبًی ثْػ، فهیي

کْچَ هی گؾىت، ًَ اػتٌبئی ثَ آًِبئی کَ ثـ مـ ؿاُو ػاًَ هی پبىیؼًؼ  ی ؿـّؿ هی ًينت ّ اف

 ًَ ثَ تپو ُبی هلت هـػی کَ اف پيت پٌزـٍ ی عبًَ ی ُونبیَ ثب توبم ػين ّ ػاىت ّ

 .اصنبمی کَ ػؿ ّرْػه ثْػ، اّ ؿا ٍؼا هی فػ

آى رْاًبى،  ی تٌؼ ّ عيًْت آهیق مِـاة ثبثَ هْؿػ تْرَ ثْػى ػبػت ػاىت ّ ػکل الؼول ُب ًنتـى

عبًْاػٍ ٍجْؿی ثَ ػیؼى  ثَ ُویي رِت ّهتی ثَ ربی ایي کَ. ثبػج رلت تْرَ اه ًوی ىؼ

عبًَ ی آًِب آهؼًؼ، ًبُیؼ ىـهٌؼٍ ثْػ ّ  ُونبیَ رؼیؼ ثـًّؼ، عبًْاػٍ کبىلی ثب یک مجؼ گُل ثَ

 .ًنتـى صیـت فػٍ

هِـ پنـه ػؿ ػل آى  ًْاػٍ ثبف ىؼ ّ ؿكؼت عبًن ثـای رب اًؼاعتياف آى ثبة ؿكتي ّ آهؼى ثیي ػّ عب ثؼؼ

 .ػعتـ ػؿ تؼـیق اف كـفًؼ عْػ اؿـام هی کـػ

ثَ ایي ؿكت ّ  کَ آؿفّئی ثَ ؿیـ اف ایي ًؼاىت کَ ُـ چَ فّػتـ ػعتـ ثقؿگ عْػ ؿا ػـّك کٌؼ، ًبُیؼ

 .رِیقیَ ثـای اّ پـػاعت آهؼُب اهیؼ ثنتَ ثْػ ّ چْى ًوی عْامت ؿبكلگیـ ىْػ، ثَ تؼاؿک

ٓـین هبػؿ عْػ ػؿ  آؿبف كَل تبثنتبى، میل عْامتگبؿ ثَ عبًَ ی آًِب مـافی ىؼ ّ مِـاة کَ اف ػؿ

ػًجبل كـٍت هٌبمجی هی گيت تب هجل اف  رـیبى هـاؿ هی گـكت، اف تـك ایي کَ هـؽ اف هلل ثپـػ، ثَ

کٌؼ ّ ایي اّ ثْػ کَ ػؿ ًیوَ ىجی کَ آى ؿا ثب ًنتـى هطـس  هطـس کـػى هّْْع ثب عبًْاػٍ ی ٍجْؿی

 هلجی ىؼ، ثب اّلیي كـیبػ امتوؼاػ ًبُیؼ، ثَ کوکيبى ىتبكت ّ هـیِ ؿا ثَ ّصیؼ ػچبؿ صولَ ی

 .ثیوبؿمتبى ؿمبًؼ

اف آهبی  مِـاة تْاًنت ػؿ ػیبػت ُبی عْػ. هنألَ ثبػج تضکین ػّمتی ػّ عبًْاػٍ گـػیؼ ایي

پیچک پـ ىبط ّ ثـگ هضجت . کٌؼ ؾ عْػ تْرَ ًنتـى ؿا رلتٍجْؿی ثب ؿكتبؿ گـم ّ هضجت ُبی ثی ػؿی

 .هلت اّ ًلْؽ ػُؼ ّ آى ؿا اًجبىتَ اف ىبعَ ُبی آى مبفػ ؿا اف ػیْاؿٍ ی هلت عْػ ثگؾؿاًؼ ّ ثَ ػاعل

ؿؿجت صلوَ ی  ػل ؿا اًجبىتَ اف هِـ اّ مبعت ّ ثب هیل ّ. ػين ؿا ثب ُوَ ی ّرْػ پؾیـكت ًنتـى

پیًْؼ، ثب عين ّ ؿْت آى ؿا ثَ ُوـاٍ  کـػ، صلوَ ای کَ ثؼؼ اف گننتي آىًبهقػی ؿا ثَ اًگيت عْػ 

پٌزـٍ ثَ ػاعل ثبؿچَ ی ثبؽ اكکٌؼ ّ ثب عْػ ػِؼ کـػ کَ  ُوَ ی ػين ّ هضجتی کَ ػؿ ػل ػاىت اف

 .ؿا ثبّؿ ًؼاىتَ ثبىؼ ػیگـ ُـگق ُیچ هضجتی

کْچ ثَ  بًَ ی ػؿعتی ّكـّه ع. اف ؿّفُبی مغت ثیوبؿی ّ ّؿىکنتگی گؾىت. ؿا ػّؿ فػ گؾىتَ
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 .چين ثَ ثبؽ ػّعت مپل اف ربثـعبمت ّ اف پيت پٌزـٍ. هٌقل ییالهی ػؿثٌؼ ؿا ثَ یبػ آّؿػ

ثَ ًبگِبى ًبپؼیؼ ىؼ ّ  کَ ثؼؼ اف چٌؼ ؿّف ثبؿًؼگی آى ؿّف ٍجش ثَ ًبگِبى آهؼٍ ثْػ ػؿ ثؼؼ اف ظِـ آكتبثی

ّؿ کبهل ثَ ػّؿ عْػ چـعیؼ ّ ػؿمت یک ػ چـط گـػّى فًؼگی. اثـ میبُی آموبى آثی ؿا تیـٍ مبعت

ػاًَ ُبی ػؿىت اّلیي ثـف فهنتبًی کَ ثَ ؿّی . كبرؼَ ثْػ ثَ ُوبى ًوطَ ای ؿمیؼ کَ آؿبف آى

 فیـ لت فهقهَ کـػ ػؿعت ًينت، ًنتـى

ثـای چَ آهؼٍ ثْػ؟ كؤ  ؿكتٌو ًبگِبًی ثْػ ّ ثبفگيتو ًبگِبًی تـ، اهب اٍالً . ثـف ؿكت ّ ثب ثـف آهؼ ثب

اٍالً هگـ هی ىؼ ػعتـی ؿا ػّمت ػاىت . ثـّػ کَ اصنبك اّ ؿا ػّثبؿٍ فًؼٍ کٌؼ ّ ثگؾاؿػ ثـای ایي

ًَ . امت ّ ػؿ احـ ثیؼاػ فهبى ُویيَ عيوگیي ّ ػَجی امت کَ پبی صـکتو چْثؼمتی فیـ ثـل

 .ػاىتَ ثبىؼ ّ ًَ اصنبمی ؿا ثـاًگیقػ هی تْاًؼ اصنبمی

 :ؿا ىٌیؼ کَ هی پـمیؼ ٍؼای ًـگل

 تی؟گـمٌَ ًین-

 :ثی آى کَ ؿّی ثـگـػاًؼ پبمظ ػاػ

 .ٌُْف ًَ-

 :ثب ثيوبة ؿؾا ّاؿػ اتبم ىؼ ّ گلت

  .ثیب چٌؼ هبىن اف آى ثغْؿ. ؿؾایت ؿا آّؿػم-

 هي کَ گلتن هیل ًؼاؿم، ثـای چَ ثـاین ؿؾا کيیؼی؟-

 .ثـای ایي کَ ػؿمت ًینت کَ ُویيَ صـف، صـف تْ ثبىؼ-

  .هي ؿّف مغتی ؿا گؾؿاًؼٍ ام ّ صٍْلَ ی رـ ّ ثضج ؿا ًؼاؿم-

ثـای هبهبى ُن ؿّف  اهـّف. ُن عیبل رـ ّ ثضج ثب تْ ؿا ًؼاؿم ّ كؤ هی عْاُن کَ گـمٌَ ًوبًی هي-

 .مغتی ثْػ ّلی ثب ثـػثبؿی ػاؿػ آى ؿا تضول هی کٌؼ

گـچَ اهـّف ٍجش ىبُؼ لجـیق . کبه هي ُن هی تْاًنتن هخل اّ ٍجْؿ ّ ثـػثبؿ ثبىن، اهب ًینتن-

 .ىؼى کبمَ ی ٍجـه ثْػم

ىت ّ ؿّف اف عْػ هی پـمؼ کَ آیب هوکي امت . تْ کَ هی ػاًی هبهبى چَ ؿًذ ؿا تضول هی کٌؼ-

 .اهیؼی ثبىؼ

ثيوبة . ػیگـ ًوی عْاُن ػؿ هْؿػ مِـاة صـكی ثيٌْم. الثؼ ثَ هْل تْ كِویؼٍ کَ اهیؼی ُنت-

 .ؿؾا ؿا ثـػاؿ ّ ثـّ

 ٌْف اموی ؿا ًیبّؿػٍ ام، چـا ثی عْػ هَبً هجل اف رٌبیت هی کٌی؟هي کَ ُ-

 .ثب ػّ پِلْ ٍضجت کـػى ًوی تْاًی ثَ ُؼف ثـمی-

هٌِن هخل . ػّ ُلتَ پیو ّهتی اف هؼؿمَ ثـهی گيتن، مویـا ؿا ػیؼم. پل ثگؾاؿ ّاّش ٍضجت کٌن-

 .تْ اّل صبّـ ًيؼم ثَ صـكو گْه کٌن

 عْة پل چـا گْه کـػی؟-

ّ فاؿی ّاػاؿ ثَ اینتبػًن کـػ ّ ػؿ رْاة مْال هي ػؿ هْؿػ ثی هِـی ثـاػؿه هنن عْؿػ کَ ثب اىک -

 .اّ ُن هخل تْ ؿّفُبی مغتی ؿا گؾؿاًؼٍ

ػیگـ ثـای هي هِن ًینت کَ مِـاة چَ اصنبمی ػامتَ ّ ػاؿػ، هِن اصنبك عْػ هي امت کَ -

 .ػبػتو ػاػم عبهْه ثبىؼ

 .جـیت کبكی امتثـای ؿّىي کـػى آى كؤ ىؼلَ ی یک ک-

 :ًنتـى لجغٌؼ تلغی ثَ لت آّؿػ ّ گلت

 هگـ هوکي امت؟! ثَ ُویي مبػگی-

 آعـ هگـ ػلت ًوی عْاُؼ چْى گؾىتَ هبػؿ ثَ ؿاٍ ؿكتي ثيْی؟-

 .اگـ هـاؿ ثبىؼ مِـاة ػؿ ایي هیبى ًويی ػاىتَ ثبىؼ، تـریش هی ػُن چالم ثوبًن-

 .لذ کٌی، ػاؿی ثَ عْػت لذ هی کٌی لزجبفی ؿا کٌبؿ ثگؾاؿ ، ثیيتـ اف ایي کَ ثَ اّ-

 .عْاُو هی کٌن ثـّ ّ تٌِبین ثگؾاؿ-

 :ًـگل موبرت کـػ ّ گلت

 .تب ّهتی ثَ تْ حبثت ًکٌن کَ اىتجبٍ هی کٌی، اف ایٌزب تکبى ًوی عْؿم. ًَ، ًوی ؿّم-

عْػت ؿا ! ًجْػٍ ایي ؿا کَ مِـاة ثی هِـ ّ ّكب ّ ػِؼ ىکي. چیقی ؿا هی عْاُی حبثت کٌی چَ-
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هْبّتی ًنجت ثَ ایي هـػ ػاىتی؟  ی هي ثگؾاؿ، اگـ آى ثالئی کَ مـ هي آهؼ مـ تْ هی آهؼ، چَرب

چْى ىوب هـا ػّمت ػاؿیؼ . عْثی امتلبػٍ کـػٍ اّ ثـای ًلْؽ ػؿ هلت تْ ّ هبهبى اف صـثَ ی

کٌیؼ مِـاة ػبهل هؼبلزَ ی پبی هي امت ّ اگـ هي اّ ؿا اف عْػ  اصنبمبتی ىؼٍ ایؼ ّ گوبى هی

 .ػوـ چالم ثوبًن ًن ثبیؼ یکثؼا

اّ آهؼٍ تب ػوؼت کٌؼ ّ تْ ؿا ثـای ػول رـاصی ثب عْػ ثَ لٌؼى . عْة هگـ ؿیـ اف ایي امت ًنتـى ربى-

 ثِتـ اف ایي چَ هی عْاُی؟. ثجـػ

  :ٍؼایو ؿا ثب عين ػؿآهیغت ّ كـیبػفًبى گلت

ػلیل یک ػوـ  كؤ ثَ ایي صـكن ؿا ًوی كِوی؟ هي ًوی تْاًن ثی آى کَ اصنبمن ا هضک ثقًن، چـا-

ػل هي کبؿّاًنـا ًینت کَ  .ُوـاٍ فًؼگی هـػی ثيْم کَ ؿاُی ثـای هؼبلزَ ی پبین پیؼا کـػٍ

كؤ ثَ هؼبلزَ ی . ؿاُو ؿا ثکيؼ ثـّػ ُـّهت مِـاة عْامت ػؿ آى هٌقل کٌؼ ّ ُـّهت ًغْامت

مَ ػول هجلی ثی  هوکي امت آى ػول رـاصی ُن هخل آى ثَ ایي ُن كکـ کي کَ. پبین كکـ ًکي

مِـاة ثب یک فى چالم چینت ّ تکلیق هي ثب هـػی کَ هـا ثب پبی مبلن  آى ّهت تکلیق. ًتیزَ ثبىؼ

 .صبال ثـّ ّ ثگؾاؿ ثب ػؿػی کَ ػاؿم تٌِب ثوبًن. ًَ ثب پبی ػلیل هی عْاُؼ

 :موبرت کـػ ّ گلت. ًـگل صبّـ ًيؼ کْتبٍ ثیبیؼ

 .مِـاة اگـ هطوئي ًجْػ، ثـًوی گيت-

 .ثلٌؼىْ ثـّ ًبُبؿت ؿا ثغْؿ. ـ کبكی امت، تکـاؿه ًکيػیگ-

 .تب تْ ًغْؿی ، هي ًوی عْؿم-

. هيکالتی کَ اهـّف ثب آى ػمت ثَ گـیجبى ثْػم، ًیـّین ؿا تضلیل ثـػٍ ّ ًیبف ثَ امتـاصت ػاؿم-

 .عْاُو هی کٌن تٌِبین ثگؾاؿ

ؿا ثَ ؿّی عْػ  ًنتـى آى ؿّف ػؿ اتبم. چبؿٍ ای ثَ ؿیـ اف ایي ًؼیؼ کَ ػمت اف موبرت ثـػاؿػ ًـگل

ثَ ػمت كـاهْىی مپـػٍ ثْػ ّ هی  تيٌگی، گـمٌگی ّ ًیبفُبی ػیگـ ؿا. ثنت ّ اف آى ثیـّى ًیبهؼ

 .عْامت تٌِب ثبىؼ

ؿا تیق  ـچَ گْه ُبُ. کَ ىؼ ٍؼای ػوْیو ؿا ىٌیؼ کَ ػاىت ثب ًبُیؼ اصْالپـمی هی کـػ ؿـّة

اّ ؿا عجـ کـػٍ کَ ثَ ایي رب  هؼلْم ًجْػ هبػؿه.کـػ، اف ٍؼای گلت ّ گْ ّ پچ پچ ُبیيبى چیقی ًيٌیؼ

 .ػاىتَ امت ثیبیؼ، یب مِـاة ػؿ آهؼى صویؼ ثَ آى عبًَ ًوو

 :هْهغ کيیؼى ؿؾا ًیکْ ػاعل اتبم ىؼ ّ ثب لضي گـم ّ پـ هضجتی گلت

 .ىبم هِوبى ػاؿین. ی امتثلٌؼ ىْ ًنتـى ربى، عْاة کبك-

 :ػیؼگبى ؿا اف ُن گيْػ ّ ثْمَ ی گـم ثـاػؿ ؿا ثب ثْمَ ای پبمظ ػاػ ّ پـمیؼ

 ػوْ صویؼ چَ کبؿ ػاؿػ؟-

 .ثگؾاؿ کوکت کٌن کَ ثلٌؼ ىْی. آهؼٍ مـی ثَ هب ثقًؼ ّ صبلوبى ؿا ثپـمؼ-

ػؿ . مبثن ؿا ثبفًیبكت ًيبٓثؼؼ اف هـگ پؼؿ ػیگـ ًیکْ آى ىْؿ ّ . ىبًَ ی ثـاػؿ تکیَ ػاػ ّ ثـعبمت ثَ

تَوین گـكت اگـ ػوْ صویؼ فثبى ثَ . فػ ًگبٍ اّ ّ ًـگل، چْى ًگبٍ ًنتـى ؿن ثی پؼؿی كـیبػ هی

اهب صویؼ چْى ُویيَ ثب هضجت ػعتـ . ثبفگـػػ ّ ػیگـ عبؿد ًيْػ هالهت اّ ثگيبیؼ، ثَ ُوبى اتبم

 .ػؿ آؿْه كيـػ ثب گـهی صبلو ؿا پـمیؼ ثـاػؿ عْػ ؿا

ثَ عْؿػى ىبم  ثی آى کَ هیل ثَ ؿؾا ػاىتَ ثبىؼ،. یچ کل اىبؿٍ ای ثَ هبرـای آى ؿّف ًکـػُ ػیگـ

ػؿ فًؼگی عبلی اف . ؿا فیـ ًظـ ػاىت ًیکْ ثـِ کـػٍ ثْػ ّ ثب کٌزکبّی فیـ چيوی صـکبت اّ. پـػاعت

زبى ثْػ ّ ػل ًیکْ اف آى هی مْعت کَ اّ ػیگـ ًَ ػًجبل ُی ُیزبى ًنتـى آى ؿّف تلٌگـی عْؿػٍ ثْػ ّ

 .ػؿ فًؼگی عْػ ًَ ثَ ػًجبل تضْلی

 :صویؼ ثب تؼزت پـمیؼ. ًیکْ ٓبهت ًیبّؿػ ّ ثَ گـیَ اكتبػ

 چـا گـیَ هی کٌی ًیکْ ربى؟-

 :رـأت ثیبى ػلت گـیَ ؿا ًیبكت ّ ًبچبؿ پبمظ ػاػ

 .ىوب ؿا کَ ػیؼم یبػ ثبثب اكتبػم-

ًـگل ًیق کَ ػل  .ثْػ، اىک ثَ چين آّؿػ کَ اف ثؼؼ اف ظِـ آى ؿّف هٌتظـ ثِبًَ ای ثـای گـیَ ًنتـى

مـهَ ی چين مبعت ّ ػیؼگبى ؿا  ًبُیؼ ًبهـاػی ّ ًبکبهی ؿا. پُـی ػاىت ثَ ُوـاُو گـینت

 .ثبفگـػاًؼ ثـُن كيـػ تب اىک ؿا ثَ مـچيوَ ی اٍلی آى
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 :صویؼ ؿّ ثَ اّ کـػ ّ گلت

 .هبىیي ػّؿی ثقًینفى ػاػاه ثچَ ُب ػلتٌگ ُنتٌؼ، ثلٌؼ ىْیؼ ثـّین مـ پل تزـیو ثب -

 :ًبُیؼ ؿّ ثَ ثچَ ُب کـػ ّ گلت

 هبیلیؼ ثب ػوْربى ثـّیؼ مـ پل تزـیو ػّؿی ثقًیؼ؟-

 :صویؼ اف ربثـعبمت ّ گلت. ُیچ کؼام توبیلی ًيبى ًؼاػًؼ

 .پل ثِتـ امت هي ثـّم-

 : ًـگل اف پٌزـٍ ثَ ثیـّى ًگبٍ کـػ ّ گلت

 .ثـف عیلی تٌؼ ىؼٍ ، هْاظت ثبىیؼ ػوْ ربى-

 :ًنتـى فیـ لت فهقهَ کـػ

 .هي اف ثـف هتٌلـم-

 :صویؼ اف رب ثـعبمت ّ گلت

 .فهیي ٌُْف گـم امت ّ چٌؼ ؿّف پی ػؿ پی ثبؿاى ثبؿیؼٍ پل ُـچَ هؼؿ ُن تٌؼ ثیبیؼ، آة هی ىْػ-

 :ًبُیؼ ثـای ثؼؿهَ اه پب ثَ ایْاى ًِبػ ّ گلت

 .ثب ّرْػ ایي اصتیبٓ کٌیؼ-

اٍالً كکـ ًوی کٌن کَ توبیلی ثَ ػول . َ ایي فّػی ُب کْتبٍ ثیبیؼثؼیؼ ثَ ًظـ هی ؿمؼ کَ ًنتـى ث-

 .رـاصی ػاىتَ ثبىؼ

كؼالً ثِتـ . ثٌؼػ آى هؼؿ ًباهیؼ کَ ثَ ػمت عْػ ُوَ ی ؿّفًَ ُبی اهیؼ ؿا هی. ػعتـ ًباهیؼ امت ایي-

 .ؼىبیؼ ثبالعـٍ كـری ثبى. كـاُن کٌؼ امت ثگؾاؿین مِـاة کبؿ عْػ ؿا ثکٌؼ ّ هوؼهبت ملـ ؿا

 .كؼالً عؼاصبكع. ًظـ هي ُن ُویي امت ّ هؼاؿکی ؿا کَ ػاػٍ ایؼ ثَ ػمتو عْاُن ؿمبًؼ-

 

 فصل سی و هشتن

 

تللي كغـی، آًچَ ؿا  ثؼؼ اف. کَ عبؿد اف گْػ هـاؿ ػاىت ّ اف هبرـای تَبػف کبهالً ثی آالع ثْػ ُوبیْى

صتی یک لضظَ ُن كـٍت ؿا اف ػمت ًؼاػ ّ  مپل. بًؼکَ اف هبػؿ عْػ ىٌیؼٍ ثْػ ثَ آالع ًَیـ ؿم

ًَیـ ًیق ثب ُوبى مـػت ثَ آًزب ؿمیؼ ّ ثَ کوک ُن . ؿكت ثب صؼاکخـ مـػت هوکي ثَ هٌقل ؿّْاى

 .ثیوبؿمتبى هٌتول کـػًؼ مِیل ؿا ثَ

چَ ثـ  ًَیـ ثَ ػؿمتی ًوی ػاًنت. ثؼًی مطضی ثْػ، اهب ىکنتگی پب ًیبف ثَ گچ ػاىت رـاصت

ىٌیؼ، صؼك هی فػ کَ  كؤ اف مغٌبًی کَ رنتَ گـیغتَ اف ؿّْاى ّ یگبًَ هی. آهؼٍمـ پنـه 

. صتی یک لضظَ ُن اف گـینتي ثبف ًوی اینتبػ یگبًَ. عبًْاػٍ ی ٍجْؿی ایي ثال ؿا ثَ مـ اّ آّؿػٍ اًؼ

ثْػ ّ اف عؼا هی عْامت کَ اّ ُن هی تْاًنت ثب گـینتي  هلت ًَیـ اف ًبلَ ُبی مِیل ؿیو

 آًِب ثَ. گؾىتَ ػوـثَ ی ؿّفىوبؿ ػوـىبى كؤ ثَ ؿّی ػؿػ ّ ؿًذ ػّؿ فػٍ ثْػ ػؿ مبل. بثؼتنکیي ی

ثب عْػ اًؼیيیؼ، . کـػًؼ اهیؼ ػهیؼى ػّثبؿٍ آكتبة فًؼگی ، ؿّفُبی میبٍ اثـی ؿا ثَ مغتی تضول هی

ثَ ؿیـ اف ثب ّرْػ ایي چبؿٍ ای . پیؼاعْاُؼ کـػ ّهتی گُلی ثلِوؼ چَ ثالئی مـ مِیل آهؼٍ، چَ صبلی

 :ثَ ُویي رِت عطبة ثَ ُوبیْى گلت. ّ ػعتـُب ؿا عجـ کٌؼ ایي ًؼاىت کَ ثَ ٓـیوی گُلی

كؤ مؼی کي ْٓؿی عجـ ؿا ثَ آًِب . اگـ هوکي امت فصوت عجـ کي گُلی ّ مْػاثَ ؿا عْػت ثکو-

 .ثؼُی کَ ىْکَ ًيًْؼ

 .ُـْٓؿ ثگْین ىْکَ عْاٌُؼ ىؼ-

تگی پبی تـاًَ ثیـّى ًیبهؼٍ، چطْؿ هی تْاًؼ ایي ّـثَ ؿا ثیچبؿٍ مْػاثَ کَ ٌُْف اف ىْک ىکن-

 .تضول کٌؼ

ؿّْاى . ػلگیـ ثْػ گیذ ّ کالكَ چْى ؿّفُبی گؾىتَ اف پٌِبى کبؿی عبًْاػٍ ی ُونـه اف آًِب ُوبیْى

کـػ ّ آى ؿا ّظیلَ ی مْػاثَ ػاًنت کَ  ػؿ رْاة مْال اّ ثـای ػاًنتي ػلت ایي صبػحَ مکْت اعتیبؿ

 .ػؿ رـیبى ثگؾاؿػ ُونـ عْػ ؿا

گُلی ثَ هضِ ىٌیؼى عجـ ّـة ػیؼگی پبی مِیل ػؿ رلْی ثبؽ ػؿثٌؼ، ُـ ػّ ػمت ؿا ثب ُن ثَ مـ 

 :کْكت ّ كـیبػ کيیؼ
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 .عؼا هی ػاًؼ چَ ثَ مـ پنـ ًبفًیٌن آّؿػٍ اًؼ. ثبالعـٍ آًِب اًتوبم عْػىبى ؿا گـكتٌؼ-

مْػاثَ پـمتبؿی اف تـاًَ ؿا اف یبػ ثـػ ّ ثی تْرَ ثَ ثی آالػی ُوبیْى اف آى ؿاف، ثلٌؼتـ اف هبػؿ كـیبػ 

 :فًبى گلت

 .ای ثی اًَبف ُب ، ثـاػؿم ؿا کيتیؼ-

 :ُوبیْى ثب تؼزت پـمیؼ

 رـیبى چینت؟ چَ کنی عیبل کيتي مِیل ؿا ػاؿػ؟-

 يتَ ثبىٌؼ؟مْػاثَ ثگْ چَ ثالئی مـه آّؿػًؼ، ًکٌؼ اّ ؿا ک-

 ثـای چَ ثبیؼ اّ ؿا ثکيٌؼ، هگـ اّ چَ کبؿ کـػٍ؟-

كـٍت  اف پٌِبى کبؿی عْػ ىـهٌؼٍ ثْػ، اهب ػؿ آى لضظَ ًَ كـٍت تّْیش ؿا ػاىت ّ ًَ مْػاثَ

 :ثَ ُوبیْى کـػ ّ گلت ثَ ُویي رِت ؿّ. تب ّهتی مِیل ؿا ًوی ػیؼ آؿام ًوی گـكت. ػؾؿعْاُی ؿا

 .ٌی، ثگْ چَ اتلبهی ثـای اّ اكتبػٍثَ ربی ایي کَ هـتت مْال ک-

 .پبیو ّـة ػیؼٍ. چیق هِوی ًینت-

  .ثبیؼ فّػتـ ثَ ثیوبؿمتبى ثـّین. ػزلَ کي هبهبى. ًَ ثبّؿ ًوی کٌن-

کَ ُـ ػّ  تـاًَ ؿا ثَ ؿهْبى مپـػًؼ ، ثب ُوبى لجبك عبًَ مْاؿ هبىیي ىؼًؼ ّ ػؿ صبلی مـامیوَ

ؿّْاى ثَ فصوت هی . هـاؿ ثْػ یگبًَ ثـای اػتـاف ثی .ثَ ىؼت هی گـینتٌؼ، ثَ ثیوبؿمتبى ؿكتٌؼ

 .کْىیؼ تب اّ ؿا ػػْت ثَ آؿاهو کٌؼ

 :گُلی ّ مْػاثَ اف ػیؼى آى ػّ ػؿ آًزب هتضیـ ىؼًؼ ّ پـمیؼًؼ

 ىوب ایٌزب چَ کبؿ هی کٌیؼ، چَ کنی عجـتبى کـػٍ ؟-

 :ؿّْاى ثَ یگبًَ هزبل پبمظ ًؼاػ ّ گلت

 .بعتین مِیل ؿا رلْی ثبؽ پیؼا کـػٍ ّ ثَ هٌقل هب آّؿػٍ ثْػهـػ ثیگبًَ ای کَ اّ ؿا ًوی ىٌ-

 :گُلی اف ًَیـ پـمیؼ

 تْ ثگْ چَ ثالئی مـ پنـهبى آّؿػٍ اًؼ؟-

 :ًَیـ ثب ثبٌٓی ًبآؿام ػؿ ظبُـ مؼی ػؿ آؿام کـػى ُونـ ّ ػعتـ عْػ ػاىت ّ گلت

 .كـػا آى ؿا گچ ثگیـًؼ كؤ هچ پبیو ػؿ احـ ّـثَ ىکنتَ ّ هـاؿ امت. ًگـاى ًيْ. چیق هِوی ًینت-

 :گلُی كـیبػ کيیؼ

 !ّای ًکٌؼ اّ ُن هخل ًنتـى چالم ثيْػ-

ػکتـ ػکل گـكتَ ّ هطوئي امت کَ ىکنتگی آى ػوین ًینت ّ ثب گچ هبثل رجـاى . ًَ ًوی ىْػ-

 .امت

 كکـ هی کٌی ایي ثال ؿا آًِب ثَ مـه آّؿػٍ اًؼ؟-

 .ىکی ًینت کَ کبؿ ُوبى ُب ثْػٍ-

 :وت ُبی پبًنوبى ىؼٍ ٍْؿت ّ ثؼى مِیل اكکٌؼ ّ گلتگُلی ًظـی ثَ هن

 عؼای هي ثجیي چَ ثَ ؿّفه آّؿػٍ اًؼ، آعـ آًِب اف کزب ثبعجـ ىؼٍ ثْػًؼ کَ رـیبى چینت؟-

ًکٌیؼ ّ ثگؾاؿیؼ الاهل  كؼالً ایٌزب مـ ّ ٍؼا. عْػ اّ ثـای ؿاصتی ّرؼاى ایي ؿًذ ؿا ثَ ربى عـیؼٍ ىبیؼ-

 .ْاثؼثب آهپْل هنکي مبػتی ؿاصت ثغ

اتبم عبؿد ىؼ ّ ػؿ  ثَ ػًجبل ُوبیْى کَ ٌُْف ایي هبرـا ثـایو ػؿ پـػٍ ی اثِبم هـاؿ ػاىت اف مْػاثَ

 :گلت ؿاُـّی ثیوبؿمتبى ػؿ کٌبؿ ُونـه اینتبػ ّ عطبة ثَ اّ

هبػؿ . عْػم ًجْػ هی ػاًن کَ ًجبیؼ چیقی ؿا اف تْ پٌِبى کٌن ، ّلی ػمت. ػاًن کَ اىتجبٍ کـػم هی-

 .ِیل اٍـاؿ ػاىتٌؼ کَ ایي رـیبى پٌِبى ثوبًؼپؼؿم ّ م

ًینتن ّ ثبیؼ ػمت  ػؿ هْهغ ًیبف ؿـیجَ. اف ًظـ آًِب ػؿ هیبى عبًْاػٍ ی ىوب كؤ هي ؿـیجَ ثْػم یؼٌی-

امت، هي اًزبم ثؼُن، اهب ػؿ ّاهغ  ثَ میٌَ ػؿ عؼهتيبى ثبىن ّ کبؿُبئی ؿا کَ ّظیلَ ی مِیل

گـچَ هي اف آًِب تْهغ ًؼاؿم، اف فى عْػم تْهغ ػاؿم کَ ػؿ  .ػؿمت هخل ؿـیجَ ُب ثب هي ؿكتبؿ هی ىْػ

 .صـهتن ؿا صلع کٌؼ ّ ػؿ هوبثل آًِب ثبینتؼ ایي گًَْ هْاؿػ

ّف هب آگبُی ّ هی ؿ تْ اف صبل ّ. مِیل ؿّصیَ ی عْػ ؿا ثبعتَ. یک هْؿػ امتخٌبء ثْػ، ثبّؿ کي ایي-

 .ػاًی کَ ایي هبرـا ثبػج ىؼ کَ فًؼگی هبى فیـّ ؿّ ىْػ

 .تْ کَ ٌُْف تّْیضی ػؿ هْؿػ آى ًؼاػٍ ای! کؼام هبرـا-
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 :رـیبى تَبػف اف آؿبف تب ثَ آى ؿّف پـػاعت ّ مپل گلت مْػاثَ ثَ ىـس

ًبآؿاهو، ُن  ىهي پیوبى ىکي ًجْػ ّ ثب ُوَ ی اصنبمی کَ ٌُْف ثَ یگبًَ ػاىت، ّرؼا ثـاػؿ-

 .اصنبك اّ ؿا فًزیـ کـػٍ ثْػ ّ ُن عْامتَ ُبیو ؿا

ثیوبؿمتبى ُبی تِـاى  پيت اىتجبٍ، اگـ اف ُوبى ؿّف اّل هـا ػؿ رـیبى هی گؾاىتیؼ، ُوَ ی اىتجبٍ-

صتی اگـ الفم . ىؼى ؿاف، آىکبؿه هی کـػم ّ ىویـاى ؿا فیـ پب هی گؾاىتن ّ ثَ ربی تـك اف آىکبؿ

کيْؿ هی ثـػم ّ ًوی گؾاىتن کبؿ ثَ ایٌزب ثکيؼ، ثَ ایي تـتیت ُن  هؼبلزَ ثَ عبؿد اف ثْػ اّ ؿا ثـای

ثغيی ُبی  هؼبلزَ ی ایي ػعتـ ثیيتـ ثْػ ّ ُن ُقیٌَ اه اف عـیؼ هنغـٍ ی آى ثبؽ ّ صبتن اهیؼ ثَ

ـ تَوین گیـی ؿا ًؼاىتیؼ ّ ثَ ُ ىوب ُوَ ػمت پبچَ ىؼٍ ثْػیؼ ّ هؼؿت. ثی ػلیل تْ ّ هبػؿت کوتـ

عـیؼ آى ثبؽ چَ ػؿػی اف ایي ػعتـ ؿا . چٌگ هی اًؼاعتیؼ ؿینوبى ثبؿیکی ثـای ًزبت عْػ اف آى هغوََ

 آًِب ػاؿ ّ ًؼاؿىبى ؿا ثَ. ثؼثغتی ؿا گـكت؟ ًتیزَ اه ُویي امت کَ هی ثیٌی ػّا کـػ ّ رلْی کؼام

صتی . ی ؿّػه اهیؼ مالهتی ایي ػعتـ ثبعتٌؼ ّ پبی لٌگو عبؿی امت کَ ىت ّ ؿّف ثَ چيويبى

ًبهيبى هی کـػ، ثبف ُن رجـاى آًچَ کَ  اگـ ثـاػؿت ثبؽ ؿا ُن ثَ آًِب پل هی ػاػ ّ مٌؼ آى ؿا ُن ثَ

هی ػاًؼ اهـّف چَ اتلبهی اكتبػٍ کَ آًِب پی ثَ ؿاف مِیل ثـػٍ ّ  عؼا. اف آى عبًْاػٍ گـكتَ ثْػ ًوی ىؼ

 .مـه آّؿػٍ اًؼ ایي ثال ؿا

آى هبرـا ثبعجـ ىؼٍ  لی ّ ًَیـ ثی آى کَ اف آگبُی یگبًَ ّ هبػؿه افاًتِبی ؿاُـّی ثیوبؿمتبى گُ ػؿ

 .تؼـیق هی کـػًؼ ثبىٌؼ، ػاىتٌؼ اف آؿبف تب پبیبى آى ؿا ثـای ؿّْاى

كِویؼ کَ  ٍؼای ًبلَ اه کَ ثـعبمت،. ػؿ کٌبؿ ثنتـ مِیل ًينتَ ثْػ ّ چين ثَ اّ ػاىت یگبًَ

کـػ ثَ تؼؿیذ هلِْم ىؼًؼ ّ  کَ فیـ لت تکـاؿ هیکلوبت ًبهلِْهی . اّ کن کن ػاؿػ ثیؼاؿ هی ىْػ

 :ٍؼایو ثَ گْه ؿمیؼ کَ هی گلت

التوبك هی کٌؼ کَ  ثب ًگبٍ. ًنتـى ثَ ؿّی فهیي یظ فػٍ اكتبػٍ ّ ػمت ّ پب هی فًؼ. ػاؿػ هی آیؼ ثـف-

 .آهبی مـاثی امت، هي ًبهـػم، ًبهـػ صن ثب. ثبینتن ّ کوکو کٌن، اهب هي رـأت اینتبػى ؿا ًؼاؿم

هي ٌُْف یگبًَ ؿا ػّمت . پبی ًنتـى، پبین ىکنت هبػؿ ًنتـى ػؿ هوبثل ىکنتي. لؼٌت ثَ هي

چيوِب ؿا ثنتَ ام تب هزجْؿ ًجبىن . ام ػين ثـاین هوٌْع امت ّلی ثب گٌبُی کَ کـػٍ. ػاؿم

  .عطبکبؿم ّ گٌبُن ثغيیؼًی ًینت هي. ًگبُو کٌن

 :ـ ًلنِبیو، عبٓـٍ ُب ؿا فًؼٍ کٌؼ ّ گلتیگبًَ مـ ؿا ًقػیک تـ ثـػ ّ کْىیؼ تب ثب ثْی ػط

ایي تْ ًینتی کَ عطبکبؿی، ثلکَ هي ثبیؼ ػؾؿ گٌبُن ؿا اف تْ . چيوِبیت ؿا ًجٌؼ، ثَ هي ًگبٍ کي-

 .ثغْاُن

گيْػ، تَْیـ تبؿ  ػیؼگبى ؿا کَ. ٍؼا اف کزب هی آهؼ، ٍؼائی کَ هخل ُویيَ گـم ّ ًْافىگـ امت ایي

 :آهیغت یگبًَ ىکل گـكت ّ ًبلَ ی ػلو اف ػؿػ پب ثب ػؿػ ػل، ػؿُن

 .ثـای چَ آهؼی؟ هي ثَ تْ ثؼ کـػم ّ اف ؿّیت ىـهٌؼٍ ام! تْ ایٌزبیی یگبًَ-

ثـػکل ایي هي ُنتن کَ اف ؿّیت ىـهٌؼٍ ام ّ ثبػج ىؼم کَ آًِب آفاؿت ثؼٌُؼ ّ ایي ثال ؿا ثَ مـت -

 .ثیبّؿًؼ

 :غی ثَ لت آّؿػ ّ گلتلجغٌؼ تل

ثالئی کَ . ًینت عْػ کـػٍ ؿا تؼثیـ. تْ ػؿ ایي هیبى گٌبُی ًؼاؿی. صـف ُبی ػزیجی هی فًی چَ-

 .چَ اىتجبُی ىؼٍ ام آعـ تْ ًوی ػاًی کَ هي مبل گؾىتَ هـتکت. مـم آهؼ، صون ثْػ

 .چـا هی ػاًن-

 !اف کزب هی ػاًی؟-

ؿا ػّثبؿٍ اف اّ ؿّ گـػاى کٌؼ، چبؿٍ ای ثَ ؿیـ اف اػتـاف  ثب ّرْػ ایي کَ هی تـمیؼ اػتـاف گٌبٍ، مِیل

 .ًؼاىت

 :ٍؼایو ػؿ هیبى ُن ُن گـیَ ثَ فصوت ىٌیؼٍ هی ىؼ

پیوبى ؿا اف یبػ ثـػٍ  تْ ػِؼ ّ. کي اٍالً ًوی ػاًنتن کَ ثب کٌزکبّی ام ثَ تْ ٍؼهَ عْاُن فػ ثبّؿ-

ّهتی کَ . ّرْػم ؿا ًبػیؼٍ هی گـكتیػیؼاؿُبیوبى  ثْػی، کْچکتـیي اػتٌبئی ثَ هي ًؼاىتی ّ ػؿ

ػیؼم ّ كِویؼم کَ اّ ّ مْػاثَ ربى ثَ ثِبًَ ی ػّعت لجبك ثَ هلکی کَ  هبػؿت ؿا ػؿ هوبثل آى ثبؽ

کيق آى  ای ؿكت ّ آهؼ هی کٌٌؼ، صؼك فػم کَ ثبیؼ کبمَ ای فیـ ًین کبمَ ثبىؼ کَ ىبیؼ عـیؼٍ

هٌِن پبؿچَ ای ثغـم ّ ثَ ثِبًَ ی  كکـ اكتبػم کَآى ّهت ثَ ایي . کلیؼ صل هؼوبی تـییـ ؿكتبؿت ثبىؼ



 
www.98ia.com کمند مهر 

  .ػّعت آى، ثَ آًزب ثـّم

 :ػؿػ پب هزبل ًؼاػ کَ مِیل چْى تـهَ اف رب ثپـػ، كؤ ػؿ ربی عْػ ًین عیق ىؼ ّ ثب تؼزت پـمیؼ

 تْ ثَ آًزب ؿكتَ ثْػی، چَ هْهغ؟-

 :ـػاعت ّ ػؿ پبیبى گلتػؿ صبلی کَ مـ ثَ فیـ ػاىت ثَ ىـس هبرـای ثـعْؿػ ثب ًبُیؼ ّ ًنتـى پ

ثَ عْػم لؼٌت  ّهتی كِویؼم کَ رـیبى چَ ثْػٍ، ٍؼثبؿ. ًوی ػاًنتن کَ ػاؿم چَ کبؿ هی کٌن هي

 .كـمتبػم ّ التوبميبى کـػم کَ ػؿ ایي هْؿػ چیقی ثَ تْ ًگْیٌؼ

 .ثَ هْل عْػىبى ػول کـػًؼ ّ چیقی ثَ هي ًگلتٌؼ-

ػين ّ هضجتی  هـا ثَ آى عبًَ کيبًؼ ػين ثْػ، اصنبمی کَ. ػُْ ایي ثال ؿا ثَ مـت آّؿػًؼ ػؿ-

تالكی ایي ػول، تـکن کٌی، اف تْ  ثب ّرْػ ایي، اگـ ثَ. کَ ُویيَ ػؿ هلجن ىؼلَ اه كـّفاى امت

 .عْػ عْاُن ػاًنت ىکٍْ ای ًغْاُن ػاىت ّ چٌیي هزبفاتی ؿا صن

ػیگـ . اكتبػ م ثبیؼ هیچَ تْ ثَ آًزب هی ؿكتی ّ چَ ًوی ؿكتی، ایي اتلب. هی کٌی یگبًَ اىتجبٍ-

ؿكتن تب اػتـاف ثَ گٌبٍ، ثبؿ مٌگیي آى ؿا  اهـّف ثب ػقم رقم ثَ آًزب.تضول آى عیوَ ىت ثبفی ؿا ًؼاىتن

ًنتـى اٍالً . هزبفاتی ؿا کَ آًِب ثـاین تؼییي هی کٌٌؼ، ثَ ربى ثغـم اف ؿّی ػلن ثـػاؿم ّ عالً ىْم ّ

تکـاؿ کـػ ّ ثؼؼ اف آى  ى صـف ُبین آى ؿا ػیٌبً ثـای هبػؿهثؼؼ اف ىٌیؼ. ای ثَ هالهبت ثب تْ ًکـػ اىبؿٍ

عْاُـُبین ؿا ثَ مـ، ٍْؿت ّ ثؼًن پـتبة کـػ ّ ثب  فى چْى پلٌگ تیـ عْؿػٍ ُوَ ی تضلَ ُبی هبػؿ ّ

هي آى ّـثَ ُب ؿا ثَ ربى عـیؼم ّ ػکل الؼولی . هيِؼ، پبین ىکنت پـتبة ُبّى مٌگی مْؿبت

ىؼٍ  ْم، ؿُب اف کبثْك آى ىت ثـكی ّ كيبؿ ثبؿ گٌبُی کَ هـتکتهی عْامتن ؿُب ى .ًيبى ًؼاػم

مؼی ػؿ کيتي آى  هْهؼی کَ آى ّـثَ ُب ثبػج آؿاهو ّرؼاًن ىؼ، اصنبمی کَ ثَ ػوؼ. ثْػم

ؿا هی عْامتن، تْ ؿا ثب ُوَ ی ّرْػ ّ ثب  ػؿ آى لضظَ كؤ تْ. ػاىتن، ثَ یک ثبؿٍ ّرْػم ؿا كـا گـكت

 .ُوَ ی اصنبك، هـا ثجغو یگبًَ

هضجتی ػلن ؿا ىکنتی،  ّرْػ ایي کَ تْ هـا ثیگبًَ ػاًنتی، ؿافت ؿا اف هي پٌِبى مبعتی ّ ثب ثی ثب-

 .ػِؼ ثنتَ ّكبػاؿ هبًؼم ثب کوٌؼ هِـ ّ هضجتن ىکنتگی ُبی آى ؿا ثٌؼ فػم ّ ثَ

 :ی کَ یگبًَ ثَ اًگيت ػاىت، فًزیـ ىؼ ّ ثب تؼزت پـمیؼًگبٍ مِیل ثَ ؿّی صلوَ ا

 !تْ ٌُْف ایي صلوَ ؿا ثَ اًگيت ػاؿی؟-

 :ػؿمت هبًٌؼ ؿّفُبی عْه هجل اف آى صبػحَ لت ُب ّ ػیؼگبًو ُـ ػّ ثب ُن عٌؼیؼ ّ گلت

 .ٌُْف ّ ُویيَ-

 فصل سی و نهن

 

کبىلی ؿا ػیؼ کَ  هجیل آىٌبی آهبیػؿ هْهغ ثؼؿهَ ی ثـاػؿ ىُْـ عْػ، کوی ػّؿتـ اف عبًَ اتْ ًبُیؼ

ثْػ کَ یک ثبؿ ثب موبرت ّ  ایي ُوبى رْاًی. مِـاة ػؿ آى اًتظبؿ عـّد صویؼ ؿا هی کيیؼ

اف عؼا عْامت کَ ایي ثبؿ ُن، ثب ُوبى  .مـمغتی تْاًنتَ ثْػ ػل مـکو ًنتـى ؿا ؿام کٌؼ

 .مـکو اّ ىْػ مـکيی ّ موبرت هْكن ثَ ؿام کـػى ػل

هی  ّؿػ کَ مبل گؾىتَ لجبك ػـّمی ًنتـى ؿا کَ ىت صبػحَ ػاىت مٌگ ػّفی،ثَ یبػ آ ًبگِبى

کـػٍ ثْػ تب ػؿ هؼـُ ػیؼ آى  کـػ ًیوَ کبؿٍ ؿُب مبعتَ ّ پل اف ثؼ ػِؼی مِـاة آى ؿا ػؿ ربئی پٌِبى

 .ًيْػ ػعتـ ثغت ثـگيتَ ّ ثب ػیؼى آى ػاؽ ػلو تبفٍ

لجبك ػّعتَ هی  ا ثَ تبفٍ ػـّمی کَ ػًجبلچٌؼ ثبؿ هْهؼیت هٌبمجی پیو آهؼ تب آى پیـاُي ؿ صتی

ُویيَ تَ هلجو اهیؼ . ثکٌؼ گيت ثَ هیوت عْثی ثلـّىؼ، اهب ُیچ ّهت ػلو ًیبهؼ ایي کبؿ ؿا

 .لجبك پبی ملـٍ ی ػوؼ ثٌيیٌؼ ّؼیلی کْؿمْ هی فػ کَ ىبیؼ یک ؿّف ًنتـى ثب ُویي

 :آُی کيیؼ ّثب عْػ گلت

 .ت پب ثَ ثغت عْػ ًقًؼعؼایب ایي ػعتـ ؿا مـ ػول ثیبّؿ تب پي-

عبؿد کٌؼ ّ پٌِبى اف  گـكت اف ُوبى ىت، ثؼؼ اف ثَ عْاة ؿكتي ثچَ ُب، آى پیـاُي ؿا اف هغلیگبٍ تَوین

 .کبؿىبى ىؼ، ؿبكلگیـ ًيْػ چين آًِب ثَ مٌگ ػّفی آى ثپـػافػ تب اگـ گيبیيی ػؿ

رلْی مبعتوبى  ػ ػؿ اتبماف هـگ ّصیؼ، ثچَ ُب ػؿ یک اتبم هی عْاثیؼًؼ ّ ًبُیؼ ثب ُونـ عْ هجل

 .ًنتـى ّ ًـگل ػاىت ّلی اکٌْى ًیکْ ربی پؼؿ ؿا گـكتَ ثْػ ّ اتبم ػوجی اعتَبً ثَ
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کتبة تبؿیظ . ؿكت عنتگی ؿا ثِبًَ مبعت ّ فّػتـ ثَ ثنتـ. ىت ًنتـى ثی صٍْلَ ّ کذ علن ثْػ آى

اگـ اف تـك ىوبتت هبػؿ ًجْػ، ًبچبؿ  ػؿ ػمت ًیکْ هی لـفیؼ، اف ًْىتَ ُبی آى چیقی ًوی كِویؼ ّ

 .ًوی ىؼ تظبُـ ثَ عْاًؼى آى کٌؼ

 :ًبُیؼ عطبة ثَ ًـگل گلت

هي هوؼاؿی عیبٓی ػوت اكتبػٍ ػاؿم ّ هی عْاُن تب ػیـ . اهيت ًیکْ ؿا پیو ؿا پیو عْػت ثغْاثبى-

 .ّهت ثیؼاؿ ثوبًن

 .ؿ ثوبًن ّ کوکت کٌنچـا ایي هؼؿ عْػ ؿا عنتَ هی کٌی هبهبى؟ الاهل ثگؾاؿ هي ُن ثیؼا-

 .ًَ تْ پیو ًنتـى ثبه ّ ًگؾاؿ تٌِب ثوبًؼ-

 .آعـ ثؼؼ اف ایي ؿّف عنتَ کٌٌؼٍ ّ پـ صبػحَ تْ ُن ًیبف ثَ امتـاصت ػاؿی-

 .ًگـاى ًجبه تب ربئی کَ هؼؿتن اربفٍ ثؼُؼ کبؿ هی کٌن، ًَ ثیو تـ-

ثَ فهیي آة  هضِ ؿمیؼى ثـكی کَ هی ثبؿیؼ ربى ًينتي ؿا ًؼاىت ّ ثَ. اف ًیوَ گؾىتَ ثْػ ىت

ًْؿ ّؼیق چـاؿی کَ ؿّىي  ًبُیؼ ػؿ فیـ. هی ىؼ ّ ػؿ فهیي آة هی ىؼ ّ ػؿ فهیي كـّ هی ؿكت

. ػؿعيبى مٌگ ؿاهی ػّعت ّ ثَ آى مْفى هی فػ کـػٍ ثْػ ثَ ؿّی میٌَ پیـاُي ػـّمی، ػاًَ ُبی

ػ ػیؼ کَ ثَ چْثؼمتی تکیَ ىٌیؼ ؿّی ثـگـػاًؼ، ًنتـى ؿا ػؿ هوبثل عْ ٍؼای ثبف ىؼى ػؿ اتبم ؿا کَ

 :ٍؼایو ؿا ىٌیؼ کَ هی گلت. اینتبػٍ امت ػاػٍ ّ

 ػیـ ّهت امت، چـا ًوی عْاثی؟-

 :ػیگـ ثـای هغلی کـػى لجبمی کَ هی ػّعت ػیـ ىؼٍ ثْػ، ًنتـى ثب تؼزت پـمیؼ

؟ عیلی ػزیت امت، چَ هْهغ آى ؿا ىـّع کـػی کَ صبال ػاؿػ توبم !ػاؿی پیـاُي ػـّمی هی ػّفی-

 !هی ىْػ؟

 :ثَ ًبچبؿ پبمظ ػاػ

 .ػّعت آى مبل گؾىتَ ىـّع ىؼٍ ّ هي ٌُْف ًتْاًنتَ ام توبهو کٌن-

 :ًنتـى ثب ًگبٍ کٌزکبّی ثَ ثـاًؼاف کـػى آى لجبك پـػاعت ّ ثب لضي تـػیؼآهیقی گلت

یب  ًکٌؼ ایي ُوبى پیـاٌُی امت کَ مبل گؾىتَ ثـای هي هی ػّعتی؟ عؼمن ػؿمت امت ثجیٌن-

 .عـٍ تَوین گـكتی آى ؿا توبم کٌی ّ ثلـّىیًَ؟ ثبال

ٌُْف آى هؼؿ كویـ ًيؼٍ این کَ ًبچبؿ ىْم چیقی ؿا کَ هتؼلن . هي ُیچ ّهت عیبل كـّه آى ؿا ًؼاؿم-

 .ثَ یکی اف ثچَ ُبین امت ثلـّىن

 .اگـ عـیؼاؿ ػاىتَ ثبىؼ، آى ؿا ثلـّه، عْػت هی ػاًی کَ ػیگـ ًیبفی ثَ آى ًؼاؿم-

 .ىبیؼ ثَ فّػی ایي پیـاُي ؿا ثَ تي کٌی ّ ثَ ػًجبل ثغتت ثـّی اتلبهبً ثـ ػکل،-

ّ ًَ عیبل پْىیؼى ایي  هي ًَ عیبل ػـّمی ػاؿم. کؼام پب ثَ ػًجبل ثغتن ثـّم تب ثتْاًن ثَ آى ثـمن ثب-

  ُیچ هی ػاًی اگـ آى ؿا ثپْىن. لجبك ؿا

 .ثـّی

مٌگیي ملـ ّ ػول  ػ ّ ایي کبؿ ػولی ثبىؼ، هب اف ػِؼٍ ی ُقیٌَ یایي ؿّیب ثَ صویوت ثپیًْؼ اگـ

هب ثبؽ ؿا هلت . امت کَ تبّاًو ؿا ثپـػافػ ثَ ًظـ هي ایي ثَ ػِؼٍ ی آى ًبهـػ. رـاصی ثـ ًغْاُین آهؼ

 .ثنیبؿی اف هيکالتوبى صل هی ىؼ اف ػمت ػاػین ّ گـًَ ثب كـّه آى

ػّثبؿٍ ثَ  رـأت ػاؿػ. ثبػج اف ػمت ػاػى آى ىؼٍ ثبؽ هبل هبمت، ًَ هبل کنی کَ اىتجبُو ایي-

 .ایي ثبؿ هلن پبیو ؿا هی ىکٌن. هؼم ثَ ایٌزب ثگؾاؿػ

 یؼٌی كکـ هی کٌی اهـّف آى ؿا ًيکنتَ ثبىی؟-

اف آى گؾىتَ ًگـاى ُقیٌَ ی ػول . عؼا کٌؼ ْٓؿی ىکنتَ ثبىؼ کَ ػیگـ ًتْاًؼ اف عبًَ ثیـّى ثیبیؼ-

 .اُؼ آهؼمِـاة اف ػِؼٍ اه ثـعْ. ًجبه

 :ىؼلَ عين ػؿ ػیؼگبى ًنتـى ػؿعيیؼ ّ ثب لضي تٌؼی گلت

 .پبی آى ػِؼىکي ؿا ػؿ ایي هْیَ ثَ هیبى ًکو. صبّـ ًینتن صتی یک ىبُی ُن اف اّ هجْل کٌن-

ثیبّؿی ّ اف  اف یک ٓـف ػلت هی عْاُؼ مالهتی ات ؿا ثَ ػمت. صـف ُبیت مـ ػؿ ًوی آّؿم اف-

ایٌزب ثـگيتَ کَ تْ ؿا ػوؼ کٌؼ ّ  ٓـف ػیگـ صبّـ ثَ ىٌیؼى امن آى کنی کَ كؤ ثَ ایي هَؼ ثَ

 .ثـای هؼبلزَ ثَ لٌؼى ثجـػ، ًینتی

 یؼٌی ایي کبؿ ثؼّى کوک مِـاة ػولی ًینت؟-
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 .تْ کَ هی ػاًی هب آٍ ػؿ ثنبٓ ًؼاؿین-

ػمت ػاػیؼ  َ ػول رـاصی ثی ًتیزَ پبین افىوب ُوَ ی ُنتی تبى ؿا ثَ عبٓـ م. ػاًن هبهبى هی-

ّ صتی اف یبػ ثجـم کَ یک فهبى  ىبیؼ ثؼؼ اف هؼتی ثَ ػلیل ثْػًن ػبػت کٌن. هي تْهؼی اف تْ ًؼاؿم

آى پیـاُي ؿا ثگؾاؿ کٌبؿ ّ ثی عْػ چيوِبیت ؿا ثَ عبٓـ  .ُوٌن هخل ػیگـاى ثب پبی عْػم ؿاٍ هی ؿكتن

 .ىت ثغیـ.آیؼ ّ ًَ ثَ کبؿ عْػت ًَ ثَ کبؿ هي هی .ػّعت آى عنتَ ًکي

 فصل چهلن

 

ًِبػٍ ثْػ  ُبی چين ًنتـى عْاة ؿا پل هی فػًؼ ّ اًؼیيیؼى ثَ صْاػث ؿّفی کَ پيت مـ پلک

ثَ ػیْاؿ اتبم چنجیؼٍ ثْػ ّ  میبُی ىت چْى کٌَ. ُوَ ی اكکبؿ ػیگـ ؿا اف هـقه ثیـّى هی ؿاًؼًؼ

حبًیَ ُب ثَ ؿّی ػوـثَ ی . اف عْػ ًيبى ًوی ػاػ ؿّىٌبئی ؿّف چْى ًبفپـیـ عبى ثـای آهؼى ىتبثی

 .ثَ ُْىیبؿی ىبى ًجْػ مبػت چـت هی فػًؼ ّ اهیؼی

فیـ چيوی  ػؿ ظبُـ آؿام ػؿ ثنتـ علتَ ثْػ ّ صـکتی اف عْػ ًيبى ًوی ػاػ، اهب ػؿ ثبٓي ًـگل

 .ْػػؿ ؿعتغْاة ًبآؿام ث صـکبت ًنتـى ؿا فیـ ًظـ ػاىت کَ ثؼؼ اف ثبفگيت اف اتبم هبػؿىبى

مبعتَ ثْػ ّ  چَ کبؿ هی کـػ؟ اف گٌبٍ هـػی هی گؾىت کَ چْثؼمتی ؿا تکیَ گبٍ فًؼگی اه ثبیؼ

ػمت كـاهْىی هی مپـػ کَ  ُوبى هزبفات ؿا ثـای اّ کبكی هی ػاًنت؟ ؿّفُبی پـصنـتی ؿا ثَ

ثـای كـاهْىی ثبف ُن ػلو ثَ ػًجبل  مْف اىک گًَْ ُبیو ؿا هی مْفاًؼ ّ ثب ُوَ ی تاله

 .ُیچ چبهْی ثـاًی هبثل کيتي ًجْػ هلجی اه هی ػّیؼ؟ اصنبمی کَ ثب اصنبك

ثب ىتبة  ٍؼای گـیَ ی اّ کَ ثـعبمت،. هنکٌی ثَ ؿیـ اف اىک ػؿ آى لضظَ آؿاهو ًوی کـػ ُیچ

 :پـمیؼ ًـگل اف ربثـعبمت، عْػ ؿا ثَ کٌبؿ ثنتـ ّی ؿمبًؼ ّ ثب ًگـاًی

 چی ىؼٍ ًنتـى ربى، چـا گـیَ هی کٌی؟-

 :کـػ ّ ثب ٍؼائی کَ گـیَ آى ؿا ًبهلِْم مبعتَ ثْػ گلت مـ ثلٌؼ

مِـاة هـا تـک  چـا پبین ىکنت ّ ػلیل ىؼم؟ چـا. ایي مْال چـاُبی فیبػی ؿا ثَ ػًجبل ػاؿػ رْاة-

ثَ كـاؿ گؾاىت؟ چـا ثبثب هُـػ ّ هب اف  کـػ ّ ؿكت؟ چـا هـػی کَ ایي ثال ؿا مـم آّؿػ، ًبینتبػ ّ پب

کَ پبین ؿا ىکنتَ پيیوبى ىؼٍ ّ ثـگيتَ ّ ُن هـػی  ا صبال ُن هـػیُنتی مبهٔ ىؼین ّ چـ

ُـ ػّی آًِب ثب تضـیک اصنبمن هی عْاٌُؼ ػول عالكيبى ؿا رجـاى  کَ ػلن ؿا ىکنتَ؟ ثـای چَ

 .ػؾاة ّرؼاى ؿاصت ىًْؼ کٌٌؼ ّ اف

 .آهبی هِبرـ ثَ ػًجبل ؿاصتی ّرؼاى امت، ّلی مِـاة ثَ ایي هَؼ ثـًگيتَ-

 پل ثَ چَ هَؼی ثـگيتَ ّ چـا صبال؟-

ؿّفُبئی کَ ػؿ  ثَ ربی تلٌجبؿ مبعتي.ُیچ ّهت ثـای رجـاى ػیـ ًینت. ًجبیؼ ثَ فهبى ثیٌؼیيی تْ-

صتی اگـ ىؼٍ ثب ىکٌزَ چِـٍ  پیو ػاؿی، ثَ ؿّی ؿّفُبی ثیِْػٍ ػوـ گؾىتَ ّ کيتي آى اصنبك،

 .اػتـاف ثگيب ؿا ثَ ی گلگْى هلجت ؿا ثب میلی گلگْى تـ کي ّ فثبًو

 هٌظْؿت اػتـاف ثَ چینت؟-

ثَ اصنبمی کَ هی ػاًن ٌُْف ًوُـػٍ ّ فًؼٍ امت، كؤ عين ّ کیٌَ ّ ؿـّؿ ىکنتَ ی تْ فثبًو -

 .ؿا ثنتَ

ثب ٍؼای علَ ّ . ًَ صقى ًگبٍ ًنتـى ػؿ تبؿیکی ًوبیبى ثْػ ّ ًَ اىکی کَ گًَْ ُبیو ؿا تَـ مبعتَ ثْػ

 :گـكتَ ای گلت

 .ؼ هی ؿكت، ؿكت ّ صبال کَ ًجبیؼ هی آهؼٍ، آهؼٍآى هْهغ کَ ًجبی-

ػیت تْ ایي امت کَ عْػ ؿا ػمت کن . چـا ًجبیؼ هی آهؼ؟ ُویي کَ ثبفگيتَ، یؼٌی ػّمتت ػاؿم-

 .هی گیـی ّ گوبى هی کٌی ًوی ىْػ ػّمتت ػاىت

 هگـ تَْؿ تْ ؿیـ اف ایي امت؟-

 .َ ی ػیْة هی ثٌؼػاصنبك ّاهؼی ًگبٍ ؿا ثَ ؿّی ُو. الجتَ کَ ؿیـ اف ایي امت-

تْاًی ثب ایي  صتی ؿاٍ ؿكتي ثب پبی چالم ؿا ُن هؼم ُبی هْفّى ّ رلٍْ گـ هی مبفػ؟ تْ ًوی یؼٌی-

آًچَ تْ هی گْیی . ًینت ػؿمت امت کَ ؿّیب ىیـیي امت، ّلی فًؼگی. صـف ُب هـا گْل ثقًی

تلغی ُبی آى ؿا چْى  آیٌؼٍ ؿا هی ىکبكؼ ّ ًگبٍ هي ثَ فًؼگی آى هؼؿ ػوین امت کَ. كؤ ؿؤیبمت
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هي ؿّفُبئی ؿا هزنن هی کٌن . ثَ ربی ؿؤیبُبین هی ًيبًؼ تلغی ُبئی کَ پيت مـ ًِبػٍ این،

 لٌگبى لٌگبى ػؿ کٌبؿ هـػی هؼم ثـهی ػاؿم کَ تَْؿاتو ثب صنـت آهیغتَ ّ پبی کَ ثب ُویي چْثؼمتی

 .فًؼگی اه ػؿمت هبًٌؼ پبی هي لٌگ هی فًؼ

هي . اًؼافی َ ثب ًباهیؼی، ؿاٍ اهیؼ ؿا هی ثٌؼی ّ ثـ مـ ؿاٍ آى مٌگ هیتْ ػؿ ُویي امت ک اىتجبٍ-

ُؼف ػیگـی ػاىت، هؼم پیو ًوی  هطوئٌن کَ مِـاة ػؿ ُـ ػّ صبل ثب تْ عْاُؼ ثْػ اگـ ؿیـ اف ایي

  .ًِبػ

 :ًنتـى آُی کيیؼ ّ گلت

ُوبى . کٌؼ یعْه عیبل هي توبم ىت ؿا ًغْاثیؼٍ ّ ػاؿػ لجبك ػـّمی ام ؿا مٌگ ػّفی ه هبػؿ-

عؼا . ّ آى ؿا فیـ ّ ؿّ کـػ مٌگ ُبئی کَ مبل گؾىتَ، هْهغ ػّعتي آى، ثـ مـ فًؼگی هبى كـّؿیغت

 .عْاٌُؼ آّؿػ هی ػاًؼ ایي ثبؿ آى مٌگ ُب چَ كبرؼَ ای ثَ ثبؿ

 .ىبیؼ ایي ثبؿ لجبك ثغتت ىْػ ّ هبهبى ؿا ثَ آؿفّیو ثـمبًؼ-

وبى اىتجبٍ ؿا تکـاؿ کـػیؼ؟ هگـ هي ؿیـ اف ظلوی کَ ٓجیؼت ػؿ صون ؿّا ػاىتَ گٌبٍ کـػ، ىوب چـا ُ

 ػیگـی ػاىتن؟

ثَ اىکی کَ ػاىت چيوبًو ؿا ىنتيْ هی ػاػ، هزبل كـّ ؿیغتي ؿا ًؼاػ ّ چْثؼمتی ؿا ػؿ پيت 

 :ٍؼای هبػؿه ؿا ىٌیؼ کَ هی گلت. عْػ پٌِبى مبعت

 .ثلـهبئیؼ تْ ؿكؼت عبًن-

مـثلٌؼ کٌؼ ّ  ًوی عْامت. ىؼى ػؿ مبعتوبى ؿا ىٌیؼ ّ ثؼؼ ٍؼای گيْػى ػؿ اتبم ؿاٍؼای ثبف  اّل

پنـه ُـ لضظَ ثَ ؿًگی ػؿ  ثَ فًی ثٌگـػ کَ هی ػاًنت ثب آًِب یکـًگ ًینت ّ ٓجن عْامتَ ی

 .هی آیؼ

ثب ًگبٍ ثَ  ؿكؼت ثَ هضِ ّؿّػ ثَ اتبم. مکْت ّ ثی اػتٌبئی ؿا. ؿا ثـ كـیبػ تـریش ػاػ مکْت

 :ثـای رلت ًظـ ػعتـ عْػ گلت ًبُیؼ. رنتزْی ًنتـى پـػاعت ّ اّ ؿا ػؿ کٌذ اتبم ًينتَ یبكت

 .ًنتـى ربى، عبًن کبىلی ثَ ػیؼًوبى آهؼٍ-

ایي ثـعْؿػ ؿا ػاىت،  ؿكؼت کَ اًتظبؿ. ًبچبؿ مـ ثلٌؼ کـػ ّ ثَ مـػی کلوَ ی مالم ؿا ثـ فثبى ؿاًؼ ثَ

 :اه ؿا ثْمیؼ ّ گلت ؿّی ٍْؿت اّ عن کـػ، گًَْ عن ثَ اثـّ ًیبّؿػ ّ مـ ثَ

 .هخل ُویيَ عْىگل ّ تْ ػل ثـّ. مالم ػقیق ػلن-

 :ًنتـى صـکتی اف عْػ ًيبى ًؼاػ ّ كؤ ثب لضي ًیو ػاؿی گلت

 .اهب چالم-

ػؿ کٌبؿه ًينت ّ ػمتی اف ًْافه ثَ ؿّی گینْاى ٓالئی ؿًگ ػعتـی کَ مبل گؾىتَ ُویي 

 :کَ ػـّمو ىْػ کيیؼ ّ گلتهْهغ چیقی ًوبًؼٍ ثْػ 

 .اگـ ثَ عْػت لذ ًکٌی، ثَ فّػی تْ ُن هی تْاًی چْى گؾىتَ ثب پبی مبلن عـاهبى عـاهبى ؿاٍ ثـّی-

 .ؿؤیبیی کَ ُـگق تضون ًغْاُؼ یبكت.ایي كؤ یک ؿؤیبمت-

  .ػکتـُب اف هؼبلزَ ی پبین هطغ اهیؼ کـػٍ اًؼ

ػؿ کلیٌیک لٌؼى ثَ مِـاة آویٌبى ػاػٍ اًؼ کَ پقىکبى رـاس هتغٌَ .ًَ ػقیق ػلن ایي ْٓؿ ًینت-

 .ایي کبؿ ػولی امت

 مِـاة ىوب ؿا ثَ ایٌزب كـمتبػٍ کَ ایي صـف ُب ؿا ثقًیؼ؟-

پل چـا صلوَ ی . صبال ًْثت هي امت کَ صـف ُبین ؿا ثقًن. اّ عْػه آهؼ ّ صـف ُبیو ؿا فػ-

  !ًبهقػی ؿا ثَ اًگيت ًؼاؿی؟

 .هضجتی ؿا ٌُْف ثَ اًگيت ػاىتَ ثبىن ػلیلی ًؼاىت صلوَ ی ثی هِـ ّ-

 :ؿكؼت اُویتی ثَ ًیيی کَ ػؿ ایي کالم ثْػ ًؼاػ ّ گلت

اّل پبک ّ ثی  ػين مِـاة ثَ تْ، ػؿمت هبًٌؼ ُوبى ؿّفُبی. ثبیؼ ػّثبؿٍ آى ؿا ثَ ػمتت کٌی صبال-

ػًجبل ؿاٍ پبی تْ كکـ هی کـػٍ ّ  ػؿ توبم هؼتی کَ ػؿ لٌؼى ثْػٍ كؤ ثَ هؼبلزَ ی. ؿل ّ ؿو امت

 .چبؿٍ هی گيتَ

 :ایي ثبؿ مـ ثلٌؼ کـػ تب ىـاؿٍ ُبی عين ؿا ػؿ ػیؼگبى عْػ ًوبیبى مبفػ ّ گلت

تْاى ًِبػ؟  چَ ًبهی هی. اصنبمی کَ ثؼؼ اف ػّ مبل ثی هِـی ّ ثی ػبٓلگی، ػّثبؿٍ گل کـػٍ ثَ-

ٍ پيت ػؿعبًَ ی هب اّلیي ثـف ػّثبؿ ثَ هـػی کَ ثب آعـیي ثـف فهنتبًی آة ىؼ ّ ؿكت ّ مبل ثؼؼ ثب
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کَ هی ؿكت ُوَ چیق ؿا توبم ىؼٍ هی ػاًنت ُن عْػ  كـّػ آهؼ، چطْؿ هی ىْػ اػتوبػ کـػ؟ ّهتی

 ًَ ایي کَ آى هْهغ اف ًظـ ىوب هب ػؿمت هبًٌؼ رؾام گـكتَ ُبئی ثْػین کَ هگـ. اّ ّ ُن عبًْاػٍ اه

ًیبف ثَ ػلؼاؿی آى کنی  ـ اف ُوَّهتی پؼؿم هُـػ، ثیيت. ثبیؼ ػؿ ثبؽ هتـّکی اف ػیؼٍ پٌِبى ثوبًین

کَ ثب توبم ّرْػ كـیبػ هی فػم مِـاة کزبئی؟  آى هْهغ. ػاىتن کَ اػػب هی کـػ اف هي رؼائی ًؼاؿػ

ىبیؼ ثغيیؼى عطبیو آمبى ثْػ، ّلی صبال . ىبًَ ام هـاؿ هی گـكت اگـ ػمت اّ ثب هِـثبًی ثَ ؿّی

 .ػیگـ ًَ

 :ثْمَ ی ػیگـی ثـ گًَْ ی ًنتـى فػ ّ گلت. ػ اكقّػؿكؼت ػمت اف تاله ثـًؼاىت ّ ثـ موبرت عْ

هبٍ آیٌؼٍ اف ػکتـ  مِـاة فیبػ كـٍت هبًؼى ؿا ًؼاؿػ ّ اف آى گؾىتَ ثـای. هؼؿ مغت ًجبه ػقیقم ایي-

هي آهؼٍ ام اف تْ ّ هبهبًت اربفٍ ثگیـم کَ  .كـٍت ؿا اف ػمت ًؼٍ. رـاس هبُـی ثـای ػولت ّهت گـكتَ

 .ثیبئین، لجبك میبٍ ؿا اف تٌتبى ػؿ ثیبّؿین ّ هـاؿ ػـّمی ؿا ثگؾاؿین ٌزبثب کبىلی ّ مِـاة ثَ ای

 :لجغٌؼ فیـکبًَ ای ثـ لت آّؿػ ّ گلت

ایي ػلیل فى  ُویي مبػگی، ًَ ؿكؼت عبًن، هي ؿّی پبین هوبؿ ًوی کٌن ّ صبّـ ًینتن كؤ ثَ ثَ-

 .هـػی ثيْم کَ ؿاُی ثـای هؼبلزَ ام پیؼا کـػٍ

 :ًبُیؼ ثيوبة هیٍْ ؿا رلْی ؿكؼت ًِبػ ّ گلت

ىوب اگـ . ًنتـى ػل ىکنتَ امت ّ پیوبى ىکٌی مِـاة ثیيتـ اف ػلیل ىؼى، ػلو ؿا مْفاًؼٍ-

 ربی اّ ثْػیؼ چَ هی کـػیؼ؟

 .اف ىٌیؼى ایي مْال یکَ عْؿػ ّ ثـای پبمظ ثَ آى فثبًو ثَ لکٌت اكتبػ

ربی اّ تَوین  عْػ ؿا ثَ ربی کل ػیگـی ثگؾاؿم ّ ثَ هي ًوی تْاًن. ایي رولَ ؿبكلگیـم کـػی ثب-

 چَ ثبیؼ ثَ اّ ثگْین؟. مِـاة رْاة هی عْاُؼ. ثگیـم

 .… عٌؼٍ اه آهیغتَ ثب تونغـ

کَ ػیگـ  ػّمتی ؿا آى چٌبى گننتٌؼ.. ……. ……مِـاة ثؼ کـػ ّ آًِب اف اّ .…عبًن ؿامت ؿكؼت-

 ربى؟ ي هی ػُی هبهبىیک ّؿم کبؿؾ ثَ ه.. . …ثبیؼ ُن .…ًوی ىْػ ػؿثبؿٍ 

 .الجتَ ػقیقم-

 :ًنتـى کبؿؾ ؿا ثَ ػمت گـكت ّ هلن ؿا ػزْالًَ ثَ ؿّی آى ثَ گـػه ػؿآّؿػ ّ گلت

 .اف هْل هي آى ؿا ثَ اّ ثؼُیؼ. ایي ُن رْاة مِـاة-

 :ؿكؼت هبًؼى ػؿ آًزب ؿا ربیق ًؼاًنت، اف ربثـعبمت ّ یک ثبؿ ػیگـ ثْمَ ای ثـ گًَْ اه فػ ّ گلت

 .ن ػؿ آى کبؿؾ چَ ًْىتَ ای، اهب اگـ رْاثت هخجت ًینت، ثبف ُن كکـ کي ػقیقمًوی ػاً-

 .هي كکـُبین ؿا کـػٍ ام ّ رْاثن ؿا ًْىتَ ام-

 :ًبُیؼ پل اف ثؼؿهَ ی ؿكؼت، ثَ اتبم ثبفگيت ّ ًباهیؼ اف مـمغتی ًنتـى اف اّ پـمیؼ

 ثَ مِـاة چَ رْاثی ػاػی؟-

ػاػم ثب یک  ؤ ثب یک کلوَ ی اؿی یب ًَ ثؼُن ّ تـریشًوی عْامت رْاثو ؿا ثَ مبػگی ّ ك ػلن-

ػـم ىـم ؿا اف مـ ؿّیو  ثیت ىؼـ کَ گْیبی ُوَ ی ؿًزی امت کَ ػؿ ایي یک مبل کيیؼٍ ام،

 .ربؿی مبفم

 ىْی پيیوبى، ثَ ُن تْاًی ثنت کوٌؼ هِـ چٌبى پبؿٍ کي کَ گـ ؿّفی

 :مـامیوَ پـمیؼ .ٍؼای گـیَ ی ًبُیؼ ثبػج ىؼ کَ مـثلٌؼ کٌؼ، ثَ اّ ثٌگـػ

 چـا گـیَ هی کٌی هبهبى ربى؟-

 .آعـ مـمغتی ُن صؼی ػاؿػ.ثـای ایي کَ تْ لگؼ ثَ ثغت عْػت هی فًی-

  فصل چهل و یکن

 

هیکـػ، ثبػج  چـعبًؼى کلیؼ ػؿ هلل ػؿ ثبؽ ّ تاله ثی صبٍل ىغَی ثـای ثبف کـػى اى تاله ٍؼای

ثـ . ُبی ثبالی ایْاى ثبال هیـكت ػاىت اف پلَ رلت تْرَ ًبُیؼ ىؼ کَ تبفٍ اف عـیؼ ثبفگيتَ ثْػ ّ

 :ثلٌؼ ًنتـى ؿا ٍؼا فػ ّ گلت ىتبة عْػ ػؿ ثبال ؿكتي اكقّػ ، ثبٍؼای

 .فّػ ثبه اى کلیؼ ثبؽ ؿا ثَ هي ثؼٍ-

 :ثب ىتبة عْػ ؿا ثَ اّ ؿمبًؼ ّ ُیزبى فػٍ گلت. ًنتـى ػلیل ثْػى ؿا اف یبػ ثـػ 
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 کلیؼ ؿا ثـای چَ هیغْاُی؟. چی ىؼٍ هبهبى ربى-

ثبىؼ، ایي ثبؿ ثب پٌزَ ی  اگـ اى ثبؿ ربى مبلن ثَ ػؿ ثـػٍ. ػاؿػ تاله هیکٌؼ کَ ػؿ ثبؽ ؿا ثبف کٌؼ  مِیل-

 .اًتوبم گلْی اى ًبهـػ ؿا عْاُن كيـػ

 :ثب لضي التوبك اهیقی گلت

 .عْاُو هیکٌن ٍجـ کي تب هٌِن ثیبین-

----------------------------------- ػ ثَ مـػت کلیؼ ؿا اف ػمت اّ هبپیؼ ّ ثب ػزلَ افػمت پیو ثـ ًبُیؼ

ثْػ  اینتبػٍ--------------------------------------------------------------------------------------------------

 .صیـت کـػ

هبرـا ثَ ػمت  ًوو اى ػعتـ ؿا ػؿ ایياًتظبؿ اهؼى ُـ کل ؿا ػاىت ثَ ؿیـ اف اّ، ػؿ ّاهغ  ًبُیؼ

هَؼ ػیؼى اًِب ثَ اًزب اهؼٍ ثْػ،ثَ  ثب ّرْػ ایٌکَ یگبًَ ثَ ػؿعْامت مِیل ثَ. كـاهْىی مپـػٍ ثْػ 

ی عـّد اف عبًَ تب ثَ اى لضظَ پبی صـکت ؿا کٌؼ  هضِ ػیؼى ًبُیؼ تـك ّ ّصيتی کَ اف لضظَ

ًگبٍ ؿا ُـامبى، ثب هيبُؼٍ ی ىـاؿٍ ُبی عين ّ ًگبٍ ؿا ُـامبى ّ  هیکـػ، ثؼًو ؿا لـفاى مبعت

 :هیپـمیؼ اى فى، هَؼ عْػ ؿا اف اهؼى اف یبػ ثـػ ّ ػؿ پبمظ ثَ مّْال ّی کَ ثب تؼزت ػؿ ػیؼگبى

 تْ ایٌزب چکبؿ هیکٌی؟-

 :گلت

 .هـا ثجغيیؼ كکـ ًویکـػم ػؿ هلل ثبىؼ-

 ّ ػؿ ثبؽ چکبؿ ػاؿی؟ثـای چَ ثَ ایٌزب اهؼی -:ًبُیؼ ثَ ٍؼای عْػ ؿًگ عيًْت ػاػ ّ گلت

کَ ػؿ  صـکت چْثؼمتی ًنتـى عجـ اف ًقػیک ىؼى اّؿ ا هیؼاػ، کبه هیتْاًنت هؼؿکی ؿا ٍؼای

اف اًزبم . پـتبة کٌؼ ّ ثگـیقػ ػمت ػاىتجؼّى ُیچ تّْیضی ثَ ػمتيبى ثؼُؼ ّ یب اى ؿا ثَ ػاعل ثبؽ

اىت،ًوبُیؼ یکجبؿ ػیگـ ثب لضي اهبػگی مْال ّ رْاة ؿا ًؼ هبهْؿیتی کَ ثَ ػِؼٍ گـكتَ ُـامبى ثْػ ّ

 :تضکن اهیقی پـمیؼ

 .چطْؿ ىؼ کَ ػّثبؿٍ ثَ ایٌزب اهؼی ،اى ُن ایٌطْؿ ػفػکی؟ فّػثبه رْاة ثؼٍ ، صـف ثقى-

یب ثـ ىؼت اى . عُْؼ کـػ-----عْػه ُن ًویتْاًنت صؼك ثقًؼ رْاثی ؿا کَ عْاُؼ ػاػ عين ًبُیؼ 

 :عْاُؼ اكقّػ ثب ٍؼای لـفاًی گلت

 .اهؼٍ ام یؼى ىوبهي هَؼ ػ-

اگـ هیغْامتی هب ؿا ثجیٌی چـا ػؿ مبعتوبى ؿا ًقػی ّ ثی رِت یک !اى ُن ػفػکی!ثَ هَؼ ػیؼى هب-

 مبػت ثب کلیؼ اى کلٌزـ ؿكتی؟

مبعتوبى ایي ؿاٍ ؿا  اف اىتجبٍ عْػ پيیوبى ثْػ ّ ثَ ػؿمتی ًویؼاًنت چـا ثَ ربی ّؿّػ اف ؿاٍ یگبًَ

هیغْامت ثـای اّلیي ّ اعـیي ثبؿ؛ثبؿی ؿا کَ  یؼ ػلت اى ایي ثْػ کَىب. ثـای ّؿّػ اًتغبة کـػٍ امت 

 .اّ ّ ػؿ اٍل ثَ ایي عبًْاػٍ تؼلن ػاىت ،اف ًقػیک توبىب کٌؼ تب ثَ اى ؿّف ػؿ ظبُـ ثَ اهقػ

 :ثب لضٌی کَ صبکی اف ىـهٌؼگی ثْػ ، گلت

هیغْامت ػّؿی ػؿ  بى ػلنًجبیؼ اف ایي ػؿ هی اهؼم،اهب اف ىوب چَ پٌِ.ثب ىوبمت ،اىتجبٍ کـػم  صن-

 .اهیؼّاؿم هـا ثجغيیؼ .ثبؽ ثقًن کَ اهـّف ثَ ثؼؼ ػیگـ ثَ هب تؼلن ًؼاؿػ

 :ًنتـى ثَ کٌبؿ ػؿ ؿمیؼ،ػؿ کٌبؿ هبػؿ اینتبػ ّ ثب ىٌیؼى ایي رولَ ثب تؼزت پـمیؼ

 هگـ اى ؿا كـّعتَ ایؼ؟!تب اهْف-

ایي عجـ ًْیؼ اى ؿا هیؼاػ کَ ثؼؼ اف ایي ػیگـ ُـگق اى .هؼلْم ًجْػ اف كـّه اى هتبمق امت یب عْىضبل

 . ؿبٍت هؼم ثَ ایي هلک ًغْاُؼ ًِبػ

 :یگبًَ ثؼؼ اف هکج کْتبُی پبمظ ػاػ

 .ثلَ مِیل ثبؽ ؿا كـّعتَ ّ هي مٌؼ اى ؿا ثـایتبى اّؿػٍ ام-

 .رؼیؼ ثؼُیؼ ًَ ثَ هب ػیگـ چـا ثـای هب؟ ثبیؼ اى ؿا ثَ هبلک-

 :ثب ًگبٍ هٌتظـ ػکل الؼول اًِب ىؼ ّ گلت

 .چْى هبلک رؼیؼ ىوب ُنتیؼ-

ًویتْاًنتٌؼ اى ؿا ُْن  ًبُی ّ ًَ ًنتـى ٌُْف هتْرَ ی هٌظْؿ یگبًَ اف ایي رْاة ًيؼٍ ثْػًؼ ّ ًَ

 .وبؿ هیـكتثبؽ هلک اثب ارؼاػی ّصیؼ ثَ ى ایي. اًِب ُن هبلک هؼین ثْػًؼ ّ ُن هبلک رؼیؼ.کٌٌؼ 

یگبًَ اف مکْت ّ اؿاهو اًؼّ امتلبػٍ کـػ ّ مٌؼی ؿا کَ ػؿ ػمت ػاىت ثَ ٓـف ًبُیؼ ػؿاف کـػ ّ 
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 :گلت

 .ثلـهبییؼ ایي ُن مٌؼ اى-

ُـ کؼام هٌتظـ ثْػًؼ اى ػیگـی ػکل الؼول . ُیچ کؼام ػکل الؼولی ثـای گـكتي اى ًيبى ًؼاػًؼ

 .ًيبى ثؼُؼ

 :ًنتـى مکْت ؿا ىکنت ّ پـمیؼ

 گـ مِیل ٌُْف فًؼٍ امت؟ه-

 .ثلَ ثَ لطق عؼاًّؼ ٌُْف فًؼٍ امت-

عْػه رـات ًویکٌؼ ثَ ایٌزب ثیبیؼ،تْ ؿا ثَ ػٌْاى هبٍؼ كـمتبػٍ،اًتظبؿ ػاىتن ثَ .تـمْ، ثی ىِبهت -

 .ػؿک ّاٍل ىؼٍ ثبىؼ

 :ًبُیؼ ػؿ تبئیؼ گلتَ ی اّ اكقّػ

تْ کَ هی . گؾاىت  ف پب ثَ كـاؿ ًویاگـ ػاىت کَ ثؼؼ اف تَبػ. هؼلْم امت کَ ىِبهت ًؼاؿػ  عْة-

 ًوو هبٍؼ اّ ؿا ثبفی هی کٌی؟ گلتی ًقػیک یک مبل امت كـاهْىت ،پل چَ ىؼٍ کَ صبال ػاؿی

 یگبًَ ثَ عْػ رـات ػاػ ّ گلتک

 اعـ پبیو ػؿ گچ امت،چطْؿ هیتْاًؼ ثَ ایٌزب ثیبیؼ؟-

 .ًویيکٌؼ ایي ُن ػؿّؽ ػیگـی کَ ثبّؿ ًویکٌن ،ثب پـتبپ یک ُبّى مٌگی کَ پب-

 .ثبّؿ کٌیؼ ؿاك هیگْین-

 :ًنتـى ثب تـػیؼ پـمیؼ

 یؼٌی هوکي امت هخل هي چالم ثيْػ؟-

 :ثی اعتیبؿ گلت

  عؼا ًکٌؼ-

یؼٌی ایي اًَبف امت  .اى ًبهـػی کَ ُن ثَ تْ ظلن کـػ ّ ُن ثَ هي، چـا ًجبیؼ چالم ىْػ! ًکٌؼ عؼا-

 کَ اّ ثب پبی مبلن هؼم ثـػاؿػ ّ هي ثب چْثؼتی؟

ثگؾاؿیؼ ُن مِیل اؿاهو ّرؼاى . عْاُو هیکٌن عطبیو ؿا ثجغيیؼ. ًؼافٍ کبكی ؿؾاة کيیؼٍثَ ا-

 .عْػ ؿا ػاىتَ ثبىؼ ّ ُن هي امْػگی عبٓـم ؿا

چطْؿ . هؼلْم هیيْػ تْ گٌبٍ ًبهقػ پیوبى ىکٌت ؿا کَ اًطْؿ ؿاصت ػلت ؿا ىکنت ثغيیؼٍ ای -

 تْاًنتی ثَ ایي مبػگی اف عطبیو ثگؾؿی ؟

اف ُوبى لضظَ ای کَ تـکن کـػ اهبػٍ ی . يیؼى مِیل اف هؼؿ ػيون کوک گـكتنهي ثـای ثغ-

 .ثغيیؼى اّ ثْػم

 رْاة ثی هِـی ،ثی هِـی امت، چـا ًوی كِوی؟-

صبال . مبفػ  ام ایي ػلیل ًویيْػ کَ اى ؿا ؿیيَ کي. ػْاهلی هْهتب اصنبك ؿا پل هی فًؼ  گبُی-

كيبؿی کَ صبػحَ تَبػف ثَ ؿّصیَ  مت ػاىتَ ّ كؤػیگـ هي آویٌبى ػاؿم کَ مِیل ُویيَ هـا ػّ

 .کـػٍ ثْػ اه ّاؿػ مبعتَ ،اصنبك ؿا هْهتب ػؿ عْػ علَ

ُوبى چٌؼ ّـثَ  ًکٌؼ ثَ گوبًو ؿمیؼٍ ثبىؼ کَ ثب. کَ علَ ىؼٍ ثْػ، چطْؿ ػّثبؿٍ ربى گـكتَ ّهتی-

ثَ ػعتـی کَ ًبهٌ کـػٍ ًؼاؿػ ّ  ی هبػؿم ّ گچی کَ ثَ ػّؿ پبیو پیچیؼٍ ىؼٍ ػیگـ تؼِؼی ًنجت

هـا "ىبیؼ تْ ثتْاًی كؤ ثب ىٌیؼى یک رولَ ی کْتبٍ  . هلجو ؿا اف ؿل ّ فًزیـ ّرؼاى افاػ مبعتَ

 .ثجغيی، ّلی هي ًویتْاًن گٌبٍ اى هـػ ؿا" ثجو

ىـاؿٍ . اّؿا  هیغْاُن یک ػوـ ثب اصنبمن فًؼگی کٌن، ك چـا ُن عْػم ؿا ػؾاة ثؼُؼ ّ ُن هي-

هي مِیل . فًؼگی ؿا هینْفاًؼ  ّ کیٌَ ُن اصنبمبت ّ ػْآق ًبثْػ هیکٌؼ ّ ُن عـهي ُبی عين

ّ ة ؿاصتی ؿًگ عْى هلت ؿا میبٍ . کیٌَ میبٍ امت ؿًگ. ؿا ثَ عبٓـ عْػم ثغيیؼم ، ًَ ثَ عبؿ اّ

ثبكتن ّ اف اى کوٌؼی مبعتن ثـای ىکبؿ اى کنی کَ هَؼ گـیق اف ثٌؼ هـا  هي گیل هضجتن ؿا. هیکٌؼ

 .ىتػا

ثـای تٌجیَ اى  ربی تْ ثْػم ثَ ربی ایٌکَ اف گینِبی ثبكتن کٌوؼ هِـ ثنبفم، کوٌؼی هینبعتن اگـ-

مِـاة تْ ؿا كـمتبػٍ کَ ایي صـكِب ؿا ثَ  اٍال ًکٌؼ. کنی کَ ًَ هضجت ؿا هیيٌبمؼ ّ ًَ اًنبًیت ؿا

 .هي ثقًی

ؼ هؼهی ثَ رلْ ثـػاىت ّ ثب چٌ. یگبًَ ثی اًکَ ثَ ػاعل ػػْت ىؼٍ ثبمؼ، ػؿ ثبؽ ؿا پيت مـ ثنت
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 :تؼزت پـمیؼ

 !مِـاة ػیگـ کینت ؟ هي اّ ؿا ًویيٌبمن-

 .اّ ًبهقػ كـاؿی هي ات کَ صبال ػّثبؿٍ اهؼٍ ّ اػػبی ّكب ػاؿی ؿا ػاؿػ-

 .الثؼ اّ ُن ػلیل هبًغ کٌٌؼٍ ای ثـای ؿكتي ّ اهؼى عْػ اّؿػٍ-

 اف کزب هیؼاًی کَ هبًغ کٌٌؼٍ امت؟-

 .ثْػ رـات ثـگيت ؿا ًؼاىت چْى اگـ ؿیـ اف ایي-

 .ّهتی کَ ؿكتَ ثْػ، ػیگـ ًجبیؼ ثـهیگيت. ُیچ ثـگيتی ًوی تْاًؼ ؿكتي ؿا تْریَ کٌؼ-

یگبًَ اصنبك کـػ کَ ًنتـى ػاؿػ عْػ ؿا ثَ عبٓـ اصنبمی کَ تظبُـ ثَ ًؼاىتي اى هیکـػ، ىکٌزَ 

 هی کٌؼ، ثب لضي پـ هضجتی گلت

 ؿا ُن تٌجیَ هیکٌی؟كکـ ًویکٌی ثـای تٌجیَ اّ ػاؿی عْػت -

 :ًنتـى ثَ عين اهؼ ّ گلت

عْػم هـثْٓ امت کَ  ثـای چَ ثَ ایٌزب اهؼی ّ چـا كکـ هیکٌی ثبیؼ ثَ تْ تّْیش ثؼُن؟ ایي ثَ اٍال-

تْ ًویتْاًی ثَ کوک ػمتِبی الْػٍ ی اى  .چَ اصنبمی ػاؿم ّ هیغْاُن عْػ ؿا تٌجیَ کٌن ،یب اّ ؿا

ثَ هي كـهبى ثؼُی کَ چَ کنی ؿا ػّمت ػاىتَ ثبىن ّ اف چَ  ًٍبهـػی کَ تْ ؿا ثَ ایٌضب كـمتبػ

  .صـكت ؿا ثقى ّ فّػتـ ثـّ .کنی هتٌلـ ثبىن

 :یگبًَ اف رولَ ای کَ ثَ فثبى اّؿػٍ ثْػ ، پيیوبى ىؼ ّ گلت

تٌِب عْاُو هي اف ىوب ٓلت ثغيو ثـای هـػی امت کَ ؿّی . هـا ثجيیؼ، هَؼ كْْلی ًؼاىتن -

 .ػ ًبالى امتتغت ثیوبؿمتبى اف ػؿ

اؿفّ هیکٌن ُوبى ًبلَ ی ّؼیق ُن ًتْاًؼ اف گلْی اى کنی کَ ثَ هْل تْ ؿّ تغت ثیوبؿمتبى اكتبػٍ ّ -

 . ًبلَ هیکٌؼ، عبؿد ىْػ

 .اگـ اف گٌبُو ًگؾؿیؼ ،ًَ مِیل ؿّی اؿاهو ؿا عْاُؼ ػیؼ ،ًَ هي. ىوب ثبیؼ اّ ؿا ثغيیؼ -

ًگبُت ؿا  ػين اى هـػ ُن. یؼ، چْى ػّمتو ػاؿیثب ُـ مبف اّ عْاُی ؿهَ. تْ هؼلْم امت تکلیق-

هیجیٌی ّ ُیچ تَْیـ ػیگـی ػؿ  ثَ ُـ ٓـف ًگبٍ هیکٌی ، كؤ مِیل ؿا. تنغیـ کـػٍ ّ ُن هلجت ؿا 

 .ثبفًؼٍ ای یب ثـًؼٍ هي ًویؼاًن تْ. هـػهک ػیؼگبًت هٌؼکل ًویيْػ

اصنبك ثـػ کٌی ، ثَ یویي ّهتی کَ . ثـػ ّثبعت فًؼگی ؿا كوق اصنبك اًنبى ثَ ّرْػ هی اّؿػ -

 .ثـًؼٍ ای

یؼٌی اگـ تْ ُن هخل هي ًبچبؿ ًویيؼی لٌگ لٌگبى ّ ثَ کوک چْثؼمتی هؼم ثـػاؿی ، ثبف ُن هی -

 تْاًنتی اصنبك ثـػ کٌی ّ ثـًؼٍ ثبىی؟

یویي اگـ ربی اّ  یگبًَ ًویتْاًنت عْػ ؿا ربی ًنتـى ثگؾاؿػ، ّلی ثَ. ایي مْال امبى ًجْػ  پبمظ

ػلو ثـ ثؼثغتی ّ ثی پٌبُی . کٌؼ تْاًنت هضجت مِیل ؿا ػاىتَ ثبىؼ ّ ًَ اصنبك ثـػثْػ، ًَ هی

 .امیـ ثبػ ثی ؿصن مـًْىت ىؼٍ ثْػ، مْعت ػعتـی کَ ػؿ یک اى عْىجغتی اه چْى پـ کبُی

لجغٌؼ تلغی ثَ لت اّؿػ ّ . ًنتـى اف تـػیؼ یگبًَ ػؿ پبمظ ، اف اًچَ کَ ػؿ هلت اّ هیگؾىت اگبٍ ىؼ

 :گلت

ػلن ثـایت  چـا هبتت ثـػٍ ّ رْاثن ؿا ًویؼُی ؟ صبال كِویؼی کَ صـكِبیت ُوَ ىؼبؿ امت؟ پل-

ثـای ایٌکَ ًبهقػ ًبهـػت ؿا ثجغين،  تْ صبّـی. هینْفػ ، چْى اى هـػ لیبهت ایي ُوَ هضجت ؿا ًؼاؿػ 

ی گـػی ّ صتی اگـ ٍؼثبؿ اف ایي ػؿ ؿاًؼٍ ىْی، ثبف ُن ثـه ُوَ گًَْ علت ّ عْاؿی ؿا تضول ًوبئی ،

 .التوبك هیکٌی

ثْػ لجبك گـهی  ثب ػزلَ ای کَ ػؿ اّؿػى کلیؼ ػاىت ، كـاهْه کـػٍ. ًنتـى اف مـهب هیلـفیؼ لجِبی

 . ؿّی ػّه اّ اكکٌؼ ًبُیؼ پبلتْ ؿا اف تي عْػ ثیـّى اّؿػ ّ اى ؿا ثَ. ثپْىؼ 

 :یگبًَ ثَ مٌؼی کَ ٌُْف ػؿ ػمت ػاىت اىبؿٍ کـػ ّ گلت

ػیـّف پؼؿه ؿا ّاػاؿ  ؿ لضظَ ای کَ اف ػؿػ ثَ عْػ هیپیچیؼ، ثبف ُن ثَ كکـ تْ ثْػ ّمِیل صتی ػ ثیچبؿٍ-

 .ىوب ثؼُؼ کـػ کَ ُـْٓؿ ىؼٍ تـتیت ّاگؾاؿی مٌؼ ایي هلک ؿا ثَ

 :ًنتـى ثب تونغـ عٌؼیؼ ّ گلت

بم هب مٌؼ ثبؽ ؿا ثَ ً .اعـیي تیـ تـکو اهبی هِبرـ امت، ثـای تغلیَ کبهل گٌبٍ اف ّػاى ًب اؿاهو ایي-

اف ٓـف هي ثَ اّ ثگْ چيوِبیت ؿا ثبف کي ّ . ًؼاؿم  کـػٍ ّ ثب عْػ هیگْیؼ صبال ػیگـ ُیچ ػیٌی ثَ اًِب
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 .تْ ٌُْف ُن ثَ هب هؼیًْی ثجیي کَ هي ٌُْف چالهن ّ

كؤ ػؿ گـّ  ىجغتی هي ّتْ.ط. کَ ػلت ؿا اف کیٌَ پبک کٌی، ػؿمت هخل ائیٌَ ىلبف هیيْػ ّهتی-

ایٌکَ اف ىیـیٌی اى لؾت  ثب ؿّیب ُبی عْػ ُن مـرٌگ ػاؿی ّ ثَ ربی تْ صتی. یک ثغيو امت

 .ثب فُـ ّ کیٌَ ، تلغو هیکٌی. ثجـی

لگؼ هبل  تْ ىبیؼ ثتْاًی ثَ عبٓـ ػين ؿـّؿ. ًینت ػلت ثـای هي هینْفػ یب ثـای عْػت هؼلْم-

 .ىؼٍ ات ؿا ثيکٌی ّ تبؿ گننتَ ؿا ػّثبؿ گـٍ ثقًی، ّلی هي ًویتْاًن

 .مِیل ؿا ثجغو پل ال اهل-

ثبیؼ ثگْین کَ اهکبى  .هٌظْؿت ایي امت کَ ثب ّاگؾاؿی ایي ثبؽ ثَ هب، تْهغ گؾىت اف هي ؿا ػاؿی اگـ-

اى کلیؼی ؿا کَ . ام ُیچ چیق ػُْ ًویيْػ  ىبیؼ ایي مٌؼ كؤ ّـؿ هبلی هب ؿا رجـاى کٌؼ ،. ًؼاؿػ

ػاؿی ؿّی ًیوکت ثگؾاؿ ّ اف هْل هي ثَ ُوـاٍ مٌؼی کَ ػؿ ػمت  هیغْامتی ثب اى ػؿ ثبؽ ؿا ثبف کٌی

،هلجن ثـای  ثگْ ثب ُـ هؼهی کَ ثـهیؼاؿم ًلـیٌت هیکٌن ّ تب فهبًی کَ پبین چالم امت ثَ اهبی هِبرـ

 .ثغيیؼى تْ لٌگ هی فًؼ، عؼاصبكع

 فصل چهل و دوم

 

ىتبة ثَ  ثب. یگبًَ ثـای ًلْؽ ػؿ هلجی کَ هوبثل متن مِیل مٌگ ىؼٍ ثْػ ،حوـی ًؼاىت  تاله

 .ػزلَ اف ػؿ ثیـّى ؿكت ٓـف ًیوکت ؿكت ّ کلیؼ ثبؽ ؿا ثَ ُوـاٍ مٌؼ ثَ ؿّی اى ًِبػ ّ ثب

ًنتـى ػًؼاًِب ؿا اف عين ثَ ُن كيـػ ، ثب چْثؼمتی ػؿ ثبؽ ؿا ثَ ىؼت ثَ ُن کْكت ّ كـیبػ فًبى 

 :گلت

 .لؼٌتی ، لؼٌتی-

 .یگبًَ ثَ ػؿ تکیَ ػاػ ، ُوبًزب اینتبػ ّ ثب عْػ اًؼیيیؼ

اهب ایي پب کَ ُویيَ . تب ّهتی کَ پبیو لٌگ امت اّ ؿا ًغْاُؼ ثغيیؼ.ًویتْاًؼ . ًویتْاًؼ ثجغيؼ ًَ-

ثگْین گٌبُو هبثل ثغيو ًینت ، ّگـًَ  ًجبیؼ ثَ مِیل. پل تکلیق هب چینت. لٌگ عْاُؼ هبًؼ

. ُؼ اكکٌؼّ ُوبى مـعْؿػگی ّ ػلقػگی هیبًوبى كبٍلَ عْا ػّثبؿٍ ُوبى کبثْمِب ثَ ؿاؽ عْاُؼ اهؼ

 ؿا میبٍ کـػٍ،صتی ثب ىکنتي پبی مِیل ّ تولک ػّثبؿٍ ثبؽ ،ثبف ُن صبّـ ثَ کیٌَ هلت ایي ػعتـ

 .گؾىت ًینت

 ٍؼای ًب اىٌبئی اكکبؿ پـیيبى یگبًَ ؿا ػؿ ُن ؿیغت

 هؼؾؿت هیغْاُن ىوب اف ػؿ ایي ثبؽ ثیـّى اهؼیؼ؟-

 :ثْػ عیـٍ ىؼ ّ پـمیؼثب تؼزت ثَ هـػ هؼ ثلٌؼ ّ اؿامتَ ای کَ ؿّثـّیو اینتبػٍ 

 !ثلَ چطْؿ هگـ؟-

 هیؼاًن کَ كْْلی کبؿ عْثی ًینت ، ّلی هیغْامتن ثؼاًن کَ ثَ ػیؼى ًنتـى ؿكتَ ثْػیؼ یب ًَ؟-

ؿًگی ثَ تي  ثبؿاًی مـهَ ای. ثبؿ ػیگـ ثب ػهت ثیيتـی ثَ ثـاًؼاف کـػى هغبٓت عْػ پـػاعت یک

چیق ثب ُن تٌبمت ػاىت  کیت ٍْؿتو ُوَػاىت ّ ىبل گـػًی ثَ ُوبى ؿًگ ثَ ػّؿگـػى ،ػؿ تـ

ثب اًؼافٍ ی ثیی ّ لجِب ، هُْبی عـهبئی عْػ ؿا ثب  اًؼافٍ چيوِب کَ ًَ فیبػ ثقؿگ ثْػ ، ًَ فیبػ کْچک،

 .ثْػ ّ هژگبى ثلٌؼ ثَ ؿّی ػیؼگبى هٍِْ ای ؿًگ اّ مٌگیٌی هیکـػ ػهت ؿّ ثَ ثبال ىبًَ فػٍ

 :ثب کٌزکبّی پـمیؼ

 يٌبمیؼ؟ىوب اًِب ؿا اف کزب هی-

 .هي ًبهقػ ًنتـى ُنتن-

 .الثؼ هٌظْؿتبى ًبهقػ مبثن اّمت-

 .هؼلْم هیيْػ رـیبى ؿا هیؼاًیؼ-

 .كؤ هیؼاًن کَ ػؿ ّهت ًیبف تـکو کـػٍ ایؼ. ًَ ُوَ چیق ؿا -

 ایي ؿا ُن ثَ ىوب گلتَ ثْػ؟. ّصبال کَ ثـگيتَ ام ، ثَ تالكی ػمت هضجت هـا ؿػ هیکٌؼ-

 .هیؼاًن هتبملبًَ ثلَ، ایي ؿا ُن-

 .ثَ ایي تـتیت ىوب اف ػّمتبى ًقػیک اّ ُنتیؼ-

ّ ًَ صبّـ  ًنتـى مغت ّ ثی گؾىت امت. اًِب هي ّ عبًْاػٍ ام ؿا ػىوي هیؼاًٌؼ . ثـ ػکل  ًَ-
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 .امت ىوب ؿا ثجغيؼ ّ ًَ هـػی ؿا کَ ثبػج ًوٌ پبیو ىؼٍ

 .امت هٌِن صبّـ ًینتن هـػی ؿا ثجغين کَ ثبػج ّ ثبًی ُوَ ی ثؼثغتی ُبیوبى-

مٌگی پبی اى هـػ ؿا  ثؼؼ اف ایٌکَ اًتوبم گـكتَ ىؼٍ؟ ىبیؼ عجـ ًؼاؿیؼ کَ ًبُیؼ عبًن ثب ُوْى صتی-

 .امت ىکنتَ ّ صبال اّ ثب پبی گچ گـكتَ ػؿ ثیوبؿمتبى ثنتـی

 :لجغٌؼ ؿّبیت اهیقی ثـ لت اّؿػ ّ گلت

ثَ گوبًن . ػاىتَ ثبىؼ  ؿتی ؿااٍال كکـ ًویکـػم چٌیي هؼ. اكـیي ثَ ایي فى ىیـ ػل . ًویؼاًنتن  ًَ-

کبه هیتْاًنتن ثَ ؿّی ػمتِبی اى فى  صل اًتوبم رْئی ایي هؼؿت ؿا ػؿ اّ ثَ ّرْػ اّؿػٍ ،

 .فصوتکو ثْمَ ثقًن

 ىوب کَ چٌیي اصنبمی ؿا ًنجت ثَ اًبى ػاؿیؼ ، پل چـا اى ْٓؿ ثی عجـ گؾاىتیؼ ّ ؿكتیؼ-

 . ُیچ ّهت عْػم ؿا ثغبٓـ ایي اتجبٍ ًغْاُن ثغيیؼ. صن ثب ىوبمت ،ًجبیؼ ایي کبؿ ؿا هیکـػم -

هیـكتیؼ، ایي  ىوب ًجبیؼ اى ْٓؿ ػل اّ ؿا هی ىکنتیؼ ّ. اىتجبٍ ُب ؿا ًویيْػ رجـاى کـػ  ثؼْی-

 .ّـثَ ؿا ًؼاىت ػعتـ ثَ اًؼافٍ ی کبكی ؿّصب ّ رنوب ٍؼهَ ػیؼٍ ثْػ ّ ٓبهت ایي

رجـاى اى عطب  صتی ثالكبٍلَ ثؼؼ اف ؿكتي پيیوبى ىؼم ّ ثـای. ای کَ اّ عْؿػ، هٌِن عْؿػم ّـثَ-

ایي تاله ثؼؼ اف یکنبل حوـ ػاػ ّ  . کْىیؼم تب ؿاُی ثـای هؼبلزَ ی پبی ٍؼهَ ػیؼٍ اه پیؼا کٌن

 .رـاصی ثَ لٌؼى ثجـم صبال هي ثـگيتَ ام تب اّ ؿا ثـای ػول

تؼزت اّؿ ثْػ ، اى چٌبى اف ىبػی كـیبػ کيیؼ کَ مِـاة ثِت  ػکل الؼول یگبًَ ثـای عْػه ُن

 :فػٍ ثَ اّ عیـٍ هبًؼ ّ گْه ثَ مغٌبًو ػاػ

هیجـیؼ؟ پل چـا  ّ ىن ًنتـى ؿا ثـای هؼبلزَ ثَ لٌؼى! یؼٌی ایي کبؿ ػولی امت! عؼای هي  ّای-

ػ ثَ عبؿد ثجـیؼ، اعـ فّؿ اّ ؿا ثب عْ ُـْٓؿ ىؼٍ صتی اگـ الفم ثبىؼ ثَ. هؼطلیؼ ؟گْه ثَ صـه ًؼُیؼ

 چطْؿ ًویتْاًیؼ صـیلو ثيْیؼ؟

 پل چطْؿ تْهغ ػاؿیؼ کَ ثتْاًن صـیلو ثيْم؟. عْػتبى گلتی کَ اّ مغت ّ ثی گؾىت امت-

 .ّهتی كِویؼ چَ عیبلی ػاؿیؼ ثبیؼ کْتبٍ هیبهؼ ّ اف عؼا هیغْامت کَ هؼهی ثـای هؼبلزَ اه ثـػاؿیؼ-

ػؿمت هخل ایٌکَ اّ ًنجت ثَ مالهتی عْػ ّ اصنبمی کَ . هي احـی اف ؿّبیت ػؿ چِـٍ اه ًؼیؼم -

 .هجال ػاىت ثی تلبّت امت

ُویي رِت ثـایو  ىوب ػلو ؿا ىکنتَ ایؼ، ثَ.ایي فّػی ُب ًباهیؼ ًيْیؼ ، ثبف ُن تاله کٌیؼ  ثَ-

 .هجْل ایي ثبفگيت ثؼؼ اف اى ثی ّكبیی امبى ًینت

 :مِـاة ثب تؼزت پـمیؼ

 !یي هْیَ چَ ًويی ػاؿیؼ؟اٍال ىوب کَ ُنتیؼ ّ ػؿ ا-

ىٌیؼى پبمظ اّ ػکل  یگبًَ رـات اىکبؿ مبعتي ُْیت عْػ ؿا ًؼاىت ّ هیؼاًنت کَ اى هـػ ثؼؼ اف

 :هیلـفیؼ الؼول ًيبى عْاُؼ ػاػ ،ٍؼایو ػؿ هْهغ ثیبى ایي صولَ

 .اف ثغت ثؼ هي ًبهقػ ُوبى هـػ ُنتن-

 :ّ فیـ لت گلت هِـثبًی ػؿ ًگبٍ مِـاة ؿًگ ػُْ کـػ ّ تجؼیل ثَ ًلـت ىؼ

ثَ هٌبكغ عْػ  ػًیبی ػزیجی امت ، ُـکل. پل ىوب مٌگ عْػتبى ؿا ثَ میٌَ هیقًیؼ ! ایٌطْؿ  کَ-

لضظَ ایي تَْؿ ؿا ػاىتن کَ ػّمت  اثـاف اصنبمبت تٌَؼی ىوب هـا عبم کـػ ّ ثـای یک. كکـ هیکٌؼ

 .اّ ُنتیؼ، ًَ ػىوٌو

 .َ ُوبى اًؼافٍ اف ًظـ ؿّصی ٍؼهَ ػیؼٍ ایناگـ اّ اف ًظـ رنوی ٍؼهَ ػیؼٍ ، هب ث! چـا ػىوي-

هیؼاًؼ اگـ ثَ ربی  اف ُوبى فهبى کَ ایي اتلبم اكتبػ ، ُویيَ ُویي اؿفّ ؿا ػاىتن، عؼا. ُتـ چَ-

 .ًيبى هیؼاػم ىوب اى ًبهقػ ثی ّرؼاًتبى ایٌزب ثْػ، چَ ػکل الؼولی

 .ـ تالكی ًجبىیؼاّ ثَ اًؼافٍ ی کبكی چْة اىتجبٍ عْػ ؿا عْؿػٍ ، ىوب ػیگـ ثَ كک-

رـیبى چینت ،  پبیو ثب ُوبى چْثی هلن ىْػ کَ پبی ًنتـى ؿا هلن کـػٍ ، صبال کَ كِویؼٍ ام ثبیؼ-

 كؤ ثَ هي ثگْئی اى ًبهـػ کزبمت؟. هي ػمت ثـػاؿ ًغْاٍ ثْػ 

ثَ ىوب گلتن کَ ػؿ ثیوبؿمتبى ثنتـی امت ّ هـا ثَ ایٌزب كـمتبػٍ تب مٌؼ ثبؽ ؿا کَ ثَ ًبم اًِب -

 .ػٍ ثـایيبى ثیبّؿمکـ

 :ثبٍؼای ثلٌؼ عٌؼیؼ ّ گلت

ثؼُؼ، ًویتْاًؼ  گوبى عْػ ػاؿػ ّرؼاى الْػٍ ثَ گٌبٍ ؿا ىنتيْ هیؼُؼ، ثب ُـ اثی ىنتيْیو ثَ-
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عطبیو رجـاى هیيْػ؟ ُیچ هت کـػی  اى ؿا افالْػگی پبک کٌؼ، چطْؿ ثَ عیبلو ؿمیؼ کَ ثب ایي کبؿ

 چَ اصنبمی ػاىت؟ اصنبك ىـم یب ثی تلبّتی؟ ـػثجیٌی ّهتی ثَ پبُبی ایي ػعتـ ًگبٍ هیک

اف ػمت  هٌِن ًبهقػم ؿا. اصنبك ثبػج ثیچبؿگی ّ ػؿهبًؼگی اه ىؼٍ، هي ّ ىوب ُوؼؿػین ُوبى-

ُـکل ربی هي ثْػ ػل اف  .ػاػم ، اصنبك گٌبٍ ثـای عطبئی کَ هـتکت ىؼٍ مِیل ؿا اف هي ػّؿ کـػ

 .اّ هیجـیؼ ّ هیـكت

عْة چـا ایٌکبؿ ؿا ًکـػیؼ؟ هـػ ثی ىِبهت ّ تـمْئی کَ هؼؿت ؿّیبؿّئی ثب هيکالت ؿا ًؼاؿػ ، ثَ چَ -

 ػؿػ هیغْؿػ؟

ثب ّرْػ ایي . امت ًویؼاًنتن چَ ثـ مـه اهؼٍ ، صتی ایي تَْؿ ؿا ػاىتن کَ ثیْكب ّ ػِؼ ىکي هي-

 .ىؼم تب صویوت اکبؿ ىْػ ّ هٌتظـ ؿًذ ّ اًؼٍّ ؿا ثب ٍجـ اهیغتن. ثَ ػَ ثنتَ ّكبػاؿ هبًؼػم

هزجْؿ ىْم ،  اهؼٍ ثْػی تب ثَ ًنتـى التوبك کٌی ، اى ثقػل ؿا ثجغيؼ، هطوئي ثبه صتی اگـ ّصبال-

اىک ّ فاؿی ُبی تْ ّ ًَ ثَ عبٓـ ایٌکَ  ثَ فّؿ اّ ؿا ثـای هؼبلزَ ثَ لٌؼى عْاُن ثـػ ، اهب ًَ ثَ عبٓـ

کَ كؤ ثَ عبٓـ ایٌکَ ػّمتو ػاؿم ّ هی عْاُن ثب ثل. مجک کٌن  ثبؿ گٌبٍ اى ًبهقػ ثی ُوَ چیقت ؿا

هـػ ثب  هیلِوی چَ هیگْین، ثیغْػ ػلت ؿا عْه ًکي ،ًویگؾاؿم اى. کٌبؿم هؼم ثگؾاؿػ پبی مبلن ػؿ

 .ّرؼاى اؿام ثَ فًؼگی پـ گٌبٍ عْػ اػاهَ ثؼُؼ

ي ثْػ کَ اکٌْى ای اًچَ کَ اُویت ػاىت. ًجْػ مِـاة اف اىٌبئی ثب یگبًَ ىبػ ثْػ یب عيوگیي  هؼلْم

 .ثـگـػاًؼ ّ ثَ ٓـف ػؿ ثبؽ ثَ ؿاٍ اكتبػ ؿّی. هیؼاًنت چَ کنی اى كبرؼَ ؿا ثْرْػ اّؿػٍ امت

 :یگبًَ ٍؼایو فػ

 کزب ػاؿیؼ هیـّیؼ؟-

 .ػاؿم هیـّم تب ثـای ؿام کـػى یک ػعتـ لزْد ّ مـمغت ثَ فّؿ هتْمل ىْم-

 .اف تَ ػل اؿفّ هیکٌن کَ هْكن ثبىیؼ-

 :ْػی گلتثب لضي تونغـ ال

. الفم ًینت ثگْئی چـا ایي اؿفّ ؿا ػاؿی، چْى عْػم ػلیلو ؿا هیؼاًن،ُـکل ثَ كکـ عْیو امت-

 .عؼاصبكع

 فصل چهل و سىم

ػّ ػمت  پبلتْی هبػؿ ؿاهضکن ثَ ػّؿ ثؼى عْػ پیچیؼ، ثَ ؿّی ًیوکت ًينت،ٍْؿت ؿا ثب ًنتـى

ىًْؼ، اّ ؿا ثَ گـیَ هی  ج ىبػیاؿفُّبیو ػؿ هْهغ تضون ثَ ربی ایٌکَ ثبػ. پْىبًؼ ّ گـینت
،اکٌْى کَ ثبف ُن ػؿ تولک اًِب ثْػ،ػیگـ  ثبؿی کَ ثَ كـّه ؿكتي اى صنـت ثَ ػلو ًِبػ.اكکٌؼًؼ

کَ ثب گـیق مِـاة اف ػلو پـ کيیؼًؼ ّ ؿكتٌؼ ثب هـارؼت ّی  ىبػیِب فًؼگی. ثـایو ٍلبئی ًؼاىت 

 .َ ثْػ ّ ُن اؿفُّبیو ثـ ثبػُن مبلِبی ػوـه اف ػمت ؿكت. ثبفًگيتٌؼ ثَ اىیبى هلجو

ًبُیؼ ػؿ کٌبؿ ًنتـى ًينت ّ ػمتِبی لـفاى اف مـهبی عْػ ؿا ثَ ػّؿ گـػى اّ صلوَ کـػ ّ ثب لضي 
 :پـهضجتی گلت

ػیگـ ثـای چَ گـیَ هیکٌی؟ صبال کَ کن کن ػاؿین ُوَ ی اًچَ ؿا کَ اف ػمت ػاػٍ این ، ثَ ػمت -
 هیبّؿین ،چَ ّهت اىک ؿیغتي امت؟

 :مـثلٌؼ کـػ ّ گلت

 .ًَ ُوَ چیق هبهبى-

ْٓؿی عٔ اؿفُّبیت  ثب عْػت لذ ًکٌی، ُوَ چیق ؿا ػّثبؿٍ ثَ ػمت عْاُی اّؿػ، تْثجَ ػوؼ ػاؿی اگـ-
 ًيْی،اعـ چـا ًنتـى، چـا؟ ؿا میبٍ هیکٌی کَ صتی عْػت ُن هبػؿ ثَ تيغیٌ عطْٓ اى

ًویلِون ّ ػؿمت  کَ هي اف اى چیقی عطْٓ پیچ ػؿ پیچ ػؿ ُن امت ّ پـ اف هٌضٌی ُبئی امت اى-

 .ًویؼاًن اصنبمن ػؿ کؼام گْىَ ی اى مـگـػاى ىؼٍ

اگـ ایي کبؿ ؿا هیکـػی ، ُـ رب پٌِبى ىؼٍ ثْػ، ثالكبٍلَ عْػ ؿا . تْ ُیچ ّهت اصنبمت ؿا ٍؼا ًقػی-
 .ًيبى هیؼاػ

 چـا كکـ هیکٌی ثبیؼ ٍؼایو ثقًن؟ -

ثلٌؼ ىْ ثـّین ػاعل مبعتوبى ،ایٌزب عیلی . ایو کٌیچْى تب ّهتی کَ ٍؼایت ؿا هیيٌْػ ثبیؼ ٍؼ-
 .مـػ امت

 :ثَ گًَْ ُبی گلگْى اف مـهب ّ لجِبی لـفاى هبػؿعیـٍ ىؼ ّ ػؿ صبلی کَ ػاىت اف رب ثـهیغبمت گق

مـهب  پبلتْیت ؿا پْىیؼم ّ اصنبك گـهب هیکٌن،اى ّهت تْ ػاؿی اف. چوؼؿ عْػعْاُن  هتي-
 .ثـّین ثیب. ًيؼم کَ ثبال پْه گـهی ثَ تي ػاؿیاٍال هتْرَ . هـا ثجغو !هیلـفی

 :ػؿ کٌبؿه ثَ ؿاٍ اكتبػ ّ گلت. ًبُیؼ هؼهِبی عْػ ؿا ثب هؼهِبی اّ ُوـاٍ مبعت
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فًؼگی ات  ربی ایٌکَ ًگـاى هي ثبىی، ًگـاى عْػت ثبه کجـیتی ؿا کَ ثـای اتو فػى عـهي ثَ-
 .ؿّىي کـػٍ ای ، عبهْه کي ّ اتو ػل ؿا ثب اة هضجت مـػ کي

 .اى کنی کَ ػم اف هضجت هیقًؼ، اٍال هؼٌبی اى ؿا ًویؼاًؼ! کؼام هضجت-

اگـ هجال ًویؼاًنت ،االى ػیگـ هیؼاًؼ ،هْل ثؼٍ ّهتی ػّثبؿٍ ثَ مـاؿت اهؼ ،ایٌجبؿ ؿّی عْه ًيبى -
 .ثؼُی ّ اّ ؿا اف عْػ ًـاًی

 .پـ ىؼٍهلت هي اف مٌگـیقٍ ُبی ثی هضجتی . یؼٌی ثَ ُویي مبػگی هیيْػ گننت ّ ثنت-

 .اى مٌگِب مغت ًینت ّ ىکٌٌؼٍ امت-

ٍؼای فًگ ػؿ کَ ثـعبمت ، ًنتـى اف ًبُیؼ . اف پلَ ُبی مبعتوبى ثبال ؿكتٌؼ ّ هؼم ثَ ایْاى ًِبػًؼ

 :پـمیؼ

 .ػؿ هیقًٌؼ،كکـ هیکٌی چَ کنی پيت ػؿ امت؟ ًکٌؼ ػّثبؿٍ یگبًَ ثـگيتَ-

 .هي هیـّم ػؿ ؿا ثبف کٌن. ىبیؼ یکی اف اًِب ثبىؼ.چیقی ثَ اهؼى ثچَ ُب ًوبًؼٍ -

ًنتـى ثـربی عْػ هیغکْة ىؼ ّ ثب کٌزکبّی چين ثَ ػؿ صیبٓ ػّعت ٍ هضِ گيْػى اى ٍؼای 
 ک:مِبثجَ گْه ؿمیؼ کَ هیگلت

 اربفٍ هیؼُیؼ ثیبم تْ؟. مالم هبػؿرْى-

 لجغٌؼ ؿّبیت اهیق ثَ لت اّؿػ ف ا رلْی ػؿ کٌبؿ ؿكتت ّ گلتک

 .الجتَ،عْاُو هیکٌن ثلـهبئیؼ-

عْػ ؿا ثَ ارب  ّ ثَ ًظـه ؿمیؼ کَ ػؿمت ثَ هْهغ ّ مـثقًگبٍ. اهؼى اّ ؿا ثَ كبل ًیک گـكت  بُیؼً
ًنتـى كـٍت ػکل الؼول ؿا ًیبكت ّ  مِـاة اى چٌبى ثب ىتبة اف پلَ ُب ثبال ؿكت کَ. ؿمبًؼٍ امت

 .اینتبػٍ ثْػ ُویي کَ مـثلٌؼ کـػ اّ ؿا ػؿ هوبثل عْػ

کَ ػلو ؿا هیلـفاًؼ یب مْفی کَ مـهب ؿا ثَ ػاعل ثؼًو ًلْؽ  ػؿمت ًویؼاًنت ایي اصنبك ثْػ
 .هیؼاػ

. ًویؼاػ فهبى ثَ ؿّی لضظَ ی ػیؼاؿ ثَ عْاة ؿكتَ ثْػ ّصـکتی اف عْػ ثـای گؾىتي ًيبى مبػت
کٌؼ ّ ثب مٌگ ىکي  مِـاة ػزْل ّ ثی صٍْلَ ثْػ،هیغْامت ُـچَ فّػتـ تکلیق عْػ ؿا ؿّىي

 .تـ مـمغت ؿا ثيکٌؼهضجت مٌگـیقٍ ُبی هلت ایي ػع

 :لضي کالهو ىتبة فػٍ ّ اهیغتَ ثب تضکن ثْػ

 .ػمت اف موبرت ثـػاؿ ّ ثیب ثـّین. لزجبفی کبكی امت . هي ًویگؾاؿم ثَ عْػت ظلن کٌی -

اًتظبؿ ثی  فعن ػلو ٌُْف اف ثی هِـی هـػی کَ.ػمتی ؿا کَ ثَ ٓـكو ػؿاف ىؼٍ ثْػ ًگـكت  ًنتـى

گؾىتَ ثْػ ،ثبفُن هیتْاًنت ثَ  کنی کَ یکجبؿ ثَ امبًی اف اّ.هِـی اه ؿا ًؼاىت ،مْفاى ثْػ 
ثب لضي مـػی کَ . ػاىت افهْػٍ ؿا یکجبؿ ػیگـ ثیبفهبیؼ  چَ لقّهی. ُوبى مبػگی اف ّی ثگؾؿػ ّ ثـّػ 

 :ػؿ اى ًجْػ گلت ُیچ ًيبًی اف اصنبك

اهؼی؟ اٍال چـا  ثـای چَ ػّثبؿٍ ثَ ایٌزب. جال اف هي گـكتی ؿا کٌبؿ ثکو ،تْ رْاثت ؿا ه ػمتت-
 ثـًویگـػی ثَ ُوبًزب کَ مبل گؾىتَ ؿكتَ ثْػی؟

 .ثـهیگـػم اهب كؤ ثب تْ-

 اگـ ًیبین چی؟-

 .ایي ثبؿ هَون ُنتن کَ ُـْٓؿ ىؼٍ تْ ؿا ثب عْػ ثجـم-

 . ىبیؼ عیبل ػاؿی فًزیـم کٌی، چْى ػؿ ؿیـ ایي ٍْؿت ثب تْ ًغْاُن اهؼ-

 .اگـ الفم ثبىؼ ایٌکبؿ ؿا ُن هیکٌن-

 .هي كؤ ثَ ربئی هیـّم کَ اصنبمن هـا ثَ اًزب ثجـػ. ثب فّؿ ّ رجـ کبؿی اف پیو ًغْاُی ثـػ-

 .، چْى ًویتْاًؼ ّرْػ ًؼاىتَ ثبىؼ پل اصنبمت ؿا هضک ثقى-

 :ًبى گلتچْثؼمتی ؿا ثلٌؼ کـػ ّ چؼیي ثبؿ ثب عين اى ؿا ثَ ؿّی ًـػٍ ایْاى کْكت ّ كـیبػ ف

هلجن . هیغْاُی پیؼا کٌی ػًجبل چَ هیگـػی ؟ ایٌزب ًویتْاًی اًچَ ؿا کَ. ّرْػ ًؼاؿػ.ّرْػ ًؼاؿػ  ًَ-
ایي تْ ثْػی کَ ثبػج ىؼی ایوبًن . ػاىتن عبلی اف هِـ ّ هضجتی امت کَ یک فهبى ثَ اى ایوبى

ـّػ، اعـیي یبؿی ُیچ ّهت یبػم ًوی. اصنبمی ّاهؼی ًینت  منت ىْػ ّ ثَ هي كِوبًؼی کَ ُیچ
كـیبػ  اى هْهغ هٌِن ػلن هیغْامت ثب ُوَ ی ّرْػ. ػ، ؿكتٌت ؿا اصنبك کـػم .ثْ کَ ثَ ػیؼًن اهؼٍ

امت، ُیچ ٍؼائی اف گلْین  اهب چْى هیؼاًنتن ایي عْامتَ ثی حوـ" عْاُو هیکٌن ًـّ،ثوبى"ثقًن

 .عبؿد ًيؼ ّ تْ ؿكتی

 .ن ثب ُن عْاُین ثْػاى اىتجبٍ تکـاؿ ًویيْػ ثؼؼ اف ایي ُـرب ثـّی-

 .صٍْلَ ًؼاؿم ثَ صـكِبیت گْه کٌن ،اگـ تْ اف ایٌزب ًویـّی،هي هیـّم-

 .هي كؤ ثب تْ اف ایي ػؿ عبؿد هیيْم-

مبکتی  چـا. ایٌزب کبؿّاًنـامت کَ ُـّهت ػلت عْامت ثیبئی ّ ُـّهت ػلت ًغْامت ثـّی هگـ-
 ینت؟چـا ثَ مِـاة ًویگْئی کَ ایٌزب ػیگـ ربی اّ ً. هبهبى 

 :ًبُیؼ ثَ ىبًَ ی ًـگل کَ تقٍ ؿمیؼٍ ثْػ تکیَ کـػ ّ گلت
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  تب ُـّهت کَ ثغْاُؼ هیتْاًؼ ثوبًؼ. ایٌزب عبًَ ی عْػه امت -

ٍؼای صـکت پی ػؿ پی چْثؼمتی ثَ ؿّی مٌگلـه ایْاى ىتبة ًنتـى ؿا ثـای ػّؿ ىؼى اف اًب 

 .ًيبى هیؼاػ

 :هبًغ ؿكتٌو ىْػ ّ گلت مِـاة کْىیؼ تب

  ٌُْف عیلی صـكِب ُنت کَ ثبیؼ ثب ُن ثقًین. ًنتـى ًـٍّجـ کي -

 :ثی اًکَ مـ ثَ ػوت ثـگـػاًؼ گلت

 .هگـ تْ ًگلتی کَ ثَ فّؿ هـا ثب عْػ عْاُی ثـػ پل اهتضبى کي-

 :ًبُیؼ مـ ثَ ػالهت تبمق تکبى ػاػ ّ گلت. مپل ثـ ىتبة عْػ ػؿ ؿكتي اكقّػ 

تْ ثَ لٌؼى ثیبیؼ  ف اى هیتـمؼ کَ اگـ فًت ىْػ ّ ثبًنتـى ا. ایي مبػگی ًویتْاًی صـیلو ثيْی ثَ-
گـػاى ىْی ّ ػؿ ّاع ایي ػؼم اػتوبػ ثَ  ،ػؿ ٍْؿت ػؼم هْكویت ػؿ ػول رـاصی ،ػّثبؿٍ اف اّ ؿّی

 .اف ایي ػعتـ ملت هیکٌؼ ّكبػاؿی تْمت کَ هؼؿت تَوین گیـی ؿا

 :ثبٍؼای ثلٌؼ کَ اهیؼّاؿ ثْػ ًنتـى ثيٌْػ ،كت

ًيْػ ،هضجتن  ؿا کَ اى ثبؿ کـػم،ػیگـ تکـاؿ ًویکٌن ، ثبّؿ کٌیؼ صتی اگـ پبیو هؼبلزَ اىتجبُی-
هـا ثجغيیؼ هبػؿربى، هیؼاًن کَ  .ًنجت ثَ اّ کن ًغْاُؼ ىؼ ّ ثَ ػِؼی کَ هیجٌؼم ّكبػاؿ هیوبًن

 .ًنتـى ثب هي ًیبیؼ اف ایٌزب تکبى ًویغْؿم ّهت ًبُبؿ امت ّ ثچَ ُب گـمٌَ اًؼ، ّلی تب

 .ىوب کَ ؿـیجَ ًینتنؼ، ُـچَ کَ ػاؿین ثب ُن هیغْؿین.  اهل ثیبئیؼ ثـّین ػاط اتبم پل ال-

 .هٌتظـ ثْػم ػػْتن کٌیؼ-

گْىِب ؿا  ٍؼای ًـگل ّ ًیکْ ؿا هی ىٌیؼ کَ هيـْل پِي کـػى ملـٍ ثْػًؼ، ثبّرْػ ایٌکَ ًنتـى

ؿػّثؼل هیيؼ ،  مِـاة گـكتَ ثْػ تب ٍؼایيبى ؿا ًيٌْػ، ُوَ ی مغٌبًی کَ هبثیي هبػؿه ّ
 .هیيٌیؼ

ًنین ٍؼای مِـاة ثٌؼ ػلو ؿا هیلـفاًؼ ّ ّفه اى عبٓـات علتَ ی گؾىتَ ؿا اف صجبة كـاهْىی 

 .ثیؼاؿ هیکـػ

ٌُْف ػؿ گْىو  ٌٓیي ٍؼای یگبًَ.ثـای ثیـّى ؿاًؼى ًباهیؼی اف هلجو ثَ ؿّی اى كيبؿ هیبّؿػ  اهیؼ
چَ ػاىت عْػ ؿا تٌجیَ هیکـػ؟ فًؼگی  اٍال ثـای" تْ ػاؿی ثـای تٌجیَ اّ عْػت ؿا تٌجیَ هیکٌی."ثْػ

مـ ؿا .ىؼٍ ثبىؼ ،ثـای هزبفات اّ تیـ اف کوبى کيیؼٍ ثْػ ثبًؼافٍ ی کبكی ثی اًکَ گٌبُی هـتکت
 :کـػ ّ ثب عْػ گلت هیبى ػّ ػمت پٌِبى

 .ثیيتـ اف ایي تضول ًؼاؿم. ػیگـ کبكی امت-

 :ًـگل ػؿ ؿا گيْػ ّ گلت

 .ًبُبؿ صبّـ امت-

 :ؼ کـػ ّ پـمیؼمـثلٌ

 مِـاة ؿكت یب ٌُْف ایٌزبمت؟-

 .ٌُْف ایٌزبمت ّ تب تْ ؿا ثب عْػ ًجـػ اف ایٌزب ًغْاُؼ ؿف-

 چـا ؿكت ّ چـا اهؼ؟-

فًؼگی  ُـکل یکجبؿ ػؿ. مـعْؿػگی اّ ؿا ثب عْػ ثـػػ ّ اصنبك ػين ّهضجت ثبفگـػاًؼ اصنبك-
 .كکـ ًویکٌن ثغيیؼًو کبؿ مغتی ثبىؼ. اىتجبٍ هیکٌؼ

كکـ هیکٌی ٌُْف صلوَ ی ًبهقػی هـا ثَ اًگيت . هتی ثـگيتَ ٌُْف ثَ ػهت ًگبُو ًکـػٍ اماف ّ-

 ػاؿػ؟

 .ثـػکل تْ، هي ثَ ػهت ثَ اّ ًگبٍ کـػم ّ صلوَ ؿا ثَ اًگيتو ػیؼم-

 .هیتْاًی کوکن کٌی،هیغْاُن ثلٌؼىْم ّ ثَ ثبؽ ثـّم-

 !تْی ایي ُْای مـػ ػؿ ثبؽ چکـ ػاؿی؟-

 .م کَ اگـ کوکن کٌی ىبیؼ ثتْاًن اى ؿا پیؼا کٌنایٌزب چیقی گن کـػٍ ا-

 .اثتَ کوکت هیکٌن ،اهب ثَ ىـٓی کَ ثؼاًن چَ چیق ؿا گن کـػٍ ای-

 مبل گؾىتَ ػؿ ثبؿچَ ی رلْی مبعتوبى صلوَ ی ًبهقػی ام ؿا گن کـػم-

ًبلو ثبیؼ ُوبى هْهغ ثَ ػ!ثؼؼ اف یکنبل چطْؿ هیتْاًن اف الثالی گل ّ الی ثبؿچَ اى ؿا پیؼا کٌن-
 .هیگيتی

 ّهتی ػیگـ اى ؿا ًویغْامتن،ثـای چَ ثبیؼ ػًجبلو هیگيتن؟-

پل هؼلْم هیيْػ عْػت اى ؿا ػّؿ اًؼعتی ،كؼال ثلٌؼ ىْ ثیب مـ ملـٍ، مـ كـٍت ثَ ػًجبل اى -
 .هیگـػین

اؿفُّبی اّ ؿا ثَ  ثِبًَ ثـای ىکٍْ اف هـػی کَ ُوَ ی. ًنتـى پـ ثِبًَ ثْػ ،ثِبًَ ثـای گـینتي ػل

 :ىٌیؼ کَ ػاىت هیلت یت کيیؼٍ ثْػ، اف اتبم کَ ثیـّى اهؼ ٍؼای مِـاة ؿاٍل

هي اف . ثـّین هیغْؿم کَ اگـ ًنتـى ػمت اف لزجبفی ثـػاؿػ ّ فى هي ثيْػ،ثالكبٍلَ ثَ لٌؼى هنن-
 .ػکتـ ّهت گـكتَ ام ّ ػؿ اّلیي كـٍت ػول رـاصی اًزبم عْاُؼ ىؼ
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ؿّیبی ىیـیٌی ثْػ،ؿّیبئی کَ اگـ تضون هی یبكت، ؿّفُبی تلظ گؾىتَ هیوـػًؼ ّ اة گل الْػ ایٌَ 
 .ىلبف ّ فالل هیيؼ

ؿا ػؿ عْػ  کـکِبی كـه ٍؼای چْثؼمتی.هؼؿ ثیَؼا اهؼٍ ثْػ کَ ُیچ کل هتْرَ ّؿّػ اّ ًيؼ  اى
 :گلت ثَ کٌبؿ ملـٍ کَ ؿمیؼ اینتبػ ّ ؿّ ثَ مِـاة کـػ ّ. علَ هیکـػ 

 ؿّیبی ىیـیٌی امت ،ّی اگـ ثؼؼ اف ػول ثبفُن پبین ػلیل ثبىؼ،چی؟-

ًبهؼلْم ًگبُو  اؿام کالم ًنتـى ،ًيبًی اف لزبرت ّ مـمغتی ًؼاىت ّ تٌِب ثین اف ایٌؼٍ ای لضي
. ػیگـ ًیبفی ًجْػ ثَ فّؿ هتْمل ىْػ .مِـاة ثب ىگلتی ّ ًبثبّؿی چين ثَ اّ ػّعت.ؿا تیـٍ هینبعت
ثب ٍؼائی کَ اف ىْم هیلـفیؼ پبمظ . ؿا ثَ ُن ًقػیک مبعت هلجِبیيبى پیچیؼ اى ػّکوٌؼ هِـ ثَ ػّؿ 

 :ػاػ

 .آى هْهغ هي چْثؼمتی فیـ ثـلت هیيْم ّ ُـرب کَ ثغْاُی تْ ؿا ثب عْػ هیجـم-
*** 

 پـــایـــان

 


