
 تًجٍ

ؽالم بع ًمي ی ـما صٍاهوطگان و دوؽتان َغیغ. ًمان وٍر کي می داهیط صاهم 
رولیوگ داؽتان ًای واُ٘ی ًعی پاتع را در ًٕت کػتاب هٍـتوط. زاال کؼاهی ماهوط ما کي 
بي داؽتان ًای ًعی پاتع بؼیار َال٘ي دارهط داؽتان ًایػػی را با هام ًای مضتلٓ می 

یا ٘وبعی ًم ماهوط بؼیاری دیگع یک کػتاب هٍیؼوط و من و دوؽتم ا قٕسي ای را  131ـر
هٍـتي ایم و امیطواریم کي صٍـتان بیایط. این زطا٘ل کاری اؽت کي ما می تٍاهیم بعای 

ای صٍد را بي ایمیل زیع ارؽال کویط :  ـما بکویم. لىٕا هًٌع

8@yahoo.comyousefi7S 

 با تؿکع از زمایت ـما!!!!!!!!!!!!!!!!
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 بخص ايل : چقذر با دویای جاديگزی آضىا َستیذ؟

بي کؼاهی کي بي ذادو اَتٗاد داـتوط  ) اهگلؼتان ( ؽال ًا بٍد کي معدم کؿٍر ما
هان را صعأاتی صىاب می کعدهط ولی بعای این کي کؼی من را صعأاتی 

 
می صوطیطهط و ا

صىای هکوط و یا من را مٍرد تمؼضع ٘عار هطًط، بي ًیچ کػ همی گػٕتم کي بي ذادو اَتٗاد 
ن بي مطرؽي ای

 
مٍصتن ا

 
بعویم و یا بعای  دارم. بي هٌع من ذادو چیغی اؽت کي بایط بعای ا

ن یک مُلم داـتي باـیم هي ماهوط داؽتان ًایػػی کي بعای بچي ًا می گٍیوط کي 
 
تن ا یاد گٔع

ا دارای یک کالى هٍک تیغ اهط و یا با بؿکن زدن ذادویػػی را بي  ن داؽتان ًا ذادوگًع
 
در ا

 همایؾ می گظارهط.

ز روی صوطى ي ی ما ااؽت ولی بچي ًای مطرؽ اردههام من اؽتیٍ اؽت، اؽتیٍ لئٍ
قطا می زهوط بي ذغء یک هٕع و اؽم او دبی ًمالک اؽت. دبی دصتع  اردپلئٍمن را اؽتیٍ 

ورد و 
 
بؼیار صٍبی اؽت و بؼیار درس صٍان. او در کالس ًمیؿي باالتعین همعى ًا را می ا

دارای ًٍـی زیاد اؽت. او چؿم ًایػػی ؽبغ رهگ و پٍؽتی ؽٕیط و مًٍایػػی بلٍهط دارد و از 
و ًمي او را دوؽت دارهط. من دوؽت ًای دیگعی ًم دارم کي  صٍش ٘یأي اؽتًع هٌع 

ن ًا من را اؽتیٍ 
 
ن ًا قمیمی  اردپلئًٍمي ی ا

 
صىاب می کووط، از این رو من زیاد با ا

ت ًیکل تع ًؼتوط و بؼیار بی ادب ولی من  ن ًا از من بؼیار دـر
 
هیؼتم. ًم چوین ا

ن ًا بی ادب هیؼتم و من بي ّیع از دبی ًمالک یک دوؽت صٍب ماهوط او 
 
اقاًل محل ا
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دم صٍبی اؽت و هام او تام اؽ
 
او  ریطل. ماروولٍ ت، تامدارم ولی محل او کي همی ـٍد ولی ا

هیغ بؼیار صٍش ٘یأي اؽت و دارای مًٍای مؿکی پعکالّی و چؿماهی مؿکی اؽت و ٘ط 
ن  بلوطی دارد.

 
البتي بیؿتع بچي ًا او را هیغ ماهوط من بي صاوع هامؾ، مؼضعى می کووط و ا

ن اَتٗاد دارهط.
 
 ًا هیغ ماهوط من َاـٖ ذادو ًؼتوط و بي ا

 رریوگ!

ى اؽت و ما دیگع بایط بي داصل کالس ًایمان بعویم تا مُلم زهگ مطرؽي صٍرد
معبٍوي بي داصل کالس بیایط. بعهامي را کي هگاى می کویم، زالمان بي ًم می صٍرد. این 
٘ای چارلی ذٍهغ کالس ذْعأیا داریم. ًمي ی بچي ًا بي ّیع از دبی ًمالک از او 

 
زهگ با ا

یط ولی از درس ذْعأیا هي. او 
 
یط، ـعوع می کوط بي دٍَا کعدن و بطـان می ا

 
ًمین کي می ا

توبیي ًمکالؽی ًایم. از تعس مٍ بي توم ؽیش می ـٍد، زاال می صٍاًط از من بپعؽط و من 
رس صٍاهم، دبی، دیگع مؿکلی ولی با وذٍد دوؽت د ًم چیغی همی داهم و هضٍاهطى ام

 هطارم ولی او امعوز هتٍاهؼت کمکم کوط.

ن ًا تیعى _ بگٍ ببیوم اؽتیٍ . . 
 
معیکا کدایػػی ًؼتوط و چعا پٍؽت ا

 
. بیؾ تع معدم ا

 رهگ اؽت؟

تي اهط. ٔعیٗایػػی ًا را بي بعدگی گٔع
 
 _ ٔکع کوم کي ذٍابؾ این باـط: چٍن کي ا

 _ کامل هیؼت، چي کؼی ذٍاب کامل این ؽٍال را می داهط؟ 

ت و او ًم ذٍاب را محل کػتاب  وبٖ مُمٍل دؽت ًیچ کؼی بي ذغء دبی باال هٔع

٘ای ذٍهغ لبضوط صؿکی بي او می زهط بي او یک محبت می دًط.گػ
 
 ٕت و ا

٘ای ذٍهغ ًم مُلم 
 
٘ای چارلی ذٍهغ اؽت ولی ا

 
مٍز مٍرد َال٘ي ی ا

 
دبی داهؾ ا

مٍرد َال٘ي دبی اؽت. هاگٌان کؼی از پؿت ؽع من بي من کاّظی را پعت می کوط. ًمین 
ؽت. او با اـارى بي من می ٌٔماهط کي بلوط می ـٍم تا او را بغهم متٍذي می ـٍم کي او تام ا

ن را باز کوم و بضٍاهم. ولی اگع می داهؼتم کي این کاّظ با زهطگی من چي کار می کوط، 
 
ا

ن را باز همی کعدم تا بضٍاهم
 
 !!!!ًعگغ ا
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 سیزک ضعبذٌ باسی ي جاديگزی

 بٍ ایه سزک بیاییذ ي اس دیذن ومایص َای ما لذت ببزیذ.

 گزگیىٍ َایی يحطی

 يیشلی با ومایص َای جاديگزیجیمش 

 بچٍ جه َای باسیگًش

 سبان-آرتًر َزی پاتز مار

 ویمفاديرا لًپیه با تغییز ضکل خًد

 ي در آخز کار

 َزمیًن ياتسًن با

 تغییز ضکل دیگزان 

 ي 

 َمٍ ی يسیلٍ َا

 ذ ي پىج سىت است. افزادی کٍ مطکالت قلبی داروذ بٍ ایه جا ویایىذ!بلیت سی پًو سٍتًجٍ: 
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 اؽتیٍ! اون چیي تٍ دؽتت؟ بطش بي من!_ 

٘ا چیغی هیؼت. 
 
 _هي، ا

وردی؟
 
 _ اوهٍ از کدا ا

مطم کي داؽتاهی
 
کوم دبی دؽتؾ را باال  ؽع ًم من دروغ گٍی صٍبی هیؼتم و تا ا

 بعد و گػٕت :

ن را از روی زمین پیطا کعدم و ٔکع 
 
٘ا، اذازى؟ این بعگي مال من اؽت. من ا

 
_ ا

ن را کعدم کي ـایط ذالب باـط. 
 
ن بعای من تٍمیر دًیط. من ا

 
اگع می ـٍد دربارى ی ا

وردم تا ـما بعای من تٍمیر دًیط.
 
 بعای ـما ا

ٍکی بي او کعد وگػٕت : ٘ای ذٍهغ هگاى مؿک
 
 ا

_ باـط، من کودکاوی تٍ را درک می کوم. این ذٍر معاؽم ًا از ؽال ًا پیؾ در 
ٍع ـطى اهط. زاال من ازت  ا ممو می صٍاًم کي دیگع بي ؽعاغ اهگلؼتان و بیؾ تع کؿًٍر

 همی گیعهط.ي ی این ذٍر ماذعاًا را دهبالا هعوی. بٗیي ًم اگع َا٘ل باـوط،این ذٍر چیًغ

ا  _ اؽتاد، من ٔٗه می صٍاؽتم بطاهم و ـک هکویط کي من دهبال این ذٍر چیًغ

 همی روم.

 و بُط چؿمکی بي من زد و گػٕت :

 _ البتي کي می رویم!

 ررییوگ!

 تکالیٕتان را ذلؼي ی بُط می بیوم._ بچي ًا زهگ صٍرد. یادتان باـط کي 

 هاگٌان کؼی در گٍش من گػٕت :

 _ زود باش، اؽتیٍ! با من بیا!
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تم و دیطم کي او با ؽی پٍهط و پوخ ؽوت  و من بي دهبال بٌتعین دوؽتم، دبی ، ٔر

 با تام کوار زیاط مطرؽي ایؼتادى اؽت.

 من از صٍـسالی هُعى زدم :

 _ دبی! تٍ مُعکي ای! وای! تٍ ًمي ی پٍل. . . .

 _ صٕي ـٍ اؽتیٍ! می صٍاًی کي ًمي بٌٕموط کي ما داریم چي کار می کویم.

ن ذا می رویم؟
 
 _ اوى، باـي. ببضؿیط. زاال کی بي ا

_ همی داهم. ولی ٔکع کوم کي بي ًمین زودی بعویم. اول بایط کي بلیت بگیعیم ولی 

ن 
 
ت هیاز داریم.بعای صعیط بلیت بي ا ٘ای ذٍهغ از من گٔع

 
 بعگي کي ا

ن را از او بگیعیم و تٍ . . . . 
 
 _ پػ بایط ا

تم. ن را کؾ ٔر
 
 _ ؽاکت ـٍ اؽتیٍ! من ا

دمی ًؼتی کي من تٍ َمعم دیطى ام!  _ وای دبی! تٍ باًٍش تعین ا 

 دبی لبضوطی بي من زد و گػٕت :

 _ صٍد ـیعیوی کأیؼت.

ن را همی ـواصتم ولی دبی از ًمي ی ؽپػ من و تام و دبی بي صیاباهی 
 
تیم کي ا ٔر

ن صیابان با صبع بٍد و ذای ًمي ی ؽٍراخ ؽوبي ًا را می داهؼت. او ما را بي دکي 
 
ذای ا

ن بلیت بعای اتٍبٍس می ٔعوصتوط.
 
تیم و پؼعی را  ای بعد کي روزی در ا ن ٔر

 
ما بي داصل ا

ما بلیت ًا را داد و چؿمکی زد و  دیطیم کي از ما زطودًا یک یا دو ماى بغرگ تع بٍد. او بي
 قطای بوگی بي گٍش رؽیط و هاپطیط ـط.

 _ وای! بچي ًا این َالیي! ٔکع کوم کي صیلی ذالب باـط!

 تام بُط از ؽاَت ًا تازى داـت زعؼ می زد و بؼیار ًیدان زدى ـطى بٍد.
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 من ًم صوطى ی بلوطی کعدم و گػٕتم :

 _ زاال، کی می رویم؟ . . . دبی با تٍام!

 اؽت. صیلی با زال 11:31_ اوى، ببضؿیط اؽتیٍ. زمان همایؾ ًا امؿب ؽاَت 
ٌع اؽت. دیگع بایط بي صاهي بعویم وگعهي پطر و بُط از ً 0:31اؽت! بچي ًا! ؽاَت 

تن ما این اؽت کي ما می صٍاًیم  مادرمان هگعان می ـٍهط. یادتان باـط کي دلیل بیعون ٔر
بگعدیم و هیمي ـب بي صاهي باز صٍاًیم گؿت.  با ًم بي کأی ـاپ بعویم و بیعون

  صعابکاری هکویط!

ن 
 
تیم. من تمام وٍل روز بي ا ما صطازأٌی کعدیم و ًع یک بي صاهي ی صٍد ٔر

یا هیمٕادورا  همایؾ ًا ٔکع می کعدم و از صٍدم می پعؽیطم
 
یا گعگیوي واُ٘ی اؽت؟ یا ا

 
کي ا
تم کي لٍپین واًُ٘ا ـکل و قٍرت صٍد را تْییع می دًط؟  صیلی ذالب بٍد و بعای ًمین ٔر

تم  ن ذا چدٍر ذایػػی اؽت یا هي؟ با َدلي بي ؽعاغ مادرم ٔر
 
یا می داهط ا

 
از مادرم بپعؽم کي ا

 و تالش کعدم کي قطایم را کوتعل کوم تا متٍذي چیغی هؿٍد و بي من ـک هکوط.

وذٍد _ مادر، ـما چیغی دربارى ی ؽیعک ـُبطى بازی و ذادوگعی می داهی؟ اگع 

ن ذا بعوم؟
 
 داـت می گظاـتی کي من بي ا

یا تٍ 
 
ا چیغی همی داهم ولی ا _ اؽتیٍ! تٍ کي می داهی من دربارى ی این ذٍر چیًغ

ن و٘ت ًمي بیایوط و تٍ را
 
مؼضعى کووط و  دوؽت داری پؿت میلي ًای یک ٕ٘ػ باـی و ا

 یا بي تٍ بضوطهط؟

 من با این کي دوؽت هطاـتم، دروغ بگٍیم، گػٕتم :

بایط با دبی و تام بي کأی ـاپ  11:31_ مُلٍمي کي هي! راؽتی مادر امؿب ؽاَت           

 بعوم و بُط می صٍاًیم با ًم بگعدیم و تا هیمي ـب ًم بعهمی گعدم. ـکالی کي هطارد؟

ن دو دوؽتان صٍبی ًؼتوط و دارای صاهٍادى ًای صٍبی اهط. از 
 
_ البتي کي هي! ا

 هٌع من کي ایعادی هطارد.

www.ketabesabz.com



 معؽی مامان. دوؽتت دارم. ـب بضیع!_ 

 _ ـب بضیع پؼع َغیغم!

ین، دویطم و او را بٍؽیطم و بي او ـب بضیع  ت بي ؽٍی پطرم، مٍٔر ن گاى بي ؽَع
 
ا
 گػٕتم.

ن ـب صیلی ًیدان زدى بٍدم و تا ؽاَت 
 
صٍابیطم و با قطای زهگ مٍبایلم  11ا

تم ک وار صاهي ی دبی. دبی د٘یًٗا ؽع بیطار ـطم و یکی از بٌتعین لباس ًایم را پٍـیطم و ٔر

مط
 
 ولی تام پوخ د٘یٗي دیع کعد.  مٍٍ٘ ا

میغ گػٕت :
 
 دبی با لسوی ؽعزهؾ ا

مطی.
 
 _ باالصعى اومطی؟ صیلی دیع ا

 _ متاؽٕم بچي، ؽُی می کوم از دُٔي ی بُطی زود بیایم.

تمان می دویطیم و  تیم. ًع چي ؽعیٍ تع، بٌتع! با تمام ؽَع زاال دیگع ما بایط می ٔر
مادى ًمي چیغ بٍد

 
ن ذا را همی ـواصتم ولی دبی محل ًمیؿي ا

 
تیم کي من ا  بي ذایػػی می ٔر

و ما را بي ذایػػی بعد کي در یک بیؿي زار و بٍد. من ٔکع کعدم کي ـایط می صٍاًوط همایؾ 
ن ذا ؽاصتماهی بٍد بؼیار 

 
زاد اهدام دًوط ولی اـتباى می کعدم. در ا

 
ًایؿان را در ٔنای ا
ن ذا ـطم  کٍچک و ٔکع همی

 
ن بؿٍد ولی ًوگامی کي وارد ا

 
کعدم کي ذای پوخ هٕع ًم در ا

دًاهم همی تٍاهؼتم  کاری بي ذغ باز هگي داـتن ،دیطم کي بؼیار وؽیٍ اؽت. از تُدب
ن ًا هیغ بؼیار تُدب کعدى اهط. هاگٌان 

 
بکوم. و٘تی کي بي دبی و تام هگاى کعدم، دیطم کي ا

 ای بؼیار ذطی گػٕت : زهی با مًٍای صاکؼتعی رهگ و ٘یأي

_ ؽالم، بچي ًا. ٔکع دیطن ًع کؼی را می کعدم ذغء ٔکع دیطن کؼاهی با کم ؽوی 

 ـما. این ذا ذای بچي ًا هیؼت!

 من اَتعاض کعدم :
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_ ولی ما بي ذادو و ذادوگعی بؼیار َال٘ي داریم و ٔکع کوم کي ًمي چیغ را دربارى 

ن می داهیم.
 
 ی ا

 صٍش زال ـطى بٍد، لبضوط صؿکی زد و گػٕت :زن کي اهگار از دیطن ما کمی 

ای زیادی می داهیط،  _باـي، اگع ـما این وٍر می صٍاًیط و از ذادوگعی چیًغ

 باـط. می تٍاهیط بیاییط داصل. 

 و ما را بي داصل راًومایػػی کعد و گػٕت :

مطیط، بچي ًا!_ بي ؽیعک ذاودگعی و 
 
 ـُبطى بازی صٍش ا

ن ذا ـعوع ـط.و ما را بي َدیب تعین ؽیعک ذٌان 
 
 بعد کي ًمي چیغ از ا

 کؼی با قطای بلوط صٍد کي اهگار با ذادو زیادش کعدى بٍد، گػٕت :

_ ؽالم، میٌماهان َغیغ! این َدیب تعین ؽیعکی اؽت کي ـما تا بي زال دیطى 
ایط. یادتان باـط، اگعکؼی مؿکالت ٘لبی یا َكبی دارد و یا بي ذادو اَتٗاد هطارد از این 

 ذا بعود. 

توط. ما ًم  ن ذا ٔر
 
ن وٍر کي من زؼاب کعدم، زطود دو ؽٍم أعاد از داصل ا

 
ا

صٍش زال ـطیم و ًم تعؽیطیم کي ـایط همایؾ صىعهاکی باـط ولی ؽعیٍ اؽتعس ما از 

ت مادى ی دیطن همایؾ اول ـطیم. بین ٔر
 
 و ا

مط و ـعوع بي قسبت کعد :
 
 معدی با ریؾ هٗعى ٔام و بلوطی روی قسوي ا

ٍرتَغیغ! هام من _ میٌماهان  دامبلطور اؽت. ًمان وٍر کي بیؾ تع ـما می  ابٔع
داهیط، اهؼان ًایػػی کي در ـب ًایػػی کي ماى کامل اؽت بي مٍذٍداتی تبطیل می ـٍهط کي 

ـوا ـٍیط. 
 
ن ًا گعگیوي یا گعگوما می گٍیوط. زاال با گعگیوي ی ما ا

 
ریمٍس اقىالزًا بي ا

 تاهکػ!
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مط کي صیلی ًمي دؽت زدهط و ًٍرا کؿیطهط و 
 
اهؼاهی مُمٍلی بي روی قسوي ا

 رازت بي زبان اهؼان ًا می تٍاهؼت زعؼ بغهط.

 _ ؽالم، تماـاگعان َغیغ! اؽم من ریمٍس تاهکػػػػ . . . . . . . . .

ت و ولی هاگٌان زالت او تْییع کعد. بي  کوار پودعى ای در ؽمت راؽت صٍدم ٔر

 دیطم کي ماى کامل اؽت.

بلوط ـط و بي دو متع و بیؼت و پوخ ؽاهتی متع رؽیط و ؽپػ ابتطا ٘ط او بؼیار 
دؽت و پاًایؾ هیغ بلوط ـطهط و ماهوط ُؽم یک اؽب ـط ولی با این تٕاوت کي ؽع ُؽم 
مط و قٍرت او کؿیطى تع ـط و پٍؽتؾ بي رهگ صاکؼتعی در 

 
ًای او چوط هاصن تیغ در ا

مط.
 
مط و چؿم ًایؾ ماهوط گعگ ـط و بي رهگ ٘عمغ در ا

 
 ا

 یمٍس تاهکػ بي یک گعگیوي تبطیل ـطى بٍد!ر

ی کعد ولی پیعمعدی کي هامؾ  ٍرتزاال ًمي هگعان ـطى بٍدهط. گعگیوي ّـع  ابٔع
ورد و زیع لب چیغی را گػٕت و هٍر ٘عمغ رهگی از درون 

 
دامبلطور بٍد دؽتؾ را باال ا

مط و بي ؽیوي ی ریمٍس تاهکػ کي زاال گعگیوي ـطى بٍد بعصٍرد 
 
ؽتیوؾ بیعون ا

 
کعد و او ا

 را بی ًٍش کعد و بي گٍـي ای اهطاصت.

 دامبلطور دوبارى ـعوع بي قسبت کعد :

مط از ًمگی َظر می صٍاًم. گاًی همی تٍان او را ب_ 
 
ي صاوع مؿکلی کي بي وذٍد ا

ؽیب هغهط. زاال ذیمغ ویغلی با 
 
کوتعل کعد و مدبٍریم کي او را بی ًٍش کویم تا بي کؼی ا

 بي روی قسوي بیایط! تؿٍیٖ ًای ـما می صٍاًط 

ت. معدی با مًٍای ٘عمغ  بار دیگع قطای تؿٍیٖ معدم و ذیِ و دادـان بي ًٍا ٔر
مط کي بؼیار ـٍخ 

 
مط. او قٍرتی پع از کک مک داـت و بي هٌع می ا

 
رهگ بي روی قسوي ا

 وبٍ باـط و ذٍک زیاد بگٍیط. 

مط و تٌُیمی بي ًمي ی زاًعان کعد و گػٕت :
 
 او بي روی قدوي ا
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می تٍاهم ًع کاری کي ـما بگٍییط را با ذادو اهدام دًم. ٔٗه یادتان باـط _ من 
کي من ًعکاری را می تٍاهم اهدام دًم ولی ـما هبایط از من ؽٍء اؽتٕادى کویط. پػ از زاال 

 یک داوولب می صٍاًم. ًمي چیغ روـن اؽت. متٍذي ـطیط؟ صٍب اؽت.

ت. زتی من ًم دؽتم را باال بعدم ولی او  من را بالٔاقلي بیؾ تع دؽت ًا باال ٔر
تی  قطا هکعد. او یک معد مٍ ٘عمغ دیگع را قطا کعد و من قطای تام را ـویطم کي ٔسؾ ـز

 بي او داد. ذیمغ ویغلی معد را بي وؽه قسوي راًومایػػی کعد و گػٕت :

 ًٍا هگي دارم. _ من این معد را می صٍاًم بي وٍر واروهي در

ٍرت او ماهوط دامبلطور چیغی را زیعلب زمغمي کعد و هٍری ًمعاى با قطای بوگی  ابٔع
ؽتیوؾ صارج ـط و

 
بي معدی کي داوولب ـطى بٍد بعصٍرد کعد و او با ٔعیادی از  از داصل ا

 درد در ًٍا واروهي ـط.

 او از ـطت صؿم هُعى زد :

 _ من را بیاور پایین صٍک موٍٕر!

مطى بٍد و ًم می صٍاؽت او را بي پایین ذیمغ 
 
تار او بطش ا ویغلی، ًم از ٔر

 ولی او این کار را کمی دیع اهدام داد و با لسوی توط بي او گػٕت : بعگعداهط

ن ٘طر تعؽیطی بغدل؟
 
 _ مگع صٍدت هبٍدی کي داوولب ـطی؟ پػ چعا ا

یعون قسوي او روی کلمي ی بغدل صیلی تاکیط کعد و بعای معدم تٌُیم کعد و بي ب

ت.  ٔر

دوؽت هطاـتیم. هي، من، هي دبی و هي تام. بچي ذن ًای همایؾ بُطی را صیلی 
بازی گٍش زیاد ًیدان اهگیغ هبٍدهط و بیؾ تع دربارى ی همایؾ ًای ٘بلی کي دیطى بٍدیم 

 با یک دیگع قسبت می کعدیم.
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رتٍر ًعی پاتع مار
 
ا با د٘ت زبان رؽیط. م-بُط از بچي ذن ًای بازی گٍش هٍبت بي ا

ا ؽضن می گٍیط. ولی  بي همایؾ او می صٍاؽتیم هگاى کویم تا ببیویم کي او چگٍهي با ماًر
مط ًمي ؽاکت ـطهط تا ببیووط کي او چي صٍاًط کعد بي ذغء دو 

 
ًمین کي او روی قسوي ا

ن ًا پعؽیطم :
 
ن دو دبی ًمالک و تام ریطل بٍدهط. من ًمان لسٌي از ا

 
 هٕع و ا

 دو تا صیلی . . . . . . . . . ._ چي ـطى اؽت؟ ـما 

رتٍر 
 
ن دو متٍذي هؿطم کي ا

 
تار ا ولی دبی من را ؽاکت کعد. من زتی بي صاوع ٔر

ٍع بؼیار ّمگین ـطم. همایؾ بُطی مال هیمٕادورا  ًعی پاتع چي کار کعد و از این مٍم
ر لٍپین بٍد. او با مٌارتی تسؼین بعاهگیغ قٍرت صٍد را ـبیي بي یک صٍک و یک زن بؼیا

پیع و یک زن بؼیار زیبا کعد. و٘تی ًمي با صٍش زالی بعای او دؽت می زدهط، دبی و تام 

ن دو را ـویطم.ًمین وٍر در گٍش ًم پچ پچ می کعدهط ولی با تعس
 
 . من کمی از ذمالت ا

 دبی ًمالک  داـت با تعس بي تام ریطل می گػٕت :

 _ وای! تام، زاال چي کار کویم؟

 یک ذٍری بي دارن ًم می گٍییم._ هگعان هباش، دوؽت من 

ن دو را هٌٕمیطم. ًعمیٍن واتؼٍن با لباؽی زیبا بي 
 
و دیگع یک کلمي از زعؼ ًای ا

مط و ًع وؽیلي ای را ذلٍیؾ می گظاـتوط، تبطیل بي چیغ دیگعی می کعد و او 
 
روی قسوي ا

یعک هیغ زتی می تٍاهؼت کي دیگعان را بي وؽایل مضتلٕی تبطیل کوط. با پایان همایؾ او ؽ
ن ؽیعک َدیب بعوم، دبی و تام 

 
تُىیل ـط و تا من صٍاؽتم کي ًمعاى معدم بي بیعون از ا

 ماهٍ من ـطهط.

 ٔعیاد زدم :

 _ ـما دو تا صیلی َدیب ـطى ایط! چعا یک چیغی بي من همی گٍییط؟
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دبی و تام پاؽضی هطادهط. ما قبع کعدیم کي ًمي ی معدم از ؽیعک بیعون بعوهط و 
ن ذا  اؽتعازت می بُط تام و 

 
ای ؽیعک در ا دبی معا بعدهط بي وعؼ ذایػػی کي بازیگًع

ت و در زد. رام ذلٍ ٔر
 
 کعدهط. دبی ا

 ـضكی از داصل گػٕت :

 _ بلي؟ اگع کاری داریط، می تٍاهیط بیاییط داصل.

رتٍر ًعی پاتع 
 
تم و بي ا ن دو من ٔر

 
توط و ؽالم کعدهط و بُط از ا دبی و تام اول ذلٍ ٔر

من هیغ اواَت کعدم و  هیغ بي گعمی ذاب ؽالمم را داد و گػٕت کي بوؿیوم. ؽالم کعدم. او
 هؿؼتم. ًمي ی ما ؽاکت بٍدیم ولی در ًمان لسٌي، دبی ؽکٍت را ـکؼت.

رتٍر ًعی پاتع. ما می داهیم کي ـما کي ًؼتیط!
 
٘ای ا

 
 _ ؽالم ا

 او لبضوطی زد و گػٕت :

کي من کي ًؼتم. من _ صب، ًع کؼی کي این همایؾ را دیطى باـط، می داهط 

رتٍر ًعی پاتع مار
 
 زبان ًؼتم.-ا

 دبی بي توطی گػٕت :

٘ای ًعی پاتع مار
 
 زبان ذادوگع ًؼتیط!-_ هي! موٌٍر من این هبٍد. ـما ا

رتٍر ًعی پاتع دؽت و پایؾ را گم کعد ولی پػ از چوط جاهیي بي صٍد مؼله ـط و 
 
ا

 گػٕت :

 _ زاال، از کی این را می داهیط؟

 .کي ـما را دیطیم، ٌٔمیطیم کي ـما کي ًؼتیط _ از ًمان مٍٍ٘

 این بار دبی، پاؽش او را هطاد. تام ریطل ذٍاب او را داد.
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_ می داهؼتم کي یک چیغی را متٍذي ـطى ایط. ًمان مٍٍ٘ دیطم کي ـما دو هٕع 

 چگٍهي معا هگاى می کعدیط. ولی اهگار دوؽت ـما همی داهط.

 دٔاع از صٍدم بي او گػٕتم :و بي من اـارى کعد و من ًم بعای 

 _ بلي، من همی داهؼتم ولی زاال کي . . . . . . 

ت  ًعی ولی قطای من در ٔعیاد بلوط، تام ریطل گم ـط. او دؽتؾ را بي ؽمت  گٔع
ت ولی  مط و بي ؽمت ًعی پاتع ٔر

 
ؽتیوؾ بیعون ا

 
و چیغی را ٔعیاد زد. پعتٍی ٘عمغ رهگی از ا
ن 
 
هٍر بي ـاهي ی من بعصٍرد کعد و من زػ کعدم کي من صٍدم را ذلٍی او اهطاصتم و ا

 . . . . . . . . .   دیگع ذایػػی را همی تٍاهم ببیوم و أتادم.

 _ اؽتیٍ! اؽتیٍ! بلوط ـٍ! موم، دبی! دبی ًمالک! بٌتعین دوؽتت. بیطار ـٍ.

و من هاگٌان از صٍاب پعیطم و چٌعى ی وزؿت زدى ی دبی ًمالک را دیطم. او 
ي من معدى ام ولی این وٍر هبٍد. اما من دردی را روی ـاهي ی راؽتم گمان کعدى بٍد ک

 ازؼاس می کعدم و ازؼاس کٍٔتگی داـتم.

 با هالي گػٕتم :

 _ ؽالم، دبی. چي اتٕا٘ی أتاد؟ چعا تام اون وٍری کعد؟

_ اون تام هبٍد. ؽال ًای زیادی بٍد کي کؼی ذغء ما او را با هام تام همی ـواصت. 
وردى بٍد. اؽم او دیگع او تْییع چٌعى 

 
دادى بٍد و صٍدش را بي ـکل دوران بچگی اش درا

 تام ماروولٍ ریطل هیؼت. زطود پوداى ؽالی می ـٍد کي اؽم او تام هیؼت. 

 .لعد ولطمٍرت اؽتاؽم او 

_ این اؽم ًمان ذادوگعی اؽت کي او ًمیؿي می گػٕت در داؽتان ًاؽت. او می 
ن گػٕت کي او ذادوگعی ؽیاى اؽت و من 

 
ٔکع می کعدم کي او ـٍصی می کوط. او صٍد ا

 ذادوگع اؽت! زاال، ًعی پاتع کداؽت؟
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_ او بیعون از اتاؽ اؽت. گػٕت کي بٌتع اؽت کي توٌا باـی ولی من می صٍاؽتم 

 کي در کوارت باـم.

 _ مموٍهم دبی. زال او صٍب اؽت؟

ؽیب ـطیطی ببی
 
ن کار را همی کعدی، او ممکن بٍد کي ا

 
رى! اگع تٍ ا

 
 وط._ ا

ؽیب ذطی هطیطم؟؟؟؟
 
 _ پػ چعا من ا

_ زتمًا او می صٍاؽتي کي دوؽتی ًای گظـتي را ذبعان کوط ولی بایط زٍاؽمان را 
باـط کي او یک ٘اتل  تصٍب ذمٍ کویم، اگع او دوبارى ما را ببیوط، ما را می کؿط. یاد

 اؽت!

 _ من می صٍاًم کي با ًعی پاتع زعؼ بغهم، زاال!

این ذا ایؼتادى اؽت. من ًمین ذا می ماهم. تا قسبت ـما  _ باـط، او بیعون از

 !تمام ـط، قطایم کویط! زتماً 

تم. از بػ کي اتاؽ بغرگ بٍد، مدبٍر بٍدم کي  رام و با ؽضتی راى می ٔر
 
رام ا

 
من ا

ؽیب دیطى ام وی کوم. البتي، اگع بطهم قطمي هطیطى بٍد، می 
 
مؼأت زیادی را با بطن ا

٘ای پاتع کوار درصتی هؿؼتي تٍاهؼتم کي در َعض چوط 
 
جاهیي تا دم در بعوم. دیطم کي ا

 اؽت و بؼیار ّمگین اؽت.

تم و  ؽیب دیطى ام، می تٍاهؼتم بطوم، بي ؽٍی او ٔر
 
تی کي با بطن ا با تمام ؽَع

کوار او هؿؼتم. ًع دوی ما ؽاکت بٍدیم تا این کي من ؽکٍت را ـکؼتم و ؽع قسبت را 

 باز کعدم.

٘ای پاتع. 
 
 من . . . . . . . ._ ؽالم، ا

 او هگاًی پع از مسبت بي من هگاى کعد و گػٕت :

٘ای پاتع قطا هکن. ًمان ًعی صٍب اؽت.
 
 _ لىًٕا من را پاتع یا ا
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_ باـط، ًعی. می صٍاؽتم کي بعیم بیؾ تع دربارى ی لعد ولطمٍرت تٍمیر دًی. 

 می صٍاًم ببیوم کي او د٘یًٗا کیؼت.

ا صٍب هیؼتوط. چوطین ؽال پیؾ  _ اول بایط این را درک کوی ک ًمي ی ذادوگًع
ن ًا از بٗیي بطتع بٍد. اؽم او بٍد، تام ماروولٍ ریطل. 

 
ن ًا بط ـطهط کي یکی از ا

 
چوطتا از ا

ن کي از مطرؽي ی ذادوگعی بي هام ًاگٍارتغ صارج ـط، اؽم صٍد را تْییع داد 
 
ولی بُط از ا

ن کي بي ٘و گظاـت لعد ولطمٍرت. او 
 
طرت رؽیط، بي ذاًای مضتلٕی چوط ؽال بُط از ا

ن ًا را بي ؽمت ؽیاًی و ـع بعد و هام پیعواهؾ را 
 
ت و أعاد زیادی را مىیٍ صٍد کعد و ا ٔر

ن بي بُط ًع معگ صٍاری کي ذادوگع صٍب و ؽٕیطی را می 
 
معگ صٍار گظاـت. از ا

 کؿت، َالمتی بي هام َالمت ـٍم را بع روی صاهي ی او ًاًع می کعد. ًع مٍٍ٘ کؼی کي
می دیط این َالمت روی ؽٗٓ صاهي اش ًاًع ـطى بٍد، می داهؼت کي ٘عار اؽت با چي 
ن 
 
قسوي ای بایط رو بي رو ـٍد. تا این کي یک ـب بي درى ی گٍدریک، ذایػػی کي ما در ا

مط و پطر و مادر من را کؿت ولی من را هتٍاهؼت بکؿط و من ًیچ 
 
زهطگی می کعدیم، ا

ؽیبی هطیطم بي ذغء این.
 
 ا

مًٍایؾ را از روی پیؿاهی اش کوار زد و زصمی قاَٗي ماهوطی را هؿاهم داد و و 

 ادامي داد :

_ ًع مٍٍ٘ کي ولطمٍرت هغدیک من اؽت یا بؼیار صؿمگین می ـٍد، زصم درد 
ن کي توٍاهؼت معا بکؿط، ًمي ی ٘طرتؾ را از دؽت داد و بي 

 
می گیعد. صب، بُط از ا

ن 
 
لباهی پواى بعد و در ا

 
ذا ـضكی بي هام پعؤؼٍر کٍییعل را مىیٍ صٍد کعد و ذوگل ًای ا

بطن او را تؼضیع کعد و از ـاهػ صٍبؾ او یکی از اؽتادًای ًاگٍارتغ ) مطرؽي ذادوگعی 
ن مٍٍ٘ من تازى ؽال اول بٍدم. ما بایط ًٕت ؽال بضٍاهیم تا یک ذادوگع کامل 

 
( بٍد. ا

غ ـط و صٍاؽت کي ؽوگی بي هام ـٍیم. او با اؽتٕادى از پعؤؼٍر کٍییعل وارد ًاگٍارت
ؽوگ ذادو را بطزدد تا دوبارى بي ٘طرت بعؽط ولی من هگظاـتم. البتي بي کمک بٌتعین 

 .دوؽتاهم، یُوی رون ویغلی و ًعمیٍن گعهدع

 او هٕػ َمیٗی کؿیط و ادامي داد :
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_ ؽال دوم ًم او می صٍاؽت با اؽتٕادى از کؿتن یکی از بچي ًا کي صٍاًع رون 
د بي ٘طرت بعؽط ولی من و رون و ًعمیٍن باز ًم هگظاـتیم و صٍاًع رون را هدات ویغلی بٍ

وردن ٘طرت هکعد ولی ؽال چٌارم 
 
دادیم. ؽال ؽٍم ًم او تالش صاقی بعای بي دؽت ا

بٍد کي او من را بي گٍرؽتاهی بعد و با اؽتٕادى از مُدٍهی باالصعى بازگؿت و دوبارى دهیای 
و یکی از دوؽتان من را کؿت. در ؽال پودم ًم ؽُی کعد ذادوگعی را دچار وزؿت کعد 

ن گٍی ـکؼت و
 
لی او پطر صٍاهطى ی یک گٍی پیؿگٍیػػی را بطزدد ولی من هگظاـتم و ا

ب ـط و در  من، ؽیعیٍس بلک، را کؿت ولی در ًع زال
 
دوبارى هٗؿي ًایؾ، هٗؿي بع ا

لبٍس دامبلطور را کؿت و . . .
 
 . . . .  ؽال ـؿم او با کمک معگ صٍاراهؾ ا

 _ قبع کن! مگع امؿب دامبلطور ؽضوعاهی هکعد؟

ٍرت دامبلطور اؽت. امؼال ًم کي  لبٍس دامبلطور بٍد. اؽمؾ ابٔع
 
_ او بعادر ا

ؽال ًٕتم اؽت کي امؿب او را دیطی. او واًُ٘ا ٘طرت موط اؽت ولی من می صٍاًم کي او 
تم ولی ـکؼت دًم و دهیای ذادوگعی را هدات بطًم. امؼال من بي مطرؽي دارم  هٔع

ن ًایػػی کي همایؾ دادهط ًم واُ٘ی هیؼت. اؽم 
 
صٍدم تمعین می کوم. راؽتی اؽم ا

ریمٍس تاهکػ، ریمٍس لٍپین اؽت. اؽم ذیمغ ویغلی ًم رون ویغلی اؽت و هام 
هیمٕادورا لٍپین ًم هیمٕادورا تاهکػ اؽت ولی ؽُی کن کي او را هیمٕادورا قطا هکوی. 

میٍن واتؼٍن ًم ًعمیٍن گعهدع اؽت. دامبلطور ٘بل از معگؾ هارازت می ـٍد و اؽم ًع 
ؽازماهی را تاؽیػ کعد بي هام مسٕل ٘ٗوٍس. موٌٍرم ٘بل از معگؾ ًمان زماهیؼت کي 
ولطمٍرت ٘طرت موط بٍد و زاال کي او معدى اؽت میوعوا مک گٍهگال ادارى مسٕل را بي 

ومایػػی کعد. راؽتی، بي صاوع ٌَطى دارد. او ًمان صاهمی اؽت کي ـما را بي داصل راً
ٔطاکاری ات مموٍهم. صیلی کارت ـداَاهي بٍد. بي من بگٍ کي چي چیغی از من می صٍاًی 

 تا بعای تٍ و دوؽتت اهدام دًم.

مطى بٍدیط داصل ؽیعک؟ و یلی متؿکعم، ًعی! من یک ؽٍال دارم. _ ص
 
چعا ـما ا

یط؟ 
 
ؽتین ًایتان هٍر و پعتٍ بیعون می ا

 
 ـما چىٍری از داصل ا

 او صوطى ای کعد و گػٕت :
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ما از  ٔکع کعدى بٍدم کي ـایط ولطمٍرت بضٍاًط وارد دهیای مُمٍلی ـٍد._ 

یط، چٍن این را داریم. ٔٗه لىًٕا بي کؼی هگٍ.
 
ؽتیومان هٍر در می ا

 
 ا

ؽتیوؾ چٍبطؽتی باریک و درازی را بی
 
ورد و گػٕت :و از داصل ا

 
 عون ا

ا بي صاوع این اؽت. ن هًٍر
 
 _ ًمي ی ا

ورد، هگاى کعدم و با زؼعت گػٕتم :
 
 من با ذوؽ بي چٍبطؽتی کي بیعون ا

 _ چىٍری می تٍاهم کي یکی از این ًا داـتي باـم؟

_ اوى! یک مؿکلی بعای تٍ و دوؽتت، دبی ًمالک، اؽت. این چٍبطؽتی ًا 
ا ًؼتوط. ولی تٍ و  دم ًایػػی محل ـما کي ذادوگع بعای ذادوگًع

 
دبی ذادوگع هیؼتیط. بي ا

ایػػی را کي بي تٍ گػٕتم را ًم هبایط می گػٕتم ولی  هیؼتوط، ما می گٍییم مؿوگ. این چیًغ

 ٌٔي ی تٍ را قسیر و ماهوط بٗیي ی مؿوگ ًا بکوم.زاال کي گػٕتم، بایط زا

 _ هي! لىًٕا قبع کن.

 _ چی ـطى؟ چیغی می صٍای؟

رى، یک لسٌي بي
 
من زمان بطى تا بعایت بگٍیم. می صٍاًم بطاهم کي چي چیغی  _ ا

ا ذطا می کوط؟ یُوی چي چیغی باَث می ـٍد کي ما ذادوگع هباـیم؟  ما را از ذادوگًع

ا، صٍن ذادوگعی وذٍد دارد. زتی اگع کؼی یک ٘ىعى از  _ در بطن ما ذادوگًع
ن را داـتي باـط، ذادوگع اؽت. ولی مؿوگ ًا زتی یک ٘ىعى ًم 

 
هطارهط. یک ٘ىعى ا

 صٍن ذادوگعی در بطهؿان یأت همی ـٍد. زاال ـعوع کویم؟

_ هي! یک لسٌي قبع کن! من می صٍاًم کي تٍ یا دوؽتان ذادوگعت کمی از 
صٍهتان را بي من بطًیط. اگع دبی ًم صٍاؽت می تٍاهط از یکی از ـما صٍن بگیعد؟ ما می 

ز تام ریطل یا ًمان لعد ولطمٍرت، بگیعیم. صٍاًیم کي ذادوگع باـیم و اهتٗام صٍدمان را ا

 لىًٕا اذازى بطى!
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ن قٍرت تٍ بایط از پطر و مادرت بعای ًمیؿي ذطا ـٍی. یادت باـط کي 
 
_ ولی در ا

یط! دیگع همی تٍاهی پطر و مادرت و یا ًیچ از ٔامیل ًایت را 
 
ًمي ی معدم از ما بطـان می ا

ن ًا ارتباوی داـ
 
 تي باـی.ببیوی. همی تٍاهی دیگع با ا

 من با َكباهیت گػٕتم :

ن ًا را همی بیویط؟
 
 _ بعای چي؟ مگع ـما با پطر و مادرتان زعؼ همی زهیط و یا ا

 او با مالیمت گػٕت :

_ ما می تٍاهیم ولی ـما کي مؿوگ ًؼتیط هي! این ذغء ٍ٘اهیوی اؽت کي بي تازگی 

 درؽت ـطى اؽت. 

چي می گٍیم و ًمین وٍر مٍأٗت من ُٔاًل تؿوي ی اهتٗام بٍدم و همی ٌٔمیطم کي 

یا دبی هیغ ماهوط من ٘بٍل می کوط یا هي.
 
 می کعدم تا یک ذادوگع ـٍم. همی داهؼتم ا

 هاگٌان ًمان وٍر کي در ٔکع بٍدم، ًعی پاتع معا از میان أکار بیعون کؿیط.

تی؟_ چی ـط؟ تكمیمت   را گٔع

 من هیغ در پاؽش بي او گػٕتم :

تی کي داـتم صٍاؽتم بي _ همی داهم. بایط هٌع دوؽت م را ًم بپعؽم. و با تمام ؽَع
ن ٘طر ؽعگعم 

 
ن لسٌات ا

 
ؽیب دیطى ام أتادم. در ا

 
وعؼ اتاؽ بطوم کي هاگٌان بي یاد بطن ا

قسبت با ًعی ـطى بٍدم کي اقاًل هي متٍذي گظر زمان ـطى بٍدم و هي متٍذي مكطومیتم 
صع بعای او بازگٍ کعدم. او ولی با تمام تالـم صٍدم را بي دبی رؽاهطم و ماذعا 

 
را از اول تا ا

صع با تمام تالـؾ گػٕت :
 
 هیغ ماهوط من بٍد. همی داهؼت کي چي ذٍابی بطًط ولی در ا

_ ببین اؽتیٍ. من واًُ٘ا می صٍاًم کي ذادوگع ـٍم. درؽت اؽت کي از دؽت 
دادن صاهٍادى بعای من ؽضت اؽت ولی اگع ذادوگع هؿٍیم و بي دهیای ذادوگعی کمک 
و  هکویم، بُط از ـکؼت صٍردن ًعی و ارتؿؾ، بایط موتٌع معگ صاهٍادى ی صٍد باـیم
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بي هٌع من کي این کار دیٍاهگی اؽت ولی اگع این کار را ٘بٍل هکویم، معگ صاهٍادى ی 
ن اؽت کي باَث ـٍیم بمیعهط. هٌع تٍ 

 
ن ًا بٌتع از ا

 
صٍد را صٍاًیم دیط. دور بٍدن از ا

 چیؼت؟

 

ن ًا دور بماهیم_ من ًم با تٍ مٍ
 
ولی ـاًط  أٗم. بي هٌع من بٌتع اؽت کي از ا

 معگؿان هباـیم. پػ من می روم پیؾ ًعی تا ًمي چیغ را بي او بگٍیم.

یم.
 
 _ باـط. من ًم با تٍ می ا

تیم. من چٍن زالم صٍب هبٍد، همی  ؽپػ من دبی با ًم بي ؽٍی ًعی ٔر
ت تا  تٍاهؼتم کي صیلی ؽعیٍ بیایم، بعای ًمین دبی بي من کمک کعد و دؽت معا گٔع

تیم بي بیعون از اتاؽ و در راى، ًعمیٍن، رون و  بتٍاهم ؽعیٍ تع و بٌتع زعکت کوم. ما ٔر
ن ًا از دیطن ما بؼیار تُدب کعدهط ولی ًیچ گٍهي ا٘طامی هکعدهط. من 

 
تاهکػ را دیطیم و ا

ن 
 
صعین بار ًعی را دیطى بٍدم و او ا

 
تیم کي من ا ذا بٍد. من بي و دبی بي وعؼ ذایػػی ٔر

تم و گػٕتم :  وعؼ او ٔر

تیم. ما می صٍاًیم کي ذادوگع ـٍیم.  _ ًعی، ما تكمیم صٍدمان را گٔع

 او لبضوطی زد و گػٕت :

تیط. باـط ولی ًوٍز ًم ٔعقت داریط کي هٌعتان را تْییع  _ پػ تكمیمتان را گٔع

یا ًوٍز می صٍاًیط ذادوگع ـٍیط؟
 
 دًیط. ا

 _ بلي!

رامؾ گػٕت :البتي این بار من 
 
ن ذٍاب دبی بٍد. ًعی با ا

 
 پاؽش ًعی را هطادم. ا

_ باـط، پػ ـعوع می کویم. اؽتیٍ، تٍ بازوی دؽت چپت را ببع. اما، هي! هي! 

 بگظار کي صٍدم این کار را اهدام دًم.
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ت و گػٕت : ن دؽت چپم را هؿاهي گٔع
 
ورد و با ا

 
 او چٍبطؽتی اش را بیعون ا

 دیٕوطو!_ 

مط. او هیغ با صٍدش ًمین کار و در بازوی دؽت چپ م
 
ن ـکأی َمیٖ بي وذٍد ا

را کعد و با چٍبطؽتی اش یک ٘ىعى از صٍن صٍدش را وارد بطن من کعد و با ذادو اول 

 زصم من و بُط زصم صٍدش را بؼت و گػٕت :

دبی من همی تٍاهم کي صٍهم را  ـعوع صٍاًوط ـط. ًمین زاال_ تْییعات بطهت از 
وارد دو بطن کوم ولی تٍ بعای ذادوگع ـطن می تٍاهی بعوی پیؾ ًعمیٍن تا او ٘ىعى ای از 

 صٍهؾ را بي تٍ بطًط. متاؽٕم. زاال بعو پیؾ او.

ت تا ٘ىعى ای از صٍن ًعمیٍن را بگیعد و من و ًعی توٌا  و دبی بطون ًیچ مکػحی ٔر

 گػٕت :ماهطیم. او با لبضوطی بي من 

_ هگعان هباش. راؽتی زاال می تٍاهی با من بیایػػی تا بعایت یک چٍبطؽتی بگیعیم. 

 زود باش! من کمکت می کوم. با من بیا.

او بي من کمک کعد تا بعوم بي یکی دیگع از اتاؽ ًای ؽیعک. او معا بي دهبال صٍد 
ایؼتادى بٍد. او . من معدی را با مًٍای ؽٕیطی دیطم کي در کوار اتاؽ بي داصل اتاؽ بعد

 لبضوطی زد و گػٕت :

٘ای پاتع! صیلی و٘ت بٍد کي هطیطى بٍدمتٍن. اهگار ًمین دیعوز بٍد کي 
 
_ ؽالم، ا

مطیط. یک چٍبطؽتی بؼیار ٘طرتموط از 
 
میغتٍن بي این ذا ا

 
ـما بعای صعیط چٍبطؽتی ؽسعا

ع چٍب درصت صاس و پع ٘ٗوٍس با وٍل بیؼت و ًؿت ؽاهتی متع و می بیوم کي یک هٕ

وردى ایط.
 
 دیگع را ًم با صٍدتان ا

رامی گػٕت :
 
 ًعی هیغ در ذٍاب او لبضوطی زد و بي ا

مطى ام تا بعای 
 
٘ای اولیٍهطر. از دیطن دوبارى ی ـما بؼیار صٍـسالم. ا

 
ؽالم، ا

دوؽت ذطیطم، اؽتیٍ لئٍهارد، چٍبطؽتی تٌیي کوم. او مؿوگ بٍدى اؽت ولی بعای 
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ا می صٍاًط تعک کوط و بي ما ملسٖ ـٍد تا با هدات دهیای ذادوگعی، صاهٍادى اش ر 

 ولطمٍرت بدوگط.

٘ای اولیٍهطر بي من لبضوطی تعؽواک زد و گػٕت :
 
 چٍبطؽتی ؽاز پیع یا ًمان ا

ن کي چٍبطؽتی بضعیط، بایط بي ؽٍاالت من پاؽش 
 
٘ای اؽتیٍ. ٘بل از ا

 
_ ؽالم، ا

ؼتیط. با کطام دؽت دًیط و من بایط اهطازى ی بطن ـما بگیعم. پػ لىًٕا بی زعکت بای

 چٍبطؽتی را می گیعیط؟

 _ اوى . . . . راؽتؾ من چپ دؽت ًؼتم.

ن را تکان داد و از اهتٌای چٍبطؽتی اش متعی صارج 
 
ورد و ا

 
او چٍبطؽتی اش را در ا

ت و  ن کي کارش تمام ـط، در ًٍا بي قٍرت ّبار در ـط و مچ دؽت معا اهطازى گٔع
 
بُط از ا

مط و هاپطیط ـط. او پػ از 
 
ا از داصل ٕ٘ؼي ًای چٍبی ٌٍ٘ى ای رهگ داصل ا اهدام این کاًر

ورد و بي من داد و گػٕت :
 
 اتاؽ، ذُبي ای ؽیاى و مؿکی بیعون ا

_ از چٍب گعدو و ریؼي ی ٘لب اژدًاؽت و ؽی و دو ؽاهتی متع اؽت. تکاهؾ 

 بطًیط.

تکي و من چٍبطؽتی را تکان دادم و لیٍاهی کي روی میغ بٍد با قطای زیعی ًغاران 

٘ای اولیٍهطر با تاؽٓ ؽعش را تکان داد و گػٕت :
 
 ـط. ا

 _ اوى . . . هي. ٘ىًُا این هیؼت.

و چٍبطؽتی را از دؽت من بیعون کؿیط و دوبارى در بین ٕ٘ؼي ًا هاپطیط ـط و پػ 
ورد و بي من داد و 

 
از مطتی بازگؿت. او چٍبطؽتی دیگعی را از داصل ذُبي اش بیعون ا

 گػٕت :

_ این یکی از ٘طرت موط تعین چٍبطؽتی ًایػػی اؽت کي من تا زاال ؽاصتي ام. از 
٘ای پاتع، 

 
چٍب درصت ؽعصطار و پع ٘ٗوٍس اؽت و ؽی و پوخ ؽاهتی متع اؽت. البتي ا

٘ای اؽتیٍ این چٍبطؽتی کي زاال 
 
هگعان هباـیط، چٍبطؽتی ؽٍمی وذٍد هطارد. صٍب، ا
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٘ای پاتع می صٍاًم بي ـما بطًم، بؼیار پع ٘طرت 
 
اؽت ولی زٍاؽت باـط کي چٍبطؽتی ا

ن « اؽمؿٍ هبع»چٍبطؽتی هیغ بؼیار پع ٘طرت اؽت و 
 
هیغ بؼیار پع ٘طرت بٍد ولی ا

٘ای پاتع ًم 
 
دم هاذٍری أتاد ولی چٍبطؽتی ا

 
چٍبطؽتی کي ٘طرت موط بٍد بي دؽت ا

ن اؽتٕادى ی بط همی کوط. زٍاؽت « اؽمؿٍ هبع»٘طرت موط اؽت ولی او محل 
 
 باـط کي از ا

ن
 
اؽتٕادى ًای صٍبی کوی و ؽُی کوی ًمان وٍر  اگع این چٍبطؽتی تٍ را اهتضاب کعد از ا

٘ای پاتع ٍ٘ل دادی، 
 
ز بین ببعی، هي این کي صٍدت یک را ا« اؽمؿٍ هبع»کي بي ا

 ـٍی. « اؽمؿٍ هبع»

ي ًایػػی از اهتٌای چٍبطؽتی ام صارج ـط و  تم و تکان دادم و هاگٌان ذ٘ع ن را گٔع
 
ا

٘ای اولیٍهطر با صٍـسالی گػٕت :بي د
 
 ر و دیٍار بعصٍرد کعد. ا

ن بي صٍبی اؽتٕادى کوی!
 
٘ای اؽتیٍ. یادت باـط کي از ا

 
 _ مبارک باـط، ا

یا ولطمٍرت یا ًمان 
 
در راى بعگؿت صیلی دلم ـٍر می زد. با صٍد ٔکع می کعدم کي ا

 
 
ن ٘طر از او می تام ماروولٍ ریطل کي زماهی دوؽت من بٍد چي کار کعدى اؽت کي ًمي ا

ورهط
 
تم، تعؽوط و یا هامؾ را بي زبان همی ا . ًمان وٍر کي داـتم با صٍدکلودار می ٔر

ن 
 
قطای دو ذیِ بؼیار بلوط را از داصل اتا٘ی کي ًعمیٍن گعهدع و دبی ًمالک در ا

تي ی أکار من دربارى ی ولطمٍرت را پارى کعد و من و ًعی با َدلي بي  مط و ـر
 
بٍدهط، ا

تیم.ؽمت اتاؽ  ن دو ٔر
 
و ٔعیادی از  من با معبي ی ـاهي ی دردهاک صٍد در را باز کعدم ا

درد کؿیطم ولی با دیطن دبی و ًعمیٍن درد را ٔعامٍش کعدم. ًعی محل دیٍاهي ًا بي داصل 

 اتاؽ دویط و هُعى زد :

 _ ًیچ مُلٍمي کي چي کار می کویط؟ 

 ًعمیٍن با صٍـسالی بي ًعی گػٕت :

مٍزش _ دبی چٍبطؽتی اش 
 
ت و از زاال او یک ذادوگع اؽت و ما بایط ا را گٔع

 ًایؿان را ـعوع کویم. بٌتع اؽت کي بي رون ًم بگٍییم کي بیایط و بي ما کمک کوط.
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تیم تا رون ویغلی را بیابیم. در  ًعی و من کي صیالمان رازت ـطى بٍد، با یکطیگع ٔر
دؽت تکان داد و بي من لبضوط زد راى هیمٕادورا تاهکػ را دیطیم. او با صٍـعویػػی بعای من 

تیم و در زدیم.  و من هیغ با لبضوطم، پاؽش او را دادم. ما با َدلي بي وعؼ اتاؽ رون ویغلی ٔر

 قطایػػی از داصل کي بطون ـک قطای رون ویغلی بٍد، گػٕت :

 _ بٕعماییط داصل!

ای بازیکوان یک تیم کو من و ًعی داصل ـطیم  ي و من اتا٘ی هارهدی را با پٍؽتًع

ن ًا را همی ـواصتم، دیطم. بؼیار زیبا بٍد و 
 
 گػٕت : ؽالم کعد و ًعی بي رونا

_ ؽالم، رون. اؽم این پؼع اؽتیٍ اؽت. من او تبطیل بي یک ذادوگع کعدم و 
ًعمیٍن ًم دوؽت اؽتیٍ، دبی، را ذادوگع کعدى اؽت و ما ؽي هٕع بایط بي این دو هٕع 

مٍزش بطًیم. صىعی ًم هطارد. هٌع تٍ چی
 
 ؼت؟ا

ورد، گػٕت :
 
 رون کي ادای ٔکع کعدن را در می ا

_ همی داهم ولی ٔکع کوم زاال کي این دو هٕع ذادوگع ـطى اهط، صىعی هطارهط و می 

مٍزش داد.
 
ن ًا ا

 
 ـٍد بي ا

ن را از ًعی و رون بپعؽم :
 
 من هاگٌان ؽٍالی بي ذًوم رؽیط و گػٕتم کي بٌتع اؽت ا

 ولطمٍرت ازت بپعؽم؟_ ًعی، می تٍهم یک ؽٍال دربارى ی 

 ًعی لبضوطی زد و گػٕت :

 _ البتي! اـکالی هطارد. بپعس . . . . . بپعس . . . . . 

ت اؽت و بیوی  _ می صٍاؽتم بطاهم کي چعا دبی می گػٕت کي ولطمٍرت صیلی ـز

 هطارد و یا معدمک چؿم ًایؾ یک صه قاؼ ٘عمغ ًؼتوط، ماهوط یک مار؟

 کعدهط و ًعی بي من گػٕت :ًعی و رون هگاًی پع از تعس بي ًم 

 _ ببین اؽتیٍ . . . پعؤؼٍر دامبلطور را کي یادت اؽت؟
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 من ؽعم را تکان دادم و او ادامي داد :

_ او پیؾ از معگؾ، چیغی را بي من گػٕت دربارى ی ولطمٍرت ولی گػٕت کي بي 
ذغء رون و ًعمیٍن بي کػ دیگعی هگٍیم ولی ـایط و٘تی کي زماهؾ رؽیط، ٔٗه بي تٍ و 

 دبی بگٍیم. پػ لىًٕا در این بارى از من چیغ دیگعی هپعس!

 : م٘بٍل کعدم و گػٕتمن 

_ زاال، اگع می صٍاًیط کي صاهٍادى ی من و دبی ـک هکووط کي ـما با را با صٍد 

 می بعیط، چي کار بایط بکویم؟ ممکن اؽت کي اگع پیطایمان هکووط، بي پلیػ صبع دًوط!

 ًعی گػٕت :

یا تٍ و دبی ٘بٍل می کویط یا هي؟_ من یک ٔکعی دارم و
 
 لی همی داهم کي ا

 من ٍٔری گػٕتم :

 _ چي چیغی اؽت؟

ن ًا ـما را در ٘بع 
 
_ ٘عار اؽت کي تٌاًع کویم کي تٍ و دبی معدى ایط و و٘تی کي ا

وریم. مُدٍهی را 
 
ییم و ـما را از داصل ٘بع بیعون می ا

 
گظاـتوط، من و رون و ًعمیٍن می ا

ن قٍرت ـما دیگع هیازی هطاریط  بایط بضٍریط تا معبان
 
٘لبتان را بؼیار پایین بیاورد و در ا

ن 
 
وردیم، ًعمیٍن می تٍاهط اجع ا

 
کي هٕػ بکؿیط و ًوگامی کي ـما را از داصل ٘بع بیعون ا

 را از بین ببعد. مٍأٖ ًؼتی؟

 _ همی داهم، بایط با دبی قسبت کوم.

ي با دبی مؿٍرت کوم و من من می تٍاهم کاو لبضوطی زد و گػٕت کي َیبی هطارد و 
بی رهگی ـطم کي دبی 

 
دویطم بي ؽٍی اتاؽ دبی و ًعمیٍن. ابتطا در زدم و ؽپػ وارد اتاؽ ا

تم و گػٕتم : ت هغد دبی ٔر ن بٍدهط. بي ؽَع
 
 و ًعمیٍن در ا

 _ دبی، من می صٍاًم کي چیغی را بي تٍ بگٍیم. صاهم گعهدع . . . . .
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 ًعمیٍن با مٌعباهی گػٕت :

 معا ًعمیٍن قطا کن._ اؽتیٍ! 

تم و ادامي دادم:  من پظیٔع

 _ بؼیار صب، ًعمیٍن لىًٕا می ـٍد کي ًمین ذا بماهیط و ما را راًومایػػی کویط؟

 او با تکان دادن ؽع اَالم کعد کي مٍأٖ اؽت و من گػٕتم :

_ ٘عار اؽت کي تٌاًع کویم کي من و تٍ معدى ایم و و٘تی کي پطر و مادرمان ما را در 
ورهط.  ما بایط ٘بع گظا

 
یوط و ما را از داصل ٘بع بیعون می ا

 
ـتوط، ًعی و رون و ًعمیٍن می ا

ن قٍرت ما دیگع 
 
مُدٍهی را بایط بضٍریم تا معبان ٘لبمان را بؼیار پایین بیاورد و در ا

هیازی هطاریم کي هٕػ بکؿیم و ًوگامی کي ًعی و رون و ًعمیٍن ما را از داصل ٘بع بیعون 

وردهط، ًعمیٍن م
 
ن را از بین ببعد. مٍأٖ ًؼتی؟ا

 
 ی تٍاهط اجع ا

اهتٌار داـتم کي دبی دوبارى با من مٍأٗت کوط ولی در ٍَض دبی با قطای ذیِ 

 ماهوطی گػٕت :

_ تٍ دیٍاهي ای اؽتیٍ! دیٍاهي! من مسال اؽت کي این کار را اهدام دًم. تٍ 
اهگی اؽت! تٍ . . . می گٍیػػی کي من دیگع همی تٍاهم پطر و مادرم را ببیوم و این دیٍ

 تٍ . . . 

و دیگع هتٍاهؼت کي ادامي دًط و دویط بي وعؼ ًعمیٍن و او را بْل کعد و ـعوع بي 

میغ گػٕت :
 
 گعیي کعد. ًعمیٍن با لسوی ؽعزهؾ ا

رام باش دبی! من ؽُی 
 
_ من بایط دربارى ی این هٗؿي با ًعی و رون قسبت کوم. ا

 ، لىًٕا معا٘ب دبی باش تا من بازگعدم.! اؽتیٍمی کوم کي این هٗؿي را تْییع دًم
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ت  ت و در را مسکم بي ًم کٍبیط ٔر با ٘طم ًایػػی توط و ذطی بي ؽمت در اتاؽ ٔر
تم تا بي او دلطاری  ن ًا را دٍَا و ؽعزهؾ کوط. من هیغ بي ؽٍی دبی ٔر

 
ؽعاغ ًعی و رون تا ا

 دًم و گػٕتم :

ا بایط در این راى تعک _ ببین دبی، تٍ می داهؼتی کي ما روزی پطر و مادر صٍد ر 
چعا زاال هارازت ـطى ای؟ ببین، من ًم ّمگین ـطى ام ولی ما بایط کاری  کویم، پػ

ن ًا بمیعیم.
 
ن کي بضٍاًی ما هیغ با ا

 
ن ًا کؿتي هؿٍیم، مگع ا

 
 کویم تا ما هیغ با ا

 دبی ذیِ کؿیط و گػٕت :

صٍاًم کي در _ اؽتیٍ، من همی داهم کي تٍ می صٍاًی چي کار کوی ولی من می 
من می صٍاًم کي بعگعدم بي صاهي و یک زهطگی مُمٍلی را داـتي  کوار صاهٍادى ام بمیعم.

 باـم. اؽتیٍ، بي تٍ ًم پیؿوٌاد می کوم کي با من بیایػػی ولی من در ًع زال می روم. 

زامع هبٍد کي صاهٍادى  من ؽُی کعدم تا هٌعش را تْییع دًم ولی او بي ًیچ وذي
ا کوط. در ًمان لسٌي ًعی، رون و ًعمیٍن وارد اتاؽ ـطهط و ما را دیطهط. ًمي ی  اش را ًر

ن ًا از تُدب دًاهؿان باز ماهطى بٍد. ًعی اولین کؼی بٍد کي قسبت کعد :
 
 ا

_ چي اتٕا٘ی أتادى اؽت؟ دبی، زالت صٍب اؽت؟ اؽتیٍ، تٍ تٍمیر بطى کي 

 چي ـطى اؽت؟

صع ماذعا را بعای ًعی، رون و
 
 ًعمیٍن گػٕتم و ًعمیٍن گػٕت : من از اول تا ا

_ اـکالی هطارد دبی! ما زأٌي ی تٍ را اقالح می کویم تا دوبارى ًمي چیغ ماهوط 

 ٘بل ـٍد. بلوط ـٍ دصتع صٍب، چٍبطؽتی ات را ًم بطى من تا تٍ را بازگعداهیم بي صاهي.

ی هاپطیط ـط. ًعی با  ت و با قطای ت٘ع ًعمیٍن او را بلوط کعد و دؽت او را گٔع

 ارازتی گػٕت :ه

_ بُنی او٘ات این اتٕا٘ات می أتط. ولی دبی صیلی ازؼاؽاتی بٍد، دلم بعای او 

 ؽٍصت.
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 من ًم زعؼ او را تاییط کعدم و گػٕتم :

 _ ًعی؟ کی درس دادن من را ـعوع می کوی؟

 ًعی لبضوطی زد و گػٕت :

د، البتي _ هگعان هباش، از ٔعدا ـعوَؾ می کویم. البتي. . . .ٔکع کوم کي ٔعدا بؿٍ

 پػ از اهدام معاؽم صاک ؽپاری تٍ!

ن لسٌي کي پطر و مادرم روی ذؼط من گعیي می کووط و ذیِ و 
 
وردن ا

 
و با بي یاد ا

هٌا هیغ 
 
داد می کووط، دوبارى پکع ـطم و ًوگامی کي بي ًعی و رون هگاى کعدم، دیطم کي ا

ن لسٌي ازؼاس کعدم کي بطون دبی بؼیار توٌا هارازت ـطى اهط. 
 
ًؼتم ولی چارى ای در ا

 دیگع هطاـتم و بایط تسمل می کعدم.

 تعؽ!

ًمي ی ما از ذا پعیطیم و ًعمیٍن گعهدع را مٗابل صٍد دیطیم. ًعی با ًیدان بي او 

 گػٕت :

 _ چي ـط؟ زأٌي اش را اقالح کعدی؟

 ًعمیٍن با هارازتی ؽعش را تکان داد و گػٕت :

_ صیلی ؽضت بٍد. با این کي دصتع صٍبی بٍد ولی او صیلی گعیي می کعد و همی 
صعش تٍاهؼتم. صیلی دلم بعایؾ ؽٍصت. 

 
گظاـت کي درؽت این کار را اهدام دًم ولی ا

اؽتیٍ، من ًمي ی درس ًا را بي ذغء دٔاع در بعابع ذادوی ؽیاى و درس أؼٍن ًا بي تٍ 
ابع ذادوی ؽیاى را بي او یاد بطى و رون، تٍ ًم درس یاد می دًم. ًعی تٍ درس دٔاع در بع 

ذلٍ ببعیم و أؼٍن ًا را. اگع صٍش ـاهػ باـیم، ـایط بتٍاهیم کي درس تٍ را صیلی زود 

 اگع تٍ ًم ًمکاری کوی!
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ت و رون ًم چؿمکی بي من زد و  و او پؿتؾ را بي ما کعد و بي داصل اتا٘ؾ ٔر

 گػٕت :

 غى بي ًم. محاًل یک بار . . . . . . ._ اون بُنی و٘ت ًا اَكابؾ می ری

 ًعی زعؼ او را ٘ىٍ کعد و گػٕت :

_ رون! زاال و٘ت این زعؼ ًا هیؼت. اؽتیٍ، تٍ می تٍاهی بیایػػی بي اتاؽ من و 

هدا بضٍابی.
 
 ا

تم و بي او گػٕتم :   ولی من با ًعی هٔع

_ ًعی! یک چیغی را ٔعامٍش کعدى ای. مگع همی داهی اگع من امؿب بي صاهي 
ن ًا ممکن اؽت کي با

 
زهگعدم، پطر و مادرم هگعان می ـٍهط؟ اگع من امؿب بعهگعدم، ا

ن ًا ببیووط کي دبی صاهي اؽت، بي من ـک می 
 
بي ؽعاغ دبی بعوهط و بُط از این کي ا

 کووط.

 ًعی هیغ زعؼ معا تاییط کعد و گػٕت :

_ درؽت می گٍیػػی! پػ دؽت من را بگیع تا با ًم ذلٍی صاهي ی ـما ًاًع 

 ـٍیم. صاهي ی ـما کداؽت؟

 _ در صیابان تاتوٌام کٍرت اؽت. بٗیي اش را صٍدم می روم.

ی ًم چٍن ًعمیٍن، با من هاپطیط ـط.  ت و با قطای ت٘ع و ًعی دؽت من را گٔع
یط. هاگٌان ازؼاس کعدم کي 

 
ـکمم دارد پیچ و تاب می صٍرد و بطن من دارد کؾ می ا

م صٍدم دیطم و ًعی را ًم دیطم کي در کوار من هاگٌان صیابان تاتوٌام کٍرت را پیؾ چؿ
ایؼتادى بٍد و معا هگاى می کعد. من ًم او را هگاى کعدم و بُط زػ کعدم کي اهگار یک 
ن را بي لباس صٍدم باـیطم و بُط 

 
چیغی دارد زیع دل من می زهط. و من اؽتٕعاغ کعدم و ا

تادن هگاًم بي لباؽم ًمي ازؼاس رازتی می کعدم . . . . صیلی رازت ـطى بٍدم و با أ
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چیغ هاگٌان تْییع کعد و من دیطم کي تمام لباؽم پع از اؽتٕعاغ ـطى اؽت. با هگعاهی بي 

 ًعی هگاى کعدم و گػٕتم :

 _ اگع مادرم من را با این لباس ببیوط، ـک می کوط. می تٍاهی کاری بکوی؟

 ًعی کمی ٔکع کعد و گػٕت :

 _ ٔکع کوم کي بتٍاهم . . . . . 

ورد و گػٕت :و 
 
 چٍبطؽتی اش را باال ا

 _ اؽکعذیٕای!

و تمام مٍاد کػحیٕی کي روی لباس من بٍدهط، هاگٌان مسٍ ـطهط و لباؽم وٍری 
مطى اؽت. من از او تؿکع کعدم و بي 

 
ـطى بٍد کي اهگار تازى از ماـین لباس ـٍیػػی بیعون ا

 او گػٕتم :

 _ بي صاوع ًمي چیغ مموٍهم. صطازأي!

 کعد و گػٕت : ًعی صوطى ای بلوط

_ صطازأي؟ هکوي ٔکع کعدى ای کي من تٍ را توٌا می گظارم؟ من می صٍاًم کي 

وریم.
 
ن مُدٍن را بي تٍ بطًم تا قسوي ی معدن تٍ را بي وذٍد ا

 
 امؿب با تٍ بیایم و ا

 من با هارازتی ؽع تکان دادم و گػٕتم :

 _ پػ چي کار می کوی تا پطر و مادرم، تٍ را هبیووط؟

 صوطیط و گػٕت :او دوبارى 

ن یک ذٍر ـول اؽت 
 
_ هگعان من هباش! من از ـول هامعئی اؽتٕادى می کوم. ا

ن را روی صٍد بیوطازم، دیگع کؼی همی تٍاهط معا ببیوط.
 
 کي و٘تی ا
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و ًوگامی کي من با تُدب بي او هگاى کعدم، لبضوطی زد و بي من گػٕت کي راى 
ت کي می صٍاًط از داصل پودعى ی اتا٘م بیٕتم. او با من بي داصل صاهي هیامط، بي من گػٕ

رامی در زدم و ًوگامی کي مادرم در صاهي را 
 
بیایط داصل و من ًم با او مضالٕتی هکعدم. من ا

ن کي بي داصل صاهي 
 
باز کعد، من بي او ؽالمی گعم و قمیمی کعدم و او را بٍؽیطم. بُط از ا

تم، پطرم را هیغ بٍؽیطم و بي وعؼ اتا٘م راًی ـطم. صی لی هارازت ـطى بٍدم. ًوگامی ٔر
تم کي در وبٗي ی باال بٍد، قطای پطر و مادرم را ـویطم  کي داـتم بي داصل اتا٘م می ٔر
تم و  مطى اؽت یا هي؟ من بي اتا٘م ٔر

 
یا امؿب بعای من مؿکلی بي وذٍد ا

 
کي می گػٕتوط کي ا

ن ًا را بؼیار 
 
وردم و ا

 
هامعتب، بي بیؾ تع وؽایلم را از داصل کمطًا و کؿًٍا بیعون ا

ایم را تمام کعدم، ًعی هاگٌان بي داصل اتاؽ  داصل چمطاهم اهطاصتم. ًوگامی کي کاًر

 و با َكباهیت بي او گػٕتم : پعیط و من از تعس ٘لبم را چوگ زدم.

 _ ًیچ مُلٍم اؽت کي چي کار می کوی؟ هغدیک بٍد کي معا بکؿی؟

 او لبضوطی زد و گػٕت :

مادى کعدى ای؟_ چعا این ٘طر زود می تعؽی؟ من 
 
 کي ًیٍال هیؼتم! وؽایلت را ا

 من با ؽع ذٍاب محبت دادم و او ادامي داد :

یا مىمئن ًؼتی؟
 
 _ ًوٍز ًم ٔعقت داری کي هٌعت را تْییع دًی. ا

 و من دوبارى ذٍاب محبت دادم و گػٕتم :

_ ًعی! زود باش و ـعوع کن! تا قبر کي همی تٍاهیم این ذا مُىل بماهیم. ممکن 

 و مادرم بیایوط داصل!اؽت پطر 

ن را بي او با دؽتپاچگی 
 
ورد و ا

 
گػٕت باـط و بىعیػػی را از داصل ذیب ـلٍارش درا

 من داد تا بضٍرم و بي من ًؿطار داد :

_ هبایط بیؾ تع از ؽي ٘ىعى بضٍری! اگع صٍردی ممکن اؽت کي بمیعی! یادت 

 باـط. ًیچ َدلي ای هکن!
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ن
 
را صٍردم، هاگٌان بی زال ـطم و روی  من بي زعؼ او گٍش کعدم و ؽي ٘ىعى از ا

 زمین أتادم. صیلی ؽضت می تٍاهؼتم قسبت کوم ولی با این زال گػٕتم :

 _ کی . . . اجعش . . .  از . . . بین . . . می . . . رود؟

 او با زالتی ذطی گػٕت :

 _ تا و٘تی کي ًعمیٍن بتٍاهط اجعش را از بین ببعد.

 من با وزؿت از او پعؽیطم :

یا
 
 . . . می . . . تٍاهط؟ _ ا

 او گػٕت :

_ مُلٍم اؽت کي می تٍاهط! زاال من می صٍاًم کاری کوم تا بٗیي ٔکع کووط کي از 

 پودعى أتادى ای؟ بگظار تا من گعدهت را بؿکوم.

او وردی را زیع لب گػٕت و من قطای تٗی را ـویطم و ازؼاس کعدم کي گعدهم کخ 

 ـطى اؽت. او دوبارى گػٕت :

 ٍ  رپٍس!_ لي وی ک

و او معا بي بیعون از پودعى  و من ازؼاس کعدم کي در ًٍا ًؼتم و ؽع و تي ـطى ام
ًطایت کعد و معا تا هغدیکی زمین بعد و قطای بوگی بي گٍش رؽیط و من روی زمین أتادم. 
گظر بٍد. او گیخ ـطى بٍد، او بي من گػٕت  اولین کؼی کي معا روی زمین پیطا کعد، یک ًر

: 

 کمک! یکی کمک کوي!_ ًی! پؼع ذٍن! قطای من را می ـوٍی؟ 

ت و زهگ را زد. قطای پطرم را ـویطم کي داـت  ت بي وعؼ صاهي ی ما ٔر و با ؽَع

ن معد ّعیبي می گػٕت :
 
 بي ا

www.ketabesabz.com



 _ این دیگع چي ـٍصی اؽت؟ پؼع من در اتاؽ صٍدش اؽت.

مط و کوار من
 
مط و معا دیط، در ذا صؿکؾ زد. او ا

 
روی زمین  ولی ًمین کي ا

هؿؼت و ازؼاس کعدم کي قٍرت من صیػ ـطى اؽت. پطر من داـت گعیي می کعد! و 
مط، او اـک می ریضت و ذیِ می زد. ًمؼایي ًا بي زور او را 

 
از بُط از چوط جاهیي مادرم ا

ن ًا معا داصل 
 
مبٍالهػ را ـویطم، ا

 
من ذطا کعدهط. ولی بُط از چوط د٘یٗي قطای یک ا

ن ًا بعای من دَا  ماـین گظاـتوط و من
 
را بعدهط تا صاکم کووط. ابتطا معا صاک هکعدهط. ا

کعدهط و پػ از ؽي یا چٌار ؽاَت، معا داصل تابٍت و ؽپػ داصل ٘بع گظاـتوط. دیگع 
ٔٗه تاریکی و ؽکٍت بٍد. ًیچ چیغ همی ٌٔمیطم. هاگٌان دیطم کي یک هٕع در تابٍت را باز 

ورد و من روی زمین و
 
لٍ ـطم. ًعی، رون و ًعمیٍن را باالی ؽع صٍد کعد و معا بیعون ا

ن بي 
 
ورد و با ا

 
من معبي زد و چیغی را زیع لب گػٕت. دیطم و ًعمیٍن چٍبطؽتی صٍد را درا

ن اهگار 
 
ت و بُط از ا هاگٌان ازؼاس بطی بي من دؽت داد. ابتطا ًمي ی بطهم درد گٔع

ب یش روی من ریضتوط. با هارمایتی بي ًعی گػٕتم :
 
 یک ؽىل ا

 چعا من می تٍاهؼتم کي ًمي را ببیوم؟ _ پػ

 ًعی ذٍاب داد :

 _ ٘عار هبٍد کي واًُ٘ا تٍ را بکؿیم. ما بایط قسوي ؽازی می کعدیم.

 من از او پعؽیطم :

ن ًا را می بیوم؟
 
 _ بٗیي متٍذي همی ـطهط کي من ا

 و و٘تی کي ًعی ذٍاب محبت داد، من ادامي دادم :

ن ذا بٍدیط؟
 
 _ صب، ـما ؽي هٕع ًم ا

ن ًا با 
 
 دوبارى ذٍاب محبت دادهط و رون گػٕت :ؽع ا

رى، صیلی دلم بعای صاهٍادى ات ؽٍصت.
 
 _ ا
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 من از ًعمیٍن پعؽیطم :

مطى بٍد؟
 
 _ دبی چي کار می کعد؟ ا

 ًعمیٍن گػٕت :

رى، صیلی بط ذٍر گعیي می کعد و هارازت بٍد. داـت ٔعیاد می زد و می گػٕت 
 
_ ا

 بعداری!کي بلوط ـٍی و دؽت از این ـٍصی 

 _ ـما ـول هامعئی را ًمعاى صٍد داـتیط؟

 عی بي من گػٕت :ً

رى، بُطًا ؽٍال ًایت را می تٍاهی بپعؽی. زاال بایط بعویم . . . .
 
 _ ا

ن قطای ًاًع ـطن کؼی بٍد کي 
 
مط گم ـط. ا

 
ی کي ا ولی قطای او در قطای ت٘ع

بٍد ولی زاال او روزی من ٔکع می کعدم با من دوؽت اؽت. او روزی پؼع صٍش ٘یأي ای 

بٍد. او صوطى  ولطمٍرتبیوی و چؿم ًایػػی ًم چٍن مار داـت و بؼیار تعؽواک بٍد. او 

ور و بلوطی کعد و گػٕت :
 
 ای چوطش ا

_ ـب بضیع پاتع، وای! هگاى کن! دوؽت ٘طیمی من ًم این ذاؽت. بیا پیؾ من 
هٍادى ات را می کؿم اؽتیٍ تا بي تٍ و صاهٍادى ات رزم کوم. زود باش وگعهي ًم تٍ و ًم صا

 و . . . .

 ولی ًعی زعؼ او را ٘ىٍ کعد و گػٕت :

زار دًی معدى ای.
 
ن کي بضٍاًی او و صاهٍادى اش را ا

 
 _ ولی ٘بل از ا

رام کي از ٍ٘ی تعین ولؼم ًا ًم صىعهاک تع و 
 
ولطمٍرت با قطایػػی مالیم و ا

 تعؽواک تع بٍد، گػٕت :
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کؿی؟ هکوي از ًمٍن َؿٗی می _ و چی باَث ـطى کي ٔکع کوی می تٍاهی معا ب
صٍاًی زعؼ بغهی کي باَث ـط، پطرو مادرت و ؽیعیٍس و دامبلطور را محل ؽٍؽک زیع 

 پام لي کوم؟

 صیلی ًای دیگع داریم و تٍ هطاری._ مىمئوم کي ًمٍهي و اون چیغیي کي من و 

 _ واًُ٘ا کي ـماًا ازمٖ ًؼتیط . . . . .

 ن زال با ـداَت گػٕتم :من واًُ٘ا از او می تعؽیطم ولی با ای

 _ تٍ یي ازمٗی تام! 

 ولطمٍرت هُعى زد :

_ صٕي ـٍ پؼعى ی ازمٖ! زٖ هطاری معا تام قطا کوی. من تٍ را می گیعم و وٍری 
رزوی معگ کوی. البتي 

 
ـکودي ات می کوم کي با ًع معبي ی من ًغاران ذیِ بکؿی و ا

صیلی ًای دیگع کي دوؽتؿان  مىمئن باش کي در این راى توٌا هضٍاًی بٍد، چٍن دبی و

 داری ًم با تٍ ـکودي صٍاًوط ـط.

ؽیبی ببیووط، 
 
و از این ٔعقت اؽتٕادى کعدم و بعای این همی صٍاؽتم صاهٍادى ام ا

ن ًیٍال کي روزی اهؼان بٍد، گػٕتم :
 
 بي ا

ن 
 
ن ًا بعای من اًمیتی دارهط؟ اگع بعایم مٌم بٍدهط کي من ا

 
_ ٔکع کعدى ای کي ا

ا همی کعدم! ًا را بي صاوع  ذادوگعی ًر

زالتی در چٌعى ی ولطمٍرت کي هؿاهي ی زیعت بٍد پطیطار ـط ولی صیلی ؽعیٍ از 
ت. هاگٌان دؽت ًعی را روی ـاهي ی صٍد زػ کعدم و دیطم کي دوبارى ازؼاس  بین ٔر

یط
 
صعین چیغی کي دیطم  می کوم کي بطهم کؾ می ا

 
و ـکمم دارد پیچ و تاب می صٍرد و ا

این بٍد کي ولطمٍرت داـت بي ؽمت ما می دویط و هُعى می زد ولی هاگٌان در مٗابل صٍد 
ن بٍد. ًعی و رون و ًعمیٍن را ًم در 

 
َلٕغاری را دیطم کي صاهي ای هي چوطان َالی در ا

ن ًا گػٕتم
 
 : کوار صٍد دیطم و صیالم رازت ـط و بي ا
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 _ این ذا دیگع کداؽت؟ ولطمٍرت کداؽت؟

 و با گػٕتن این اؽم رون ازؼاس تعس کعد و معا ؽعزهؾ کعد :

مطیم این ذا بي _ اؽمؿٍ بي زبٍن هیار! 
 
مطیم و زاال ا

 
ن ٘بعؽتان بیعون ا

 
ما از ا

 صاهي ی ما!

 او معا بي داصل راًومایػػی کعد و گػٕت :

 _ ؽالم، مامان! پطر را هطیطی؟

ى ٘امت و ٔعبي ای را مٗابل صٍد دیطم با مًٍای ٘عمغ رهگ، درؽت و من زهی کٍتا

 ماهوط رون. او مادر رون ویغلی بٍد!

 او ًمین کي معا دیط، با من دؽت داد و بي گعمی ؽالم کعد و گػٕت :

 _ ؽالم، َغیغم! من مالی ویغلی ام. اؽم ـما چیي؟

 من ًم ذٍاب ؽالمؾ را دادم و گػٕتم :

م من ًم اؽتیٍ اؽت. اؽتیٍ لئٍهارد. از دیطهتٍن _ ؽالم، صاهم ویغلی. اؽ

 صٍـسالم.

 او با مٌعباهی گػٕت :

_ اوى! صیلی مموٍهم َغیغم. من ًم از دیطهت صٍش زالم! رون، ًعی و ًعمیٍن 
مطى اهط؟

 
 ًم ا

ت و کمی بُط  ن دو ٔر
 
رون با ؽع ذٍاب محبت داد و صاهم ویغلی ًم بي اؽتٗبال ا

ن دو بي داصل بعگؿت. ٔکع م
 
مط ذلٍ و معا با ا

 
ی کوم زطود هیم ؽاَت ـط. صاهم ویغلی ا

 بْل کعد و گػٕت :
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_ پؼع َغیغم! ًعی و ًعمیٍن دربارى ی ـداَت تٍ بعای من گػٕتوط. واًُ٘ا تسمل 
دم صیلی ؽضتي. ٘باًل مؿوگ ًا می تٍاهؼتوط بطون 

 
زیادی داری. دوری از صاهٍادى بعای ا

ن کي از کؼی ذطا ـٍهط، ذادوگع ـٍهط. البتي
 
در زماهی کي من بٍدم، تٍ اولین هٕع ًؼتی  ا

تي ای. زتمًا ـب ؽضتی داـتي ای، تٍ می تٍاهی بعوی بي اتاؽ ٔعد و  کي این ـعط را پظیٔع
ن دو صیلی ـٍصی می کووط. 

 
ن دو بضٍابی. ٔٗه مٍاًب صٍدت باش، چٍن ا

 
ذٍرج و با ا

ن ًا دو تا دیگع از ٔعزهطان من ًؼتوط. پؼع اول من بیل بٍد کي زا
 
تي اؽت و ا ال زن گٔع

پؼع دوم من ًم چارلی بٍد کي زاال در روماهی اژدًا ـواؽی می صٍاهط و بُط از او ًم 
 پعؽی بٍد کي ًوٍز در وزارت صاهي کار می کوط و . . .

 من زعؼ او را ٘ىٍ کعدم و گػٕتم :

 _ ببضؿیط صاهم ویغلی، وزارت صاهي چیؼت؟

 داد.او زن صٍبی بٍد و با زٍقلي پاؽش معا می 

ن کار می کووط، معا٘ب ًؼتوط تا 
 
_ وزارت صاهي، ذایػػی اؽت کي أعادی کي در ا

مؿوگ ًا متٍذي هؿٍهط کي ذادوگعی وذٍد دارد. محاًل اگع اتٕاؽ بطی بعای یک مؿوگ 
ن کار را اهدام دادى اؽت، أعاد وزارت صاهي ی ذادوگعی زأٌي او 

 
بیٕتط کي یک ذادوگع ا

ن زادجي را بي صاوع هیرا تكسیر می کووط تا دیگع 
 
ای بُطی من ًیچ چیغی از ا اورد. پؼًع

عج و رون ًؼتوط. بُط از رون ًم یک دصتع دارم، اؽم او ذیوی اؽت و اؽم ًم ٔعد و ذ
رتٍر ویغلی. ببضؿیط کي صؼتي ات کعدم، ولی بایط بعوی و 

 
رتٍر اؽت؛ ا

 
ـًٍعم ًم ا

 ا! صٍب بضٍابیط.بضٍابی. از ٔعدا درس ًایت ـعوع می ـٍهط! ـب بضیع بچي ً

تیم کي صاهم ویغلی گػٕتي ما ًمگی از او صطازأٌی  کعدیم و ًع یک بي اتا٘ی ٔر
 بٍد، ًعی و رون در یک اتاؽ صٍابیطهط، ًعمیٍن و ذیوی ًم ًمین وٍر و من ًم بي

تم تا با ٔعد و ذ ًؼتي در زدم و وارد اتاؽ ـطم و دو تا از وبٗي ی باال ٔر
 
ـوا ـٍم. ا

 
عج ا

ای رون  ن ًا هیغ مًٍای ٘عمغ داـتوط و قٍرتؿان پع از کک مک بٍد. بي بعادًر
 
را دیطم، ا
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ن ًا قمیمی ـٍم. یکی از دو ٘
 
ن ًا ؽالم کعدم و ؽُی کعدم کي با ا

 
لًٍا کي همی داهؼتم ا

 عج بي من لبضوطی زد و گػٕت :ٔعد بٍد یا ذ

 _ ؽالم، اؽتیٍ!

 من دًاهم از تُدب باز ماهط و گػٕتم :

٘ای ویغلی؟ _ ـما از کدا اؽم معا
 
 می داهیط ا

٘ای ویغلی قطا کوی، من ٔعدم. در ممن مگي با اصتعاَات ما 
 
_ الزم هیؼت کي معا ا

ـوایػػی هطاری؟
 
 ا

 و ًوگامی کي من ؽعم را بي هؿاهي ی موٕی بٍدن تکان دادم، او ادامي داد :

عج، چوط ؽال اؽت کي داریم وؽایل ـٍصی اصتعاع می کویم. ما گٍش من و ذ_ 
پظیع درؽت کعدیم، زطودًا دو ؽال پیؾ. اگع ذایػػی را ولؼم هکعدى ًای گؼتعش 

باـوط، ما می تٍاهیم کي با اؽتٕادى از این گٍش ًا، قسبت ًای دیگعان بؿوٍیم، بطون 

ن کي صٍدـان متٍذي ـٍهط! اوى، ـیعیوی می صٍاًی اؽتیٍ؟
 
 ا

 من با صدالت گػٕتم :

 _ صیلی مموٍن، ٔعد.

ن را صٍردم، ازؼاس  تؿکع کعدم و یک ـیعیوی بعداـتم و دوبارى
 
و ًمین کي ا

کعدم کي ؽوگین ـطى ام و و٘تی کي بي صٍدم هگاى اهطاصتم، دیطم کي یي مؿت پع زرد رهگ 
وردى ام، درؽت محل یک ٘

 
عج هگاى کعدم دیطم کي واری! و در ًمان لسٌي کي ٔعد و ذدرا

تي اهط. من ًم صیلی صوطیطم و در ًمان زال ن ًا از صوطى ریؼي ٔر
 
کي از ـطت صوطى از  ا

مط، گػٕتم :
 
 چؿم ًایم اـم می ا

 _ این دیگع چي چیغی بٍد؟

 عج کي ًوٍز داـت می صوطیط، گػٕت :ذ
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ن ًا را بضٍریم ماهوط یک ٘واری می ـٍیم. ٔعد یادت 
 
_ ـیعیوی ًایػػی کي و٘تی ا

 چي کار می کعدیم؟ الهگ باتم اؽت کي با هٍیل

مط : َكباهی قطایو دوبارى صوطیط. هاگٌان از وبٗي ی پایین 
 
 صاهم ویغلی ا

عج! بگظاریط کي اؽتیٍ بضٍابط! از ٔعدا درس ًایؾ ـعوع می ـٍهط. بایط ٔعد، ذ_ 

  اهعژی کأی داـتي باـط وگعهي یاد همی گیعد!

ن ًا پاؽش و ٔعد و ذ
 
عج با هارازتی بي من ـب بضیع گػٕتوط و صٍابیطهط. من ًم بي ا

ن ـب 
 
ان را دادم و صٍابیطم. ا ن ـب بضیـع

 
صٍاب صیلی َدیب و تعؽواکی دیطم. در ا

صٍاب، تام ریطل یا ًمان لعد ولطمٍرت، معا اؽیع کعدى بٍد و می گػٕت کي کي بایط بي او 
بپیٍهطم ولی من ٘بٍل همی کعدم و او ًم می صٍاؽت کي من را بکؿط ولی قبر کي بیطار 

وردم. با َدلي لباس ًایم را پٍـیطم و 
 
رام پایین  از رویـطم، صٍابم را بي یاد همی ا

 
تضت ا

مطم تا ٔعد و ذ
 
ن ًا پیؾ از من از صٍاب بیطار ـطى اهط و ا

 
عج بیطار هؿٍهط ولی دیطم کي ا

تي اهط. تی کي داـتم، صٍد را بي اتا٘ی رؽاهطم کي ًعی  از اتاؽ بیعون ٔر من ًم با تمام ؽَع
ن بٍدهط. در زدم و داصل ـطم و دیطم کي توبل ًا ًوٍز بیطار هؿ

 
طى اهط. من ًع و رون در ا

ن ًا را بیطار کوم، بعای ًمین هُعى زدم :
 
 چي ؽُی کعدم هتٍاهؼتم ا

ا!  _ معگ صٍاًر

و ًعی و رون محل دیٍاهي ًا ـعوع کعدهط بي داد زدن و ًع یک چٍبطؽتی ـان را 
لٍد و هارازت مدبٍر بي 

 
بعداـتوط. و و٘تی کي دیطهط من دارم می صوطم با چٌعى ای صٍاب ا

توط. من بي ًتعک اتاؽ ـطهط  ـپغصاهي ٔر
 
مي قبر بضیع گػٕتم و ًمي ذٍاب معا دادهط و بي ا

بي ذغء یک هٕع. او معدی بٍد با مًٍای ٘عمغ رهگ و َیوک و با قٍرتی پع از کک مک. او 
رتٍر، ویغلی بٍد. او با کمی تاصیع ذٍاب معا داد و در ًمان زال کي ژامبٍهؾ را 

 
پطر رون، ا

 می صٍرد، بي من گػٕت :
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رتٍر ویغلی ًؼتم. من در وزارت صاهي کار می کوم. تٍ واًُ٘ا  _ ؽالم
 
اؽتیٍ! من ا

پؼع ـداَی ًؼتی! واًُ٘ا کار ؽضتی را اهدام دادی! تٍ پیؾ مؿوگ ًا بغرگ ـطى ای، 

 مگي هي؟

 و ًوگامی کي من با ؽع ذٍاب محبت دادم، او ادامي داد :

) موٌٍر ی ٔلي تٍن_ بؼیار صٍب، تٍ زتمًا وؽایل مؿوگی را می ـواؽی، می داه

 . . . . از تلٕن (

میغی گػٕت :
 
 صاهم ویغلی زعؼ او را ٘ىٍ کعد و با لسن ؽعزهؾ ا

رتٍر! بػ کن! ًعی و رون و ًعمیٍن بایط بي اؽتیٍ درس ًای ذادوگعی اش را 
 
_ ا

ٍغ اؽت! ان ـل ن ًا ؽـع
 
 بطًوط. ا

ت و در ًمان لسٌي رون با ا ٘ای ویغلی ًم با هارازتی زعؼ او را پظیٔع
 
ـارى بي من ا

 ٌٔماهط کي دیگع بایط بعویم. من از صاهم ویغلی تؿکع کعدم و بي او گػٕتم :

_ مموٍهم صاهم ویغلی، صیلی قبساهي ی صٍـمغى ای بٍد! من دیگع بایط بعوم، 

 دیگع ؽیع ـطم!

 صاهم ویغلی ًم ذوؽ کعد و گػٕت :

 _ صٍاًؾ می کوم، َغیغم!

ن ًا و با مٌعباهی دؽتی بع ؽع من کؿیط. من ًم ب
 
تم و موتٌع ا ي اتاؽ رون ٔر

ماهطم. پػ چوط د٘یٗي قطای زعؼ زدن ـویطم و دیطم کي ؽي هٕع از دوؽت ًای 

مطهط. اول 
 
مط و گػٕت رونذادوگعم بي داصل اتاؽ ا

 
 : ا

_ اؽتیٍ، ٘عار اؽت کي من بي تٍ درس أؼٍن ًا را بطًم. در این درس تٍ 
ن ًا 

 
وری، اذؼام را موٕدع وردًایػػی را می صٍاهی کي می تٍاهی با ا

 
اـیاء را بي پعواز درا

ای دیگع . . . زاال من بایط اول از ًمي وردی را بي تٍ یاد دًم  ان کوی و کاًر کوی، تُمیـع
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وری. بُط از من تکعار کن؛ ویوگاردیٍم لي وی 
 
ن می تٍاهی اذؼام را بي زعکت درا

 
کي با ا

 یٍؽا. تکعار کن.

 من ًم پػ از او گػٕتم :

 ویوگاردیٍم لي ویٍؽا . . ._ باـط، 

 او ادامي داد :

_ صب، تلٌٕؾ را درؽت گػٕتی. زاال بایط وؽیلي ی مٍرد هٌعت را با چٍبطؽتی 
ویوگاردیٍم لي هؿاهي بگیعی و بي قٍرت دایعى ـکلی تکاهؾ دًی. من را هگاى کن . . . 

 ویٍؽا!

ط و پػ از و میغی کي در اتاؽ هارهدی رهگ رون بٍد زطود یک متع بي ًٍا بلوط ـ
مط. 

 
ن کي رون چٍبطؽتی اش را بي وعؼ دیگعی بعد کي دور از میغ بٍد، میغ بي روی زمین ا

 
ا

 زاال دیگع هٍبت من بٍد. من چٍبطؽتی ام را باال بعدم و ٔعیاد زدم :

 _ ویوگاردیٍم لي ویٍؽا!

ت و دوبارى روی زمین  ن وٍر کي من می صٍاؽتم هؿط، میغ یک متع بي ًٍا ٔر
 
ولی ا

 رون لبضوطی زد و با مٌعباهی گػٕت : أتاد.

 _ بعای اولین بار صٍب اؽتیٍ، زاال دوبارى تمعین کن!

 من ًم با بطصلٗی گػٕتم :

 ویوگاردیٍم لي ویٍؽا!_ اقاًل ًم صٍب هبٍد! 

و من با تُدب بي میغی هگاى کعدم کي جاهیي ای پیؾ در مٗابل من بٍد ولی زاال از 
من ٔٗه چٍبطؽتی ام را مسکم هگي داـتي بٍدم و روی زمین بلوط ـطى و در ًٍا بٍد. 

ن وعؼ اتاؽ رون بعدم با تکان 
 
تکاهؾ همی دادم. و بُط از مطتی کي میغ را بي این وعؼ و ا

ن را دوبارى روی زمین بعگعداهطم و با چٌعى ای صؿوٍد کي بي چٌعى ی 
 
چٍبطؽتی ام، ا
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یغ در مٗابل بي من لبضوط َكباهی ٘بلی ام ًیچ ـباًتی هطاـت، بي رون لبضوط زدم. او ه

 زد و گػٕت :

_ واًُ٘ا َالی بٍد! تٍ یک تازى کاری ولی این ٘طر صٍب تٍاهؼتی کي این کار را با 
وؽیلي ای بغرگ محل یک میغ اهدام دًی! تٍ ًاگٍارتغ بي ما می گػٕتوط کي بایط اول با پع 

 این کار را اهدام دًیم.

 من با چٌعى ای متُدب از رون پعؽیطم :

 ٍارتغ کداؽت؟_ ًاگ

 رون ذٍاب داد :

ن ذا درس 
 
_ مطرؽي ی ذادوگعی کي ًع ذادوگع بایط از ؽن یازدى ؽالگی در ا

 صٍاهطن بي روش ذادوگعی را ـعوع کوط.

 من دوبارى ؽٍال کعدم :

_ پػ چعا ـما داریط بي من درس می دًیط؟ مگع من هبایط در ًاگٍارتغ درس 

 بضٍاهم؟

 زتی گػٕت :رون ؽعش را تکان داد و با هارا

ن ذا درس بضٍاهی ولی 
 
و معگ صٍاراهؾ ًع مؿوگ « اؽمؿٍ هبع»_ چعا، بایط در ا

دم مُمٍلی باـوط 
 
زادى ای را مدازات می کووط. مؿوگ زادى یُوی کؼی کي پطر و مادرش ا

ولی صٍدش ذادوگع باـط. ٍ٘اهین ٍَض ـطى اهط. زاال یک ورد دیگع را تمعین می کویم. 
؛ ریپارو! این ورد بعای تُمیع وؽایل بي کار می رود. من را هگاى کن بایط این وٍر تلٕي کوی

 ریطاکػتٍ!کي چىٍر این میغ را درؽت می کوم، 

ن را از روی زمین بلوط کعدى بٍدم چوط تکي ـط. 
 
و میغی کي من چوط لسٌي پیؾ ا

 رون بار دیگع ذٍبطؽتی اش را باال بعد و گػٕت :
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 ریپارو!_ 

عگؿت، اهگار کي ًیچ اتٕا٘ی پیؾ هیامطى بٍد و میغ و میغ دوبارى بي زالت ٘بل ب

 رون گػٕت :ًعگغ هؿکؼتي بٍد. 

 _ ریطاکػتٍ! زاال هٍبت تٍ اؽت!

 و میغ با قطای بٍمبی تکي ـط!

 تعؽ!

با این قطا من و رون، ًع دو از ذا پعیطیم. ًعمیٍن بٍد. محل دیٍاهي ًا بي هٌع می 

 رؽیط. او ٔعیاد زد :

ؽالؾ اؽت. ـاهغدى  کي اؽتیٍ ذادو کوط! او ًوٍز  رون! ما هبایط بگظاریم_ 
تي اؽت؟  او بایط بي ًٕطى ؽالي ـٍد! یادت کي هٔع

هاگٌان اهگار کل دهیا بع ؽع من صعاب ـط. من بایط تا ؽي ؽال دیگع ذادو همی 

 کعدم! ولی رون ًمي چیغ را تْییع داد. او لبضوطی زد و گػٕت :

تي اؽت « ؽمؿٍ هبعا» _ ًعمیٍن! همی صٍاًط کي هگعان باـی!  وزارت صاهي را گٔع
اؽتیٍ یا کؼاهی کي محل او زیع ؽن ٘اهٍهی ًؼتوط، ذادو هکووط. و دیگع اًمیتی هطارد کي 

مطن 
 
تي اؽت. این را در پیام امعوز هٍـتي بٍد.« اؽمؿٍ هبع»با ا  ٘اهٍن رّد پا ًم از بین ٔر

 ولی ًعمیٍن کي ًوٍز ٘اهٍ هؿطى بٍد، ٔعیاد زد :

ا این ذا بیایوط، ًمي را می کؿوط؟ چعا همی _ می داهی ا گع معگ صٍاًر
 صٍاًی کي کمی ازتیاط کوی؟

 زاال دیگع رون ًم ٘اوی کعدى بٍد، او ٔعیاد زد :
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ا  _ ًعمیٍن! صٍد پیام امعوز هٍـتي بٍد! تازى اگع ٘عار بٍد کي معگ صٍاًر
مطى بٍدهط! من مىمئوم کي ٘اهٍن  تي بیایوط و ما را بگیعهط، تا زاال ا  رّد پا از بین ٔر

اؽت! می تٍاهی از ًعی ًم بپعؽی! اؽتیٍ، تٍ این میغ را تُمیع کن تا ًعمیٍن 
 ببیوط کي ًیچ صىعی هطارد!

 من ًم اواَت کعدم و با قطایػػی لعزان گػٕتم :

 ریپارو!_ 

ن را ـکؼتي بٍد بي زالت اولؾ بعگؿت و دوبارى من تُدب 
 
و میغی کي رون ا

 بٍد، گػٕت : کعدم. ًعمیٍن کي ٘اهٍ ـطى

 _ باـط، پػ ٔٗه ازتیاط کویط!

ت و در را مسکم بؼت و رون گػٕت :  و از اتاؽ بیعون ٔر

یادت باـط کي درس ًای امعوز را صٍب تمعین  عدا درؽمان را ادامي می دًیم!_ ٔ
کوی، البتي بایط و٘ت بعای تمعین ًایت بگظاری تا با درس ًای ًعی و ًعمیٍن ٘اوی 

ن ًا را تمعین کوی. هؿٍد و تٍ بتٍاهی ًمي
 
 ی ا

تم تا ًعی را ببیوم  ت و من ًم بي دهبال او از اتاؽ بیعون ٔر ؽپػ از اتاؽ بیعون ٔر
اول از ًمي بي اتاؽ ذیوی ؽع زدم ولی او را چٍن ؽٍالی داـتم کي بایط از او می پعؽیطم. 

ن
 
ـپغصاهي یأتم. او  پیطا هکعدم، بُط از ا

 
صع ؽع او را در ا

 
بي اتاؽ ٔعد و ذٍرج و پعؽی ولی ا

مطى بٍد، قسبت می کعد. بي 
 
داـت با ریمٍس لٍپین کي همی داهؼتم کی بي این ذا ا

 ریمٍس لٍپین ؽالم کعدم و بي ًعی گػٕتم :

 _ ؽالم ًعی، می ـي یک لسٌي با من بیایػػی؟ کارت دارم!

 ًعی با صٍـعویػػی بي لٍپین گػٕت :

یم.
 
 _ یک لسٌي ریمٍس، من زاال می ا
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 و من او را بي اتاؽ رون بعدم و بي او گػٕتم :

ن هؿطى  اؽت کي بي من بگٍیػػی کي چعا ولطمٍرت این ـکلی 
 
_ ًعی، ًوٍز و٘ت ا

 اؽت؟

 ًعی با هارازتی گػٕت :

ا را بطاهی، تٍ ًوٍز بچي ای!  _ ببین اؽتیٍ، تٍ ًوٍز هبایط این چیًغ

ؾ را  تم و با َكباهیت گػٕتم :ولی من زٔع  هپظیٔع

تی، کٍچک تع از من بٍد و یا و٘تی کي  _ تٍ ًم و٘تی کي بي تاالر اؽعار ٔر
ن ٘بعؽتان با ولطمٍرت ذوگیطی از  ؽوگ ذادو را هدات دادی و یا و٘تی کي تٍی ا 
االن من ًم کٍچک تع بٍدی! ًمین زاال ًم ٔٗه یک ؽال از من بغرگ تعی! یکم 

ار هٕع باـیم، می تٍاهیم کي صیلی بٌتع با ولطمٍرت ٔکع کن، ًعی! اگع چٌ
تي ام کي چىٍری اذؼام را تُمیع بدوگیم! من ًمین زاال ًم  صیلی ؽعیٍ یاد گٔع

ن ًا را از روی زمین بلوط کوم! می صٍاًی کي هؿاهت بطًم؟ تا چوط و٘ت  کوم و یا ا 
اد بگیعم! من دیگع ًم ازتمااًل می تٍاهم بدوگم و أؼٍن ًای دٔاَی یا زملي را ی

 زاال ـاهغدى ؽالم اؽت.

مط تؼلیم ـطى اؽت، دؽت ًایؾ را باال بعد و گػٕت :
 
 ًعی کي بي هٌع می ا

_ باـط، ولی بایط اذازى دًی تا من با رون و ًعمیٍن ًم مؿٍرت کوم. یک چیغ 

 دیگع ًم اؽت، من و رون و ًعمیٍن دیگع بي تٍ درس همی دًیم.

 کعدم : من با وزؿت و هگعاهی از او ؽٍال

 _ پػ چي کؼی بي من درس می دًط؟

 ًعی گػٕت :
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_ ریمٍس لٍپین. او در تمام ؽال ًای تسكیل من در ًاگٍارتغ بٌتعین مُلمی بٍد 
کي من داـتم. همی صٍاًط کي هگعان باـی، او مُلم صیلی قبٍر و صٍبی اؽت، ًمین 

ن کي تٍ بیایػػی، من و ریمٍس داـتیم دربارى ی درس دادن
 
بي با ًم زعؼ  زاال ٘بل از ا

می زدیم و زاال بي این هتیدي رؽیطیم کي بٌتع اؽت کي او بي تٍ درس بطًط. او زاال می 
زاد درس بطًط. همی صٍاًط کي هگعان او باـی، اگع بط درس داد، 

 
صٍاًط بي تٍ در ٔنای ا

من اؽمم را ٍَض می کوم. زاال بعو بیعون و موتٌع ریمٍس بمان تا بیایط و بي تٍ درس 

 زود باش! بطًط.

تم. ریمٍس لٍپین زطود دى د٘یٗي  من ًم بي او گٍش دادم و با َدلي بي زیاط ٔر

مط، او لبضوط دل هؿیوی زد و بي من گػٕت :
 
 بُط ا

 _ ؽالم اؽتیٍ! تٍ واًُ٘ا پؼع ـداَی ًؼتی کي این کار را ٘بٍل کعدی.

ن را ـویطى بٍدم و من با بی زٍقلگی بي ذملي ای گٍش دادم کي 
 
و او ًغار بار ا

 ادامي داد :

تي ای، می تٍاهی کي  _ ًعی و رون بي من گػٕتوط کي تٍ تا بي زال دو ورد را یاد گٔع

 بي من هؿان دًی؟

 من با ؽع ذٍاب محبت دادم و گػٕتم :

تي ام ولی ٔکع همی کوم کي این ذا  _ بلي، ویوگاردیٍم لي ویٍؽا و ریپارو را یاد گٔع

ن را بلوط یا
 
 تُمیع کوم. چیغی باـط کي من بضٍاًم ا

او کمی ٔکع کعد و چٍبطؽتی اش را تکان داد و  یک قوطلی ًاًع ـط. من ًم بعای 

 او دؽت زدم و گػٕتم :

٘ای لٍپین!
 
 _ ٍٔؽ الُادى بٍد، ا

 او لبضوطی زد و گػٕت :
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_ صیلی مموٍهم، من مىمئوم کي چوط و٘ت دیگع تٍ ًم می تٍاهی این کار را اهدام 
ن و٘ت هٍبت من اؽت کي 

 
بعای تٍ دؽت بغهم. زاال این قوطلی را از روی زمین دًی و ا

 بلوط کن!

وردم و گػٕتم :
 
 من بي ذًوم ٔؿار ا

 _ ویوگاردیٍم لي ویٍؽا!

مط. 
 
ت و بُط با تکان چٍبطؽتی من دوبارى روی زمین ا و قوطلی یک متع باال ٔر

 پعؤؼٍر لٍپین بي من گػٕت :

ٔعین! بعای دومین بار صیلی صیلی َالی بٍد، زاال ًمین قوطلی را تُمیع کن. 
 
_ ا

 ریطاکػتٍ!

من دوبارى ؽُی کعدم تٗعیبًا چٌار تکي ـط.  و قوطلی با قطای بلوطی موٕدع ـط و

 کي تمعکغ کوم و بُط از چوط لسٌي ٔعیاد زدم :

 ریپارو!_ 

لٍپین با صٍش زالی داـت و قوطلی دوبارى بي زالت اولؾ بازگؿت. پعؤؼٍر 

 بعایم دؽت می زد. او هُعى زد :

ت بغرگی اؽت!!!!  _ واُ٘اً بعای تٍ پیؿٔع

او داـت از صٍش زالی دیٍاهي می ـط. او پػ از دؽت زدن و صوطیطن، بي من 
 گػٕت :

_ زاال بایط بتٍاهی اذؼام را موٕدع کوی. این ورد، ورد مٌمی اؽت، چٍن تٍ می 
ن اؽتٕادى کوی. محاًل اگع کؼی دهبال تٍ بٍد، می تٍاهی تٍاهی در ذوگیطن ًم 

 
از ا

چٍبطؽتی ات را بي ؽمت ذلٍی پایؾ هؿاهي بگیعی، و و٘تی کي ورد اذعا ـط، ذلٍی او 
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موٕدع می ـٍد و او بي َٗب پعتاب می ـٍد و تٍ می تٍاهی ٔعار کوی. زاال بُط از من تلٕي 

 . . . ک . . . ت . . . و. متٍذي ـطی؟ کن، ریطاکػتٍ . . . ر . . . ی . . . د . . . ا

 من با ًیدان گػٕتم :

  ریطاکػتٍ!_ بلي، 

 پعؤؼٍر لٍپین با لبضوطی دل هؿین، گػٕت :

 _ َالی اؽت! زاال ازت می صٍاًم کي این قوطلی را موٕدع کوی. زود باش.

تم و ٔعیاد زدم :  من چٍبطؽتی ام را بي ؽمت قوطلی گٔع

 ریطاکػتٍ!_ 

 ؿط، من با تُدب دوبارى ٔعیاد زدم :ولی قوطلی موٕدع ه

 _ ریطاکػتٍ!

من واًُ٘ا تُدب کعدى بٍدم. پعؤؼٍر لٍپین با  و باز ًم قوطلی موٕدع هؿط.

 مٌعباهی گػٕت :

_ تٍ بایط چٍبطؽتی ات را ؽعیٍ و مسکم و بي ـکل دایعى تکان دًی! دوبارى ؽُی 

 کن!

ن ٘طر مسکم چٍبطؽتی ام را تکان دادم کي هي
 
توٌا میغ موٕدع هؿط،  من این بار ا

بلکي بي وٍر زیت اهگیغی چٍبطؽتی ام از دؽتم صارج ـط و مؼتٗیم بي ٘ؼمت باالی 
ورد کي اهگار یک هٕع با ـمؿیع بي 

 
ابعوی چؿم راؽتم بعصٍرد کعد و ـکلی را بي وذٍد ا

 قٍرت من معبي زدى بٍد. پعؤؼٍر لٍپین با هگعاهی پعؽیط :

 _ زالت صٍب اؽت؟ کمک می صٍاًی؟

 من گػٕتم :
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 _ بلي، زالم صٍب اؽت. مموٍن! دوبارى تمعین می کوم.

 ولی ریمٍس لٍپین این بار گػٕت :

ؽیب ذطی ببیوی.
 
 _ هي، بعای امعوز تمعین کأیي، ممکن بٍد کي ا

 ولی من با ؽع ؽضتی با او مضالٕت کعدم و بي او گػٕتم :

 ریطاکػتٍ!_ هي! من بایط کي امعوز این ورد را یاد بگیعم! 

تُدب دیطم کي قوطلی دو هیم ـط، با صٍش زالی هُع زدم و ذیِ و داد کعدم.  و با

 تا کوٍن این ٘طر صٍش زال هبٍدم. بي پعؤؼٍر لٍپین گػٕتم :

_ پعؤؼٍر! زاال کي تٍاهؼتم این ورد را ًم اهدام بطًم، می تٍاهیط یک ورد بعای 

 زملي یا دٔاع را بي من یاد بطًیط؟

 او کمی ٔکع کعد و گػٕت :

 _ ٔکع هکوم کي . . . . . . . . 

مطهط، من بایط 
 
ا ا _ لىًٕا . . . ٍ٘ل می دًم کي یادش بگیعم، اگع االن معگ صٍاًر

 بتٍاهم کي از صٍدم دٔاع کوم وگعهي می میعم. تٍ رو صطا ٘بٍل کویط!

مط و گػٕت :
 
 او دلؾ بي رزم ا

اؽت ولی _ باـط، این ورد مال صلٍ ؽالح کعدن اؽت، ورد پیؾ پا أتادى ای  
ن صیلی ؽضت تع از وردًایػػی اؽت کي تا بي زال تٍ اذعا کعدى ای. پػ صٍب 

 
اذعای ا

تٍ بایط چٍبطؽتی ات را دوبارى بي ـکل دایعى  اکؼپلیارمٍس!د٘ت کن. تلٌٕؾ ًؼت؛ 

 تکان دًی و تمام ذًوت را روی چٍبطؽتی ٔعد مٗابل متمعکغ کوی. زاال اهدامؾ بطى.

تم و تمام ذًوم  من چٍبطؽتی ام را بلوط کعدم ن را بي ؽمت پعؤؼٍر لٍپین گٔع
 
و ا

 را روی چٍبطؽتی کي در دؽت ریمٍس لٍپین بٍد، متمعکغ کعدم و ٔعیاد زدم :
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 اکؼپلیارمٍس!_ 

این واًُ٘ا تُدب کعدم، چٍن چٍبطؽتی پعؤؼٍر لٍپین از دؽتؾ صارج ـط و 
صع روی زمین أتاد. او هیغ از تُدب دًاهؾ باز ماهطى بٍد و داـت ب

 
ي من هگاى می کعد. ا

 ؽع او ؽکٍت را ـکؼت و بي من گػٕت :

ین بٌتعین أؼٍهی بٍد کي یک تازى کار می تٍاهؼت اهدام دًط. واًُ٘ا زیعت _ ا
ور اؽت. تا بي زال هطیطى بٍدم کي کؼی کي تازى ذادوگع ـطى اؽت بتٍاهط، این ورد را 

 
ا

کامل و بطون ًیچ اـکالی درؽت کوط. اؽتیٍ، بیا بعویم داصل، بایط ًمي چیغ را بي بٗیي 

 بگٍییم. 

ت. در تمام راى داـت زیع لب می گػٕت کي کار من باَث از کار او صوطى ام گ ٔع
تُدب او ـطى اؽت و چي ٘طر کار من صٍب بٍدى اؽت و می صٍاًط کي از ٔعدا أؼٍن 

تي تعی را با من کار کوط.   ًای پیؿٔع

ـپغصاهي 
 
او با ـتاب در صاهي را باز کعد و مؼتٗیم راًؾ را کعد و معا با صٍدش بي ا

 بعد. او ٔعیاد زد :

اؽتیٍ لئٍهارد می تٍاهط کي بُط از دو روز ولؼم صلٍ ؽالح را اهدام دًط.  _
ن 
 
بار اول کي بي او گػٕتم این کار را اهدام دًط، تٍاهؼت و چٍبطؽتی من یک متع ا

 وعؼ تع أتاد!

و و٘تی کي ًمي بعای من دؽت زدهط و ذیِ و ًٍرا کؿیطهط، ازؼاس کعدم کي بطهم 
ن وعؼ اتاؽ داغ ـطى اؽت و دارم صدالت می 

 
کؿم. هاگٌان ًعی و رون و ًعمیٍن از ا

مطهط و معا بْل کعدهط و من باز ًم ازؼاس داّی کعدم. 
 
تم کي بعوم ؽپػ اذازى ا گٔع

ن کي کؼی را هگاى کوم، با بیؾ داصل اتاؽ ٔعد و ذ
 
عج و کمی بضٍابم. با َدلي و بطون ا

تم و  تی کي داـتم دویطم و بي ؽمت اتاؽ دو ٘لًٍا ٔر روی تضتی درازکؿیطم کي با تعین ؽَع
ؽسع و ذادو درؽت ـطى بٍد. صیلی زود صٍابم بعد و ًیچ صٍابی هطیطم. هاگٌان ـب از 
ب بضٍرم ولی قطای پچ 

 
تم پایین کي ا صٍاب بیطار ـطم. ؽاَت زطود چٌار قبر بٍد. ٔر
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ـپغصاهي ایؼتادى اؽت. 
 
تم و دیطم کي معد کچلی وؽه ا پچ یک هٕع را ـویطم. ذلٍتع ٔر

ًؼتي بي اتاؽ بازگؿتم و چٍبطؽتی ام را از روی میغ کوار ذیِ 
 
بلوطی در دل صٍد کؿیطم. ا

ن 
 
ـپغصاهي بعگؿتم. دیطم کي ًوٍز ا

 
رام و پاورچین پاورچین بي ا

 
رام ا

 
تضتم بعداـتم و ا

ذاؽت. او پؿتؾ بي من بٍد، من ًم از ٔعقتی کي داـتم اؽتٕادى کعدم و چٍبطؽتی را 

ـوا هبٍد، هُعى زدم :با قطایػػی کباال بعدم و از 
 
 ي بعای صٍدم ًم ا

 _ اکؼپلیارمٍس!

پعتٍی ٘عمغ رهگی از اهتٌای چٍبطؽتی ام صارج ـط و مؼتٗیم بي ـکم معد کچل 
ن 
 
ـپغصاهي کٍبیط و چٍبطؽتی ا

 
بعصٍرد کعد و او بي َٗب بعتاب ـط و او را مسکم بي دیٍار ا
مط. ًمي قطای ٔعیاد معا معد را از دؽتؾ صارج کعد. هاگٌان ؽع و قطایػػی از وبٗي ی 

 
باال ا

ی اؽتیٍ أتادى اؽت. اولین کؼی کي ـویطى بٍدهط و گمان کعدى بٍدهط کي زتمًا اتٕا٘ی بعا
مط ًعمیٍن بٍد کي با تکان چٍبطؽتی اش، ًمي ی چعاغ ًای صاهي را روـن کعد، هٕع 

 
ا

ٍد، هٕعات بُطی رون بٍد کي بؼیار هگعان بٍد، هٕع بُطی ًعی بٍد کي از ًمي هگعان تع ب

ت صٍد را رؽاهطهط. ًعی هُعى زد :  بُطی ًم بي ؽَع

_ چي اتٕا٘ی أتاد؟ چعا ٔعیاد زدی اؽتیٍ؟ کؼی زملي کعدى بٍد؟ چعا 
 ماهطاهگاس بی ًٍش اؽت؟

 ًعمیٍن با قطای ذیعذیع ماهوطی گػٕت :

 _ بغار هٕؼؾ باال بیاد! صٍد اؽتیٍ ًم تعؽیطى اؽت!

 ی و بٗیي گػٕتم :من کمی هؿؼتم و بُط از مطتی بي ًع 

ب بضٍرم کي 
 
_ من هكٓ ـب بیطار ـطى بٍدم و می صٍاؽتم بیایم کي کمی ا

هاگٌان این معد را دیطم و ٔکع کعدم کي ـایط معگ صٍار باـط، بعای ًمین چٍبطؽتی 
، اکؼپلیارمٍسصٍدم را بعداـتم و صٍاؽتم او را صلٍ ؽالح کوم، ولی و٘تی من ٔعیاد زدم 

 بی ًٍش ـط. این ًمي ی اتٕا٘ی بٍد کي أتاد.او ًم صلٍ ؽالح و ًم 
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 _ صیلی ـطت ولؼم باال بٍد، ًوٍز ازؼاس کٍٔتگی می کوم!

مطى بٍد و داـت ّع می زد و محل این کي 
 
این قطای ماهطاهگاس بٍد کي بي ًٍش ا

 از دؽت من هارازت بٍد. او ادامي داد :

 _ اقاًل بعای چي معا ولؼم کعدی؟

 گػٕتم :من با لسوی توط بي او 

ـپغصاهي ـطی، من بایط ولؼمت می کعدم. 
 
_ صب، و٘تی کي تٍ دزدکی داصل ا

 . . . من تٍ را همی ـواصتم و ٔکع کي ـایط یک معگ صٍار باـی یا زتی صٍد ولطمٍرت

با ـویطن این اؽم،  و پعؤؼٍر لٍپین وبٖ مُمٍل ًمي بي ّیع از ًعی و ًعمیٍن
ذیِ بلوطی زد و ذیوی از روی قوطلی اش َکػ الُمل بطی هؿان دادهط، صاهم ویغلی 

 ٍ ی کي روی میغ هاًارص ن را اهطاصت روی زمین أتاد و رون دؽتؾ صٍرد بي ًٔع
 
ری بٍد و ا

ن ـکؼت و من ًمي ی اتٕا٘ات را با بی زٍقلگی هگاى کعدم و ادامي دادم :
 
 و ا

ـپغصاهي؟ می صٍاؽتی
 
مطى بٍدی تٍی ا

 
 _ زاال بگٍ ببیوم، اقاًل بعای چی دزدکی ا

 چیغی بطزدی؟

 ماهطاهگاس با دؽتپاچگی گػٕت :

 _ هي . . . . صب می دوهی چیي؟ . . . . من می صٍاؽتم . . . . 

 ولی هُعى ًای صاهم ویغلی زعؼ او را ٘ىٍ کعد :

_ چي وٍر ذعئت کعدی ماهطاهگاس؟ زاال از صاهي ی ما ًم دزدی می کوی؟ 
کار! اقاًل همی داهم کي بعای ًمین زاال از صاهي ی ما گم ـٍ بیعون ای دزد صیاهت 

ت تا تٍ در مسٕل ٘ٗوٍس باـی! ًمین کي گػٕتم، ًمین زاال  چي دامبلطور پظیٔع
 بعو بیعون!

مط تؼلیم ـطى باـط، گػٕت :
 
 ماهطاهگاس کي بي هٌع می ا
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وردى بٍدم تا ٘ایم کوم، می داهی کي! 
 
_ باـط، هگاى کن مالی! من این پاتیل ًا را ا

 چیغی همی دزدم.من کي از صاهي ی ـما 

 پعؤؼٍر لٍپین از ماهطاهگاس پیعوی کعد و گػٕت :

_ ببین مالی، مىمئوم کي ماهطاهگاس ٘كط دزدیطن چیغی را هطاـتي، بي من 
اَتماد کن! اگع او از این ذا وؽیلي ای را دزدیط، من اولین کؼی ام کي او را دؽتگیع می 

 کوم و بي وزارت صاهي تسٍیل می دًم!

 ي وعؼ ًمي کعد و گػٕت :ؽپػ قٍرتؾ را ب

_ زاال دیگع بٌتع اؽت کي بعویم و بضٍابیم، مضكٍقًا تٍ اؽتیٍ! تٍ ٔعدا بایط 
ولؼم ًای بیؾ تعی را یاد بگیعی، محل بی ًٍش کعدن و ـکودي دادن و کؿتن، البتي 
ـکودي دادن و کؿتن کي وردًای ّیع ٘اهٍهی ًؼتوط ولی با تٍذي بي ومُیت ُٔلی بایط 

ن ًا را ًم 
 
مٍزش دًم.ا

 
 بي تٍ ا

تم. من در اتاؽ را بطون یک کلمي زعؼ زدن با ٔعد و ذو من  عج بي اتا٘ؿان ٔر

تم کي بضٍابم. در ًمان زال بٍد کي ٔعد گػٕت :  مسکم بي کٍبیطم و ٔر

ن وٍر داصل صاهي ـطى بٍد.
 
 _ ماهطاهگاس واًُ٘ا کار بطی کعدى بٍد کي ا

 : عج ًم زعؼ او را تاییط کعد و با لبضوطی گػٕتذ

_ دیطی کي مامان چىٍر داد و بیطاد می کعد؟ یادمي کي یک بار دیگي ًم این 
ب هبات 

 
وٍری ـطى بٍد، اون دُٔي را یادتي کي مامان تٍ را چىٍر می زد؟ ًمٍن بار کي ا

بي رون؟ اؽتیٍ، صیلی ذالب بٍد، زبٍن رون رو ؽٍراخ کعد،  اؽیطی ًا را دادى بٍدی

 می زد. واًُ٘ا صوطى دار بٍد! مامان با ذارو داـت ٔعد رو کػتک 

من ًم با قطای بلوطی صوطیطم و دیگع ًیچ چیغ هٌٕمیطم، هاگٌان بی ًٍش 
صعین چیغی کي دیطم این بٍد کي ٔعد و ذٍرج داـتوط می صوطیطهط. من ٔٗه یک 

 
ـطم، ا

دُٔي صٍابم بعد. امؿب ًم صٍاب هطیطم. قبر با قطای ریمٍس از صٍاب صٍبم بیطار 
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ـپغصاهي ًمعاًی کعد، در ـطم و ازؼاس کع 
 
دم کي ًمي ی بطهم کٍٔتي اؽت، او معا تا ا

 گػٕت : ًمان زال کي داـتم ؽٍؽیػ ًایم را می صٍردم، لٍپین

_ راؽتی، اؽتیٍ امعوز أؼٍن ًای زملي و دٔاَی تٍ را کامل می کوم، ٔعدا دیگع 
اؽت بعای درؽی هطاری کي بضٍاهی یا یاد بگیعی، امعوز ًمي ی درس ًایػػی را کي الزم 

 ذوگیطن بلط باـی را یاد می گیعی! تبعیک می گٍیم.

از صٍش زالی هُعى زدم. اقاًل  ٔکعش را همی کعدم کي این ٘طر زود بتٍاهم این درس 
ًا را یاد بگیعم. از و٘تی کي ذادوگع ـطى بٍدم، زطود یک ؽالی می گظـت و من تٍاهؼتي 

تي بٍدم ٔٗه معبٍط البتي این د بٍدم کي این ًمي درس را یاد بگیعم، رس ًایػػی کي یاد گٔع
بي درس دٔاع در بعابع ذادوی ؽیاى و کمی ذادوی ؽیاى و أؼٍن ًا بٍدى و ًوٍز درس 

 تْییع ـکل را هیامٍصتي بٍدم. در ًمان مٍٍ٘ بٍد کي پعؤؼٍر لٍپین گػٕت :

ت از کوار پای من رد ـط و من  _ زود باش اؽتیٍ بایط بعویم. هاگٌان مٍـی با ؽَع
یاد بلوطی کؿیطم. واًُ٘ا ذا صٍردى بٍدم. ؽپػ بي دهبال ریمٍس لٍپین از صاهي بیعون ٔع

تم و رو بي روی او ایؼتادم. او کمی ٔکع کعد و با تٕکع گػٕت :  ٔر

_ این ورد یکی از وردًایػػی اؽت کي کاربعد ٔعاواهی دارد، تٍ می تٍاهی با اؽتٕادى 
بایط چٍبطؽتی  اؽتیٍپٕای!. اؽم این ورد اؽت  از این ورد دـمن ًایت را بی ًٍش کوی

ًمین وٍر بي وعؼ زعیٕت بگیعی و تمام تمعکغت بع روی پعتٍی ٘عمغ رهگی باـط کي ٘عار 
بگیع أتادى 

 
ن پاتیل ًایػػی ًؼتوط کي کي کوار ا

 
اؽت بي زعیٕت بعصٍرد. زاال زعیٓ من ا

 اؽتیٍپٕای!اهط. من را هگاى کن کي چي کار می کوم. 

هگی از اهتٌای چٍبطؽتی اش صارج ـط و مؼتٗیم بي پاتیل ًا بعصٍرد هٍر ؽعخ ر 
ن ًا را پعاکوطى کعد. او دوبارى چٍبطؽتی اش را تکان داد و پاتیل ًا را 

 
معتب کعد و کعد و ا

 بي من گػٕت :

 _ زاال هٍبت تٍئي! اهدامؾ بطى!
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٘عار بٍد از من ًمي ی تمعکغم را بع روی پاتیل ًا و پعتٍی ٘عمغ رهگی ٘عار دادم کي 
داصل چٍبطؽتی ام صارج ـٍد و بي پاتیل ًا بعصٍرد کوط. من بُط از تمعکغ چٍبطؽتی ام را 

وردم و ٔعیاد زدم :
 
 باال ا

 _ اؽتیٍپٕای!

و پعتٍی ٘عمغی از چٍبطؽتی ام صارج ـط و بي پاتیل ًا بعصٍرد کعد. واًُ٘ا کارم َالی 

ور بٍد. لٍپین ًمان 
 
 وٍر کي بعایم دؽت می زد، گػٕت :و بطون اـکال و البتي تُدب ا

ت می کوی! زاال این زعؼ ًا را  _ واًُ٘ا همی داهم کي چىٍر تٍ این ٘طر زود پیؿٔع
اؽت. بایط واًُ٘ا  کعوـیٍأؼٍن بُطی واًُ٘ا ؽضتي، ولؼم ـکودي گع، وردش ول کن، 

 بضٍاًی کي درد را ایداد کوی. زاال روی این ذاهٍر امتسان کن. 

اش را تکان داد و یک ؽگ بغرگ روی زمین ًاًع ـط. ؽگ  او دوبارى چٍبطؽتی
صٍاؽت ٔعار کوط ولی لٍپین چٍبطؽتی اش را باز ًم تکان داد و ؽگ در ذای صٍدش 

تم و ٔعیاد زدم :  ایؼتاد. من چٍبطؽتی ام بي ؽمت ؽگ هؿاهي گٔع

 کعوـیٍ!_

ن ٘طر درد می کؿیط کي ولؼم ریمٍس را 
 
هاگٌان ؽگ تکان صٍرد، او داـت ا

ن ٘طر هارازت ـطم کي ولؼم را ـک
 
ؼت و ـعوع کعد بي تکان صٍرد و زوزى کؿیطن و من ا

ن بعداـتم. لٍپین ًمان وٍر کي داـت با زیعت هگاًم می کعد، گػٕت :
 
 از روی ا

_ َالی بٍد، اؽتیٍ! زاال هگاى کن کي ؽگ دارد ٔعار می کوط، چٍبطؽتی ات را بي 

 .یٕیکٍس تٍتالٍسپتعوعؼ ؽگ بگیع و دوبارى تمعکغ کن و بگٍ 

 من ٔعیاد زدم :

 _ پتعیٕیکٍس تٍتالٍس!
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با تکان  و ؽگ اهگار کي صؿک ـطى باـط، ؽع ذای صٍدش ماهط. لٍپین

 ادامي داد : چٍبطؽتی اش ؽگ را هاپطیط کعد و

را تمعین می  ی _ صیلی صٍب اؽت، ًمین وٍر ادامي بطى! زاال أؼٍن بازدار 

 ایمپطیموتا! کویم و تٍ بایط چٍبطؽتی ات را بي وعؼ من بگیعی و بگٍیػػی

من بؼیار ؽعیٍ چٍبطؽتی ام را باال  و در ًمان لسٌي بي ؽمت من زملي ور ـط.

 بعدم و ٔعیاد زدم :

 _ امپطیموتا!

و ریمٍس لٍپین در یک لسٌي متٍٖٔ می ـٍد، او دیگع همی تٍاهؼت زعکػتی کوط، 
کي پػ از چوط د٘یٗي ولؼم باول ـط و او تٍاهؼت زعکت کوط، او با بی زالی تا این 

 لبضوط بی رمٗی زد و گػٕت :

ت بغرگ صعین درس را بي تٍ بطًم. _ واًُ٘ا پیؿٔع
 
ٔعین! زاال می صٍاًم ا

 
ی اؽت! ا

وداکطاورا!ورد کؿتن، ولؼم معگبار! اؽم این ورد  این ورد واًُ٘ا بي تمعکغ باالیػػی هیاز  ا 
لبتي می دوهم کي تٗعیبًا بعای ًمي ی ولؼم ًا بي تٍ گػٕتم کي بایط تمعکغ کوی ولی دارى، ا

این را واًُ٘ا دارم می گٍیم. اذعای این ولؼم بؼتگی بي دو چیغ دارى، اولیؾ تمعکغ بؼیار 

 باال و دومیؾ ایوي کي بایط واًُ٘ا بضٍاًی کي این ولؼم ًا اذعا ـٍهط، پػ د٘ت کن.

 و ٔعیاد زد : ط کعد و هٕػ َمیٗی کؿیطاو چٍبطؽتی اش را بلو

وداکطاورا!  _ ا 

پعتٍی ؽبغ رهگی از اهتٌای چٍبطؽتی اش صارج ـط و بي پاتیل ًای ماهطاهگاس 

ن ًا را متالـی کعد. ریمٍس گػٕت : 
 
 بیچارى بعصٍرد کعد و ا

دم اذعا 
 
ن را روی یک ا

 
_ واًُ٘ا ؽضت اؽت! صیلی دل و ذعئت می صٍاًط تا ا

تٍئي! ٔٗه اگع مٍٖٔ هؿطی اقاًل هارازت هؿٍ چٍن ورد ؽضتی اؽت و کوی. زاال هٍبت 
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دم می گیعد. راؽتی یک ورد دیگع ًم اؽت کي بایط یادت دًم. زاال ُٔاًل 
 
اهعژی زیادی از ا

 این ورد را بایط اهدام دًی!

من ًم ماهوط ریمٍس هٕػ بلوط و َمیٗی کؿیطم و چٍبطؽتی ام را بي وعؼ یکی از 

تم و هُعى زدم :پاتیل ًای هابٍد   ـطى ماهطاهگاس گٔع

وداکطاورا!  _ ا 

اهتٌار داـتم کي هٍر ؽبغ رهگی از چٍبطؽتی ام صارج ـٍد ولی ًیچ اتٕا٘ی هیٕتاد و 

 دوبارى گػٕتم :

وداکطاورا!  _ ا 

باز ًم ًیچ اتٕا٘ی هیٕتاد. دیگع َكباهی ـطى بٍدم. چٍبطؽتی ام را باال بعدم و هُعى 

 زدم :

وداکطاورا!  وداکطاورا!_ ا  وداکطاورا! ا  وداکطاورا! ا   ا 

 هیامط. پعؤؼٍر لٍپین با مٌعباهی گػٕت : ولی دوبارى چیغی از چٍبطؽتی ام بیعون

_ همی صٍاًط کي هارازت باـی، من گي گػٕتم ممکن اؽت هتٍاهی این کار را اهدام 

 دًی و تٍ تاکوٍن صیلی . . . . . . .

ؽتیومولی من اقاًل زعؼ او را هؿویطم، چٍبطؽتی 
 
گظاـتي  ام را کي تازى داصل ا

وردم و هُعى زدم :
 
 بٍدم را در ا

وداکطاورا!_   ا 

ًمان مٍٍ٘ بٍد کي ازؼاس کعدم دارم بي ؽمت ذایػػی کؿیطى می ـٍم، ولی از و 
درون، می داهؼتم کي ذؼمم بي ؽمت ذایػػی همی رود و هٍر ؽبغ رهگ معگباری از 

کعد. ریمٍس لٍپین بار دیگع تُدب کعدى بٍد چٍبطؽتی ام صارج ـط و بي پاتیل ًا بعصٍرد 
و صٍش زال بٍد. او داـت بعایم دؽت می زد! پعؤؼٍر لٍپین معا تا داصل اتاؽ ٔعد و 
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ط. من ًمان هیک ؽٍرپعایغ بعای من دار  ًمي ذٍرج ًمعاًی کعد و ؽپػ بي من گػٕت کي
روی من بٍد و  وٍر بی زعکت روی تضتم هؿؼتي بٍدم و بي دیٍاری هگاى می کعدم کي رو بي

مط؟ 
 
داـتم با صٍد ٔکع می کعدم کي اگع دیٍار موٕدع ـٍد، چي بالیػػی ؽع من صٍاًط ا

ٍع ٔکع کعدم مط و  چوط د٘یٗي بي ًمین مٍم
 
ولی با قطای ذیِ و ٔعیادی کي از پایین ا

تم. در  تي ی أکار معا پارى کعد، ؽع ذایم میضکٍب ـطم ولی هاگٌان تكمیم صٍد را گٔع ـر
تم. اؽتعس زیادی را با ـتاب  باز کعدم و چٍبطؽتی بي دؽت با َدلي بي وبٗي ی پایین ٔر

داـتم و می تعؽیطم و ًمین کي بي وبٗي ی پایین رؽیطم از َكباهیت موٕدع ـطم. دیطم 
کي صاهم ویغلی یک کیک بغرگ در دؽت داـت و در کوار او ًعمیٍن و ذیوی بٍدهط کي 

 ی کؿاهط و بي من گػٕت :ذیِ و داد می کعدهط. ًعی معا بي گٍـي ا

 _ تبعیک می گٍیم اؽتیٍ! تٍلط ًٕطى ؽالگی ات مبارک باـط!

ن ـب بٌتعین ـبی بٍد کي تا بي 
 
و من از صٍش زالی در پٍؽت صٍد هگودیطم! ا

وردى بٍدهط. ًطیي ی اولی را 
 
زال داـتم. صیلی بي من صٍش گظـت! ًمي بعای من ًطیي ا

کي باز کعدم، مال ًعمیٍن بٍد. او بعای من یک کػتاب صعیطى بٍد کي تمام وردًا و ولؼم 
ن هٍـتي ـطى بٍد. ًطیي ی بُطی مال ًعی بٍد. او ًایػػی را کي هیاز داـتم بطاهم، در 
 
ا

ذرصؾ صعیطى بٍد کي بؼیار زیبا بٍد و رون هیغ بي من 
 
بعای من یک ذاروی پعهطى با مارک ا

ن هٍـتي ـطى بٍد: یک 
 
وؽایل تُمیع  ذُبي ی ؽیاى رهگ داد کي با زعوؼ هٗعى ی روی ا

طم و ًع ؽي تایؿان را با صٍش زالی بي ؽمت ًعی و رون ًعمیٍن دوی ذاروًای پعهطى
ن لسٌات ًیچ گاى بي پایان هعؽوط. ًطیي ی ًمي 

 
بْل کعدم و بٍؽیطم. دوؽت داـتم کي ا

ان تؿکع هیغ کعدم ولی ٔٗه یک ًطیي روی میغ با٘ی  ن ًا را بٍؽیطم و اـز
 
را باز کعدم و ا

ن ًطیي از وعؼ ریمٍس لٍپین اؽت. او هیامطى
 
ن را باز کعدم و دیطم کي ا

 
بٍد و  ماهطى بٍد. ا

و٘تی کي از بٗیي پعؽیطم کداؽت، بٗیي پاؽش دادهط کي او بایط کار مٌمی را بعایػػی مسٕل 
ن ذا کي می داهؼتم او و تاهکػ با 

 
٘ٗوٍس اهدام دًط و بعای ًمین هیامطى اؽت و از ا

ن 
 
یکطیگع می صٍاًوط ازدواج کووط، بي ذای لٍپین، از هیمٕادورا تاهکػ تؿکع کعدم. ا

 یػػی مچی بٍد. تاهکػ بعایم تٍمیر داد :ًطیي یک ؽاَت وال
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_ در دهیای ذادوگعی رؽم اؽت کي و٘تی ذادوگعی ًٕطى ؽالي می ـٍد، پطر و 
ن ذادوگع بي او یک ؽاَت مچی وال می دًوط. ؽُی کن کي از ان بي صٍبی معا٘بت 

 
مادر ا

 کوی!

ن کیک را هیغ یک لٗمي کعدیم.
 
من  ؽپػ ـام را در کوار یکطیگع صٍردیم و بُط از ا

تم و با ًعی و رون روی زمین در کوار ٔعد و ذٍرج هؿؼتم. ٔعد و ذعج  داـتوط بي هٍبت  ٔر

وردهط و محل یک ٘واری می ـطهط. ٔعد بي من گػٕت :
 
 پع در می ا

ب هبات ًا بضٍر! صیلی صٍـمغى اهط.
 
 _ اؽتیٍ، از ا

ن ًا هٗؿي ای در ؽع دارهط و می صٍاًوط 
 
کي ولی من ٘بٍل هکعدم. می داهؼتم کي ا

بعای من یک اتٕاؽ صوطى دار بیٕتط. ولی ًمان وٍر کي داـتم بي هٗؿي ی ٔعد و ذعج ٔکع 
ب هبات ًا را بي زور در دًان من ٔعو امی کعدم، هاگٌان یکی دً

 
ن معا باز کعد و یکی از ا

ن را تکان مضتكعی داد و هاگٌان 
 
ورد و ا

 
کعد. او ذعج بٍد. ذعج چٍبطؽتی اش را بیعون ا

کي اصتیارم دؽت صٍدم هیؼت و این ولؼم ًعوٍر کي کار می کعد،  من ازؼاس کعدم
مطم کي اَتعاض کوم و بگٍیم 

 
ب هبات را بدٍم و ٍ٘رت دًم. من ا

 
باَث ـط کي من بي زور ا

ب هبات چي کار می کوط؟ » 
 
دًان من ولی بي ذای این قطا، قطای یک بغ از « زاال این ا

هان را  صارج ـط و ٔعد و ذعج و ًعی و رون بیؾ تع از
 
٘بل بي من صوطیطهط و من ًم ا

ن ًا ماهوط یک بغ صوطیطم. صیلی ـب صٍبی بٍد و ٔکع کوم کي بي ًمي 
 
ًمعاًی کعدم و با ا

مط کي داد می زد :
 
ـپغصاهي ا

 
 بؼیار صٍش گظـت. هاگٌان قطای بلوط صاهم ویغلی از ا

عدا _ دیگع بػ اؽت! بعویط بضٍابیط! ٔعدا صیلی کار داریم، اؽتیٍ ًم بایط ٔ

تي اؽت یا هي!  امتسان بطًط تا ببیویم کي درس ًایؾ را یاد گٔع

ت وؽایل را ذمٍ کعدیم و من پػ از تؿکع زیاد از صاهم  ما با هارازتی بي ؽَع
ت بي اتاؽ دو تي بٍد، بي ؽَع ن ًا  ویغلی بي صاوع تٍلطی کي بعایم گٔع

 
تم تا با ا ٘لًٍا ٔر

 بضٍابم و صیلی ؽعیٍ صٍابم بعد.

 بیطار ـٍ! می داهی ؽاَت چوط اؽت؟یٍ! _ اؽتیٍ! اؽت
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این قطای ًعی بٍد کي معا از صٍاب دل هؿیوم بیطار کعد. صیلی هارازت هؿطم. 

 ًعی با لبضوط گػٕت :

 _ قبر بضیع، اؽتیٍ! همی صٍاًی کي امتسان دًی؟

تي گػٕتم : لٍد و قطایػػی گٔع
 
 من با چؿماهی صٍاب ا

 _ چي کؼی از من امتسان می گیعد؟ ریمٍس؟

 ذٍاب داد :ًعی 

_ هي، من از تٍ امتسان می گیعم! زاال لىًٕا ًعچي ؽعیٍ تع دهبال من بیا تا با ًم 
زاد از تٍ امتسان بگیعم. ـویطى ام 

 
بعویم بیعون از صاهي. من می صٍاًم کي در ٔنای ا

ریمٍس از تٍ صیلی تُعیٓ می کعد. مىمئوم کي تُعیٕؾ اـتباى یا الکی هبٍدى، چٍن او 
ؽان بگیعد. زاال بگٍ ببیوم، چي وردًایػػی را  مُلمی هیؼت کي

 
مٍزاهؾ ا

 
صیلی بي داهؾ ا

تي ای؟ ًمي را بعایم بگٍ! ًمین زاال!  یاد گٔع

صٍش زال ـطم کي ًعی از من می صٍاًط امتسان بگیعد. در این قٍرت من 

 اَتماد بي هٕػ صٍاًم داـت. ما صٍش زالی بي او ذٍاب دادم :

ویوگاردیٍم لي ویٍؽا، ریپارو، ریطاکػتٍ، اکؼپلیارمٍس، _ من تا بي زال وردًای 
وداکطاورا، ایمپطیموتا و  پتعیٕیکٍس تٍتالٍس تي ام. اؽتیٍپٕای، کعوـیٍ، ا   را یاد گٔع

 ًعی اهطکی ٔکع کعد و ؽپػ گػٕت :

تي ای ولی اـکالی هطارد، من بي  _ صٍب اؽت، ٔٗه تٍ أؼٍن دٔاَی را یاد هگٔع
زاال بي یک دیٍار ؽضت و مسکم ٔکع کن و  پعوتگٍ.رد اؽت، تٍ یاد می دًم. اؽم این و 

 ؽپػ چٍبطؽتی ات را باال بیاور و این ورد را بگٍ!

 من بي دیٍار ؽضت و ّیع ٘ابل هٍٕذ ٔکعر کعدم و ٔعیاد زدم :

 _ پعوتگٍ!
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 ازؼاس کعدم کي چیغی در مٗابل من ٘عار دارد. هاگٌان ًعی ٔعیاد زد :و 

 _ اؽتیٍپٕای!

مط و من از پعتٍی ٘عمغ 
 
رهگی از اهتٌای چٍبطؽتی اش صارج ـط و بي ؽمت من ا

تعس ؽع ذایم میضکٍب ـطم و چؿم ًایم را بؼتم ولی ًیچ چیغی بي من بعصٍرد هکعد. 
هاگٌان قطای ٌٌ٘ٗي ًای بلوط و بی پایان ًعی را ـویطم. او از ـطت صوطى داـت از چؿم 

مط. ًعی ًمان وٍر کي داـت می صوطی
 
 ط، گػٕت :ًایؾ اـک می ا

 _ دیٍاهي! تٍ کي ؽپع درؽت کعدى بٍدی! پػ چعا الکی می تعؽی؟

و من ازؼاس کعدم کي اهگار قٍرتم داغ ـطى اؽت. مسل بي هگظاـتم. از ًعی با 

 هارازتی پعؽیطم :

 _ ًوٍز بایط ورد یاد بگیعم یا دیگع درس تمام ـطى اؽت؟

زار دًوطى اش تمام ـطى بٍدهط، گػ
 
 ٕت :او کي تازى صوطى ًای ا

لي وی _ ریمٍس وردًای اقلی را بي تٍ یاد داد. این ورد را روی من امتسان کن. 
بایط این ورد را  لیبعا کٍرپٍس.و٘تی ًم کي صٍاؽتی از بیوؾ ببعی، بایط بگٍیػػی کٍرپٍس. 

 بي قٍرت ّیع کالمی بگٍیػػی. می داهی کي چىٍری؟

 من ًم با ًیدان گػٕتم :

 _ بلي! صیلی صٍب می داهم!

هاگٌان قطای بوگی بي گٍش رؽیط و ًعی در  «لي وی کٍرپٍس! » و در دل گػٕتم 
ًٍا ؽع و تي ـط. از تعس ٔعیاد بلوطی کؿیطم کي باَث ـط، ٔعد و ذعج از روی تضتؿان 
ن ًا این ًمي و٘ت کي ما زعؼ 

 
پبعهط باال و از صٍاب بیطار ـٍهط. تُدب کعدم کي چىٍر ا

تم و ٔعیاد زدم :زدیم، بیطار هؿطهط. من با تعس چٍ  بطؽتی ام را بي وعؼ ًعی گٔع

 _ لیبعا کٍرپٍس!
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ولی ًیچ اتٕا٘ی هیٕتاد و تازى یادم أتاد کي این ورد ّیع کالمی اؽت. من دوبارى بي 
و ًعی با قطای بوگی ًمعا ه با هٍر هٗعى  لیبعا کٍرپٍس! صٍدم مؼله ـطم و در دل گػٕتم

یا زال او صٍب اؽت  ای رهگی روی زمین أتاد. با تعس و لعز بي
 
تم تا ببیوم کي ا ؽعاغ او ٔر

 یا بي مطاوا ازتیاح دارد. با وزؿت از او پعؽیطم :

 _ زالت صٍب اؽت؟  کمک همی صٍاًی؟

 و با تُدب دیطم کي او دارد می صوطد. او با صوطى گػٕت :

ؽیب 
 
صي بعای چي من بایط ا

 
_ این ورد بعای این بٍد کي معا در ًٍا ؽع و تي کوط. ا

اؽت. ٔٗه این را بي تٍ پیؿوٌاد می کوم کي این ورد را  ؽکػتٍم ؽمپعاببیوم؟ ورد بُطی 

 روی ًیچ کؼی اهدام هطًی. می داهی چعا؟

او ادامي و  و٘تی کي من با تعس و وزؿت ؽعم را بي هؿاهي موٕی بٍدن تکان دادم، 

 داد :

_ بي صاوع این کي ًوگامی کي این ورد را بع روی کؼی اهدام دًی، اهگار کي او را 
ن ًا صٍن 

 
با ـمؿیع هامعئی معبي زدى اهط. بطهؾ پع از صعاش ًای َمیٖ می ـٍد و از ا

یط و اما ورد بُطی ـباًت زیادی بي ورد 
 
دارد. ولی از لساظ کار ؽکػتٍم ؽمپعا بیعون می ا
ساظ تلٕي، پػ صٍب بي گػٕتن این ورد تٍذي کن. این ورد بعای ٘لٗلک دادن هي، از ل

ن را اهدام دًیریکػتٍ ؽمپعااؽت. اؽم این ورد اؽت 
 
. زاال بیا . زاال همی صٍاًط کي ا

ن تٍ بعای من امتسان بطًی.
 
 بعویم کي قبساهي بضٍریم تا بُط از ا

تم. بي صاهم ویغل ـپغصاهي ٔر
 
ی ؽالم کعدم و ؽع میغ با من او را دهبال کعدم و بي ا

٘ای 
 
ًعی هؿؼتم. بي أعاد دور میغ هگاى کعدم، ًمي هؿؼتي بٍدهط بي ذغء ٔعد و ذعج و ا

ت اما ٔعد و  مطى بٍد و او بایط می ٔر
 
٘ای ویغلی کار اداری در وزارت صاهي پیؾ ا

 
ویغلی. بعای ا

ی با َدلي ذعج ًوٍز در اتا٘ؿان بٍدهط و ٔکع کوم کي می صٍاؽتوط بضٍابوط. من و ًع 

تیم تا ًعی  قبساهي ای را کي صاهم ویغلی درؽت کعدى بٍد، صٍردیم و بي بیعون از صاهي ٔر

 از من امتسان بگیعد. 
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مٍصتي بٍد را بعای او اهدام 
 
او از من صٍاؽت تمام وردًایػػی را کي لٍپین بي من ا

ؽاهی بٍ
 
تي ام یا هي. امتسان ا یا من وردًا را یاد گٔع

 
د، ٔٗه بعای اذعای دًم تا او ببیوط کي ا

ن ًمي ی ٘ؼمت ًای امتسان بؼیار 
 
ولؼم ـکودي گع کمی دچار مؿکل ـطم. بي ذغء ا

ن ًا را بي صٍبی اهدام بطًم. ًعی ًم کي از کارم رامی بٍد 
 
صٍب بٍدهط و من تٍاهؼتم کي ا

دوئل کوم. اؽتعس هطاـتم، چٍن  و رون و ًعمیٍن بعایم دؽت زد و بي من گػٕت کي با او

 ا زاال دادى بٍدم.امتسان ر 

او بٗیي را قطا کعد تا بیایوط و مبارزى ی دوؽتاهي ی ما را ببیووط. او چٍبطؽتی اش را 
تکان داد و ـعوع بي زعؼ زدن کعد. قطای او چوان بلوط بٍد کي اهگار یک بلوطگٍ را 

 درؽتي ٍ٘رت دادى بٍد. 

٘ای اؽتیٍ لئٍهارد تٍاهؼتي اؽت کي درس ًا یؾ را _ دوؽتان من! امعوز ا 
کي ـامل دٔاع در بعابع ذادوی ؽیاى و کمی ذادوی ؽیاى بٍد و أؼٍن ًا بٍد را 
در َعض یک ؽال تمام کوط. زاال ٘عار اؽت کي من و رون و ًعمیٍن با او دوئل 

 کویم. ٍ٘اهین دوئل :

 هبایط از ذادوی ؽیاى اؽتٕادى کویم. (1
 هضٍرد.مبارزى ی اؽتیٍ تا زماهی وٍل صٍاًط کؿیط کي او ـکؼت  (0

یا ًمي ٍ٘اهین مؼابٗي را ٘بٍل دارهط؟  ا 

٘ای 
 
ن ًا با یکطیگع مؿٍرت کعدهط، ا

 
ا بلوط ـط. پػ از مطتی، کي ًمي ی ا قطای ذادوگًع

 ویغلی بي َوٍان همایوطى از ذای صٍد بعصاؽت و بي ًعی گػٕت :

 _ ما ًمگی ٍ٘اهین را ٘بٍل داریم و امیطواریم کي ًمگی ـاًط تالش اؽتیٍ و پیعوزی او
باـیم. البتي هي این کي پیعوزی رون و ًعی و ًعمیٍن بعایمان مٌم هباـط، ولی چٍن کي او 

طار اؽتیٍ لئٍهارد ًؼتیم. با تؿکع!  تازى کار اؽت، بي هٌع من کي ُٔاًل بیؾ تع ما ؤع
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ؽپػ با َدلي چٍبطؽتی صٍد را تکان داد و قوطلی ًایػػی را بعای ًمي ًاًع کعد تا ًمي 
صٍدش روی قوطلی ًا بوؿیووط. ٘عار بٍد کي ٔعد و ذعج داور مؼابٗي  بتٍاهوط کي ماهوط

ن دو کي قطایؿان را ماهوط ًعی، با ؽسع و ذادو بلوط کعدى بٍدهط، بي وٍر ًم 
 
باـوط. ا

 گػٕتوط : بي صٍبی زمان

تي ایم کي  _ این مؼابٗي ی اول اؽت کي بعگغار می ـٍد. من و بعادرم، تكمیم گٔع
ًا باـیم. ًع کػ کي اَتعاض دارد، می تٍاهط کي دؽتؾ را داور ًع ؽي ی مؼابٗي 

 باال ببعد. کؼی ًؼت کي با داوری ما مضالٓ باـط؟

ان ادامي دادهط : میـغ
 
ن دو با قطای ؽسعا

 
ن کي ًیچ کػ دؽتؾ را باال هیاورد، ا

 
 و بُط از ا

ن رؽیطى اؽت کي ـما با _ صٍب اؽت،  ًع مؼابٗي ؽي دور اؽت، زال زمان ا 
٘ای روهالط ویغلی!ـعکت کووطى  ـوا ـٍیط، ـعکت کووطى ی اول، ا   ًا ا 

ن کي ًمي بعای رون دؽت زدهط، دو ٘لًٍا بار دیگع ـعوع بي قسبت کعدهط :
 
 و پػ از ا

٘ای اؽتیٍ لئٍپارد! تؿٍیٗؿان کویط!  _ و هٕع دوم، ا 

ن 
 
و ًوگامی کي ًمي با صٍش زالی بعای من دؽت زدهط، من با هارازتی ّع زدم. در ا

قطا زدى بٍدهط. ولی ًمین کي  لئٍپاردلسٌي ـعط می بؼتم کي دو ٘لًٍا بي وٍر َمطی معا  
ن لسٌي کي معا هارازت کعدى بٍد، تٍذٌی هطاـتم، تمام 

 
ن دو قسبت کعدهط، دیگع بي ا

 
ا

  تمعکغم را روی مؼابٗي ٘عار دادم.

ّاز می ـٍد، یک . . . دو . . .   ؽي!_ با ـمارى ی ؽي ی من دوئل ا 

وردم تا در بعابع ًعگٍهي ولؼمی از
 
صٍد دٔاع کوم ولی ًیچ  و من چٍبطؽتی ام را باال ا

ّاز کعدم.
 
مط. پػ من مبارزى را ا

 
 ولؼمی بي ؽمت من همی ا

 _ اؽتیٍپٕای!
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و رون کي بي ًیچ وذي اهتٌار چوین چیغی را هطاـت، با دؽتپاچگی صٍد را از مؼیع 

 ولؼم من صارج کعد و ٔعیاد زد :

 _ اکؼپلیارمٍس!

 و من کمی دیع واکوؾ هؿان دادم و ٔعیاد زدم :

 پعوتگٍ!_ 

مطى بٍد، دوبارى بي داصل دؽتم بازگؿت. 
 
و چٍبطؽتی من کي تا ؽع اهگؿتان من پیؾ ا

ن لسٌي گمان می کعدم کي ًیچ 
 
کػ من! در ا او صیلی در دوئل مٌارت داـت درؽت بَع

 اـتباًم!دوئلؾ بٌتع از او هیؼت و ًیچ همی داهؼتم کي در زال 

ت من ٔعؽتاد و من دوبارى ؽپع ؽاصتم ًمان وٍر کي در ٔکع بٍدم، او ولؼمی را بي ؽم
ن ٘طر ٍ٘ی بٍد کي باَث ـط رون بي 

 
ت ؽپع من ا تا ولؼم رون بي من بعصٍرد هکوط. ؽَع

ک ولؼم درؽت َٗب پعتاب ـٍد. چٍبطؽتی ام را باز ًم باال بعدم و صٍد را بعای اذعای ی

مادى کعدم :
 
 و زؼابی ا

 _ لي وی کٍرپٍس!

مط و رون کي ٘یأي ا
 
ی متُدب داـت در ًٍا واروهي ـط و قطای ـلیک قطای بوگی ا

 صوطى از ذمُیت بلوط ـط و من با چٌعى ای پیعوزموطاهي هُعى زدم :

 _ اکؼپلیارمٍس!

ن وعؼ تع أتاد و ؽپػ او را پایین 
 
و رون صلٍ ؽالح ـط و چٍبطؽتی اش دو ؽي متع ا

وردم و با او دؽت دادم. ولی ًوٍز هبایط صیلی صٍش زال می ـطم، چٍن در قٍرتی کي 
 
ا

ن قٍرت 
 
من این مؼابٗي را می باصتم، دو دور دیگع بایط با رون دوئل می کعدم و در ا

کي من اهعژی الزم را بعای مؼابٗي با ًعی یا ًعمیٍن  صیلی زیاد و ؽضت می ـط و ـایط
هطاـتي باـم ولی اگع کي من دور دوم دوئل را می بعدم و رون را ـکؼت می دادم مؼتٗیم 
ن قٍرت بایط دوبارى با ًعی و ًعمیٍن می ذوگیطم ولی 

 
تم. کي در ا بي معزلي بُطی می ٔر
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را می کعدم تا مٍٖٔ ـٍم و رون را در کل کي راى دوم بٌتع بٍد پػ بایط تمام تالش صٍد 
ـکؼت دًم. همی داهؼتم کي ًعی و ًعمیٍن چٗطر مٌارت داـتوط، ولی بایط ُٔاًل بع روی 

ـویطم و از بػ کي این مبارزى تمعکغ می کعدم. در ًمان لسٌي قطای دو ٘لًٍا را 
هط و چٍبطؽتی را ٔؿار دادم، با صٍد گػٕتم کي زتمًا ذایؾ روی بوط اهگؿتاهم صٍاًط ما

 بوط اهگؿتان دؽتم را ابط ؽٕیط صٍاًط کعد. 

_ در معزلي ی اول اؽتیٍ تٍاهؼت کي رون را ـکؼت دًط. زاال بایط ببیویم کي در 
این معزلي کطام یک پیعوز می ـٍهط! اؽتیٍ؟ یا رون؟ از اؽتیٍ و رون می صٍاًم 

ّاز کووط. یک . . . دو . . .   !!!ي!ؽکي پػ از ـمارى ی ؽي ی من مبارزى را ا 

تم و هُعى زدم : ن را بي وعؼ رون گٔع
 
 و من چٍبطؽتی ام را باال بعدم و ا

 _ ریکػتٍ ؽمپعا!

ن را دٍٔ کعد و ٔعیاد زد :
 
 ولی رون ا

 _ ریطاکػتٍ!

و ذلٍی پای من موٕدع ـط. او صیال می کعد کي پیعوز ـطى اؽت و این دور را من 
کعد و بعای ٔعد و ذعج ـکلک ـکؼت صٍردى ام ولی اـتباى می کعد. او پؿتؾ را بي من 

ورد. من ًم از این ٔعقت اؽتٕادى کعدم
 
 و بي وٍر ّیع کالمی گػٕتم : درا

 _ ایمپطیموتا!

و رون در ذای صٍد ایؼتاد و دیگع همی تٍاهؼت کي زعکت کوط و من ًم دومین ولؼم را 

 روی او اذعا کعدم.

 _ اکؼپلیارمٍس!

بي گٍـي ای أتاد. هاگٌان ازؼاس و چٍبطؽتی رون از دؽتؾ صارج ـط و صٍدش هیغ 
کعدم کي دارم کع می ـٍم. ًعمیٍن و ذیوی داـتوط کي در گٍش من ذیِ می زدهط و صٍش 
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زالی می کعدهط. بٗیي ًم داـتوط معا تؿٍیٖ می کعدهط و من بی هٌایت ازؼاس ّعور کعدم 

ورد.
 
میغ ٔعد و ذعج معا بي صٍد ا

 
 ولی در ًمان لسٌي قطای ؽسعا

ـما ـاًط پیعوزی اؽتیٍ بٍدیط، بایط ببیویط کي ًعمیٍن گعهدع در _ زاال ًمي ی 
 این مؼابٗي پیعوز می ـٍد یا اؽتیٍ لئٍهارد!!! تؿٍیٗؿان کویط!

ن ًا دوبارى ذمُیت و 
 
ن ًا در قطای تؿٍیٖ أعاد گم می ـٍهط. ولی ا

 
صعین ذمالت ا

 
ا

ن اؽتٕادى کووط، ًیدان زدى را ؽاکت می کووط و با بلوطتعین قطایػػی کي می تٍاهوط از 
 
ا

 هُعى زدهط :

 ؽي!!!!_ با ـمارى ی ؽي! یک . . . دو . . . 

و ًعمیٍن با ـمارى ی ؽي کار صٍد را ـعوع کعد. او چٍبطؽتی اش را با زالت صاقی تکان 
داد و وواب ًایػػی بي کلٕتی یک مار از اهتٌای چٍبطؽتی اش صارج ـطهط. ولی من با ؽع 

ن را موسعؼ کعدم و چٍبطؽ
 
 تی ام را باال بعدم تا او را ولؼم کوم!ؽضتی ا

 _ ریکػتٍ ؽمپعا! 

ي ای بٍد و بي این رازتی تؼلیم من همی ـط و بي بٌتعین ـکلی کي می  ولی او صیلی زٔع

 تٍاهؼت می ذوگیط. من دوبارى ؽُی کعدم کي او را ولؼم کوم.

 _ پتعیٕیکٍس تٍتالٍس!

 را اذعا کعد. «لي وی کٍرپٍس»و او هیغ ًم زمان با من ولؼم 

و ولؼم من بي او بعصٍرد کعد و ولؼم او ًم بي من اقابت کعد و من در ًٍا واروهي ـطم 
و او ًم ماهوط تکي چٍبی روی زمین أتاد و صؿک ـط. بُط از مطتی ًع دو ولؼم از بین 

توط و من هُعى زدم :  ٔر

 _ اکؼپلیارمٍس!
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ز کوار ـاهي ی راؽت او گظـت و پعتٍی ٘عمغ رهگی از اهتٌای چٍبطؽتی ام صارج ـط و ا
من هاامیط بي او هگعیؼتم تا بٌٕمم کي او چي ٔکعی در ؽع دارد ولی ًعمیٍن ًیچ وردی را 
بع زبان هیاورد یا بي وٍر ّیع کالمی هگػٕت. او ًم چوان موتٌع من بٍد کي کار را ـعوع 

ن کي بي ذادویػػی
 
ٔکع  کوم، درؽت بع َکػ ًمیؿي! من ًم بي او کلک زدم و بطون ا

کوم، بعای گمعاى کعدن او چٍبطؽتی ام را تکان دادم. ًعمیٍن هیغ گٍل معا صٍرد و بي 
ورد و ٔکع کعد کي ولؼمی کي من اذعا هکعدى بٍدم را دٍٔ 

 
ت ؽپع ٍ٘ی را بي وذٍد ا ؽَع

کعدى اؽت. بي ًمین صاوع ؽپعش را از بین بعد و من بي وٍر ّیع کالمی در دل صٍد 
چٍبطؽتی او از دؽتؾ صارج ـط و صیغ بعداـت کي بعود و  و« اکؼپلیارمٍس  »گػٕتم 

چٍبطؽتی اش را از روی زمین بعدارد ولی من همی صٍاؽتم کي این وٍر ـٍد، پػ ٔعیاد 

 زدم :

 _ پتعیٕیکٍس تٍتالٍس!

تم و ولؼم را باول کعدم  و بعای بار دوم او ًم چٍن چٍبی روی زمین أتاد. من ًم ذلٍ ٔر
ن کي ولؼم ر 

 
ا از بین ببعم، چٌعى ی او دیطم کي از صؿم موٗبل ـطى بٍد و بي و ٘بل از ا

 ًیچ وذي اهتٌار چوین چیغی را هطاـتي اؽت، بي صكٍص از من!!!

 در ًمان مٍٍ٘ قطای ٔعد و ذعج معا از ذا پعاهط.

٘ایان! ًمان وٍر کي مؿاًطى کعدیط، د٘ایٗی پیؾ، اؽتیٍ لئٍهارد  _ صاهم ًا و ا 
تٍاهؼت ًعمیٍن گعهدع را ـکؼت دًط. زاال بایط ببیویم کي در این دور تازى کار، 

کطام یک پیعوز می ـٍهط! ًعمیٍن گعهدع؟ یا اؽتیٍ لئٍهارد؟با ـمارى ی ؽي! یک . 

 ؽي!!!!. . دو . . . 

تم و هُعى  ن را بي ؽمت ًعمیٍن گعهدع گٔع
 
من چٍبطؽتی ام را در دؽت صٍد ٔؿعدم و ا

 زدم :

 !_ اؽتیٍپٕای
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ًعمیٍن بي رازتی ولؼم بی ًٍش کووطى ی من را دٍٔ کعد. او واًُ٘ا بي صاوع دور ولی 
مط، 

 
پیؾ هارازت و بؼیار َكباهی ـطى بٍد کي زتی اگع ولطمٍرت ًم بي این ذا می ا

ًعمیٍن او را می کؿت! او چٍبطؽتی اش را باال بعد و با قطای ذیِ ماهوطی، ؽي ولؼم 

 پػی در پػی را بي ؽٍی من رواهي کعد.

 _ اکؼپلیارمٍس! اؽتیٍپٕای! ایمپطیموتا!

 و من ًم در مٗابل او ٔعیاد زدم :

 _ پعوتگٍ!

و ؽپع من بٍد کي معا از دؽت ًعمیٍن ذین گعهدع َكباهی هدات داد. من و ًعمیٍن با 
یکطیگع می ذوگیطیم و ًیچ یک همی صٍاؽتیم کي ـکؼت بضٍریم. از اهتٌای چٍبطؽتی 

ي ًایػػی صارج  ن ًا از اوعاؼ صٍد دور ًع دویمان ذ٘ع
 
می ـط و دیگعی ؽُی داـت کي ا

ن 
 
کوط تا ًع وٍر کي ـطى اؽت یکی از ما پیعوز ـٍد و بطون ـک من می صٍاؽتم کي ا

 یک هٕع باـم. ًعمیٍن ٔعیاد زد :

 _ پتعیٕیکٍس تٍتالٍس!

ن لسٌات وزؿت کعدى بٍدم و همی داهؼتم کي 
 
و ولؼمؾ از کوار من گظـت. من در ا

. بوابعاین چٍبطؽتی ر کوم! ولی این دلیل همی ـط کي من تؼلیم ًعمیٍن ـٍمبایط چي کا
تم و بي وٍر ّیع کالمی گػٕتم  و با « اکؼپلیارمٍس  »صٍدم را با د٘ت بي وعؼ او هؿاهي گٔع

تُدب دیطم کي چٍبطؽتی ًعمیٍن از دؽتؾ صارج ـط. او دوبارى ـکؼت صٍردى بٍد. 

ن را بعدارد کي من گػٕتم :ًعمیٍن صٍاؽت کي بي وعؼ چٍبطؽتی اش ب
 
 عود و ا

 _ ًعمیٍن! لىًٕا از چٍبطؽتی ات ٔاقلي بگیع وگعهي مدبٍر می ـٍم کي ولؼمت کوم!

ن چي من از 
 
و و٘تی کي دیط، من دارم با ٘اوُیت زعؼ می زهم، تؼلیم ـط و بع صالؼ ا

مط و با مٌعباهی و صٍش زالی بي من گػٕت :
 
 او اهتٌار داـتم، بي ؽمت من ا
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می گٍیم اؽتیٍ! تٍ واًُ٘ا در مطتی دیگع بٌتعین ذادوگع صٍاًی ـط.  تٍ ٍٔؽ  _ تبعیک
ن ًم در این 

 
ت داـتي ای ا الُادى ای! واًُ٘ا تُدب می کوم کي چىٍر این ًمي پیؿٔع

 مطت بؼیار کم!

و من با صٍش زالی با او دؽت دادم و در کوار زمین ایؼتادم. هاگٌان مٍـی از کوار پای 
ت رد ـط ـپغصاهي یک مٍش را دیطى بٍدم،  من با ؽَع

 
و من درؽت ماهوط و٘تی کي در ا

 ٔعیادی از تُدب زدم. ًعمیٍن با هگعاهی از من پعؽیط :

یا اتٕا٘ی أتادى؟ چعا ٔعیاد زدی؟
 
 _ ا

تم و با لبضوط بي ًعمیٍن گػٕتم :  من ًم زالتی مُمٍلی بي صٍد گٔع

ت ر   د ـط و من ًم تعؽیطم._ چیغی هیؼت! ٔٗه یک مٍش بٍد. از کوار پایم با ؽَع

ت  مط ٘اهٍ ـطى اؽت کي بعای من مؿکلی پیؾ هیامطى، با َدلي ٔر
 
ًعمیٍن کي بي هٌع می ا

 ٔعد و ذعج هیغ بعای قطمین بار ؽضن گػٕتوط.و کوار رون هؿؼت. 

_ و اؽتیٍ باز ًم پیعوز ـط! در این دور ٌ٘عمان مؼابٗي مُلٍم می ـٍد. این دوئل 
میان اؽتیٍ لئٍهارد بی ًمتا و ًعی پاتع، پؼع بعگغیطى، اؽت. این دوئل، یکی از 

 ؽي!!!!دوئل ًایػػی اؽت کي من ًمیؿي دوؽت داـتم، ببیوم. یک . . . دو . . . 

م
 
رامی بي من گػٕت :و ًعی با صٍهؼعدی بي داصل زمین دوئل ا

 
 ط. او بي ا

ت تٍ در این مطت کم بؼیار صٍب بٍدى اؽت. اما این را بطان کي  ٔعین اؽتیٍ! پیؿٔع
 
_ ا

 اؽتیٍپٕای!ًعگغ بي صٍدت مْعور هؿٍی! 

او هاگٌان ولؼم بی ًٍـی را بي ؽمت من ٔعؽتاد ولی من با صٍش ـاهؼی تٍاهؼتم کي 

 ي او را ولؼم کوم.ولؼم او را دٍٔ کوم. این بار هٍبت من بٍد ک

 _ ایمپطیموتا!
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ن 
 
و ولؼم من از کوار قٍرتؾ گظـت. و او چؿماهؾ از تُدب گعد ـط ولی صیلی زود ا

ي ًایػػی بٍد کي از اهتٌای دو  ت. توٌا چیغی کي تماـاچی ًا می دیطهط، ذ٘ع زالت از بین ٔر
مط.

 
من واًُ٘ا می تعؽیطم و ًمین تعس باَث می ـط کي بیؾ تع  چٍبطؽتی بیعون می ا

زالت دٔاَی داـتي باـم و ًع ٘طر کي من دٔاع می کعدم، ًعی ًم بیؾ تع بي من زملي 

 می کعد. در ًمین لسٌي او ٔعیاد زد :

 _ پتعیٕیکٍس تٍتالٍس!

صعین چیغی کي ـویطم این بٍد
 
کي  و من ازؼاس کعدم کي دیگع همی تٍاهم زعکػتی کوم،ا

 ًعی ٔعیاد زد :

 _ اکؼپلیارمٍس!

ن 
 
و متٍذي صارج ـطن چٍبطؽتی از دؽتم ـطم . . . و ـکؼت صٍردم! این ًم از ا

ـکؼت ًایػػی بٍد کي بعایم صیلی ؽضت بٍد، چٍن کي دوئل ًای ٘بلی را بعدى بٍدم و از 
ن گاى ًعی را دیطم کي چٍبطؽتی اش را تکان داد و من

 
 این ـکؼت بؼیار هارازت ـطم. ا

 دوبارى بي زالت َادی بازگؿتم. ًعی با لبضوط بي من گػٕت :

 _ ٔکع همی کوم کي بتٍاهی معا ـکؼت بطًی، اؽتیٍ!

 من با َكباهیت ؽع او ٔعیاد کؿیطم و گػٕتم :

 _ این دور بي تٍ هؿان صٍاًم داد کي می تٍاهم یا هي . . . 

 ولی قطای ٔعد و ذعج زعؼ من را ٘ىٍ کعد.

_ ًمگی دیطیم کي اؽتیٍ بعای اولین بار در دوئل ًایؾ ـکؼت صٍرد ولی او 
تي اش را ذبعان کوط! صب،  ًوٍز ٔعقت دارد و می تٍاهط کي ٔعقت از دؽت ٔر

 ؽي!ًعی و اؽتیٍ، با ـمارى ی ؽي! یک . . . دو . . . 

 و من با صؿم مبارزى را ـعوع کعدم و هُعى زدم :
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 ایوکارؽعوس!_ 

مطهط ولی بي ًعی بعصٍرد هکعدهط. پػ و وواب ًایػػی 
 
بي کلٕتی مار از چٍبطؽتی ام بیعون ا

 دوبارى ؽُی کعدم کي او را ولؼم کوم.

 _ ریطاکػتٍ! اؽتیٍپٕای! اکؼپلیارمٍس!

و ؽي ولؼم پػی در پػی را بي ؽمت ًعی رواهي کعدم. او تٍاهؼت کي دو ولؼم اول را دٍٔ 
صع بي او بعصٍرد کعد و چٍبطؽ

 
تی اش از دؽتؾ صارج ـط و من دوبارى او کوط ولی ولؼم ا

 را ولؼم کعدم.

 _ پتعیٕیکٍس تٍتالٍس!

مطم و موتٌع ماهطم تا ٔعد و ذعج 
 
و او ؽع ذایؾ صؿک ـط و من پیعوز از میطان بیعون ا

صع را اَالم کووط ولی بي ذای قطای دو ٘لًٍا، قطای صاهم 
 
دوبارى ؽضن بگٍیوط و دور ا

 ماهوط ٔعد و ذعج بلوط کعد و گػٕت :ویغلی را ـویطم. او قطایؾ را 

_ از ًمي َظر می صٍاًم ولی بٌتع اؽت کي این مؼابٗي ًمین زاال متٍ٘ٓ ـٍد. 
ؽیب  اگع ًمین وٍر پیؾ بعود، ممکن اؽت کي ًعی، رون، ًعمیٍن و اؽتیٍ ا 

ن ًا بٌتعین ًا را می صٍاًم. باز ًم از ًمگی مُظرت می  ببیووط و من بعای ا 
صٍاًم! ًعی، رون، ًعمیٍن و اؽتیٍ از ًع ؽي ی ـما می صٍاًم کي ًع چي ؽعیٍ 

 تع بي داصل صاهي بعویط!

مطم کي اَتعاض کوم ولی ًعی با اـارى بي من ٌٔماهط کي بایط دهبالؾ بعوم و ؽاکت 
 
من ا

تم. ما وارد  باـم. پػ بي دهبال ؽي هٕع از بٌتعین دوؽتاهم در دهیای ذادوگعی  ٔر

ـپغصاهي ـطیم و ًعی ؽکٍت را ـکؼت و اولین هٕعی بٍد ک ؽضن گػٕت.
 
 ا

_ صب، بي هٌع من کي از ًمان اولؾ ًم هبایط این کار را می کعدیم. با این کار ٔٗه 
د کي زتی اؽم دوئل را ًم بیاوریم و دیگع این کي باَث ـطیم کي صاهم ویغلی دیگع هگظار 

 . . . 
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 غی أتادم و زعؼ او را ٘ىٍ کعدم و از رون پعؽیطم.ولی من بي یاد چی

_ ببضؿیط ًعی، من یک ؽٍال دارم کي از رون بایط بپعؽم. رون، می صٍاؽتم بطاهم کي 

یا ـما در این ذا مٍش داریط؟
 
 ا

 رون با تُدب معا هگاى کعد و گػٕت :

ایػػی را از صاهي بیعون می  کوط. _ مٍش؟ من مىمئوم کي مامان ًمي ی مٍش ًا و ذاهًٍر

 ولی من با ؽع ؽضتی گػٕتم :

 _ اما من مىمئوم کي دوبار مٍش دیطم. ًع دوبار ًم ًمین کي من او را دیطم ٔعار کعد.

 این بار ًعمیٍن با زالتی متٕکعاهي گػٕت :

ن چیغی 
 
_ همی داهم، ـایط کي تٍ دیطی کي چیغی ـبیي بي یک مٍش دیطى ای، ـایط کي ا

 یط چیغی ـبیي بي مٍش بٍدى اؽت و . . .کي تٍ دیطى ای مٍش هبٍدى اؽت. ـا

 هاگٌان ًعی با ًیدان زعؼ او را ٘ىٍ کعد و گػٕت :

 _ صٍدـي ًعمیٍن! او ـایط دم باریک بٍدى اؽت!!!

 من با اصم پعؽیطم :

 _ دم باریک دیگع کیؼت؟!

 ًعی ذٍاب داد :

٘طرت _ دم باریک ًمان اؽت کي بي ولطمٍرت ) و رون بي صٍد لعزیط ( کمک کعد تا بي 
بعؽط و بازگعدد. من مىمئوم کي او در این ذا بٍدى اؽت و می صٍاؽتي کي ذاؽٍؽی کوط. 

 دُٔي ی دیگع صٍدم او را می کؿم!

مط و ًعی دیگع ادامي هطاد. ًعی با تعس بي من گػٕت :
 
 و ًمان مٍٍ٘ صاهم ویغلی ا

 _ اؽتیٍ می ـٍد کي یک لسٌي بیایػػی پیؿم!
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تمو هگاى مُواداری بي من کعد. من ً . او معا بي م با ؽع ذٍاب محبت دادم و بي دهبال او ٔر
ی در اتاؽ ًاًع ـطهط. ًعی بي  اتاؽ رون بعد و در ًمان لسٌي رون و ًعمیٍن با قطای ت٘ع

 من گػٕت :

 _ اؽتیٍ! یادت اؽت کي من می گػٕتی چعا ولطمٍرت این ـکلی اؽت؟

 من با ًیدان گػٕتم :

رى، هکوط زاال می صٍاًی بگٍیػػی کي چع 
 
 ا او این ـکلی اؽت؟_ ا

یا تٍ چیغی دربارى ی 
 
رى، می صٍاؽتم ًمین را بگٍیم. ٔٗه ٘بلؾ از تٍ ؽٍالی دارم، ا

 
_ ا

 ذاهپیچ ًا می داهی؟

 من ّعولوط کوان گػٕتم :

 _ هي، این دیگع چي چیغی اؽت؟

 ًعی ذٍاب داد :

ن می تٍاهط ذاوداهي ـٍد و روزؾ را
 
 _ ذاهپیچ چیغی اؽت کي اهؼان با درؽت کعدن ا

داصل ذؼمی پوٌان می کوط و اگع بي صٍد اهؼان زملي ـٍد و یا ذؼمؾ از بین بعود، 
ن 
 
ن ـیء پوٌان کعدى بي زهطگی ادامي می دًط و بي َبارت دیگع ا

 
روح ًایػػی کي او داصل ا

 ـضف همی میعد.

 من ؽٍالی پعؽیطم کي از ـویطن ذٍابؾ وزؿت داـتم.

دم این _ هکوط کي او ذاهپیچ درؽت کعدى اؽت کي این ـ
 
کلی اؽت. مگع یک ذاهپیچ با ا

 وٍری می کوط؟

 ًعی گػٕت :

 _ هي، یک ذاهپیچ این وٍری همی کوط ولی ًٕت تا ذاهپیچ این وٍری می کوط!
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 من با هگعاهی پعؽیطم :

 _ زاال او ًٕت تا ذاهپیچ را کدا پوٌان کعدى اؽت؟ تازى می تٍاهط کي ًع چیغی باـط! 

 ًعی با هارازتی گػٕت :

ایػػی می کعد و تا بي زال کي  _ مؿکل ما ًم این ذاؽت ولی پعؤؼٍر دامبلطور یي ٔکًع

مطى اهط!
 
ب در ا

 
ای او درؽت از ا  بیؾ تع ٔکًع

 من گػٕتم :

ایػػی ًؼتوط.  _ پػ یُوی ـما می داهیط کي ذاهپیچ ًای ولطمٍرت چي چیًغ

 این بار ًعمیٍن ذٍابم را داد.

هبال ذاهپیچ ًایؾ بگعدیم تا ٘طم بي _ ٔکع می کویم کي بطاهیم ولی بایط ًع چي زودتع د

 ٘طم بي ـکؼت دادن او هغدیک ـٍیم و ٔکع کوم کي تٍ ًم بتٍاهی با ما بیایػػی!

 من با صٍش زالی داد و ٔعیاد کعدم و گػٕتم :

 _ واًُ٘ا؟ این َالیؼت! کی می رویم؟

 رون گػٕت :

_ بُط از َعوؽی بیل و ٔلٍر! مگع ٔعامٍش کعدى ای اؽتیٍ؟ راؽتی ٔامیل ًای ٔلٍر ًم از 
یوط. وای! بُط از َعوؽی دیگع می تٍاهیم بعویم ؽعاغ ذاهپیچ ًای 

 
اؽمؿٍ »ٔعاهؼي می ا

 چٗطر دوؽت دارم کي ذاهپیچ ًای او را من هابٍد کوم!«! هبع

 من پعؽیطم :

وؽی بیل و ٔلٍر چي مٍٍ٘ اؽت؟ من ًم بایط بطاهم، _ می ـٍد کي یکی از ـما بگٍیط َع 

 هاؽالمتی من ًم دوؽت داماد ًؼتم!

 رون صوطى ی مؼضعى ای کعد و گػٕت :
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 _ واًُ٘ا بایط بي این دوؽتان أتضار کعد!

و من صٍدم را روی او اهطاصتم و بطون تٍذي بي اى و پیٓ ًای ًعمیٍن بي کار صٍد ادامي 
صع او تٍاهؼت 

 
معا ـکؼت دًط و ًمان لسٌي قطای صاهم ویغلی از پایین دادیم و در ا

مط کي می گػٕت :
 
 ا

_ بچي ًا مٍٍ٘ هاًار اؽت. در ممن بایط بُط از هاًار کمک کویط تا صاهي را تمیغ کویم و 

مادى کویم!!!
 
 این ذا را بعای َعوؽی بیل و ٔلٍر ا

ت بي وبٗي ما با هارازتی کؿتی و ذوگ و دٍَا کوار گظاـتیم تیم و  و بي ؽَع ی پایین ٔر
هاًار را کي گٍـت بٍ٘لمٍن بٍد را با لظت صٍردیم. من ًوگامی کي هاًار را تمام کعدم، بي 

 صاهم ویغلی گػٕتم :

 _ متؿکعم صاهم ویغلی، واًُ٘ا هاًار صٍـمغى بٍد!

 صاهم ویغلی با مٌعباهی ذٍاب داد :

تٕاوتی هطاریط!  _ صٍاًؾ می کوم َغیغ دلم، تٍ و ًعی و ًعمیٍن ًم با بچي ًای من
راؽتی، اگع باز ًم می صٍاًی ّظا بکؾ، این ّظاًا صیلی زیاد اؽت. مىمئوی کي همی 

 صٍاًی؟

و و٘تی کي من با ؽع ذٍاب محبت دادم، او باز ًم ذوؽ کعد ولی با این زال گػٕت کي 

مادى کویم.
 
 دیگع بایط بعویم و صاهي را ا

 تي بي کمک صٍد دو ٘لًٍا!٘عار ـط کي من اتاؽ ٔعد و ذعج را تمیغ کوم، الب

 

مطهط. ما با ًم هگاًی بي داصل اتاؽ 
 
ن ًا ا

 
ن ًا ماهطم و پػ از مطتی ا

 
من کمی موتٌع ا

ن ـطیم : 
 
مٗطار زیادی پع ذْط کي بي ازتمال زیاد اهطاصتیم و تازى متٍذي کػحیٕی ًای ا

ای صعچال، ذْط رون، و ًطویگ، ذْط ًعی، بٍدهط کي داصل اتاؽ ریضتي بٍدهط.  پًع
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تم و وردی را م ا گٔع ن اولین کؼی بٍدم کي ا٘طامی اهدام دادم. چٍبطؽتی ام را بي وعؼ پًع

ن ًا اهدام دادم کي داصل کػتابی دیطى بٍدم کي ًعمیٍن بي من ًطیي دادى بٍد.
 
 روی ا

 _ اؽکعذیٕای!

ا هاپطیط ـطهط. دوبارى چٍبطؽتی ام باال بعدم و ٔعیاد زدم :  و ًمي ی پًع

 ویٍؽا!_ ویوگادیٍم لي 

ن را با تکان 
 
ت و من ا و پؿتی من کي روی زمین أتادى بٍد، زطود یک متع بي ًٍا ٔر

چٍبطؽتی ام بي روی تضت کي ذای اقلی اش بٍد، بازگعداهطم. بي ٔعد و ذعج کي هگاى 
ن ًا وؽایل ـٍصی بٍد کي 

 
ن دو دارهط وؽایلؿان را کي بیؾ تع ا

 
کعدم، دیطم کي ا

ن ًا را درؽت کعدى 
 
بٍدهط، مضٕی می کعدهط و بٗیي ی وؽایلؿان را ًم ؽع صٍدـان ا

کار ما تمام ـط، بي هتیدي ی کار ذایؿان می گظاـتوط. زطود یک ؽاَت بُط کي 
تیم و دیطیم کي رون و  هگعیؼتیم و بؼیار صؿوٍد ـطیم. ؽپػ بي وبٗي ی پایین ٔر

ن ذا، در اتاؽ هؿیمن، موتٌع ما ًؼتوط. رون با هاراز
 
 تی گػٕت :ًعمیٍن و ًعی ًم ا

 _ اگع کي ذن صٍهگی ًم بٍدیم، این ٘طر کار همی کعدیم!

 ًعمیٍن با ذطیت گػٕت :

_ زاال کي دیطی ذن ًای صٍهگی چی می کؿوط، بایط صیلی بیؾ تع با ؽازمان ت.ه.و.ع 

 ًمکاری کوی!

 رون ًم بي وٍری کي ٔٗه من و ًعی می ـویطیم، زیع لب گػٕت :

ٍع زعؼ هغهی!_ من زامعم کي بي تٍ پٍل بطًم تا ص  ٕي ـی و دیگي دربارى تٌ

و من در دل صوطیطم. صاهٍادى ی ویغلی بؼیار ٔٗیع ولی صیلی دوؽت داـتوی بٍدهط و من 

ن ًا بی هٌایت صؿوٍد بٍدم.
 
 از بٍدن در کوار ا
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ن ٘عار ـط کي 
 
ن ذا بوطازیم مطتی اؽتعازت کعدیم و پػ از ا

 
بعویم و ذن ًای باّچي را از ا

تیم و رون در تالش بٍد کي بي من یاد بیعون! من و ٔعد و  ذعج و ًعی و رون، بي زیاط ٔر

 بطًط کي چىٍر بایط این کار را بکوم. او گػٕت :

ن ًا را بي هٗىي ی دورتعی پعت کوی تا 
 
ن ًا را بگیعی و بچعصاهی و بُط تا می تٍهی ا

 
_ بایط ا

کي چي کار می کوی! زود  دیگع هتٍاهوط صاهي ی صٍد را پیطا کووط. زاال یکی را بعدار تا ببیوم

 باش!!!

ن ٘طر گؿتم تا یکی بعای صٍدم پیطا کعدم.
 
او با قطای ذیع ذیع ماهوطی  من اوعاؼ را ا

 ٔعیاد زد :

 _ ولم کن! ولم کن!

تی کي می تٍاهؼتم   ن را با بیؾ تعین ؽَع
 
ن را زطود دو یا ؽي بار در ًٍا چعصاهطم و بُط ا

 
ا

 بي ًٍا پعت کعدم. رون با صٍش زالی گػٕت :

_ َالی بٍد!!! اگع کي دو یا ؽي تای دیگع را ًمین وٍر پعت کوی ـایط دیگع کارمان تمام 

 ـٍد، البتي بُط از تمیغ کعدن ٔٗػ معغ ًا و صعوس ًا!!!

و من ًم بي زعؼ او گٍش دادم و یکی دیگع از ذن ًای باّچي را با بیؾ تعین ٘طرتی کي 
ن وعؼ تع أتاد. بي بٗیي 

 
ن ذاهٍر مٍذی زطود پاهغدى متع ا

 
تم پعتاب کعدم و ا داـتم، گٔع

ن ًا ًم دارهط با تمام تالـؿان، ذن ًا را بي اوعاؼ پعت می 
 
کي هگاى کعدم، دیطم کي ا

تیم ؽعاغ معغ و صعوس ًا تا  ما با اـتیاؽ کووط. کارمان را تمام کعدیم و من و ًعی ٔر
ن ًا بؼیار بغرگ بٍد و اگع کي ما همی تٍاهؼتیم از ذادو 

 
ٕ٘ؼؿان را تمیغ کویم. ٕ٘ػ ا

اؽتٕادى کویم، بطون تعدیط یک یا دو ؽاَت وٍل می کؿیط ولی بعای أعادی محل ما، 

 بعدم و ٔعیاد زدم : اقاًل وٍل همی کؿیط! من چٍبطؽتی ام را باال

 _ اؽکعذیٕای!

www.ketabesabz.com



ا هاپطیط ـط. ًعی ًم ًمین کار را تکعار کعد و ًعؼ چوط د٘یٗي تمام ٕ٘ػ  و بیؾ تع پًع
تیم و دیطیم کي رون  تمیغ و محل اولؾ ـط. ما کي کارمان تمام ـطى بٍد، بي داصل صاهي ٔر

نو دو ٘لًٍا و ذیوی و ًعمیٍن داخ اتاؽ هؿیمن ًؼتو
 
ًا ٔعیادی زدم!  ط و من با دیطن ا

ن دو 
 
چؿم ًای ذیوی و ًعمیٍن ماهوط کاؽي ی صٍن ـطى بٍد. با وزؿت و هگعاهی از ا

 پعؽیطم :

 _ چي اتٕا٘ی بعای ـما أتادى اؽت؟!

 ًعمیٍن هالي ای کعد و با َكباهیت گػٕت :

ٍکووطى زمام و دؽت ـٍیػػی را صٍش بٍ کوم کي چٍبطؽتی ام از  مطم کي با صٍش ب
 
_ ا

ـط و باَث ـط کي ًمي ی صٍش بٍ کووطى داصل چؿم من صالی ـٍهط، کوتعلم صارج 
ن ًا در چؿم ًای من ریضتوط و در 

 
ن ًا، موٌٍرم این اؽت کي بیؾ تع ا

 
البتي هي ًمي ی ا

مط کي کمکم کوط ولی این صٍش بٍ کووطى ی دیٍاهي چؿم ًای او را ًم 
 
ًمان لسٌي ذیوی ا

لٍدى کعد!
 
 بي صٍد ا

رامی من با هارازتی ؽعی تکان 
 
ن دو بي ا

 
تم و پیؾ ًعی و رون هؿؼتم. از ا دادم و ٔر

 پعؽیطم :

 _ ًوٍز چیغی دربارى ی ذاهپیچ ًای ولطمٍرت هٌٕمیطى ایط؟

ن دو ها امیطتع 
 
ان را بي هؿاهي ی موٕی تکان دادهط و من ًم از ا ن  دو با ها امیطی ؽـع

 
ا

 ـطم. ًعی با هارازتی ادامي داد :

ن را هابٍد کعدى یا هي!_ همی داهم کي این یارو کي ذ
 
 اهپیچ اقلی را دزدیطى اؽت، ا

 من با تُدب پعؽیطم :

 _ مگع کؼی یکی از ذاهپیچ ًای ولطمٍرت را دزدیطى اؽت؟ او کیؼت؟

 ًعی گػٕت :
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 ٗلبی کي گظاـتي بٍد، هٍـتي بٍد : ر. الٓ. بٔٗه او در ذاهپیچ ت_ همی داهم، 

 من تکعار کعدم :

 _ ر. الٓ. ب؟ او دیگع کیؼت؟

 ًعی پاؽش داد : 

ن 
 
_ او ًمان کؼی اؽت کي ذاهپیچ اقلی را دزدیطى اؽت و ذاهپیچ تٗلبی را ذای ا

 گظاـتي اؽت.

 من از او پعؽیطم :

ا را می ـواؽی کي صٍاؽتي باـوط بي ولطمٍرت صیاهت  یا تٍ کؼی از معگ صٍاًر
 
_ ببیوم، ا

 کووط؟

 ًعی با تُدب گػٕت :

اؽت کي بایط . . . _ زاال چي مٍٍ٘ پعؽیطن این زعؼ ًاؽت؟  اؽتیٍ ما صیلی کاًر

ؾ را بغهط و زعؼ او را ٘ىٍ کعدم و با ؽع ؽضتی گػٕتم :  ولی من هگظاـتم کي او زٔع

_ مگع تٍ همی گٍیػػی کي کؼی بي ذغء ما و دامبلطور کي زاال معدى اؽت از وذٍد ذاهپیچ 
گػٕتي ایم، ًای ولطمٍرت صبعی هطارد؟ دامبلطور و ما ًم کي می داهؼتیم بي ًیچ کػ ه

 پػ ٔٗه می ماهط یکی از اَنای معگ صٍاران!

 ًعی با قطای هؼبتًا بلوطی گػٕت :

 _ َالی اؽت، اؽتیٍ!!!! واًُ٘ا دربارى ی ذاهػ . . . . . . 

رامی گػٕتم :
 
 ولی من با َدلي او را ؽاکت کعدم و بي ا

کي ٔکع می  _ زاال همی صٍاًط ذوؽ کوی! هغدیک بٍد کي ما را لٍ بطًی! اؽم ًای کؼاهی را

 کوی ممکن اؽت بي او صیاهت می کووط را بي من بگٍ!
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 ًعی کمی ٔکع کعد و پػ از مطتی بي من و رون گػٕت :

ن ًا ایگٍر کارکاروؼ بٍد کي می داهم کؿتي ـطى 
 
_ تا بي زال دو هٕع را می ـواؽم. اولین ا

 اریم!اؽت و هٕع دوم را ًم می داهم کي کؿتي ـطى اؽت. پػ دیگع اؽمؾ را الزم هط

 ولی من مضالٕت کعدم و بي او گػٕتم :

_ هي! داری زما٘ت می کوی کي اؽمؾ را بي من همی گٍیػػی! اگع کؼی کي ذاهپیچ اقلی را 

 دزدیطى باـط و کؿتي ـطى باـط، چی؟

 رون ًم با لبضوط گػٕت :

_ ایوم یي ٔکعیي!!! ٔٗه بایط امیطوار باـیم کي او تٍاهؼتي باـط ذاهپیچ اقلی را هابٍد 

 دى باـط. این وٍری می تٍاهیم یي هٕػ رازتی بکؿیم!کع 

 ولی من باز ًم بي ًعی تٍپیطم :

 _ ًعی، مىمئن باش کي ـایط این اؽم ًا بي درد ما بضٍرهط! زاال اؽمؾ را بگٍ!

 ًعی با هارازتی گػٕت :

یط کي اؽم کؼی را بي تٍ بگٍیم. اؽم او 
 
_ یک ذٍری می گٍیػػی کي اهگار من زورم می ا

لک اؽت. او بعادر ؽیعیٍس بلک، پطر صٍاهطى، من اؽت. یُوی بٍد! او پػ ریگٍلٍس ب
ا پیٍؽت، و٘تی کي متٍذي ـط کي از او می صٍاًوط چي کار  ن کي بي گعوى معگ صٍاًر

 
از ا

ن وٍری کي بي من اوالع دادى اهط، چوط 
 
ن ًا ٔعار کعد و ا

 
کوط، وزؿت زدى ـط و از گعوى ا

صع َمع یا روز بیؾ تع دوام هیاورد! صطمت بي 
 
ولطمٍرت، این وٍری اؽت. یا صطمت تا ا

 معگ!!!

ا ٔکع همی کعدم. بعای بار ًغارم اؽم  صع َمع یا معگ و این چیًغ
 
ولی من بي صطمت تا ا

 ریگٍلٍس بلک را در ذًن صٍد گػٕتم و هاگٌان ٔعیاد زدم :

 _ بایط ًع چي زودتع بعویم بي صاهي ی ؽیعیٍس ًعی!!! 
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ن
 
ذا با تُدب بي من هگاى کعدهط. ًعی با هگعاهی با َدلي بي بٗیي  و ًمي ی أعاد زامع در ا

 گػٕت :

_ هگعان هباـیط! ٔٗه اؽتیٍ کمی ًیدان زدى ـطى بٍد! لىًٕا ًعمیٍن و رون و اؽتیٍ با من 

 بیایوط. از ًمي بي صاوع ـلٍّی َظر می صٍاًم.

تیم و با ولؼم در  ت صٍد ؿاتاؽ را پو من و رون و ًعمیٍن و ًعی با َدلي بي اتاؽ رون ٔر
و ًمگی روی تضت رون هؿؼتیم و ًعی ـعوع کعد بي زعؼ زدن دربارى ی  ٕ٘ل کعدیم

 اکػتؿأات ما.

_ بچي ًا! کار اؽتیٍ بٍد! او واًُ٘ا ٍٔؽ الُادى اؽت!!! اگع او هبٍد ـایط دیگع ما ًیچ 

 ـاهؼی در مٗابل ولطمٍرت هطاـتیم!

 ًعمیٍن با بی زٍقلگی گػٕت :

 ی ولطمٍرت کؿٓ کعدى ایط؟ هکوط کي یي ذاهپیچ دیگع ؽاصتي اؽت؟ _ دیگي چی دربارى

ولی ًعی بطون تٍذي بي هیؾ و کوایي ًای ًعمیٍن بي زعؼ ًای صٍد ادامي داد و بعای او 
ن ًا و البتي تسٗیٗات صٍدم کمکم 

 
گػٕت کي چىٍر ذٍاب را پیطا کعدى ام و بي تسٗیٗات ا

 بعداـتي بٍد، گػٕت :  کعدى ام. ًعمیٍن کي دیگع از اذیت کعدن دؽت

_ واً٘ا این َالی اؽت، اؽتیٍ! زاال کی بایط بي میطان گعیمٍلط بعویم؟ ًوٍز تا َعوؽی 

 بیل و ٔلٍر یک روز ٔعقت داریم، همی صٍاًیط کي زاال بعویم؟

او امیطواراهي این ؽٍال را پعؽیطى بٍد و من ًم دوؽت داـتم کي ًع چي زودتع بي ـکار 
عویم ولی ًعی و رون با هٌعات من و ًعمیٍن مضالٓ بٍدهط و ذاهپیچ ًای ولطمٍرت ب

ن 
 
ن ًم بُط از ا

 
ن را از دؽت بطًیم، ا

 
گػٕتوط کي َعوؽی بیل و ٔلٍر مٌم تع اؽت و هبایط ا

ن دو مٍأٖ بٍدم و مضالٓ ولی 
 
ًمي کار کعدن و صؼتگی کؿیطن و من ًم تا زطودی با ا

 دوؽت داـتم کي بیل را در لباس دامادی ببیوم!
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ن
 
ن ًمي کار کعدن و صؼتي ـطن، ًع یک بي داصل اتاؽ صٍد یا داصل اتا٘ی  ا

 
روز بُط از ا

تیم کي مال یکی از ویغلی ًا بٍد و من ًعی و ًعمیٍن بایط در اتاؽ دو ٘لًٍا، رون و  ٔر
ن ـب با ورد و ذعج کمی بازی ـىعهخ ذادویػػی کعدم و پػ از 

 
ذیوی می صٍابیطیم. من ا

تم روی تضت و ص ن ـب صٍاب دیطم کي وارد اتا٘ی ـطى ام کي در یک ؽاَت ٔر
 
ٍابیطم. ا

ای زیادی وذٍد دارهط و ؽُی دارهط کي معا هیؾ بغهوط ولی من همی صٍاؽتم و  ن ماًر
 
ا

هان در بعوم و از بػ کي 
 
تکان صٍردم، از صٍاب بیطار صیلی تٗال می کعدم تا از دؽت ا

 ـطم ولی دوبارى صیلی ؽعیٍ صٍابم بعد. 

 طار ـٍ! امعوز َعوؽی بیل و ٔلٍر اؽت! بایط ؽع زال باـی!_ ًعی! ًعی! بی

لٍد از صٍاب بیطار ـطم و با  قطای ًعمیٍن و با و من وبٖ مُمٍل با
 
چؿماهی صٍاب ا

صع می 
 
تم. دؽت ـٍیػػی ذادوگعان واًُ٘ا ذالب اؽت. ا بطصلٗی بي ؽمت دؽت ـٍیػػی ٔر

ب چٗطر باـط و یا
 
ب بگٍییم کي درذي ی ا

 
ب زیاد باـط یا کم؟  داهیط؟ بایط بي ـیع ا

 
ٔؿار ا

در کل صیلی این دهیا را دوؽت داـتم ولی دلم بعای دهیای صٍدمان ًم توگ می ـط و 
تم و َکػ ًای صاهٍادگی ٘طیمی ام را می  ًع چوط و٘ت یک بار بي ؽعاغ چمطاهم می ٔر
دیطم و تا کؼی در اتاؽ هبٍد کمی گعیي می کعدم. هاگٌان یک روز کي داـتم گعیي می 

ن زالت دیط و ٘ؼم صٍرد کي بي کؼی چیغی کعدم
 
، ًعمیٍن داصل اتاؽ ـط و معا در ا

هگٍیط ولی گاًی او٘ات او را می دیطم کي بعایم هارازت اؽت، البتي او ًم از والطیوؾ دور 
مطم و ٔکعم را بي چیغ دیگعی 

 
بٍد و معا درک می کعد. در ًع زال صیلی ؽعیٍ از زالت در ا

یا اوو واًُ٘ا می مؿٍْل کعدم ولی هاگٌان ب
 
ي یاد تٌطیط ولطمٍرت در ٘بعؽتان أتادم. ا

یا او این کار را کعدى بٍد؟ با َدلي دؽت و قٍرتم را 
 
صٍاؽت پطر و مادرم و دبی بکؿط و ا

تم و ًعی و  ت زیاد بي وبٗي ی پایین ٔر ـؼتم و بٌتعین لباس ًایم را پٍـیطم و با ؽَع
مط می گػٕتوط. ٔلٍر  رون و ًعمیٍن را دیطم کي ایؼتادى بٍدهط و

 
داـتوط بي ؽي هٕع صٍش ا

ت و دصتع کٍچک تع از صٍدش را با چوان  ن ؽي هٕع ازٍال پعؽی کعد و ذلٍ تع ٔر
 
ًم با ا

من زطس  ـطتی بْل کعد کي من گػٕتم زاالؽت کي اؽتضٍان ًای دصتع بیچارى بؿکووط!
 زدم کي ممکن اؽت کي 
 
دو هٕع کي  ن ًا از ٔامیل ًای ٔلٍر دالکٍر باـوط. بطون ـکا
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مؼن تع از بٗیي بٍدهط، پطر و مادر ٔلٍر بٍدهط و دصتع کٍچک تع ًم زتمًا صٍاًع ٔلٍر 

ن ًا گػٕتم :
 
تم و با صٍش رویػػی بي ا ن ًا ٔر

 
 بٍد. بي اؽتٗبال ا

مطیط!
 
 _ ؽالم، صٍش ا

مط و گػٕت :
 
 ابتطا صاهم مؼن ذلٍ ا

 کٍر ًؼتم و . . ._ ؽالم، پؼع ذٍان! از مٌمان هٍازی ات صیلی مموٍهم! من صاهم دال 

 و بي معدی کي در کوار او ٘عار داـت اـارى کعد و ادامي داد :

٘ای دالکٍر ًؼتوط و این ًم دصتع بغرگ من، ٔلٍر، اؽت کي 
 
_ و ایؿان ًم ـًٍعم ا

َعوؽی اش امؿب اؽت و مىمئوم کي تٍ او را می ـواؽی و این پعی کٍچک ًم دصتع 
ت و ـما ًم بایط ًمان اؽتیٍ لئٍهارد کٍچک تع من ًؼتوط کي اؽمؿان گابعیل اؽ

 باـی؟ درؽت اؽت؟

 من اصم کعدم و با تُدب پعؽیطم :

 _ موٌٍرتان چیؼت کي می گٍییط ًمان اؽتیٍ لئٍهارد؟!

 صاهم دالکٍر لبضوطی زد و با مٌعباهی گػٕت :

ا اؽم تٍ ًمي ذا پیچیطى اؽت و . . . . .  _ این روًز

رام تعی
 
ورد و با ا

 
 ن قطایػػی کي داـت، گػٕت :و قطایؾ را پایین ا

ـضكًا می صٍاًط تٍ را بکؿط و بي صطمت کاران « اؽمؿٍ هبع» _ و ـایُي ـطى اؽت کي 
عی! ولی همی صٍاًط ًصٍدش دؽتٍر دادى اؽت کي تٍ را زهطى بعای او ببعهط! درؽت ماهوط 

راؽتی امعوز َعوؽی بُط از هاًار  کي ذطی بگیعی! مىمئن باش کي ـایُي ای بیؾ هیؼت!

 ؽت!ا

توط تا با صاهم ویغلی کمی قسبت کووط. ولی  ـپغصاهي ٔر
 
ؽپػ با ـًٍعش و دو ٔعزهطش بي ا

ن زعؼ ًا ـایُي اؽت، من با اوالَاتی کي 
 
من بي زعؼ او ـک داـتم کي می گػٕت، ا
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از ولطمٍرت ) چي از زمان کٍدکی اش و چي از زماهی کي بي یک ًیٍال تبطیل ـطى بٍد( می 

ن َمل صٍاًط کعد. داهؼتم کي او و٘تی کي 
 
صعش بي ا

 
 یک زعؼ را بغهط، تا ا

 او ـضكاً می صٍاؽت کي معا بکؿط!

ورد و گػٕت :
 
 هاگٌان ًعی معا بي صٍد ا

مادى ـٍی! َعوؽی بُط از هاًار رؽمًا 
 
_ چي ـطى اؽت اؽتیٍ؟ تٍ زاال بایط بعای َعوؽی ا

 !ـعوع می ـٍد

 و من با هگعاهی از او پعؽیطم :

یا این واُ٘اً 
 
 درؽت اؽت کي ولطمٍرت می صٍاًط ـضكًا ما را بکؿط؟ _ ًعی! ا

 ًعی با کمی ٔکع کعد و بُط گػٕت :

ن وٍر کي من ـویطى ام این وٍری اؽت و من مىمئوم کي او می صٍاًط ـضكًا را 
 
_ ا

بکؿط ولی تٍ را همی داهم ولی ٔکع کوم کي اگع این زعؼ ـایٍ ـطى اؽت، زتمًا واًُ٘ا 

ت! مٍاًب باش! راؽت گػٕتي اؽت. تٌطیطًای او  را همی تٍان دؽت کم گٔع

ـپغصاهي دویطم تا با بٗیي هاًار بضٍرم. ابتطا ؽالم کعدم و 
 
من از او تؿکع کعدم و بي ؽٍی ا

ؽپػ بي ًمي ًٌع بضیع گػٕتم و روی یکی از قوطلی ًا هؿؼتم ولی ؽعیٍ با ٔعیاد از ذایم 
یغ روی قوطلی بي زالت بعصاؽتم. بي قوطلی کي هگاى کعدم، دیطم کي یک ؽٍزن بؼیار ت

 مُلٖ اؽت و ـک هکعدم کي کار ٔعد و ذعج اؽت. ٔلٍر کي بؼیار می صوطیط، گػٕت :

ن دو 
 
ت کي بگٍیم ٔعد و ذعج چٗطر ؽعگعم کووطى ًؼتوط! بایط ا _ راؽتی، مامان! یادم ٔر

ی کوم . . . . . َاى!!!!!!!  را بي ـما و پطر و گابعیل مُٔع

ـپغصاهي 
 
پیچیط. دو ٘لًٍا درؽت پؿت ؽع او ًاًع ـطى بٍدهط. و قطای ذیِ ٔلٍر در ا

 رؽمی گػٕت :ٔعد با زالت 
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مطن از پلي ًا را بي صٍدمان 
 
٘ایان! همی صٍاؽتیم ززمت پایین ا

 
_ ببضؿیط صاهم ًا و ا

 بطًیم. 

ن ًا را مساکمي 
 
مطى بٍد تا ا

 
ـپغصاهي بیعون پعیطهط، چٍن کي صاهم ویغلی ا

 
ت از ا و با ؽَع

مادى ی زملي باـط! او کوط. او بؼیار َكبا
 
هی بٍد و محل مادى ببعی بٍد کي ًع لسٌي ا

 گاًی و٘ت ًا واًُ٘ا تعؽواک می ـط!!! 

صالقي صاهم ویغلی کلی مُدٍن بي ٔلٍر داد تا بتٍاهط صٍد را کوتعل کوط. ٔلٍر کي ًوٍز 

 َكبی بٍد، با قطایػػی لعزان گػٕت :

 ی! زاال بعای َعوؽی چي کار کوم؟_ واًُ٘ا ؽٍرپعایغ ـطم! اقاًل ٔکعش را همی کعدم. وا

 او بؼیار هاامیط بٍد ولی صاهم دالکٍر بي او گػٕت :

می داهی امعوز َعوؽی ات اؽت، پػ بایط ؽع زال باـی! _ هگعان هباش َغیغم، تٍ کي 
مطهط با ًم هاًار صٍـمغى ای را کي 

 
زاال بیا و ؽع میغ هاًار صٍری بؿین تا و٘تی کي بٗیي ا

 ، بضٍریم!مالی درؽت کعدى اؽت

 صاهم ویغلی با مٌعباهی گػٕت :

_ تٍ لىٓ داری، َغیغم ولی می داهی کي دؽت پضتم بي صٍبی دؽت پضت تٍ همی ـٍد! 
اوى، ٔلٍر همی صٍاًط کي هگعان باـی، بُطًا صٍدم زؼاب دو٘لًٍا را می رؽم، تٍ بایط 

باش! اؽتیٍ، تٍ هاًار بضٍری و کمی بي صٍدت بعؽی! زاال با من بیا و ؽع میغ بوؿین. زود 

 ًم بعو و بٗیي را صبع کن تا بیاییوط و هاًار بضٍرهط، زاال هاًار ؽعد می ـٍد.

ن کي بعوم، از صاهم ویغلی پعؽیطم :
 
 من ٘بل از ا

 _ صاهم ویغلی، می ـٍد یک ؽٍال بپعؽم؟

 او با مٌعباهی گػٕت : 

 _ البتي َغیغ دلم! بپعس، پؼعم، بپعس . . . . 
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 ي دادم :من پػ از پاؽش او ادام

 _ می صٍاؽتم بطاهم کي ریمٍس و تاهکػ کدایوط؟

 صاهم ویغلی پاؽش داد :

ن دو 
 
توط ولی همی صٍاًط کي هگعان باـی، ا ن ًا ًم ٔر

 
مط و ا

 
_ بعایؿان مامٍریتی بیؾ ا

ان را صٍب بلطهط! زاال زود باش بٗیي را صبع کن! بطو پؼع صٍب!  کاـر

ت  ن ًا را دهبال هضٍد ؽیاى می روهط، بي ؽَع
 
ولؼمی و من محل بچي ًای کٍچٍلٍ کي ا

ـپغصاهي! و باورتان همی ـٍد 
 
ٔعؽتادم و بي ًمي صبع دادم کي ًع چي ؽعیٍ تع بیایوط بي ا

مطهط و ما ؽع میغ هاًار صٍری هؿؼتیم و ّظای 
 
ن ًا زطود پوخ د٘یٗي بُط ا

 
اگع بگٍیم، ا

ن روز ّظا، ّظای مسبٍب من صٍـمغى ای را کي مالی 
 
ویغلی درؽت کعدى بٍد را صٍردیم. ا

بٍد. گٍـت بعیان با ؽٍپ معغ!!! بي بي! واًُ٘ا کي صٍـمغى بٍد و ًمي ما اهگؿت ًای 
تم تا لباس  ن ًا صٍردیم. من از صاهم ویغلی تؿکع کعدم و بي اتاؽ دو ٘لًٍا ٔر

 
صٍد را با ا

مادى صٍدم با ؽسع و ذادو دوصتي ًایم را ٍَض کوم و لباس ًای َعوؽی ام را 
 
کي از ٘بل ا

بٍدم را پٍـیطم. البتي همی داهؼتم کي َعوؽی در راى اؽت، من این لباس را بعای این 
ن لباس ًا کت و ـلٍار 

 
بعای صٍدم دوصتم، چٍن ٔکع می کعدم کي ـایط الزم باـط! ا

ن ًا را بپٍـ
 
ت مًٍای مؿکی بٍدهط و یک پیعاًن ؽٕیط کي ٘عار بٍد با پاپیٍن ا م. با ؽَع

ت ـاهي کعدم ولی هي با ـاهي ای کي در دهیای  ٌٍ٘ى ای ام را کي بؼیار بط زالت می گٔع
مؿوگی اؽتٕادى می کعدم، ؽعم را با ـاهي ای، ـاهي کعدم کي ذادویػػی بٍد و مٍی ؽع را 
تم ولی ًوگامی کي  ًع وٍر کي من می صٍاؽتم، ـاهي می کعد. ؽپػ بي وبٗي ی پایین ٔر

ن ذا بي من صوطیطهط. کي بي ًیچ وذي وارد ا
 
تاؽ هؿیمن ـطم، ًمي ی زامعان در ا

اهتٌار چوین کاری را هطاـتم. همی داهؼتم کي ایعاد کارم کداؽت. هاگٌان ًعمیٍن بطون 
ورد

 
ن کي ماهوط دیگعان بي من بضوطد، چٍبطؽتی اش را بیعون ا

 
ن تکان مضتكعی  ا

 
و بي ا

باؽم بي یک ردای زیبای ؽبغ رهگ تبطیل ـطى بٍد. داد و من از تُدب دًاهم باز ماهط. ل
درؽت اؽت کي ردای ٘ؿوگی بٍد ولی من همی صٍاؽتم کي کت و ـلٍار زیبایم را از 

 دؽت بطًم. با َكباهیت از ًمي پعؽیطم :
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_ چي ـطى اؽت؟ چعا یک دُٔي ًمي بي من صوطیطهط و یا چعا ًعمیٍن این ردا را بعای من 
  ًاًع کعد؟

 کي می صوطیط، گػٕت : رون ًمان وٍر 

_ اؽتیٍ، ـما مؿوگ ًا در َعوؽی ًا و ذؿن ًای صٍد، از کت و ـلٍار اؽتٕادى می 
ا اؽتٕادى  کویط ولی ما کي ذادوگع ًؼتیم و البتي صٍد تٍ، ما بایط از ردا و این ذٍر چیًغ

یط!
 
 کویم! زاال متٍذي ـطی؟ در ممن این ردا صیلی بي تٍ می ا

 با صٍش زالی گػٕتم : من کي دیگع هارازت هبٍدم،

 _ صیلی مموٍهم، رون! ٔٗه کی َعوؽی ـعوع می ـٍد؟

 رون لبضوطی زد و با صٍش زالی بي من گػٕت :

 _ زطود دى د٘یٗي ی دیگع!

ت صٍدم را بي اتاؽ ذیوی رؽاهطم و در زدم. ذیوی و ًعمیٍن یک قطا گػٕتوط :  من با ؽَع

 _ بٕعماییط!

را دیطم کي داـت با تکان ًای متٕاوت  و من با اؽتعس وارد اتاؽ ـطم و ًعمیٍن

 چٍبطؽتی اش مًٍای ذیوی را درؽت می کعد. من با َدلي در را بي ًم کٍبیطم و گػٕتم :

یم!
 
 _ بُطًا می ا

ن دو را دیطى بٍدم، کمی ًیدان زدى ـطى بٍدم. می صٍاؽتم کي از ًعمیٍن 
 
از این کي ا

ن 
 
مًٍای بط ـکل مطل بطًط. ولی صٍاًؾ کوم کي بعایم مًٍایم را درؽت کوط و کمی بي ا

تم و ًعی و رون را دیطم کي با بی زٍقلگی روی تضت دراز ـطى  هؿط! پػ بي اتاؽ رون ٔر

ن دو پعؽیطم :
 
 بٍدهط. از ا

 _ چي ـطى اؽت؟ چعا این وٍری ـطى ایط؟
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 ًعی با بی زٍقلگی گػٕت :

 _ در این ٔکعیم کي بُط از این َعوؽی کدا بعویم؟

ن دمن با هاباوری 
 
 و گػٕتم :بي ا

٘عار اؽت کي پػ از این ذا بي صاهي ی ؽیعیٍس بلک بعویم  _ چی؟ موٌٍرتان چیؼت؟

 کي زاال صاهي ی تٍ ـطى اؽت!

 این بار رون ذٍاب معا داد.

ن ذا کدا بعویم؟ ما کي همی تٍاهیم ًمین در این دهیا ؽعگعدان باـیم!
 
 _ صب، پػ از ا

ن دو هگاى کعدم و در زالی کي 
 
 قطایم از صؿم می لعزیط، ٔعیاد زدم :من با تُدب بي ا

_ چی؟! ٔکع می کعدم کي بعای هابٍد کعدن ولطمٍرت هٗؿي ای داریط! هکوط کي من را 
ًمین وٍر الکی بي ذمٍ مغصعؼ ذادوگعاهي ی دٍَت کعدیط؟ و اما تٍ ًعی . . . . ٔکع می 

بیاوری و در  کعدم کي دامبلطور بي تٍ یي چیغی گػٕتي! تٍ ٔٗه می صٍاًی ٌ٘عمان بازی در
ن ذان ًمي ی ما را بي صىع بیوطازی! تٍ زٖ هطاـتی کي پای ما را بي ماذعاذٍیػػی  ٘بال ا 

 زٗیع صٍدت بکؿی!

م را ادامي دًم، او ًم چٍن ذاهٍری وزؿی ّعیط :  ولی ًعی هگظاـت کي زٔع

ایػػی کعدى ایم، تٍ ٔٗه _ چىٍر ذعئت می کوی؟  زتی روح تٍ ًم صبع هطارى کي ما چي کاًر
 ًمین وٍر زعؼ می زهی! داری 

 من با وُوي هُعى زدم :

ایػػی کعدى ایط؟ ذواب ٔعد بعگغیطى!  _ محاًل چي کاًر

 ًعی کي قٍرتؾ محل گچ ؽٕیط ـطى بٍد، هُعى زد :
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_ چىٍر ذعئت می کوی، پؼعى ی ازمٖ؟! کی بٍد کي ؽوگ ذادو رو از دؽت 
ولطمٍرت هدات داد؟ من! کی بٍد کي ًمي ی مؿوگ زادى ًا را از دؽت ریطل و 
باؽیلیؼک هدات داد؟کی بٍد کي رون و ًعمیٍن و ؽیعیٍس را از دؽت قطًا 

عگؿتن اون بٍد؟ دیٍاهي ؽاز هدات داد؟ من!!!! ؽال چٌارم . . . کی بٍد کي ـاًط ب
این من بٍدم کي دو ؽال پیؾ تمام ؽضت گیعی ًای وزارت صاهي را تسمل کعدم 
بعای این کي ٔٗه بي اون ازٖ ًا بگٍیم کي ولطمٍرت بعگؿتي؟ کی بٍد کي پارؽال 
ت و بُط از اون ًم ـاًط صیاهت اؽویپ بٍد؟ این من  با دامبلطور بي اون ّار ٔر

 رى ی ذاهپیچ ًای ولطمٍرت را بٌؾ گػٕت!!!!بٍدم کي دامبلطور ًمي چیغ دربا

 من ًم در ذٍاب او هُعى زدم :

 _ زٖ هطاری کي من بگٍیػػی پؼعى ی ازمٖ!!!! زاال زٗتٍ کػٓ دؽتت می ذارم!

و چٍبطؽتی ام را ًم چٍن ـمؿیعی از ّالٔؾ بیعون کؿیطم و دیطم کي ًعی ًم ًمین 

 کار را کعد. رون ٔعیاد زد :

 ومُیت هبایط با أعاد صٍدی ذوگ کویم! _ هي، بچي ًا! ما در این

 من رو بي رون ّعیطم :

 _ ًع کػ می صٍاًط ذلٍی این دوئل را بگیعد، بایط اول با من بدوگط!!!!

 و رون دیگع ؽاکت ـط. من چٍبطؽتی ام را باال بعدم و ٔعیاد زدم :

ت، این ٘طر بغدلي؟  _ چىٍر کؼی کي از من امتسان ذادوگعی ام را گٔع
 !اؽتیٍپٕای

 ًعی پعتٍی ٘عمغ رهگ را دٍٔ کعد و در ذٍاب من ٔعیاد زد :
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_ ًمي این را می داهوط کي ما ـکؼت صٍردى ایم! دامبلطور ًم این را دیع ٌٔمیط! 
 اکؼپلیارمٍس!

 من ولؼم او را ماهوط صٍدش کي ولؼم معا دٍٔ کعد، از صٍد دور کعدم و ٔعیاد زدم :

اهتٗام پطر و مادر َغیغت را از ولطمٍرت _ من ٔکع می کعدم کي ـایط می صٍاًی 
 بگیعی!!!! پتعیٕیکٍس تٍتالٍس!

و هاگٌان ًعی ؽع ذای صٍد صؿکؾ زد و ًیچ تالـی بعای راهطن ولؼم هکعد ولی رون 
در این ذا دؽت بي کار ـط. او چٍبطؽتی اش بلوط کعد و ؽپع بغرگی را در ؽعاؽع اتاؽ پطیط 

ورد. او ٔعیاد زد :
 
 ا

کي َعوؽی بعادرم صعاب ـٍد! اگع کؼی می صٍاًط دوئل کوط،  _ من همی صٍاًم
 بایط ًمین زاال از این صاهي بعود بیعون!!!!! ًعی، اؽتیٍ ـما دو تا صٍبیط؟

من مات و مبٌٍت ـطى بٍدم، ؽعم را بي هؿاهي ی محبت تکان دادم ولی ًعی ًیچ کاری 
ی گٍهي اش ذاری ـط هکعد. در ٍَض ٘ىعى ی اـکی از گٍـي چؿم راؽتؾ لْغیط و بع رو 

 ولی او صیلی ؽعیٍ دؽت و پای صٍد را ذمٍ کعد و بي من گػٕت :

_ مموٍهم اؽتیٍ! اگع تٍ هبٍدی ممکن بٍد کي من ذا بغهم! من ًع وٍر کي بتٍاهم اهتٗام 
پطر و مادرم و ؽیعیٍس را می صٍاًم از ولطمٍرت بگیعم و ًع کػ کي بضٍاًط ذلٍی من را 

در اتاؽ با ـطت باز ـط و ًعمیٍن داصل ـط. ًعمیٍن با هگعاهی بگیعد، می میعد. هاگٌان 

 از ًعی پعؽیط :

یط! 
 
 _ ًعی! چي اتٕا٘ی أتادى اؽت؟ قطای داد و ٔعیادتان تا اتاؽ ذیوی دارد می ا

 ًعی لبضوطی زد و گػٕت :

ٍ ـط!  _ چیغی هیؼت! ٔٗه یک اصتالؼ کٍچک بین من و اؽتیٍ بٍد کي ٔر

 گغیط و گػٕت :ًعمیٍن لبؾ را با هگعاهی 
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مادى ـٍیط! می صٍاًیم کي بعویم و َعوؽی 
 
_ صیلی صب! ٔٗه ـما ؽي تا! ًع چي زودتع ا

ای دٔاَی و  بیل و ٔلٍر را در بیعون از صاهي بگیعیم. تازى بعای امویت بیؾ تع ًعی ؽپًع
پػ زود بیاییط، ٔکع هکوم کي صاهم ویغلی از دیع بیؾ تعین ا٘طامات را اهدام دادى ایم! 

 ـما صٍش زال ـٍد!!! کعدن

ت صٍد را بي وبٗي ی پایین رؽاهطیم. من صیلی ؽعیٍ  و من و ًعی و رون و ًعمیٍن با ؽَع

تم و بي بیل و ٔلٍر گػٕتم :  ذلٍ ٔر

 _ ؽالم، دوؽتان! بیل، تبعیک می گٍیم! ٔلٍر بي تٍ ًم تبعیک می گٍیم! مبارک باـط!

بي ذغ من هگعان کعد. این و در ًمان لسٌات قطای بوگی بي گٍش رؽیط کي ًمي را 
ًوی 

 
دم ا

 
ن را ًاًع کعدى بٍدم. این وؽیلي یک ا

 
قطای بوگ مال وؽیلي ای بٍد کي من ا

ن مٍٍ٘ کي می صٍاؽتم 
 
وردى بٍدم. البتي ا

 
بٍد کي من از دهیای مؿوگ ًا بعای بیل و ٔلٍر ا

و 
 
ن مٍٍ٘ ًمین وٍری ا

 
ردى این روبات ٍّل پیکع را بیاورم، ًعی کمی کمکم کعد ولی در ا

ن لسٌات اقاًل بي ٔکع ًیچ َعوؽی هبٍدم. ولی در ًع زال ًطیي ی صٍبی 
 
بٍدمؾ و در ا

دم 
 
بٍد. من بي روبات ٍّل پیکع کي هؼبت بي روبات ًای دیگع بغرگ بٍد و ًم اهطازى ی ا

 بٍد، گػٕتم :

ی کن! این یک دؽتٍر اؽت!  _ زوکٍ! صٍدت را بي قازبان ذطیطت مُٔع

هان و روبات ذلٍی بیل و ٔلٍر ٘
 
ت و بطون تٍذي بي قٍرت ًای وزؿت زدى ی ا عار گٔع

 گػٕت :

 _ ؽالم . . . . . اؽم . . . . . من . . . . . زوکٍ . . . . . اؽت.

ن صامٍش ـط. من بعای بیل و ٔلٍر تٍمیر دادم کي روبات 
 
و ؽپػ با زدن دکمي ی ا

ن روبات 
 
٘ای ویغلی ـیٕتي ی ا

 
صع می چیؼت و چي کار می کوط و بیؾ تع از ًمي ا

 
ـط. ا

دارد و تٗعیبًا در اهباری صاهي، تمام صعت و پعت داهیط، او واًُ٘ا بي دهیای مؿوگ ًا َال٘ي 
ًایػػی را کي بي مؿوگ ًا معبٍط می ـٍد را دارد! محل پعیغ، دو ـاصي، تلٕن ـکؼتي، 
هدلیوا 

 
باتعی ًای صعاب و ًع چیغی کي ٔکعش را بکویط. راؽتی او ٘باًل یک ماـین ٍٔرد ا
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ي اؽت کي در ؽال دوم ًعی و رون ًعمیٍن در ذوگلی اوعاؼ ًاگٍارتغ کي بي ذوگل داـت

ٍع مُعوؼ اؽت تا بي زال پعؽي می زهط و می چعصط.  ممو

ن 
 
بیل و ٔلٍر پػ از کمی د٘ت دربارى ی کادوی من بي این هتیدي رؽیطهط کي بٌتع اؽت ا

٘ای ویغلی بطًوط و من اقاًل هارازت هؿطم. با این کي 
 
ن را بي ا

 
را هگي دارهط و پػ از مطتی ا

ن ًا با وؽیلي ًای مؿوگ ًا 
 
ن ًا گظاـتي بٍدم ولی ا

 
ًطی ی گعان ٘یمتی را در اصتیار ا

ـوایػػی هطا
 
٘ای ویغلی کاماًل کي ا

 
ـتوط و دؽت صٍدـان هبٍد ولی دربارى ی کؼی محل ا

ایؾ را بطًط تا وؽایل  اؽت و زامع ًمي چیًغ متٕاوت اؽت. او َاـٖ این ذٍر چیًغ

  مؿوگ ًا را داـتي باـط ولی در ًع زال من او را ماهوط پطر صٍدم دوؽت دارم.

ن کي ًمي کادوًایؿان را بي َعوس و دام
 
اد تٗطیم کعدهط، َعوؽی بؼیار صالقي، پػ از ا

ًوگ پضؾ کویم. 
 
ـاد ـط. البتي این ذا با هٍار یا ؽی دی و دی وی دی، همی ـط کي ا

ا بلط هیؼتوط با این ذٍر وؽایل کار کووط و در این ذمٍ ًم ٔٗه  چٍن کي بیؾ تع ذادوگًع
ا کار کویم.  ولی من و ًعمیٍن و ًعی می تٍاهؼتیم با دی وی دی پلیع و این ذٍر چیًغ

ن ًا با ذادو قطای 
 
ای ابتطایػػی تع کار می کووط. ا ا با اؽتٕادى از رادیٍ و چیًغ ذادوگًع

ا از قطای دی وی  رادیٍ را بلوط می کووط. و گاًی و٘ت ًا ًم قطای رادیًٍای ذادوگًع
دی پلعیع ًای مؿوگ ًا بٌتع کار می کووط و قطای بیؾ تعی دارهط اما در این َعوؽی هي 

ز دی وی دی پلیع اؽتٕادى می ـط، بیل و ٔلٍر یک گعوى مٍؽیٗی را بي از رادیٍ و هي ا
ف را بوٍازهط، از  ًوگ ًای ٘ر

 
ن ًا زاال کي می صٍاؽتوط ا

 
َعوؽی دٍَت کعدى بٍدهط. ا

كیطن  ایػػی ماهوط گیتار الکػتعیکی و یا درام و کیبعد اؽتٕادى می کعدهط ولی بُط از ٘ر ؽاًز
از این بابت صیلی صٍش زال  ًمي ی ما پیاهٍ بغهط. ٘عار بٍد کي یک پیاهیؼت بیایط و بعای

ن 
 
صع می داهیط من ًمیؿي دوؽت داـتم کي یک پیاهیؼت ـٍم ولی متماؽٕاهي ا

 
بٍدم. ا

مطى 
 
٘طر با صاهٍادى ام هماهطم کي بضٍاًم چوین روزی را ببیوم. بي کؼاهی کي بعای مٍؽیٗی ا

ن ًا واًُ٘ا لباس ًای ـیکی پٍـ
 
ٍع ذادوگعی! اهط هگاًی می اهطازم. ا یطى اهط، البتي از ه

ن ًا را می 
 
ن ًا از ؽع تا پا لباس ٘عمغ پٍـیطى اهط. بي مٌماهان هگاًی می اهطازم. یکی از ا

 
ا
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رامی و بي وٍری کي تٍذي کؼی را 
 
بیوم کي کچل اؽت و چؿماهؾ رهگ َدیبی دارهط. بي ا

 م :ذلب هکوم می روم و کوار او می هؿیوم. بي او ؽالم می کوم و می گٍی

٘ا! می ـٍد کي من این ذا بوؿیوم؟ 
 
 _ ؽالم، ا

ن معد با دًان َدیبؾ بي من می گٍیط :
 
 ا

ـوایػػی با ـما صٍش زالم! 
 
 _ ؽالم، اؽم من رلط اؽت. از ا

من با د٘ت بي زعؼ ًای او گٍش کعدم. قطای بی روح و ؽعد و َدیبی داـت. زالت 
ار از بی رزمی بٍد. را ؽتؾ را بضٍاًیط، کمی از او صاقی را در چؿماهؾ دیطم کي ؽـع

 می تعؽیطم. با قطایػػی کي تعؽم را بعوز هطًم بي او گػٕتم :

_ ؽالم، اؽم من ًم اؽتیٍ اؽت. اؽتیٍ لئٍهارد. من ًم از دیطن ـما صٍش زالم! از 

ن را بپعؽم؟!
 
 ـما ؽٍالی دارم. می تٍاهم ا

 رلط لبضوط ؽعدی زد و گػٕت :

ن را  بؿ
 
 وٍم . . ._ البتي! صٍش زال می ـٍم کي ا

 من ادامي دادم :

یا 
 
 ما ٘باًل یک دیگع را دیطى بٍدیم؟ _ صیلی مموٍهم، می صٍاؽتم بطاهم کي ا

 او با زالتی تٌطیط کووطى پعؽیط :

 _ بعای چي می پعؽی؟ 

 من با قطایػػی لعزان پاؽش دادم :

 _ ًیچی . . . ًمین . . . وٍری . . . پعؽیطم . . . 

 با این کي از کمی می تعؽیطم، گػٕتم :او ذٍابی هطاد. بوابعاین من 

 _ ببضؿیط، می صٍاؽتم بطاهم کي ـما از ٔامیل ًای بیل ًؼتیط یا ٔلٍر؟!
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 رلط دوبارى با َكباهیت هگاًم کعد و گػٕت :

_ بي زودی می ٌٔمی! اقاًل بعای چي تٍ ٔؼٗلی این ٘طر ؽٍال می پعؽی؟! زود باش! از 

 این ذا بعو و دیگع کوار من هؿین!

تم و صٍش بضتاهي در ًمان لسٌي پیاهیؼت ـعوع کعد بي  و من با َدلي از کوار او ٔر
ن کي صٍـسالی 

 
هٍاصتن! وای  . . . َدب قطای دل هؿیوی! داـتم زال می کعدم و بعای ا

ًوگؾ 
 
ي ای ایؼتادم. او ا تم و کوار پیاهیؼت زٔع ام را بیؾ تع ًم بکوم، بي وعؼ پیاهٍ ٔر

ؽتین لباؽؾ را باال زد تا کمی اؽتعازت کوط ولی در را در ًمان لسٌي بي پایا
 
ن رؽاهط و ا

ًمان لسٌي من متٍذي چیغی ـطم. چیغی کي ًمي ی دهیا را روی ؽعم صعاب کعد. چیغی 
کي باَث ـط تا من ٔکع کوم کي مسال اؽت زهطى بماهیم. دوبارى بي دؽت او هگاى کعدم و 

 .َالمتی را روی دؽت او دیطم

ن َالمت ذمدمي ای بٍد ؽیاى رهگ، کي چوط أُی از دًاهؾ صارج ـطى بٍدهط!  ا 
ن َالمت ـٍم بٍد! َالمت معگ صٍاران!!!!!!  ا 

ت ًع چي تمام تع بي ؽمت ًعی دویطم و در راى بي ٔعد و ذعج بعصٍرد کعدم ولی  با ؽَع

 هایؼتادم و دویطم. از کوار صاهم ویغلی کي پعؽیط :

 _ اؽتیٍ، چی . . . . 

بي ًعی رؽاهطم. او توٌا کؼی بٍد کي می تٍاهؼت بي من کمک کوط. با  ًم گظـتم و صٍد را

تم و در گٍش او گػٕتم : ت بي ؽمت او ٔر  ؽَع

ا این ذا ًؼتوط!!!  _ معگ صٍاًر

 ًعی با َكباهیت گػٕت :

_ اؽتیٍ! زاال کي و٘ت ـٍصی ًای بی مغى ای مكل این هیؼت. تٍ بایط در َعوؽی بعادر 

 عؼ ًا باـی! اقاًل از تٍ اهتٌار . . . . . .دوؽتت صیلی مٍدب تع از این ز
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ؾ تمام ـٍد، هُعى زدم :  ولی من هگظاـتم کي او زٔع

_ چعا همی صٍاًی کي یک بار ًم کي ـطى زعؼ معا باور کوی؟! زاال ًمي ی ما می 
 میعیم!!!

 و بطون تٍذي بي ذمُیت، ادامي دادم :

 _ یک لسٌي با من بیا! زود باش!!!! زاال . . . . . .

ن را بي 
 
وردم و ا

 
تم و او را بي دهبال صٍد کؿیطم. چٍبطؽتی ام را بیعون ا و دؽت او را گٔع

تم و زیع لب گػٕتم :  وعؼ پیاهیؼت معگ صٍار گٔع

 _ دیٕوطو!

و پیعاًن او پارى ـط ولی او هٌٕمیط. بي اوعاؼ کي هگاى کعدم، دیطم کي معد کچل کي اؽمؾ 
ًؼتي در  رلط بٍد، هیؿضوط می زهط. تعؽیطم ولی باز

 
ًم ًعی را بي دهبال صٍد کؿیطم و ا

 گٍش او گػٕتم :

 _ زاال دؽتؾ را هگاى کن!

و ًعی با ازتیاط بي دؽت او هگاى کعد و هاگٌان در ذای صٍد میضکٍب ـط. او َالمت 

ورد و هُعى زد :
 
 ـٍم را دیطى بٍد!!!! هاگٌان بطون ًیچ ٔکعی چٍبطؽتی اش را بیعون ا

 _ اکؼپکػتٍپاتعوهٍم!

ت. ًمي با تُدب و گٍز  هی هٗعى ای از اهتٌای چٍبطؽتی اش صارج ـط و بي ؽٍیػػی دیگع ٔر

ت گػٕت :  بي او هگاى کعدهط و ًعی بي ؽَع

_ ببضؿیط، ٔکع کعدم کي دو تا دیٍاهي ؽاز دیطى ام. بي مٌماهی تان ادامي دًیط. زود 

كیط دیگع!  باـیط! ب٘ع
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صیعى ـطهط. ًعی در گٍش من  و چوط هٕع صوطیطهط و چوط هٕع ًم ًوٍز با تُدب بي او

 زمغمي کعد :

 _ زود باش! ًمین زاال با من بیا!

و من ًم صیلی ؽعیٍ اواَت کعدم و با او  راًی ـطم. او معا بي داصل صاهي کؿاهط و معا بي 
اتاؽ رون بعد. در را باز کعدیم و من با تُدب دیطم کي رون و ًعمیٍن ًم در اتاؽ ًؼتوط. 

ن ًا پعؽی
 
 طم :با تُدب از ا

م ًم زمان با ما دو تا این ذا ًؼتیط؟ زاال دیطیط کي راؽت می گػٕتم و  _ چعا ـما دو هًٕع
 ًعی . . . . تٍ ًم َالمت ـٍم را دیطی؟!

 ًعی با هارازتی گػٕت :

ن دو 
 
_ رون و ًعمیٍن بعای این این ذا ًؼتوط کي پاتعوهٍس معا دریأت کعدهط. من بي ا

صٍدـان را بي این ذا بعؽاهوط و صٍـبضتاهي ًم ؽعیٍ پیام دادم کي ًع چي ؽعیٍ تع 

ا این ذا ًؼتوط!!!!  رؽیطهط. بچي ًا صبع بطی دارم! معگ صٍاًر

 رون صوطى ای کعد و گػٕت :

 _ چی داری می گی؟ 

 ًعی پأؿاری کعد :

_ رون! مؼئلي ذطیي! اگع ًمین زاال دؽت بي کار هؿٍیم صیلی ًا ممکن اؽت بمیعهط! 

 غی بگٍ! اؽتیٍ ًم این را می داهط!ًعمیٍن! تٍ یي چی

 رون کي زاال دیگع صؿمگین ـطى بٍد، با َكباهیت گػٕت :

_ موٌٍرت چیؼت؟ یُوی می صٍاًی بگٍیػػی کي یکی از أعاد صاهٍادى ی ما و یا ٔلٍر و 

 صاهٍادى اش معگ صٍارهط؟! این دروغ مسني!

 ولی این بار من مضالٕت کعدم و بي رون گػٕتم :
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یط بي زعؼ ما گٍش بطًی! اون پیاهیؼتي کي دارى پیاهٍ می زهي رو ببین! _ هي! رون تٍ با

 َالمت رو دؽتؾ د٘یًٗا یک ذمدمي اؽت کي چوط أُی از دًاهؾ زدى بیعون! 

 ًعمیٍن با تعس بي رون گػٕت :

ن و٘ت کي پؿیماهی ٔایطى ای هطارد! 
 
ا این ذا باـوط چي؟ ا _ رون، اگع واًُ٘ا معگ صٍاًر

ن ًا تازى . . . ممکن 
 
اؽت کي اؽتیٍ و ًعی ًم درؽت گػٕتي باـوط کي من مىمئوم، ا

 ًمین وٍری زعؼ همی زهوط! 

 رون با اکعاى ٘بٍل کعد و گػٕت :

 _ باـط، بعویم تا ببیویم کي چي صٍاًط ـط!

مط. بي هٌع من رون داـت از َمط با هٌعات من و 
 
ت ا و ًمعاى من و ًعی و ًعمیٍن با ؽَع

همی صٍاؽت کي َعوؽی بعادرش بي ًم بضٍرد. ولی در ًع زال ًعی مضالٕت می کعد. گٍیا 

ت و گػٕت : مط. ًعی چٍبطؽتی اش را با د٘ت بي ؽمت معدی کي پیاهٍ می زد گٔع
 
 ا

 _ دیٕوطو!

ولی پیاهؼیت متٍذي هؿط. ًعی ٘ؼمتی را باالتع از ٘ؼمتی را کي من ٘باًل پارى کعدى بٍدم را 
بي رون و ًعمیٍن کي هگاى کعدم، دیطم کي  پارى کعد و َالمت معد معگ صٍار مؿضف ـط.

ن ًا از تُدب صؿک ـطى اهط و زعکػتی همی کووط. من ًم تعؽیطى بٍدم و در 
 
ًع دوی ا

ًمان زال بي رلط هگاى کعدم. او در این ذا هبٍد. هاگٌان قطای بی روح و تعؽواکی را از 

 پؿت ؽع صٍدم ـویطم :

 _ صیلی زیعکی اؽتیٍ لئٍپارد!

وردهط. ًعی و ًعمیٍن و
 
ان را بي وعؼ من ا  بٗیي با ـویطن قطای بلوط بی روح ؽـع

 کؼی کي در پؿت ما بٍد، کؼی هبٍد ذغ . . . لعد ولطمٍرت!!!!
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ٍغ کعدهط و ذیِ و داد بي راى اهطاصتوط ولی ولطمٍرت ًیچ تٍذٌی بي  ًمي با دیطن او ـل

هان هکعد. ولطمٍرت یا ًمان تام ریطل با قطای بلوطش ٔعیاد زد :
 
 ا

 معگ صٍاران من! بیاییط پیؾ من!_  

مطهط. ولطمٍرت با  و در ًمان لسٌي ـول پٍش ًایػػی کي معگ صٍار هام داـتوط
 
ت ا بي ؽَع

 چؿمان ٘عمغش بي من گػٕت :

مط؟ 
 
ت معگ صٍاراهم صٍـت ا  _ از ؽَع

ولی من ذٍابؾ را هطادم. بي ٘طری از او می تعؽیطم کي زتی ذعئػتؾ را هطاـتم کي بي او 

 و صوطى ی بی رزماهي ای کعد و گػٕت :هگاى کوم. ا

 _ چي اتٕا٘ی أتادى اؽت؟ چعا ذٍابم را همی دًی؟ هکوط از ٔامیلت می تعؽی؟

 من با ؽع در گمی ذٍاب دادم :

 _ چی . . . تٍ و من؟!

وری کعد و گػٕت :
 
 ولطمٍرت صوطى ی چوطش ا

ایم گػٕتم کي  تٍ را هکؿوط؟ با _ بلي کي من ٔامیل تٍام! ٔکع هکعدی کي چعا بي معگ صٍاًر

 من بیا تا ًمي چیغ را بعایت بگٍیم. یا ًمین زاال یا ًیچ و٘ت دیگع!

من هاگٌان وؽٍؽي ـطم کي بي دهبال او بعوم ولی صیلی ؽعیٍ دؽتم را َٗب کؿیطم و 

 گػٕتم :

وری محل تٍ ًمعاى همی ـٍم!
 
 _ من ًیچ و٘ت با ذاهٍر چوطش ا

ور 
 
ی کعد و چٍبطؽتی اش را باال ا  د و هُعى زد :ولطمٍرت ّـع

_ هبایط این را می گػٕتی! تٍ بي اربابت، بي ٔامیلت تًٍین می کوی؟ زاال بي تٍ 
 هؿان می دًم. کعوـیٍ!
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هاگٌان ٔکع کعدم کي او معا ًطؼ صٍد ٘عار دادى اؽت ولی این وٍر هبٍد. او چٍبطؽتی 
تي بٍد و او داـت از درد ٔعیاد می کؿیط. من از  صٍد را بي وعؼ یکی از مٌمان ًا گٔع

م ٔؿار دادم و هُعى زدم :  ـطت َكباهیت دهطان ًایم را بًع

زار  یب ًایت بٗیي را ا  تن ٘ر _ تٍ! ذاهٍر ٍَمی! چىٍر ذعئت می کوی بي صاوع گٔع
وداکطاورا!  بطًی؟! هؿاهت می دًم! ا 

ت. صیال کعدم کي  پعتٍی ؽبغ رهگی از اهتٌای چٍبطؽتی ام صارج ـط و بي وعؼ او ٔر
او با زعکػتی ؽعیٍ از ذلٍی  و اقابت کعدى اؽت ولی اـتباى می کعدم.ولؼم معگبار بي ا

ت و چٍبطؽتی اش را بعای اذعای ولؼم دیگعی باال بعد. او چٍبطؽتی صٍد  ولؼم کوار ٔر
را با زالتی مارپیچی تکان داد و ولؼم او بي من اقابت کعد و من بي زالت صٕگی أتادم. 

مط ولی ا
 
هگار کاری بي من هطاـت. من ًمان وٍر در او صوطى ای کعد و بي وعؼ من ا

زالت صٕگی بٍدم و بي زمین أتادى بٍدم و دؽت و پا می زدم. ًعی و رون و ًعمیٍن ًم 
مات و مبٌٍت معا هگاى می کعدهط. اهگار ولؼم ًا را ٔعامٍش کعدى بٍدهط. هاگٌان ولطمٍرت 

مط. یٗي ی معا 
 
ت و معا بي زور از روی ولؼم را تمام کعد. او دوبارى صوطیط و پیؾ من ا گٔع

زمین بلوط کعد و معا میان معگ صٍاران اهطاصت. ًعی و رون و ًعمیٍن و زتی ذیوی ذلٍ 

مطهط تا معا هدات دًوط ولی در ًمان ًوگام ولطمٍرت ٔعیاد زد :
 
 ا

ن چٍبطؽتی هغدیک تع کویط،  _ اگي یي ٘طم دیگي بیاییط ذلٍ یا دؽتتان را بي ا 
!! اهتضابؾ با صٍدتان اؽت. یا بي َٗب بعویط یا ذوازى اؽتیٍ لئٍپارد می میعد!

 دوؽتتان را تسٍیل بگیعیط. گػٕتم کي ًمین زاال َٗب بعویط!

میغ 
 
ت و ٔعیاد زد :و با زالتی تٌطیط ا  چٍبطؽتی اش را بي ؽمت من هؿاهي گٔع

وداکطا . . . . .  _ ا 

 هُعى زد :ولی در ًمان مٍٍ٘ کي من از زهطى بٍدن ها امیط ـطى بٍدم، ًعی 

 _ باـي!!!!!
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و لعد ولطمٍرت لبضوطی زد. ًمان لسٌي یک زن از معگ صٍاران کي چؿم و ابعو و مًٍای 

مط و با ذوؽ گػٕت :
 
 مؿکی رهگ داـت، از میان معگ صٍاران بیعون ا

 _ وای! ؽعورم . . . . . ـما واًُ٘ا ـکؼت هاپظیع ًؼتیط. 

 گػٕت :ولطمٍرت با زالتی ؽعد و بی تٕاوت بي معگ صٍار 

 _ متؿکعم بالتعیکػ!

 و هاگٌان با زالتی صىعهاک بي بالتعیکػ ًؿطار داد :

_ البتي بالتعیکػ ؤاداری تٍ ٘ابل تٗطیعى! ولی . . . . . . مٍاًب باش کي دیگع ًیچ و٘ت 

 بطون اذازى قسبت هکوی! می داهی کي هتیدي اش چیؼت؟

مط، گػٕت :
 
 بالتعیکػ کي هٕؼؾ داـت بوط می ا

 ببضؿیط ؽعورم! َظر می صٍاًم._ اوى! 

 و ولطمٍرت بي هعمی گػٕت :

 _ دیگع تکعار هؿٍد!

 و ؽپػ رو بي بٗیي کعد و گػٕت :

 _ صب، دیگع با ـماًا کاری هطارم. معگ صٍران با من بیاییط!

صعین چیغی کي دیطم قطای ٔعیاد ًعی و رون و ًعمیٍن و ذیوی بٍد کي اؽم معا ٔعیاد 
 
و ا

یک ـیىان بٍد کي داـت معا با صٍد بي ذٌومی می بعد کي  می زدهط و قطای صوطى ی

ن را صاهي گظاـتي بٍد!
 
 صٍدش اؽم ا

 

 بضؾ دوم : زهطگی با لعد  ولطمٍرت صٍش می گظرد؟
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 ًمان وٍر کي داـتم دؽت و پا می زدم، ٔعیاد زدم :

 _ ولم کن! لُوتی!

ورد و مسکم کٍبیط بي دًاهم! همی داهیط کي 
 
و در ًمان مٍٍ٘ ولطمٍرت دؽتؾ را باال ا

 چٗطر درد داـت! 

 او ًمان وٍر کي معا می زد، گػٕت :

ن چوان 
 
_ تٍ داری زیادی معا بي ززمت می اهطازی! اگع بي زعؼ ًای من گٍش هطًی، ا

هگ باتم. پػ ؽاکت ـکودي ات می کوم کي َٗل از ؽعت بپعد، درؽت محل صاهٍداى ی ال

 ـٍ!

ولی من ؽاکت هؿطم. من ٔٗه ذیِ و داد می کعدم و تکان می صٍردم. ولطمٍرت معا هگاى 
ی کي در چؿمان ٘عمغش دیطم، ٌٔمیطم کي ٔکع ـٍمی در ؽع دارد. ولی  کعد، از ب٘ع
اًمیت هطادم. زامع بٍدم بمیعم تا این کي با ـضكی محل ولطمٍرت زهطگی کوم یا تا ابط 

 او باـم!  بعدى ی

ت اما این کارش  او قبعش بي اتمام رؽیط و چٍبطؽتی اش را با تٌطیط بي ؽمت من گٔع
ن را صیلی د٘یٖ بي ؽمت 

 
ورد و ا

 
روی من اجعی هطاـت. ولطمٍرت چٍبطؽتی اش را باال ا

ت و بي هعمی گػٕت :  ـکم من هؿاهي گٔع

 _ کعوـیٍ!

ى ًا و ذیِ ًای دردهاک من و در ًمان لسٌي ٔسؾ و هاؽغاًای من ذای صٍد را بي هُع 
الي می ـطهط  تؾ می ؽٍصتوط و ذّغ

 
داد. اهگار کي تمام اؽتضٍان ًای بطهم داـتوط در ا

مط و گػٕت :
 
 ولی ولطمٍرت ولؼم را بع هطاـت. او ذلٍ ا

من کي بي تٍ  _ باالصعى ٌٔمیطی کي لعد ولطمٍرت با کؼی ـٍصی هطارد! بلوطـٍ اؽتیٍ!
ن گٍش دًی! ًمین زاال ؽاکت ـٍ وگعهي دوبارى تٍ را گػٕتي بٍدم کي ؽاکت ـٍی و بي م

 ـکودي صٍاًم داد. می صٍاًی کي دوبارى ـکودي ـٍی؟
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تي ام پاؽش دادم :  و من با قطای گٔع

 _ هػ . . . . . . هي!

 و ولطمٍرت چاهي اش را صاراهط و گػٕت :

 _ صب، اؽتیٍ زودتع بیا! می صٍاًم چیغی را بي تٍ هؿان دًم. 

تم. بي اوعاؼ کي هگاى و من از  تبٌکارتعین ذادوگع دهیا اواَت کعدم و بي دهبال او ٔر
ن ذا بي 

 
کعدم، دیطم کي در یک صاهي ی بؼیار تاریک ًؼتیم کي توٌا هٍر مٍذٍد در ا

ن ذا محل یک ٘كع بٍد و بؼیار زیبا و 
 
صاوع ـٍمیوي ای اؽت کي در کوار اتاؽ ٘عار دارد. ا

 د :بغرگ! ولطمٍرت بعایم تٍمیر دا

_ این ذا صاهي ی یکی از معگ صٍاراهم اؽت. او صیلی جعوت موط اؽت! صب اؽتیٍ، تٍ 

 ًوٍز ًم ٔکع می کوی کي ما با ًم ٔامیل هیؼتیم؟

 و من ًوگامی کي من با تعس ذٍاب محبت دادم، او ادامي داد :

_ صب، پػ بگظار تا بعایت بگٍیم . . . ؽال ًا پیؾ کي من در ًاگٍارتغ درس می 

تم، یُوی پطر تٍ!  صٍاهطم، بي ؽعاغ دایػػی ام ٔر

ؾ پعیطم و گػٕتم :  و هاگٌان من بي وؽه زٔع

 _ چوین چیغی ممکن هیؼت!

 ولی او گػٕت :

چعا ًؼت! و بگظار کي ًمین زاال یک چیغ را بعایت مؿضف کوم، وؽه زعؼ من _ 
ین گٍهت ًیچ کػ هبایط بپعد! ین بٍد، مٍٔر ولی ؽال ًا  پطر تٍ دایػػی من بٍد. هام او مٍٔر

ن کي من او را هؿواؽم هام صاهٍادگی اش را تْییع داد و کعد، لئٍهارد! او دلؾ 
 
بُط، بعای ا

می صٍاؽت کي دیگع ذادو هکوط، با این کي بي ذادو هیاز داـت ولی او بعای ًمیؿي ذادو 
ن کاّظ 

 
و ذادوگعی را کوار گظاـت. اؽتیٍ، تا بي زال از صٍدت هپعؽیطى ای کي چعا من ا
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ن ؽیعک بیایػػی و ًمین وٍر ًم ـط!  را
 
در کالس بي تٍ دادم؟ من می صٍاؽتم کي تٍ بي ا

من می صٍاؽتم کي بي تٍ بگٍیم کي ما دو هٕع ذادوگع ًؼتیم ولی هؿط و در ٍَض پاتع تٍ 
را ًم صٍن کعد. در گظـتي می صٍاؽتوط پطر تٍ را بکؿوط ولی ًیچ ذغء من این را هٌٕمیط 

زکابان ٔعار کوط! من کي او با اؽتٕادى از مُ
 
دٍن معکب پیچیطى تٍاهؼتي اؽت کي از زهطان ا

ن ًا 
 
می صٍاًم کي بي تٍ ذادوی ؽیاى را بیامٍزم و بي تٍ یاد بطًم کي چىٍر بایط از ا

ن ًا واًُ٘ا اذعا ـٍهط! ٔٗه 
 
اؽتٕادى کوی! کار ؽضتی هیؼت، ٔٗه تٍ بایط کي بضٍاًی کي ا

ن بایط ـضكی را ببیویم و بُط
 
ن ًم من او را می کؿم  ٔٗه تٍ بایط ببیوی کي  ٘بل از ا

 
از ا

 او چي کؼی اؽت! زاال با من بیا!

تم. از این کي با او ٔامیل بٍدم، ًم صٍش زال بٍدم و ًم  و من باز ًم دؽتٍر او را پظیٔع
هارازت. از این بابت صٍش زال بٍدم کي در دهیای ذادوگعی باالصعى یک هٕع از صاهٍادى 

ن کي او تبٌکارتعین ذادوگع ٘عن بٍد،  صٍدم را یأتي ام
 
و از ؽٍی دیگع ًم بي صاوع ا

ٍع َادت می کعدم. او را  هارازت بٍدم ولی بایط ًمان وٍر کي او گػٕتي بٍد، بي این مٍم
ن دیٍار بٍد. من با ازتیاط از او ؽٍال 

 
دهبال کعدم. او معا بي اتا٘ی بعد کي دور تا دور ا

 کعدم :

صٍاؽتم بطاهم کي در این اتاؽ ٘عار اؽت چي کؼی را مال٘ات  _ ببضؿیط، ٘عبان . . . می
 کویم؟ این ذا کي کؼی هیؼت!

 ولطمٍرت صوطى ای کعد و گػٕت :

_ وای . . . اؽتیٍ! تٍ واًُ٘ا از دهیای ذادوگعی بی صبعی! تٍ بایط بطاهی کي ممکن اؽت 

ای هامعئی ًم در این ذا یا ًع ذای دیگع باـوط.  پارؽیٍم!چیًغ  ا 

و هاگٌان دری در ذلٍیمان پطیطار ـط. ولطمٍرت با تکان دوبارى ی چٍبطؽتی اش در را باز 
ن یکی اتاؽ یکی را دیطم کي روزی کعد و 

 
داصل ـط. من ًم بي دهبال او داصل ـطم و در ا

 ٍد و من او را بؼیار دوؽت داـتم. مُلم من ب

 او ریمٍس لٍپین بٍد!

www.ketabesabz.com



 ولطمٍرت با بی رزمی گػٕت :

٘ا را می ـواؽی، مگي هي اؽتیٍ؟ _ ٔکع کوم
 
 کي تٍ این ا

و من ٔٗه صیعى ـطى بٍدم بي لٍپین. صٍن از ؽعش ذاری ـطى  بٍد و تٍان بلوط ـطن 
 هطاـت. گٍیا او را بؼیار ـکودي دادى بٍدهط. هگاًؾ پع از درد بٍد. ولطمٍرت گػٕت :

 _ اؽتیٍ؟ من از تٍ ؽٍال کعدم و ذٍاب می صٍاًم!

 ی ذٍاب دادم :و من با قطای صٕي ا

 _ بلي . . . . ؽالم پعؤؼٍر.

و پعؤؼٍر لٍپین با مُٓ ؽعی تکان داد و من با چؿماهی پع از اـک بي او صیعى ـطم 

 ولی ولطمٍرت با بی زٍقلگی گػٕت :

_ وای! چٗطر ازؼاؽاتی ـطم! صب اؽتیٍ . . . دیگع بػ اؽت! می صٍاؽتم کي او ٘بل از 

وداکػػػ . . . .معگ دیطى باـی! لٍپین دیگع کاری با تٍ هطارم!   ا 

تم. ولطمٍرت با صؿم  ن دو ٘عار گٔع
 
ولی هاگٌان من صٍد را ذلٍی ریمٍس اهطاصتم و بین ا

 گػٕت :

ؽیب ببیوی و من ًیچ همی صٍاًم _ ازمٖ هباش پؼع! بعو کوار وگعهي م
 
مکن اؽت کي ا

 کي یکی از صطمتکاراهم و ٔامیلم از دؽت بعود!

 ولی من مضالٕت کعدم و با ؽع ؽضتی گػٕتم :

 _ لىًٕا، ٘عبان! ـایط راى دیگعی ًم باـط!

 ولی ولطمٍرت گػٕت :

 _ ًیچ راًی هیؼت! این معد بایط کؿتي ـٍد! ًمین زاال بعو کوار!

 دیگع اـک از چؿماهم صارج ـطى بٍد، بي او التماس کعدم :ولی من کي زاال 
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_ صٍاًؾ می کوم، ؽعورم! او را هکؿیط! او روزی بٌتعین اؽتاد من بٍدى اؽت! من ًع 

مٍصتي ام! معا بي ذای او بکؿیط . . .
 
 چیغی را کي از ذادو و ذادوگعی بلطم، از او ا

 ولی ولطمٍرت هُعى زد :

ن معد ذاؽٍس اؽت و من همی صٍاًم کي او زهطى بماهط! او صٍد را یکی از  _ ا 
ی کعدى بٍد! زاال بعو کوار پؼعى ی ابلي!  یاران من مُٔع

ورد و ٔعیاد 
 
ولی من ًم چوان با ؽع ؽضتی بي او التماس می کعدم. او چٍبطؽتی اش را باال ا

 زد :

 _ صیلی صب! زاال کي همی روی کوار صٍدم می بعمت کوار! ایمپعیٍ!

ن زالت ًیچ و من ازؼاس کعد
 
م کي دیگع اصتیارم دؽت صٍدم هیؼت و اقاًل بي ذغء ا

ن وعؼ» زػ دیگعی هطاـتم. قطایػػی داـت بي من می گػٕت 
 
و من « زود باش کمی بعو ا

کي ذًوم کاماًل صالی بٍد ماهوط یک َعوؽک صیمي ـب بازی تست کوتعل بٍدم. هاگٌان 
ن زػ بع وعؼ ـط و دردًای ولؼم ـکودي گع دوبارى بي ؽ

 
مطهط و من از درد ا

 
عاّم ا

ن درد صیلی ؽعیٍ بع وعؼ ـط و من با مُٓ و بی زالی از رو 
 
زمین بلوط  یذیِ زدم ولی ا

 ـطم و ولطمٍرت را دیطم کي رو بي روی من ایؼتادى بٍد و داـت بي من می صوطیط!

 با بی زالی از او ؽٍال کعدم :

 _ چی . . . من کدام؟ . . . . تٍ . . . .

تم. زتی در زمان بی ًٍـی ًم تمام بطهم درد می کعدهط و اهگار در و هاگٌان از  ًٍش ٔر
تؾ بٍدم. زػ صیلی بطی بٍد ولی بُط از چوط لسٌي کي بي هٌع من صیلی بٍد، بي ًٍش 

 
ا

ن معگ صٍار کي هامؾ بالتعیکػ بٍد و یک پؼع مٍ بٍر باال 
 
مطم دیطم کي ولطمٍرت و ا

 
ا

ًمان لسٌي ازؼاس درد کعدم و هالیطم اما با این  ؽعم ایؼتادى اهط. با تعس بلوط ـطم ولی

 کي زعؼ زدن بعایم مؿکل بٍد، ولی از ولطمٍرت ؽٍال کعدم :

 _ ریمٍس کداؽت؟
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 و و٘تی کي هگاى صؿمگین ولطمٍرت را دیطم، با دؽتپاچگی امأي کعدم :

 _ ؽعورم . . . ؟

رامی گػٕت :
 
 و ولطمٍرت بي ا

 _ معد!

ن گاى ؽیل اـک ًا از چؿماهم
 
ذاری ـطهط. تا مطتی کي همی داهؼتم چٗطر اؽت گعیي  و ا

ن ًمي اـک ریضتن، ولطمٍرت داـت بعای بالتعیکػ و پؼع مٍ بٍر 
 
کعدم و پػ از ا

 تُعیٓ می کعد :

_ پؼعى ی ازمٖ! داـت بعای معدن یک گعگیوي ی دو رگي گعیي می کعد و داـت ذاهؾ 

ورد کي هکؿتمؾ!
 
 بعای او بي صىع می اهطاصت! ـاهػ ا

 هاگٌان بي من صیعى ـط و گػٕت :و 

_ اوى . . . . پػ باالصعى پؼع ٔطاکار اـک ًایؾ تمام ـطهط! اؽتیٍ . . . تٍ یک ازمٗی کي 
بعای یک گعگیوي ی دو رگي گعیي می کعدی! زاال دیگع او اؽتاد تٍ هیؼت. من اؽتاد تٍام! 

تا ر کوی! محاًل اگع تٍ از زاال یکی از معگ صٍاران من ًؼتی و بایط محل بٗیي با من ٔر

 ؤاداری ات ًم ماهوط بالتعیکػ باـط، َالی اؽت!

 و بالتعیکػ کي اـک ـٍؽ در چؿماهؾ مٍج می زد، گػٕت :

 _ ؽعورم می داهط کي این چیغی ذغء زٗیٗت هیؼت!

 ولی ولطمٍرت با بی تٍذٌی گػٕت :

از  _ مموٍهم، بال! ٌٔمیطی اؽتیٍ؟ تٍ از زاال یکی از معگ صٍاران موی و بایط کي

مٍزش دًم! زود باش!
 
 ذادوًای ؽیاى اؽتٕادى کوی! زاال با من بیا! می صٍاًم کي بي ا

تم. دوؽت  تم ولی این بار تكمیم صٍد را گٔع و من کي ًوٍز هارازت بٍدم، پیؾ او ٔر
تار کوط و معا یک معگ صٍار یا یک  داـتم کي ولطمٍرت ًم با من ماهوط بالتعیکػ ٔر
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تم و ؽُی کعدم کي ماهوط ٔامیل ؤادار بي زؼاب بیاو  ت بي ؽٍی او ٔر رد. بي ؽَع

 بالتعیکػ کمی چاپلٍؽی کوم. بي ولطمٍرت گػٕتم :

_ ؽعورم، من از زاال می صٍاًم معگ صٍار و ٔامیلی بؼیار ؤادار بعای ـما باـم! لىًٕا 

 ذادوی ؽیاى را بي من یاد بطًیط تا صٍدم پاتع و دوؽت ًایؾ را بکؿم!

 و بؼیار تعؽواک کعد و گػٕت : ولطمٍرت صوطى ای بلوط

_ داری کم کم یاد می گیعی! ولی بایط این را بطاهی کي من بایط کؼی باـم کي پاتع را 
صٍاًم کؿت ولی امیطوارم کي زطا٘ل بعای این کي ؤاداری ات را بي من جابت کعدى 

ن ًا را بعایم بیاوری! صب، دیگع زعؼ زدن بػ اؽت! بایط تمعین ًا 
 
را از باـی، یکی از ا

ن 
 
ًمین زاال ـعوع کویم! با من بیا، بایط بعویم بي یک اتاؽ بؼیار بغرگ کي بتٍاهیم در ا

 ذا ولؼم ًای زیادی را تمعین کویم! 

او بؼیار ؽعیٍ ٘طم بع می داـت و من همی تٍاهؼتم کي بي او بعؽم. کم کم داـت از او 
مط ولی ًوٍز ًم در کؿتن یکی از دوؽتاهم معدد بٍدم

 
یا این صٍـم می ا

 
. همی داهؼتم کي ا

یا می تٍاهم در بعابع دوؽتاهم ٘عار بگیعم و یا با کار درؽت اؽت یا هي . . . همی داهؼتم کي 
 
ا

ن ًا بدوگم! واًُ٘ا اهتضاب ؽضتی بٍد. ؤادار بٍدن بي ولطمٍرت یا ؤادار بٍدن بي 
 
ا

ـوا کعدهط. با قطایػػی لعزان از ولطم
 
 ٍرت پعؽیطم :دوؽتاهم کي معا با دهیای ذادوگعی ا

یا می تٍاهیم دبی را بي ذمٍ صٍد بیاوریم؟ بي هٌع من او 
 
_ ؽعورم، می صٍاؽتم بطاهم کي ا

 می تٍاهط کي مٕیط باـط!

 ولطمٍرت با هگاى بی روزؾ بي من صیعى ـط و گػٕت :

 _ الزم بي این کار هیؼت!

 و من با وزؿت از او ؽٍال کعدم :

 _ ببضؿیط، می تٍاهم دلیلؾ را بطاهم؟
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 دوبارى بي من هگاى کعد و گػٕت : او

 _ بُطًا می ٌٔمی!

ن ذا هبٍد. ابتطا کمی تعؽیطم و با صٍد ٔکع 
 
و معا بي داصل اتا٘ی بعد کي ًیچ چیغی در ا

کعدم کي هکوط ولطمٍرت در ًمین اتاؽ معا بکؿط و ذؼطم را ًمین ذا بگظارد تا بپٍؽط؟ 
ت این ٔکع را از ؽعم بیعون کعدم. در ًمان لسٌي ولطمٍرت بعای بار دیگع  ولی بي ؽَع

 ـعوع بي زعؼ زدن کعد :

_ من بي بعصی از معگ صٍاران ویژى ام در ایت اتاؽ درس دادى ام، محل بالتعیکػ. او 
وردهؾ واًُ٘ا بعای ًمي البتي بي ذغء من 

 
واًُ٘ا معگ صٍار ٍٔؽ الُادى ای اؽت و از پا در ا

ا ـٍی! پػ بایط ًع چیغ را کي دـٍار اؽت. من می صٍاًم کي تٍ روز از این معگ ص ٍاًر
می گٍیم گٍش دًی و ًع کاری را کي صٍاؽتم اهدام دًی تا مٍرد لىٓ من ٘عار بگیعی و 

 این را بطان کي لعد ولطمٍرت بي کؼاهی کي بي او کمک کووط، پاداش می دًط!

 من از او پعؽیطم :

ـما و چوط هٕع از  _ ٘عبان، بٗیي ی معگ صٍاران کدا ًؼتوط؟ چعا در این ذا ٔٗه من و

 صطمت کاران ـما ًؼتیم؟

 ولطمٍرت ذٍاب داد :

ن ًا در زال اهدام مامٍریت ًؼتوط . . . 
 
 _ ا

 و ؽپػ با لسوی تٌطیط کووطى گػٕت :

 _ در ممن، تٍ هبایط این ٘طر ؽٍال کوی وگعهي توبیٌت صٍاًم کعد!!!!

ب دًاهم را ٍ٘رت دادم و وزؿت کعدم. او ادامي داد :
 
 و من ا

ن وٍر کي ذاؽٍؽاهم گػٕتي اهط، تٍ در دوئل کعدن مٌارت زیادی داری و ًمین  _ صب،
 
ا

وٍر می تٍاهی از ولؼم ًای هابضؿٍدهی اؽتٕادى کوی! کارت ًم صٍب اؽت. چىٍر اؽت 
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کي یک دوئل با یکی از معگ صٍاراهم بکوی. هام او دراکٍ مالٍٕی اؽت. دوئل او بط هیؼت 
تٍ باـط. البتي ـما دو هٕع ًم بایط بي اهطازى معگ و می تٍاهط کي دوؽت صٍبی ًم بعای 

ای دیگع کار کویط و من ٔکع می کوم کي ـایط روزی هیم ؽاَت بتٍاهیط با یک دیگع  صٍاًر
قسبت کویط و یا دربارى ی چیغی ّیع از مامٍریت ًایتان زعؼ بغهیط. صب زاال من می 

 ن کي
 
ن ًا را بُط از ا

 
من بعایت تٍمیسؿان دادم،  صٍاًم بي تٍ درس بطًم و تٍ بایط ا

اهدام دًی و بُط از تمام ـطن درس ًایت می تٍاهی بعوی و با مالٍٕی دوئل کوی! ولی اگع 
تی همی تٍاهی بعوی و زتی با کؼی یک کلمي ًم قسبت کوی،  زاال درس ًایت را یاد هگٔع

این  پػ ازتیاط کن! زاال ولؼمی را می صٍاًم بي تٍ یاد بطًم کي کاربعد زیادی دارد،
و بایط واًُ٘ا بضٍاًی کي اذعا  ایمپعیٍ!بایط این کلمي را تلٕي کوی،  .ولؼم ٔعمان اؽت

 ـٍهط! زاال روی من اهدامؾ بطى و از من بضٍاى کي چٍبطؽتی ام را در بیاورم! زود باش!

تم و  ن را بي وعؼ ولطمٍرت هؿاهي گٔع
 
وردم و ا

 
و من با اَتماد بي هٕػ چٍبطؽتی ام را باال ا

 ذًوم را روی او متمعکغ کعدم و بُط ٔعیاد زدم :اول 

 _ ایمپعیٍ!

ورد. و دیطم کي او 
 
و ًمان مٍٍ٘ از او صٍاؽتم کي چٍبطؽتی اش را از داصل ردایؾ بیعون ا

ورد! واًُ٘ا صٍش زال ـطى بٍدم! 
 
ًمان وٍر کي من صٍاؽتي بٍدم، چٍبطؽتی اش را در ا

ه بي من گػٕت کي بعای اولین بار صٍب ولی ولطمٍرت بي اهطازى ی من ذوؽ هطاـت. او ٔٗ
بٍدى اؽت. او ولؼم ًای ـٍم را بي من یاد داد کي من ًمي را بي ذغء یک ولؼم را 
تٍاهؼتم در لسٌي ی اول اهدام دًم! از کار صٍدم بؼیار رامی بٍدم و ًمین وٍر از مُلم 

داـتم کي  تعؽواک ٘اتلی کي داـتم. ًمین وٍر کي با او بیؾ تع و٘ت می گظراهطم ازؼاس
صٍش زال از این کي تمعیوم تمام ـطى بٍد، صٍاؽتم با او بیؾ تع از ًمیؿي ارتباط دارم! 

مط کي بٌتع اؽت بي کي از در بیعون بعوم 
 
وردم کي بي هٌعم ا

 
ولی هاگٌان چیغی را بي یاد ا

 اربابم بگٍیم. با تعس گػٕتم :

 _ ؽعورم، می تٍاهم کي یک چیغ صكٍقی را بي ـما بگٍیم؟
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 ولطمٍرت با بی تٍذٌی گػٕت :و 

 _ بگٍ . . . می ـوٍم . . . 

 و من ادامي دادم :

_ می صٍاؽتم چیغی را بي ـما بگٍیم، چیغی کي ٔٗه من و ًعی پاتع و رون ویغلی و 
ن ؽي هٕع راز بغرگ ـما را بع 

 
ن کي من معگ صٍار ـٍم، ا

 
ًعمیٍن گعهدع می داهیم. ٘بل از ا

 مال کعدهط! 

 اولین بار تعس در چؿماهؾ مٍج می زد، ذٍیطى ذٍیطى گػٕت : و ولطمٍرت کي بعای

ن ًا  . . . . چي . . . . چیغی . . . . را . . . . می داهوط؟ زود . . . . باش . . . . بگٍ!
 
 _ ا

یا پػ از گػٕتن این ذملي زهطى می ماهم یا هي، ذٍاب او 
 
و من کي از تعس همی داهؼتم کي ا

 را دادم :

ن ًا و من از ذاهپ
 
یچ ًا صبع داریم! ولی همی داهیم کي چوطتا اؽت ولی ٔکع کوم کي _ ا

ن ًا معا٘بت کویط!
 
ن ًا بي دهبال ذاهپیچ ًای ـما ًؼتوط. بٌتع اؽت کي از ا

 
 ا

 و من ازؼاس کعدم کي ولطمٍرت می صٍاًط معا بکؿط ولی او بي من گػٕت :

ک کعدی و مىمئن _ از ًمین زاال لعد ولطمٍرت از تٍ ؽپاس گظارى اؽتیٍ! تٍ بي من کم

 باش کي من ًم بي تٍ پاداش صٍاًم داد!

ن کي من از او تؿکع کعدم، او ادامي داد :
 
 و پػ از ا

ن ذاؽت! ولی 
 
_ زاال تٍ بایط با من بیایػػی بي یک ّار! ذایػػی کي یکی از ذاهپیچ ًای من ا

ع قسبت کعدى ای، تٍ را مٍاًب باش، اگع بٌٕمم کي بي کؼی در رابىي با این مٍمٍ 

 ًم کؿت! صٍا

 و من یا تعس ؽعم را تکان دادم و گػٕتم :
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ن ذا بعویم؟
 
 _ باـط، ؽعورم! زاال می صٍاًیم بي ا

 او گػٕت :

_ بلي! در ممن، تٍ بایط بعوی پیؾ دراکٍ مالٍٕی و از او بضٍاًی کي ذن صاهگی اش را بي 
ن تٍ بطًط. اگع ٘بٍل هکعد، بگٍ بعای لعد ؽیاى می صٍاًی! زود باش، َدلي دارم، 

 
بُط از ا

ن ّار!
 
 با ًم می رویم بي ا

و من با َدلي از او اواَت کعدم، چٍن می داهؼتم کي اگع زعؼ ًایؾ را گٍش هکوم، بي 
ـپغصاهي و 

 
ـطت معا توبیي صٍاًط کعد. این َمارت اربابی زطود دى تا اتاؽ صٍاب، ؽي تا ا
هگ بٍد و اتاؽ هؿیمن بی هٌایت بغرگ و زیبایػػی داـت کي بیؾ تع صاهي صاکؼتعی ر 

ـپغصاهي ًا در این چٌار وبٗي پعاکوطى 
 
زطود چٌار وبٗي بٍد کي ًمي ی این اتاؽ ًا و ا

 بٍدهط. 

دى د٘یٗي ؽعگعدان بٍدن در این چٌار وبٗي، باالصعى یک اتاؽ را پیطا صالقي، بُط از 
مط. در اتاؽ را مسکم زدم تا کؼی بیایط و در را باز کوط. پػ 

 
کعدم کي مؿکٍک بي هٌع می ا

تم و گػٕتم : ن گي ًیچ کػ ذٍاب هطاد، چٍبطؽتی ام را بي ؽمت در گٔع
 
 از ا

الًٍمٍرا!  _ ا 

 ولی در اتاؽ باز هؿط. با امیطواری چٍبطؽتی ام را باال بعدم و دوبارى گػٕتم :

الًٍمٍرا!  _ ا 

مط کي ـایط 
 
صع می داهیط بي هٌعم ا

 
ولی باز ًم ًیچ اتٕا٘ی هیٕتاد! کمی تعؽیطى بٍدم، ا

 
 
ن اتاؽ باـوط کي در زال وٍوئي َلیي اربابم باـوط. دیگع ًم تعؽیطى بٍدم و أعادی در ا

تم و ٔعیاد زدم :  ًم َكباهی ـطى بٍدم. چٍبطؽتی ام بي ؽمت در هؿاهي گٔع

 _ ریطاکػتٍ!
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مط و من داصل اتاؽ را کي پع از گعد 
 
و در با قطای بلوطی موٕدع ـط. هاگٌان قطای ذیِ ا

ـوا ـطم!و صاک بٍد، دیطم و ؽپػ با 
 
 بؼیاری از معگ صٍاران ا

 

 

ت بٍد و قٍرتؾ پع از چین و چعوک مط و گػٕت : معگ صٍاری کي بی هٌایت ـز
 
 بٍد، زلٍ ا

 _ بالتعیکػ! بیا این ذا ببیوم!

مط و گػٕت :
 
 و درؽت در ًمان لسٌي بالتعیکػ ذلٍ ا

 _ چتي داالًٍؼ؟! دوبارى چی می صٍای؟

 ـط. ؽپػ با تعس گػٕت :و با ًمان تٌطیط رهگ داالًٍؼ محل گچ 

 _ می صٍاؽتم . . . . بطاهم . . . . کي . . . . این . . . . پؼع . . . . کیؼت . . . .؟

تار کعد کي اهگار بي  :او تًٍین کعدى باـوط. او ذیِ زد و بالتعیکػ چوان با صؿٍهت با او ٔر

 _ چی؟! تٍ این پؼع را همی ـواؽی؟ 

 ت :ؽپػ با مٌعباهی بي من هگاى کعد و گػٕ

ی کوی؟ ن ًا مُٔع
 
 _ َغیغم، می صٍاًی صٍدت را بي ا

 و من چٍبطؽتی ام را در ردای ؽبغم ذای دادم و ٔعیاد زدم :

_ ؽالم، معگ صٍاران! من اؽتیٍ ًؼتم. اؽتیٍ لئٍهارد. من پؼع دایػػی لعد ؽیاى 
 ًؼتم!

بعصاؽت ولی من تکان ؽادى ی و هاگٌان قطاًایػػی پع از تُدب از میان معگ صٍاران 

ن ًا را ؽاکت کعدم و گػٕتم :
 
 چٍبطؽتی ام ا
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_ می داهم کي ًیچ یک از ـما معا همی ـواؽیط ًمان وٍر کي من ًیچ کطام از 
ـما را همی ـواؽم! زتی من تا دیعوز دـمن لعد ؽیاى بٍدى ام ولی او دیعوز معا 
ورد و بعایم تٍمیر داد کي من چىٍر با او ٔامیل صٍاًم ـط! از امعوز  پیؾ صٍد ا 

ًم یکی از ـما ًؼتم! من ًم بي ذمٍ معگ صٍاران ٘طرت موط لعد ؽیاى  من
 پیٍؽتم!

و هاگٌان قطای ذیِ و ٔعیاد معگ صٍاران از روی صٍش زالی بلوط ـط. و من دوبارى ًمي 
 را ؽاکت کعدم و ٔعیاد زدم :

 _ اگع کؼی را بي هام دراکٍ مالٍٕی این ذا داریم، لىٕاً بیایط پیؾ من!

ي پؼعی کي مًٍای بٍری داـت و قٍرتؾ محلحی ـکل بٍد، از میان و در ًمان لسٌ

مط. 
 
 ذمُیت بیعون ا

ن پؼع با لسن کؿطاری گػٕت :
 
 ا

 _ ؽالم، اؽتیٍ! من دراکٍ ًؼتم. دراکٍ مالٍٕی.

 و من ًم با صٍـعویػػی با او دؽت دادم و بي او گػٕتم :

توٌایػػی با ـما _ می ـٍد کي یک لسٌي با من بیایػػی بیعون از این ذا؟ می صٍاًم کي 

 قسبت کوم.

 او هیغ پاؽضم را داد :

 _ البتي! بیا بعویم . . . .

تم و او را بي دهبال صٍ د کؿاهطم. با مٌعباهی بي او و من با صٍش زالی دؽت او را گٔع

 :گػٕتم

_ ؽالم، دراکٍ! من اؽتیٍ ًؼتم. مىمئوم کي ما می تٍاهیم دوؽتان صٍبی بعای یکطیگع 
 ًم دوؽت باـیم؟ باـیم. می صٍاًی کي با
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 و دراکٍ هیغ با صٍـعویػػی ؽعش را بي هؿاهي ی محبت تکان داد. و من ًم ادامي دادم :

 _ می تٍاهم یک ؽٍال بپعؽم؟

 دراکٍ با زالتی دوؽتاهي گػٕت :

_ البتي کي می ـي! راؽتی این را بطان کي بي ذغء ما دو هٕع معگ صٍار دیگعی در این دهیا 
پػ ما می تٍاهیم دوؽتان صٍبی بعای ًم باـیم. صب زاال  ٔکع هکوم وذٍد داـتي باـط.

 ؽٍالت را بپعس . . .

 من ًم ؽعم را تکان دادم و گػٕتم :

 _ مموٍهم . . . می صٍاؽتم کي چیغی را ازت ٘عض بگیعم . . .

 دراکٍ با تُدب پعؽیط :

تي کي ما ٘عار اؽت بٌتعین دو ؽت _ چي چیغی؟ اگع بتٍاهم کي بٌت صٍاًم داد! یادت ٔر

 بعای ًم باـیم؟!

ن پا کعدم و ؽپػ گػٕتم :
 
 من این پا و ا

_ راؽتؾ را بضٍاًی . . . من همی صٍاًم، لعد ؽیاى می صٍاًط. او ذن صاهگی تٍ را الزم 

 دارد. 

 ماهوط گچ ؽٕیط ـط. ٔکع می کوم کي تعؽیطى بٍد. او با وزؿت گػٕت :و هاگٌان دراکٍ 

 ًط؟_ اؽتیٍ . . . او ذن معا بعای چي می صٍا

 من گػٕتم :

 _ همی داهم، راؽتی ذن صاهگی چیؼت؟ چیغ بطی کي هیؼت؟!

 دراکٍ با تعس ذٍاب داد :
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ن ًا ماهوط بعدى ًؼتوط و ًع کاری را کي اربابؿان بگٍیط را اهدام صٍاًوط داد و اگع 
 
_ هي، ا

ًم کاری را کي اربابؿان گػٕتي اؽت را هتٍاهوط درؽت اهدام دًوط، صٍدـان را توبیي 
ت بي  ن ًا گٍش ًایػػی تیغ و چؿماهی دـر

 
صٍاًوط کعد. ولی در کل مٍذٍدات صٍبی اهط. ا

ن ًا از اربابؿان بط گٍیػػی کوی 
 
اهطازى ی بغرگی دارهط و ٘ط کٍتاى ًم ًؼتوط و اگع ذلٍی ا

ن ًا ًعگغ همی تٍاهوط پؿت ؽع اربابؿان بط بگٍیوط 
 
ـایط تٍ را بغهوط و این را ًم بطان کي ا

. . . 

ب دًاهؾ را ٍ٘رت داد و گػٕت :و بُط ا
 
ن ا

 
 ز ا

ن را بعای چي می صٍاًط؟ زاال می روم کي بیارمؾ!
 
 _ همی داهم کي لعد ؽیاى ا

و بُط از چوط لسٌي کي بعای من بي اهطازى ی یک َمع وٍل کؿیط، دراکٍ بازگؿت. از 

ن مٍذٍد گػٕت :
 
ن مٍذٍد بؼیار ًیدان زدى ـطى بٍدم. دراکٍ بي ا

 
 دیطن ا

کی! با اؽتیٍ بعو و از دؽتٍرات او و لعد ؽیاى کاماًل َمل کن! زود باش! _ زود باش ویو
 صطازأي . . .

ت و با معگ صٍاران دیگع ًمعاى ـط و من را با ذن  ن دراکٍ بي داصل اتاؽ ٔر
 
و بُط از ا

صاهگی کي هامؾ ویوکی بٍد، توٌا گظاـت. من ًمان وٍر کي داـتم با ویوکی، ذن 

تم، گػٕتم :صاهگی، از پلي ًا پایین م  ی ٔر

 دراکٍ ًؼتی؟_ ؽالم ویوکی! اؽم من اؽتیٍ اؽت. اؽتیٍ لئٍهارد. تٍ ذن صاهگی 

 ذن صاهگی با قطایؾ کي ذیع ذیع ماهوط بٍد، ذٍاب معا داد :

٘ای لئٍهارد! من ذن صاهگی ارباب مالٍٕی ذٍان ًؼتم. ایؿان ارباب بؼیار 
 
_ بلي، ا

 صٍبی ًؼتوط.

 و من زعؼ او را کامل کعدم :
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ـوا ـطم. راؽتی ویوکی  _
 
و بي هٌع من دوؽت بؼیار صٍبی ًم ًؼتوط! من تازى با دراکٍ ا

ن ًؼتوط. بعای این کي لعد ؽیاى هارازت 
 
تٍ بایط با من بیایػػی بي اتا٘ی کي لعد ؽیاى در ا

هؿٍهط، تٍ ّیب و ًاًع ـٍ تا من ًم بیایم. زود باش بعو وگعهي ممکن اؽت ًع دوی ما را 

 توبیي کوط!

تم دویطم تا بي اتاؽ لعد ؽیاى رؽیطم. در و با  ی هاپطیط ـط و من ًم با تمام ؽَع قطای ت٘ع
و وارد اتاؽ ـطم. او داـت با ویوکی قسبت می کعد و ویوکی هیغ دیٍاهي وار ؽعش را  زدم

تکان می داد. دلم بعای او می ؽٍصت. و٘تی کي زعؼ ًای ولطمٍرت با ویوکی تمام ـط، 

 و ؽپػ در گٍـي ای از اتاؽ ایؼتاد.ویوکی ذلٍی او زاهٍ زد 

ورد و گػٕت :
 
 ولطمٍرت چٍبطؽتی اش را بیعون ا

 _ دیگع بایط بعویم! زود باش اؽتیٍ . . . ویوکی تٍ ًم بایط بیایػػی!

 

ت و گػٕت :  او دؽت معا با دؽتان کؿیطى اش گٔع

ب دریاچي را لمػ کویط و بایط ًم از 
 
ن ذا ًؼتیم هبایط زتی ا

 
من بي _ در تمام و٘تی کي ا

 وٍر کامل اواَت کویط وگعهي می کؿمتان!!!!!

تم و بي او ٍ٘ل دادم کي در ًع ـعایىی زعؼ  ب دًاهم را ٍ٘رت دادم و پظیٔع
 
و من از تعس ا

او را اواَت صٍاًم کعد. او چؿماهؾ را بؼت. اهگار می صٍاؽت کي روی چیغی تمعکغ 
اولین بار با ًعی ّیب و کوط. هاگٌان دوبارى ًمان ازؼاؽی بي من دؽت داد کي بعای 

ٍع کعدم. چؿمان صٍد را کي باز  ًاًع ـطى بٍدم. چؿماهم را بؼتم و بُط ازؼاس تٌ
ن کعدم، صٍد را روی قضعى ای بع روی دریاچي ای دیطم

 
ن ذایػػی کي من و ولطمٍرت و ا

 
. ا

ذن صاهگی بی چارى بٍدیم، بؼیار بغرگ بٍد و دریاچي ای کي اوعاؼ ما بٍد، بؼیار 

ت و گػٕت :صعوـان بٍ ن کي کلمي ای قسبت کوط، دؽت معا گٔع
 
 د. ولطمٍرت بطون ا

وریم.
 
 _ با من أؼٍن ٔعا صٍاهی را تکعار کن تا چیغی را کي می صٍاًیم بي دؽت ا
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و من با این کي همی داهؼتم او چي صیالی دارد، اواَت کعدم. چٍبطؽتی ام را ًم چٍن 

 مٍرت ٔعیاد زدم :ـمؿیعی از ّالٔؾ بیعون کؿیطم و ًم زمان با ولط

 _ اکؼیٍ!

ن ؽبغ بٍد. ولطمٍرت باز ًم ذادویػػی را روی 
 
مط کي رهگ ا

 
و ٘ایٗی از تي دریاچي بیعون ا

 ٘ایٖ اذعاء کعد و بي من و ویوکی گػٕت :

 _ ؽٍار ـٍیط!!!

 ولی من مضالٕت کعدم و گػٕتم :

 !!!_ اما این ٘ایٖ همی تٍاهط وزن ًع ؽي ی ما را تسمل کوط! ممکن اؽت ّعؽ ـٍیم!

 ولی لعد ؽیاى ؽع من ٔعیاد زد :

_ ًع کاری را کي می گٍیم اهدام پؼعى ی ازمٖ!!! تٍ کي ًیچ چیغ از ذادوگعی 
مضالٕت کوی؟ زالیت همی ـٍد، چىٍر ذعئت می کوی با بغرگ تعین ذادوگع دهیا 

ایت می کوم تا بمیعی و ایوٕعی ًا تٍ را  زاال ؽٍار ٘ایٖ ـٍ وگعهي ًمین ذا ًر
 ببعهط!!!!! داصل دریاچي

ن را هطاـتم کي زتی بضٍاًم از 
 
و من با این کي همی داؽتم ایوٕعی چیؼت، ولی ذعئت ا

او ؽٍالی کوم. پػ بطون یک کلمي قسبت ؽٍار ٘ایٖ ـطم و با اربابم و ذن صاهگی بي 

ن وعؼ دریاچي ٘عار داـت.
 
تیم کي ا  ؽمت ّاری ٔر

با این کي از او می تعؽیطم، ولی در وٍل راى یک کلمي ًم با ولطمٍرت زعؼ هغدم. راؽتؾ 
با این زال از دؽت او هارازت بٍدم. تا بي زال هطیطى بٍدم کي کؼی با یکی از أعاد 
ن کي بي ّار رؽیطیم، هارازتی صٍد را 

 
تار کوط ولی پػ از ا صاهٍادى اش این چوین ٔر

ن ٔکع کعدم کي ذاهپیچی کي ولطمٍرت ؽاصتي اؽت، کداؽت! وا
 
ًُ٘ا ٔعامٍش کعدم و بي ا

دم بضٍاًط با کؿتن کؼی بعای صٍدش ذاهپیچ درؽت کوط و کاری 
 
ٔکعش ؽضت بٍد کي ا
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کوط کي با ٘تل دیگعان کؿتي هؿٍد. من کي مسال بٍد چوین کاری را اهدام دًم ولی همی 

 داهؼتم کي تا لسٌي ًایػػی بُط صٍدم این درصٍاؽت را از ولطمٍرت صٍاًم کعد!!!!!!

 مٍرت بي من و ویوکی گػٕت :و٘تی کي هغدیک ّار ـطیم، ولط

ای زیادی داریم کي بایط اهدام دًیم!!!! اؽتیٍ تٍ با من بیا.  _ زود باـیط پیادى ـٍیط. کاًر

 ویوکی تٍ ًمین ذا بمان و تا مٍُ٘ی کي قطایت هکعدى ام پیؾ من هیا!!

صع ّار 
 
تیم، بي ا ت و معا با صٍد بي داصل ّار بعد. کمی ذلٍتع کي ٔر و دؽت معا گٔع

 م. من با تُدب از ولطمٍرت پعؽیطم :رؽیطی

 _ ٘عبان . . . . پػ ذاهپیػػػ . . . . . .

 ولی او هاگٌان معا ؽاکت کعد و ؽعزهؿم کعد :

 _ ؽاکت ـٍ پؼع! می صٍاًی کي ًمي راز معا بطاهوط؟

 و ؽپػ بي وعز صىعهاکی هٌیب زد :

بي کؼی گػٕتي ای، _ می داهی کي هتیدي ی این کار چیؼت؟ اگع بٌٕمم کي تٍ این راز را 

مطى ای!!!!!!!!!!! کاری می کوم کي
 
 پؿیمان ـٍی کي بي دهیا ا

ت و گػٕت :  و من دیگع ًیچ چیغ هگػٕتم. ولطمٍرت با صؿٍهت دؽت معا گٔع

 _ دؽتت را بطى بي من!!! 

ن را بي ؽمت 
 
ورد و ا

 
و من ًیچ تالـی بعای مٗابلي با او هکعدم. او چٍبطؽتی اش را درا

ت و ولؼمی را اذعا کعد کي باَث ـط دؽتم ببعد. او دؽت صٍهین معا بي  دؽت من گٔع
٘ؼمتی از دیٍار ّار مالیط. در ًمان مٍٍ٘ هاگٌان هٍری ًاًع ـط و دیٍار ّار باز ـط و من 

ن
 
تي بٍدیم، بؼیار بغرگ بٍد.  و ولطمٍرت بي داصل ا ن ٔر

 
وارد ـطیم. ذایػػی کي بي داصل ا

ن را 
 
تیم و داصل ا ن ذا ٘طزی وذٍد داـت. من و ولطمٍرت بي ؽمت ٘طح ٔر

 
در وؽه ا

ن مایٍ ؽبغ را از میان 
 
ن پع از مایٍ ؽبغ رهگی بٍد کي بي هٌع می رؽیط بایط ا

 
دیطیم. داصل ا
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وریم. و هاگٌا
 
ن ٔکعی بي ذًن من رؽیط کي بؼیار تعؽیطم. ببعیم تا ذاهپیچ را بي دؽت ا

ن مایٍ باَث می ـط کي 
 
ن مایٍ را بضٍرم. هکوط ا

 
هکوط ولطمٍرت معا مدبٍر می کعد کي تمام ا

 من دیٍاهي ـٍم!!!!!!!!!!!!!

 هکوط او می صٍاؽت معا بکؿط و ذؼطم را ًمان ذا بگظارد!!!!

رامی گػٕت :
 
 ولی ًمان مٍٍ٘ ولطمٍرت با قطای ا

 _ ویوکی!

ن ذا ًاًع ـط. ؽپػ ولطمٍرت بي او دؽتٍر  و
 
ًمان لسٌي ذن صاهگی وزؿت زدى در ا

ن مایٍ ؽبغ رهگ را بضٍرد. ویوکی ًمان وٍر کي داـت با هارازتی مُدٍن را 
 
داد کي تمام ا

می صٍرد، هاگٌان چؿماهؾ از وزؿت گعد ـطهط و روی زمین ولٍ ـط و ـعوع کعد بي 

ن ذیِ ًای ب
 
ن ًم از ا

 
 وٕؾ!!!!!!!ذیِ کؿیطن، ا

و من از تعس ؽع ذای صٍدم میضکٍب ـطم. دیگع واًُ٘ا داـتم از این ذاهٍر رواهی 
ن لسٌات زمان بعای 

 
ن جاهیي ًا یک َمع بٍد. در ا

 
وزؿت زدى می ـطم. اهگار تک تک ا

من بي کوطی می گظـت و ًع جاهیي معگبار بٍد. ولطمٍرت کي بي ًیچ وذي ًٍاؽؾ بي من 
بي زور داصل دًان ویوکی می ریضت و بي التماس ًا و ـیٍن  هبٍد ًم داـت مُدٍن را

ت ولؼم  ًای او اقاًل تٍذي همی کعد. و٘تی کي می دیط مُدٍن را همی صٍرد بي ؽَع
ـکودي گع را روی او اذعا می کعد و یا او را کػتک می زد و ؽعش هُعى می زد و من ًم از 

ن کي ب
 
 ضٍاًم ویوکی را هدات دًم.تعس همی تٍاهؼتم زتی تکان بضٍرم چي بعؽط بي ا

و هاگٌان ـیٍن ًای ویوکی بی چارى پایان یأت. او بی زال روی زمین أتادى بٍد و 
ن کي زتی بي او هگاى کوط داـت درون 

 
داـت زار زار گعیي می کعد و ولطمٍرت ًم بطون ا

٘طح را بعرؽی می کعد. هاگٌان از صؿم موٕدع ـط و چٍبطؽتی اش را از داصل ردایؾ 
مط و من ًم بی ذعکت موتٌع ملوطم تا بٌٕمم بیع 

 
ورد و ًم چٍن ؤٍان بي ؽٍی من ا

 
ون ا

 کي او با من چي کار دارد. او در ًمان زال کي بي من هغدیک می ـط، هُعى زد :
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ویغ را کدا بعدى ای؟_ تٍ پؼعى ی لُوتی!!  !!!!!! ًمین زاال بي من بگٍ کي ٘اب ا 

 لعزان گػٕتم :و من کي بؼیار تعؽیطى بٍدم، با قطای 

 _ مػػ . . . . . من . . . . . َا . . . . . اقاًل . . . . .  این ذا . . . . . هیامطى ام . . . . . .

ت و ٔعیاد زد :  ولی او چٍبطؽتی اش را بي ؽمت ـکم من گٔع

 _ کعوـیٍ!

و من از ـطت درد بي زمین أتادم و ذیِ کؿیطم. با تمام تٍاهی کي داـتم از تي دل ذیِ 
تؿی بی پایان از بین زد

 
م و هُعى کؿیطم. اهگار تک تک اؽتضٍان ًای بطهم داـتوط در ا

توط و می ؽٍصتوط.  می ٔر

 و ولطمٍرت کي از ـطت صؿم قطایؾ می لعزیط، داد کؿیط :

ایت صٍاًم  ن را کدا ٘ایم کعدى ای یا ًمین ذا ًر _ یا ًمین زاال بي من می گٍیػػی کي ا 
 کعد!!!!!!!!!! بگٍ!

تي بٍد، ذیِ زدم : و من کي از  ـطت درد گعیي ام گٔع

ن را بعداـتي اهط. اگع بي من 
 
مطى اهط و ا

 
_ بي صطا همی داهم . . . . زتمًا ًعی و دوؽتاهؾ ا

 گػٕتي بٍدهط و می داهؼتم کي بي ـما می گػٕتم . . . .

رام ـطى بٍد، گػٕت :
 
 ولطمٍرت کي کمی ا

ن ًا هباـط تٍ را صٍاًم کؿت 
 
 و . . . ._ باـط، ولی اگع دؽت ا

 ولی من کي بؼیار ًیدان زدى ـطى بٍدم، ٔعیاد زدم :

ویغ کداؽت!
 
 _ ؽعورم!!!!!!!!!!!!! من ٔکع کوم بطاهم کي ٘اب ا

ؾ را ٘ىٍ کعدى بٍدم، َكباهی ـطى بٍد گػٕت : ن کي من زٔع
 
 ولطمٍرت کي بي صاوع ا
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 کدا؟ زود باش بگٍ!!!!!!!_ 

 ـٌامت از او پعؽیطم :و من کي این بار از او هتعؽیطى بٍدم، با 

 _ ـما چیغی دربارى ی ر. الٓ. ب می داهیط؟

 و ولطمٍرت کي تُدب کعدى بٍد، گػٕت :

_ البتي او یکی از معگ صٍاراهم بٍد ولی بُطًا من دؽتٍر دادم کي او را بکؿوط. اؽم او 
رچکعوس بلک بٍد و بیؾ تع و٘ت ًا ر. الٓ. ب را بي َوٍان هام مضٕٕؾ بعای 

 
ریگٍلٍس ا

ن کي 
 
 کؼی او را هؿواؽط اؽتٕادى می کعد.ا

 و هاگٌان من هُعى زدم :

ویغ را دزدیطى اؽت!!!!!!!! ٘عبان، بایط ًع چي  _ صٍدـي!!! او کؼی اؽت کي ٘اب ا 
ویغ چي کعدى اؽت!  ؽعیٍ تع بٌٕمیم کي او با ٘اب ا 

 و ولطمٍرت کي بؼیار صٍش زال ـطى بٍد، گػٕت :

_ َالی اؽت اؽتیٍ! تٍ واًُ٘ا معگ صٍار صٍبی صٍاًی ـط و من مىمئوم کي تٍ با صطمت 

 . . . .بي من می تٍاهی کي اـتباًات گظـتي ات را ذبعان کوی و . 

ی زدهط و او با تٌطیط پعؽیط :  هاگٌان چؿمان ٘عمغش ب٘ع

ویغ را ربٍدى اؽت؟
 
 _ و تٍ از کدا می داهی کي او کؼی اؽت کي ٘اب ا

ت پاؽضؾ را دادم :  و من بي ؽَع

مطى اهط و پعؤؼٍر دامبلطور ًمي ی این 
 
_ ًعی و پعؤؼٍر دامبلطور پارؽال بي این ذا ا

تي اهط ولی بُط کي بي مُدٍن را صٍردى اؽت و با یک ویغ را بعداـتي اهط و ٔر
 
طیگع ٘اب ا

ن مٍٍ٘ کي در ٘اب 
 
ویغ را باز کعدى اهط دیطى اهط . . . . البتي ا

 
ًاگٍارتغ رؽیطى اهط و در ٘اب ا

ویغ را هی صٍاؽتوط باز کووط، پعؤؼٍر دامبلطور معدى بٍد و ٔٗه ًعی و رون و ًعمیٍن از 
 
ا
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ن ر. الٓ. ب صبع دارهط. و٘تی کي 
 
ویغ را باز کعدى اهط یادداـتی را داصل ا

 
ن ًا در ٘اب ا

 
ا

ن هٍـتي بٍد :
 
 دیطى اهط کي در ا

ن کي تٍ این را بضٍاهی من صٍاًم معد اما این را بطان کي این من بٍدم »
 
می داهم ٘بل از ا
ن را در اولین  کي راز تٍ را کؿٓ

 
کعدم. من ذاهپیچ اقلی را دزدیطى ام و ٘كط دارم کي ا

 «ٔعقت هابٍد کوم.

 امنا : ر. الٓ. ب

رچکعوس بلک بٍد را 
 
و هٍـتي را با قطای بلوط تمام کعدم و کاّطی را مال ریگٍلٍس ا
 داصل ردای ؽبغم کي در َعوؽی بیل و ٔلٍر پٍـیطى بٍدم، گظاـتم.

ماهوط بمبی تعکیط و باَث ـط کي من در ًٍا دؽت و پا بغهم  و ًمان مٍٍ٘ صؿم ولطمٍرت
ب أتادم. ًمان لسٌي 

 
تم، داصل ا و من ًمان وٍر کي داـتم در ًٍا بي وعؼ َٗب می ٔر

ذًوم ـعوع کعد بي کار کعدن. بي وٍر ّعیغی دؽت و پا زدم و ؽُی کعدم کي صٍدم را از 
تم کي ه ب بیعون بکؿم و داـتم کوار ولطمٍرت می ٔر

 
ت. بي ا اگٌان دؽتی پای معا گٔع

ب می 
 
پؿتم کي هگاى کعدم، دیطم کي مٍذٍداتی ـبیي بي اهؼان داـتوط معا بي داصل ا

ن ًا روی بطهؿان زصم ًایػػی داـتوط و رهگ پٍؽتؿان صاکؼتعی بٍد و بي 
 
کؿیطهط. ا

ٔعین بٍدهط. از تعس ذیِ کؿیطم و هاگٌان ولطمٍرت معا دیط. او چٍبطؽتی 
 
ـطت وزؿت ا

ن مٍذٍد معا  اش را
 
ن کي او ولؼمی را اذعا کوط، ا

 
ورد ولی ٘بل از ا

 
از داصل ردایؾ بیعون ا

ب کؿاهط. بي ـطت دؽت و پا می زدم و ًیدان داـتم. بي ًیچ وذي همی 
 
بي داصل ا

تار  داهؼتم کي جاهیي ای بُط چي روی صٍاًط داد ولی داـتم تمام ؽُیم را می کعدم تا گٔع
ن لسٌي 

 
ن مٍذٍد هؿٍم. در ا

 
تي بٍد و ؽُی داـت معا صٕي کوط با ا مٍذٍدی کي معا گٔع

ب ذیِ 
 
ت و من کي ذلٍیم را دیطم از وزؿت در ا ا کعد و بي ؽٍیػػی دیگع ٔر وزؿت معا ًر

 !زدم

ب 
 
مط ولی من با ذیِ زدن ٔٗه زباب در ا

 
تؿی وزؿیاهي داـت بي ؽمت من می ا

 
ا

تؾ
 
تؾ با بی رزمی داـت بي من زملي می کعد ولی ا

 
مط و  درؽت کعدم و ا

 
تا هغدیکی من ا
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تؾ هاپطیط ـط و من با 
 
مادى ی ؽٍصتن کعدى بٍدم، ا

 
درؽت ًمان مٍٍ٘ کي صٍدم را ا

مطم و زیباتعین لسٌي ی َمعم را دیطم.
 
ب باال ا

 
 َدلي از ا

ًمان وٍر کي هٕػ هٕػ می زدم، ولطمٍرت را دیطم کي داـت با چٍبطؽتی اش پعتًٍای 
تؿین را بي ؽمت دریاچي ـلیک می کعد و

 
تؾ  ا

 
ًمان لسٌي کي من بي ؽٍی او دویطم او ا

 درؽت کعدن را ٘ىٍ کعد و از من پعؽیط :

ن ٘طر َكباهی می ـطم کي تٍ را داصل دریاچي پعت 
 
_ زالت صٍب اؽت؟ من هبایط ا

 کوم.

 و من با صؼتگی پاؽش دادم :

 

تؾ ًایػػی هٌیع این 
 
تؾ ًا _ بلي، صٍبم ولی واًُ٘ا کارتان ٍٔؽ الُادى بٍد! تا بي زال ا

 
ا

 هطیطى بٍدم!

 ولطمٍرت ؽعش را تکان داد و گػٕت :

_ تٍ بي من کمک کعدی اؽتیٍ . . . تٍ بي من دربارى ی ر. الٓ. ب گػٕتی و لعد ولطمٍرت بي 
کؼاهی کي بي او کمک کووط پاداش می دًط. ًع چیغ را کي می صٍاًی بگٍ اؽتیٍ. من بي تٍ 

 صٍاًم داد.

 و من با هگعاهی از او پعؽیطم :

 باـط، مموٍهم. ٘عبان می صٍاؽتم کي یک صٍاًؿی از ـما بکوم. _ 

 و او ؽعش را تکان داد و من ادامي دادم :

 _ ـما توٌا کؼی ًؼتیط کي من در دهیای ذادوگعی با او ٔامیل ًؼتم. من در این دهیا

 ًیچ ٔامیلی هطارم و دوؽت دارم کي ـما با من ماهوط یک ٔامیل بعصٍرد کویط. می ـٍد؟

 ولطمٍرت کمی ٔکع کعد و ؽپػ گػٕت :
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ن کي تٍ تمام دؽتٍرات معا بي صٍبی اهدام دًی تا من ًم 
 
_ ـایط بؿٍد ولی بي ـعط ا

 صٍاؽتي ی تٍ را اهدام دًم ولی صیلی زیاد ًم ٘عار هیؼت کي با یکطیگع قمیمی ـٍیم.

ـط و و من با صٍش زالی ؽعم را تکان دادم و هاگٌان ذلٍی من با قطای مٌیبی موٕدع 
من بي َٗب پعتاب ـطم. بي ذلٍیم کي د٘ت کعدم، ًعی و رون و ًعمیٍن را دیطم کي 

تي بٍد. ًعی هُعى زد :  ایؼتادى بٍدهط و ًعی چٍبطؽتی اش را بي ؽمت ولطمٍرت گٔع

 _ از اؽتیٍ دور ـٍ تام!

و هاگٌان از تعس و هگعاهی ؽع ذای صٍد میضکٍب ـطم. ؽي هٕع از بٌتعین دوؽتان من 
ن ًا دوؽتم! این بٌتعین ٔعقت بٍد کي امکان  این ذا

 
بٍدهط و ٔکع می کعدهط کي من با ا

 این بٍد کي من ؤاداری ام را بي ولطمٍرت جابت کوم. ولطمٍرت با صوطى بي ًعی گػٕت :

 _ دور ـٍم؟ از ٔامیلم دور ـٍم؟

 و باز ًم صوطیط ولی ًعی با َكباهیت گػٕت :

 را هطاری!_ ٔامیل؟ تٍ لیا٘ت ٔامیل بٍدن با او 

کعد بي مؼضعى کعدن ًعی و دوؽتاهؾ ولی من با این کي کمی و ولطمٍرت باز ًم ـعوع 
هارازت بٍدم ًیچ چیغ هگػٕتم و بي ذای مؼضعى کعدن بطون ًیچ ٔکعی چٍبطؽتی صٍد را 

وردم و ٔعیاد زدم :
 
 باال ا

 _ کعوـیٍ!

از مطتی کي  و ولؼم ـکودي گع بي ًعی بعصٍرد کعد و ًعی از درد ذیِ زد و من پػ
ت و با ازتیاط از روی زمین بعصاؽت و با تُدب  رام گٔع

 
ولؼم را از روی او بعداـتم، او ا

 ٔعیاد زد :

 _ ًیچ مُلٍمي داری چی کار می کوی؟ تٍ با مایػػی یا هي؟!

 و من کي با اهطوى ؽعم را پایین اهطاصتي  بٍدم ذٍاب او را دادم :
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 ؽیاى هؼبت دارم. من با او ٔامیلم!_ من متاؽٕم بچي ًا . . . من با لعد 

 ولی ًعی با ؽع ؽضتی مضالٕت کعد :

 _ هي تٍ هیؼتی!

 و من با بطصلٗی گػٕتم :

 _ چی هیؼتم؟

_ تٍ با ولطمٍرت هؼبتی هطاری. او . . . . . او یک ٘اتل اؽت ولی تٍ این وٍری هیؼتی! تٍ 

دم بطی باـی.
 
 همی تٍاهی ا

 و من با هارازتی پاؽش دادم :

د
 
 م بطی هیؼتم. من ٔٗه دارم بي پؼع دایػػی ام کمک می کوم . . . ._ من ا

 و ازؼاس کعدم کي ٘یأي ام صؿن ـط. ادامي دادم :

 اؽتیٍپٕای! _ و و٘تؾ اؽت کي بي او کمک کوم!

و پعتٍی ٘عمغ رهگی از اهتٌای چٍبطؽتی ام صارج ـط و از کوار ًعمیٍن گظـت. در این 
ٗیي ) بي ذغء ولطمٍرت کي داـت ما را هگاى می کعد میان ٔٗه من و ًعی می ذوگیطیم و ب

( مات و مٌبٍت ماهطى بٍدهط. گٍیا اهتٌار ًع کاری را از من داـتوط بي ذغء این کار! من و 
ًعی با صؿٍهتمی ذوگیطیم و پعتًٍای هٍراهی از اهتٌای چٍبطؽتی ًایمان صارج می ـط. 

! در ًمان لسٌي من چٍبطؽتی ام ًع دو هٕعمان ؽُی داـتیم کي یک دیگع را هابٍد کویم

 را باال بعدم و هُعى زدم :

وداکطاورا!!!!!!!_   ا 

ن ذا را و پعتٍی ؽبغ رهگ معگبار از 
 
کوار ـاهي ی رون رد ـط و بي دیٍار ّار بعصٍرد کعد و ا

ورد و ًعمیٍن از تعس ذاهؾ بي گٍـي ی دیگعی از ّار پواى بعد و ًعی از ـطت 
 
بي لعزى درا

صؿم چٍبطؽتی اش را باال بعد و ولؼمی را ٔعیاد زد کي باَث ـط پاًای من بي وٍر 
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کووط و ولطمٍرت ٔعیادی از ـطت صؿم هاگٌاهی و بطون اصتیار ـعوع بي تکان صٍردن ب
ولطمٍرت  کؿیط و با تکان چٍبطؽتی اش کاری کعد کي پاًای من بي زالت َادی بازگعدهط.

ت و گػٕت : ن را بي ؽمت ًعمیٍن گٔع
 
 با َكباهیت چٍبطؽتی اش را باال بعد و ا

 _ با ذاهپیچ من چي کار کعدى ایط؟ اگع هگٍییط دصتعى می میعد . . . . . 

 یادی از هاامیطی کؿیط و هُعى زد :و رون ٔع

 _ ما اقاًل همی داهیم کي ذاهپیچ چي چیغی اؽت؟

 و ولطمٍرت ٔعیاد :

 _ دروغ گٍ!!!! کعوـیٍ!

ن لسٌي واًُ٘ا دلم 
 
و ًعمیٍن ٔعیادی از درد کؿیط و روی زمین أتاد و بي صٍد پیچیط. در ا

تي بٍدم. بعای ًعمیٍن و رون و ًعی می ؽٍصت. تا بي زال در چوین  مٍُ٘یتی ٘عار هگٔع
یا بایط ؤادار ماهطن بي ٔامیل را اهتضاب می کعدم یا صیاهت هکعدن بي 

 
همی داهؼتم کي ا

 دوؽتاهم را!

تم و چٍبطؽتی ام را بي ؽمت  ت ذلٍ ٔر تي بٍدم. بي ؽَع ولی من دیگع تكمیم صٍد را گٔع

تم و ٔعیاد زدم :  ولطمٍرت گٔع

 _ پتعیٕیکٍس تٍتالٍس!

ت صؿک ـط و روی زمین أتاد. با َكباهیت رو بي دوؽتاهم کعدم و ٔعیاد  و اربابم بي ؽَع

 زدم :

 _ زود باـیط بایط ٔعار کویم! 

 ولی ًعی مضالٕت کعد و گػٕت :

 _ تٍ ًم بایط با ما بیایػػی! اگع بماهی او تٍ را صٍاًط کؿت!
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 ولی من چٍبطؽتی ام را باال بعدم و ؽي بار این ولؼم را تکعار کعدم :

 مپعیٍ!_ ای

ن ًا را مدبٍر کعدم کي با تمام 
 
و ًعی و رون و ًعمیٍن دیگع تست اصتیار من بٍدهط. ا

ن ذا ایؼتادم، هغدیک در مضٕی ّار! موتٌع 
 
ت از این بیعون بعوهط و صٍدم ًم ا ؽَع

دم بطی باـم. می صٍاؽتم کي بي 
 
ماهطم تا ولطمٍرت بلوط ـٍد. دیگع همی صٍاؽتم کي ا

 ذاهپیچ ًای ولطمٍرت را پیطا کووط و او را بکؿم! ًعی و رون ًعمیٍن کمک کوم تا 

ت. ولطمٍرت بار دیگع بلوط ـطى  کمی موتٌع ماهطم و بُط از مطتی اجع ولؼم من از بین ٔر
 بٍد و می صٍاؽت کي بي من زملي کوط و معا بکؿط. او ًم چٍن ذاهٍری وزؿی ّعیط :

زتی ؽُی  _ تٍ پؼعى ی ازمٖ! چىٍر ذعئت کعدی کي بي من صیاهت کوی؟ من
 کعدم کي بي تٍ کمک  کوم!

 ولی من هُعى زدم :

دم  _ تٍ ًیچ و٘ت این کار را هکعدی! تٍ زتی ؽُی ًم هکعدی کي زتی معا ا 
زؼاب کوی و این را بطان کي اگع زاال کؿتي هؿطم تمام ؽُیم را صٍاًم کعد تا با 

بطان کمک ًعی و رون و ًعمیٍن تٍ را بکؿم. من تٍ ـکؼت صٍاًم داد و این را 
ن روز تٍ بي من التماس صٍاًی کعد!  کي ا 

 ولطمٍرت دیگع همی صوطیط. او چٍبطؽتی اش را باال بعد و ٔعیاد زد :

وداکطاورا!  _ ا 

 و پعتٍی ؽبغ رهگؾ از کوار من رد ـط. این بار من چٍبطؽتی ام را باال بعدم و ٔعیاد زدم :

 _ کعوـیٍ!

ن را دٍٔ کعد و چٍبطؽت
 
ی اش را بعای اذعای ولؼم بُطی باال بعد. ولی ولطمٍرت بي رازتی ا

 او واًُ٘ا بي صٍن من تؿوي بٍد.
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وداکطاورا!!!!!!!!!!!  _ ا 

و هٍر ؽبغ معگبار دوبارى از کوار من گظـت. دیگع تعؽیطى بٍدم. می داهؼتم کي او واًُ٘ا 
٘كط کؿتن معا دارد ولی من همی صٍاؽتم کي تؼلیم او ـٍم. همی صٍاؽتم کي ٘بل از 

 معدن بي او التماس کوم و ذلٍیؾ زاهٍ بغهم. 

وداکطاورا! کعوـیٍ! ریطاکػتٍ!  _ ا 

و رواهي کعدم. او دو ولؼم اول را دٍٔ کعد ولی ولؼم ؽٍم و ؽي ولؼم پیاپػی را بي ؽٍی ا

ن را بي ؽٍی من رواهي کعد!
 
 دٍٔ هکعد. او ا

مط. ولؼم موٕدع کووطى بي 
 
من ًمان وٍر کي ایؼتادى بٍدم، هٍری را دیطم کي بي ؽٍیم ا

ًم اتٕاؽ  من بعصٍرد کعد و معا بي گٍـي ای از ّار پعت کعد و یک چیغ وزؿتواک دیگع

 ٍبطؽتی ام از دؽتم صارج ـط!أتاد. چ

 

تم و ٔعیاد زدم :  ولی من صیلی ؽعیٍ بعصاؽتم و بي ؽٍی او ٔر

 _ من تٍ را ـکؼت می دًم. با دؽت صالی و بطون چٍبطؽتی . . . .

 او پیؾ از اذعای هٕعیوؾ صوطى را ؽعداد.

 اس تی اکػ پػ!_ 

مط کي من اگع می داهؼتم کي و ولؼم 
 
چي در اهتٌارم اؽت بؼیار صىعهاکی بي ؽٍی من ا

هاگٌان دلم ـکأت و رودى ًا و بیؾ تع  ًیچ گاى این زعؼ ًا را بي ولطمٍرت همی زدم.
اذغای بطهم از ـکمم بیعون ریضتوط. واًُ٘ا موٌعى ی هٕعت اهگیغی بٍد. من ًمان وٍر کي 
مط. او ًمان وٍرکي می صوطیط بي من 

 
داـتم از درد ٔعیاد می زدم، ولطمٍرت بي ؽمت من ا

گطی زد و پایؾ را روی ـکم دریطى ی من ٔؿار داد و ازؼاس کعدم کي دل و رودى ام ل
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صعین چیغی کي دیطم، صوطى 
 
دارد لي می ـٍد. از درد هُعى زدم و دیگع ًیچ چیغ هٌٕمیطم. ا

ور صٍدم بٍد.
 
ٍع ا  ًای ولطمٍرت و دادًا و ذیِ ًای تٌ

 ذیِ ًایػػی در تاریکی !!!!!!

 ادامي دارد . . . 
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