
نتهنم یاه فتهلا

نلآ یدوو

یسابع دیرف : مجرتم

زاغآ گنچرخ کی مسج رد ار هزاتیا ِ یگدنز حورشا و تفگ عادو ار یناف راد یبلق هتکسی رثا »رب زتیوکسام لبق،«بیا هتفه ود

یاهاذغ هک نتهنم یلا مش تمسق رد کیش یناروتسر رد ار وا اجنآ و دندرک لمح « نتهنم »هب« نیام » لحاوس زا یتشک اراب بیا درک

تخانش ار بیا اهنآ زا یکی هک دنتشاد دوجو رگید گنچرخ نیدنچ نزخم نآ .رد دنتخادنا یگرزب نزخم نورد ،هب تشاد ییایرد .

دیسرپ و درک زیت ار شیاه  کخاش :

؟ یئوت نیا «بیَا

تفگ دوب گنم و جیگ دوب، هدرک لیدبت گنچرخ کی ارهب هکوا شدوخ گرماسپ زومرم تیعضو زا زونه هک ردحیلا :بیا

؟ هنزیم فرح نم اب هراد ««هیک؟یک

تفگ رگید گنچرخ :

نمرولیس ««منم،وم

تفگ نانز ریفص :بیا

،من یادخ «هوا،

داد صیخشت ار هدکشناد نارود  یمیدق عضو لُخ تسود کی یادص :و

؟ هداتفا یقافتا ««هچ

داد حیضوت :وم

یدنوپ کی گنچرخ ود ناونع میدش.هب دلوتم ون «زا

موس؟ نوبایخ وت گنچرخ هرُپ ینزخم هنیا؟رد هنافصنم یگدنز رمع کی زا دعب نم تبقاع و رخآ ؟ گنچرخ »»

داد حیضوت نمرولیس :وم

یور ور زور مامت .« رتسمه زانژدا« هدش شوم عون درُم.االنهی یقورع یاه  یرامیب رطاخ ؟هب هتدای ور کاچنپ ،لِف هبیجع ادخ «راک

باکر یه . هتشاد یم تسود ور ندیخرچ ینامز هی دیاب منومگ دوب.هب روسفورپ لیی هاگشناد سلااهوت یارب . هندیخرچ ردحلا خرچ هی

هشبل ور دنخبل هشیمه دابآ،اما اجکان فرط یمهنز،هب باکر و «!یمهنز

نیا قاقحتسا هک نیدتم کی ، کشزپنادند کی وا، لثم بیجن دنورهش کی دیاب ارچ . دوبن یضار شدوخ دیدج تیعضو زا زتیوکسام بیا

موش تشونرس ؟نیا ناروتسر کی یاذغ تسیل رد دورب یا هنافصنم ریغ روط دنک،هب لولح زاورپدنلب یباقع مسج رد حورشا تشاد ار

ود نآ ثحب ارجام نیا دوش. لیم ، رسد و هدش خرس ینیمز بیس هارمه »هب زورما یوژه یاذغ » ناونع ،هکهب دشاب هزم شوخ هک دوب وا



زا جازم یمدمد . دناشک ، تسا جازم یمدمد و زاب سوه ردقچ یتیگ عملا هکنیا »و »،«نید یتسه «زار نوچمه یلئاسم ارهب گنچرخ

هب درک هک یکلهم هتکسی زا دعب تابث ویب رمخلا مئاد هشیمه دوب یمدآ و شدنتخانش یم ود نآ »هک نیزارد لوس » لثم یکی هک نآور

نآ رد یبصع و زیمآ  فسات ابحیلا زتیوکسام یمدز. ار نیریش و لیصا نایدام هرُک کی خم تشاد هک دش لیدبت بیجنان بسا کی

ناونع هب ندش هدروخ ریدقت ربارب رد ندروآ دورف میظعت رس -لثم نمرولیس ی هنوگادوب یاه  فرح کرد هب رداق و درک یم انش هدودحم

دوبن - یوسنارف یاذغ کی رد یگنچرخ .

ادتبا زا زتیوکسام رگا .« فودام ینرب » زُج دوبن یسک هکووا تسشن ناوخشیپ یکیدزن دشورد ناروتسر دراو یکی هظحل نآ رد

دوب هداتفا سفن سفن هب نزخم یوت بآ ندز مه وهب مُدشا نداد ناکت رطاخ هب نونکا یمداد، ناشن ییورشرت و یبات .یب

تفگ دوب هدناپسچ هشیش ی هراوید ارهب دوخ هایس کچوک نامشچ هک ردحیلا :وا

ینادنز ور شدوخ نوا، وندرک نوریب شنامتراپآ زا ور هنک اضما هضرق قاروا و اوه هزادنب وشه کال دیاب هک ییاباب نوا یمنمنک. رواب »

هشب ورس ییایرد یاذغ ناونع هب هنکمم نآ ره هک یمهنیب ییاج .»

تفگ یمدز، دید ار فودام مناخ یاهدنب  تسد و اهرتشگنا هک ردحیلا :وم

هداد شهب شا هقوشعم امتح ».»

نینچ یلبقمه یگدنز رد شا تسود نوچ دوبن سونامان یشنکاو نینچ اب هتبلا .و دروخ هکی وا درس و انتعا یب شنکاو زا زتیوکسام

تشاد یطیارش .

دز داد یا هدیجنر :ابحتلا

هنوا ، ماجنیا نماالن هکنیا لیلد ».»

تفگ نمرولیس :وم

اب ینودرگرب وترس هظحل هی هگا هک هییادرم نوا زا اقافتا هک مدیمهف و مدرک یم یزاب فلگ شاهاب ادیرولف وت وگب،نم شمهب هرابرد »

یمهنک ضوع ور پوت یاج شاپ »

تفگ زتیوکسام :

یتقو و هحیحص مهحاللو یلیخ دوهی تعیرش رظن زا ماقرا نیا هک متسنود ،یم دمویم مارب باسح تروص هی نوا فرط زا هام «ره

زا ،دعب تبقاع حالهل. ردام ریش لثم هک تفگ یم مهب باوج رد هنوم یم ینلع ماکال یرادرب هیکاله لثم هک متفگ یم نوا هب یخوش هکهب

و مدوب هدرک هتکس مراب هی نم نمض دوب.رد هدروخ گید هبهت مریگفک ومنم هرادربه هکهیکال دش مولعم ، هنادنموربآ یگدنز یرمع

هدش تبث ویکوت رد یسانش سونایقا هاگشیامزآ هی وت هقباس نیا هک متشاد هقباس .»

تفگ یمداد ناکت ار شا تشپ گنس و درک یم زیخ و تسج یادراریغ روطب هک ردحیلا زتیوکسام :

یعس رتشیب یچ ننک.ره شلوبق راذگ  هیامرس ناونع هکهب هرادن غارس ور ییاج هگید تفگ نم هب راب لوا . تشاد یساوردور نم «اب

داد لوق مهب دموا ششوخ « یلا سور » ینیریش زا هکنیا رطاخب ،و مدرک شتوعد ماش .هب ارجام لد وت متفر یم رتشیب نم هرب هرفط درک یم

وهب مدیرب سکع وت ومنز رس یلا حشوخ طرف زا هنک هار هب ور ونم راک هنوتیم نوا مدیمهف هک یزور . هزادنب هار ور مراک دعب هعفد هک

منک یشکدوخ پملا، لحاس رد فلگ هاگشاب فقس یور زا ندیرپ اب متساوخ هدشم، تسکشرو مدیمهف هک یزور .و متشاذگ ونوا رس شاج .

مدوب مهدزاود رفن نوچ منک، ربص شرپ یارب یتعاس مین هی مدوب روبجم «اما



ناج ینغور یاه  گنچرخ نآ هک ییاج درک، یهارمه اه گنچرخ نزخم رانک ارهب فودام ، ییایرد ناروتسر ناتیپاک ، هظحل نآ رد

درک هراشا نمرولیس و زیتوکسام هب گنچرخ همه نآ نایم زا ناتیپاک . ناشدعلبب راهن ذیذل یکاروخ ناونع هب فودام هک نآ یارب دندادیم .

درک ادص بآ زا ود نآ ندیشک نوریب یارب ار تمدخشیپ ، تشاد بل رب یکروز یدنخبل هک .وردحیلا

دروآرب دایرف درک، یم تمرح کته نیا هب ندیشخب نایاپ ی هدامآ ار دوخ هک روطنیمه ، رازن و راز ابحیلا زتیوکسام :

؟ هییایند هچ نیا ! نروخب هرک اب هارمه و سس وت ونم ناوخ وحاالمیم یمننک ادج یگدنز زا ونم لوا یمنهش. هگید رتهب نیا .زا امرفب »»

هب زیم یور ارزا نزخم دیدش یناکت هکاب تشاد نآ اررب ود نآ یتیگ عملا یدرمناوجان تسد زا نم رولیس و زتیوکسام بضغ و مشخ

یادص اب اهرس . دناشوپ ار ناروتسر کیمارس فک دشوبآ دروخ نیمز اب دروخرب رد نزخم هشیشیا یاه  هراوید . دنزادنایب نییاپ

هب مامترت هچره تعرس هب ماقتنا نتفرگ یارب گنچرخ .ود دیخرچ نزخم فرط درک،هب یمن رواب ار هنحص هک ناتیپاک ی هنوگروپیش

نیمز یور زا دوخ یاوق مامت اب زتیوکسام و دندرک ریگلفاغ شزیم کیدزن ار وا ندز مه رب مشچ کی .رد دندیود یم فودام بندلا

تشپ نمرولیس هک ،ردحیلا دیرپ اوه هب درد زا یکاح یدایرف اب تخب  نوگن درم . تفرگ زاگ مامت تدش اراب فودام ینیب دزو تسج

دنتخادرپ روسج گنچرخ ود قیوشت ،هب دندوب هدش هکش فودام ندید زا اههک یرتشم دوب. هتفرگ زاگ گنچ ود ره اراب شیاپ .

دز دایرف زتیوکسام :

هدش یزاب تیکسا نودیم االنهی خاوکیتاه ناتسرامیب امش، زا نونمم ! تساه  هیریخ هویباهو یاضر یارب راک «!«نیا

ورد تخیرگ تیعمج نورد هب نانک غاو غاو و دیود نوریب هب ناروتسر دوب،زا یکیتن ودتآال دنب زا دوخ ندرک اهر زا دیماان هک فودام

دوب هدش یرتسب له سکوکنیل ناتسرامیب رد هدش هکت و هدز لوات یندب اب فودام زور، نایاپ .

یاه بآ ارهب دوخ هک دنتشاد ندب رد ناوت یفاک هزادنا وهب دوب هدش مک ندش هدروخ زا هدنام نوصم ِییاذغ هدعوی ود نآ مشخ زا یکدنا

لبق ارزا هکوا یسک -« نیکلب نآاب«اتوی رد زورما اتهب زتیوکسام منکن هابتشا رگا هک یناکم . دنناسرب « دشپیش » جیلخ قیمع و درس

هب اتقیقح دوخ ، امیپاوه طوقس رثا رب گرم زا ودعب دوب یهام هرفس کی نوچمه هشیمه وا یگدنز رد اتوی یمدنک. یگدنز - تخانش یم

دش لیدبت یهام هرفس کی

نایاپ


