
1 
 

 



2 
 

  مقدمه

ساکنان کره خاکی از زمانی که به این دنیاي پر رمز و راز گام می کذارند همواره در جستجوي خود و خالقشان 
  .ارتباط می دهندعده اي در این مسیر خیلی زود دلسرد می شوند و همه اتفاقات را به شانس و تصادف . هستند

در مقابل زندگی همه ما نشانه هایی قرار داده شده . یابند میعده اي خود را پیرو فلسفه هاي ساخته ذهن انسان ناقص 
که با دنبال کردن این نشانه ها در جنگل زندگی می توان به خودشناسی رسید و وظیفه و خدمت خود را نیز پیدا 

  .کرد

د پس با در هیچ اتفاقی تصادف و بی برنامگی نقش ندار. کافیست با تعمق و تعقل اتفاقات پیرامون را دنبال کنیم
  .چشمان باز، اسرار جنگل خود را باز یابیم تا الاقل باقی زندگی خود را هدفمند دنبال کنیم
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  فصل اول

فرا  گوششبان خود  نی نواي به آنها .طنین انداز بود کوهپایه در گوسفندان صداي. باد مالیمی وزیدن می گرفت
 چه براي بدانند اینکه بدون را می شنیدند، هستی آهنگ زیباتریناز هیاهوي زندگی،  البال فارغ و آسوده .دنددا می

 .شد خواهند روانه کجا به و ندرگذامی  گامکجا  به ،هستند کجا، اند آمده دنیا به

 تخته بر جوان نیشبا ،طرفتر آن کمی.شدند نمی اطرافشان متوجه آنها ،اما نبود مهربان آنها با ،نیز طبیعت اگرچه 
می  گوسفندان .داشت میضه رع شگوسفندان بر ،نی نواي قالب در را خود ذهنی سواالت تماماو  .بود نشسته سنگی

 کسی در دهکده،. بود برپا آشوب هزاران ،جوانشبان دل  در .دگوی می چه آنها با شبان که اما نمی فهمیدند دندنیش
  .بگیرد او از را سواالتش پاسخ تا گشت می کسی دنبال به او .نبود سواالت او به گویی پاسخ را یاراي

 .داشت وجود آمیز اسرار جنگلی طرف یک از ،آنها دهکده مقابل در و کرد می زندگی ،کوچک يا دهکده دراو 
 آن از متفاوتی هاي داستان ،دهکدهاهالی  .رددگ باز سالمت به و دماین عبور جنگل آن از بود نتوانسته کسی حالتاب

 .داشت خود دل در فراوان معماهایی و کشیده فلک به سربود  جنگلی .گفتند می جنگل

 دنیا تارك ستالهاو هم سا. ببرد درب سالم جان توانسته جنگل آن از نفر یک که تنها بود هشایع دهکده مردم میان در
 سر به کوهستانیو بی کس در کلبه اي  تنها ،فرزند و زن بدون سالخورده مردي .کند می زندگی تنهایی بهو  شده
  .گفتند می متفاوتی چیزهاياو  از مردم .برد می

 گفت می يدیگر. است کردن صحبت به مشغول کسی با میبینی را او که دم هر و است شدهاو دیوانه  گفت می یکی 
 ولی یمه اندید را وا سالهاست گفت می دیگري .دبر می سر به گرگها باو  دده می سر خود از عجیبی هايصدا

 جنگل به آنکه از قبل .است کرده دیوانه را او جنگل گفت می دیگر یکی .است متنفر دیگر ناآدمیاو از  میگویند
  ؟است رخ داده چه او در آن جنگل براي که نیست معلوم .است بودهو ماجراجو  فرهیخته بسیار آدمی ،برود

 که داشت امید و بود داده دست از دهکدهاهالی  از را امیدش .را مرور می کرد شسواالت خود ذهن در انوج
   .ندددا نمی ندایی درسرشان در الك خودشان بود و  آسوده و آرام نیز آنها اما بدهند پاسخیاو  به شگوسفندان

  .شب هنگام شبان، خود را مقابل پدر یافت و شروع به سخن گفتن کرد
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   شناسی؟ میکه در کوهستان بسر می برد را  را پیرمردآن  :پرسید خود پدر از جوان شبان 

او با اجنه  .است نگریزا ها آدماز  و هتگش دیوانه که دانم می .مدان میزیادي ن چیز او ربارهد :دادکدخدا جواب 
 يیکی از اهالی که برا شنیدم بار آخرین اما ؟همرد یا استزنده  میننمیدا .میندار یاطالع واز ا ما. دگوی می سخن
   .دآی می بر ياش دود کلبه از که بود دیدهه، بود کوهستان در شکار

  ؟هدنیام شما دیدار به گاه هیچ یعنی: گفت جوان شبان

 .زند می غریبی و عجیب هاي حرفاو  اما سخن گوییم او باتا  یمه اکرد سعی میگویند اهالی .نه :دادکدخدا جواب 
   .گشت بیشتر جوان هاي کنجکاوي

  است؟ دهآم پیشبراي کسانی که به جنگل رفته اند،  اتفاقیچه : گفت جوان شبان

  . او مگر ند،بازنگشت هیچگاه ،دفتنر جنگل بهکه  ، آنهاییدانیم می را این فقط. دانیم نمی :داد جواب کدخدا 

  ؟بودند کسانی چه رفتند جنگل این به که آنهایی : گفت جوان شبان 

 وجود هم سومی دسته .سر در آورند جنگل این از راز خواستند می دیگر برخی، رفتند می شکار برايبعضی ها  
  .درفتن تشان به جنگلسواالبدنبال  آنها. گذاشتندقدم  جنگل بهکه  داشتند

  ؟چیست منظورت -

   ،دش می ایجاد آنها ذهن در غریبی و عجیب هاي سوال نمیدانم -

  ؟سواالتیچه  -

  .نبود آنهادادن به  پاسخ به قادر کسی که سواالتی گویند می -

  دانی؟ می چه زندگی از تو !پدر -

به مدرسه گام می  بعد و، کودکی می کنیم آییم میبدنیا  ما .داردو متعالی  عمیق بسیار مفهومی من براي زندگی -
 يکار هم آن از بعد ،دهیم زندگی تشکیلتا  شویم می آماده بهنگام جوانی .کسب می کنیمو دانش علم  گذاریم،
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 می پایان به را خوشی روزگارخالصه  .بریم می لذت سفرها این از و کنیم می سفر اوقات گاهی .کنیم میدست و پا 
  .کنیم می تن بر ترك دنیا رختو  گذاریم می زمین بر سر اي گوشه در آرام پدرانمان مثل .رسانیم

  ؟چی یعنی ترك دنیا پدر -

   ؟آید می پیش اتفاقی چه نیست معلوم دیگر و ریممیمی می ما اینکه یعنی پسرم -

  ؟میرویمکجا  به -

کنی؟ من دیگر  می سوال چقدر. میخورند را بدنمانو حشرات  گانمورچ و رسد می انتها به مان زندگی ینجاهم -
  .نیستم تو سواالتپاسخ دادن به  بهقادر 

  ؟روي طفره می من سواالتاز جواب دادن به  چرا .است دهکده این خدايکد ، توپدر -

  .اما سواالت تو عجیب و غریب است ،مدار دنیا اینزندگی در  من تجربه زیادي از !پسرم -

   .دنیاست همین به مربوط هم من پدر، سواالت -

  .نیستم تو سواالت به پاسخگویی به قادر هکمن  .استبوده  غریب و عجیب همیشه مثل سواالتت -

 باید کسی چه آخر .بگیرد را خود سواالت جواب بتواند اینکه بدون ،گفت ترك را آنجا ،همیشه از تر میدنو جوان، 
 حس ندبودگام گذارده  جنگل آن داخل به که هایی آدم و خود بینزیادي  يهاشباهتاو  .دکر می رفع ابهامات او را

و اهالی دهکده  شگوسفندان از بیشتر او آیا ؟برود پیرمرد آن دیدار به توانست می او آیا چه؟ پیرمرد آن اما .ردک می
  آیا پیرمرد می توانست پاسخ براي سواالت او پیدا کند؟ ؟دیفهم می

 و پدر حرفهاي یاد به شنید می کوه دل در که را ها گرگ زوزه صداي .بخواب برود نتوانست صبح به تا را شب
 دل در ؟است بیدار هم او یعنی. زند می حرفو  کشد می زوزه ،میرقصد گرگها با شبها گفتند می که افتاد می اهالی

 تصمیمباالخره،  است؟ آمده پیش برایش تاریک جنگل آن در اتفاقاتی چه و گذشته است چه جانش و فکر و
 ارباب از شاید بشنوند، جوابی نتوانسته بود گوسفندان و آدمیان از که او. برود دیدار او به و بزند دریا به دل گرفت
  .دبشنو یپاسخ گرگها
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********************************************************************  

 نفس، صبح آرامش، مهیاست چیز همه، شو بیدار: خواند می جوان گوش در صدا خوش اي پرنده، بعد روز صبح
   .و طرحی نو بینداز کن آغاز را حرکتی و باش داشته هدفی ،بهاري هاي

 سمت به .ندایی در درونش او را به این راه هدایت می کرد .بگوید براه افتادبدون اینکه به کسی چیزي  جوان
 از بعد بود و برده ظهر براي غذا مقداري خود با .کردند رفتن باال به شروع کوه از ،آرام آرام و افتاد راه به کوهپایه

او . دنمو خوردن به شروع و درآورد از سبدش مقداري غذا ونشست  اي صخره البالي در راهپیمایی ساعت چند
 صد از دادند می ترجیح آنها .شد مین پیدا ،دهکده لیااه کله و سر ،حوالی این معموالً .نگریست میرا  اطراف

  .شنید یصدای سر پشت کرد، از می نگاه اطراف به که طور همین .نکنند عبورهم  پیرمرد فرسخی

 او  ؟یدگو می چه خود با که دبفهم می توانستن کرد تیز را خود گوشهاي هرچه .بود کردن پچ پچ مشغول ،کسی
 .تا اینجا که نداي دل او را درست راهنمایی کرده بود .بیابد را پیرمرد بود توانسته زود خیلی

 سو آن به نگاهی ها علف البالي از و زد دور را هخرص برخاست و خود جاي ازجوان . بادي آرام وزیدن گرفت
 کسیو  نگریست آسمان بهجوان  .گفت می سخن کسیبا  آسمانو رو به  کرد می استشمام را هوا پیرمرد .انداخت

به او  تا گرفت تصمیم. گفت می سخن خودش با هم شاید. ی آنجا باشدکس رسد مین نظر به !نه .دید نمی آن در را
 راه و شنید ااو ر پاهاي صدايپیرمرد،  ناگاه شد، می تر نزدیکنزدیک و  او به به آهستگی که همین .دگرد نزدیکتر

 خود راه به و داد نمی پاسخی اما پیرمرد کرد و صدا را وا .افتاد راه به باال بهرو  کوهستان سمت به و کرد کج را خود
  .داد می ادامه

 دیگر بار .رسید او نزدیکی به باالخره .بگوید سخن کمی او با بتواند تا رفت او سمت به شتابان و دوان دوان نجوا
  .انداخت انوج به نگاهی و ایستاد باز حرکت ازکوهستان  پیرمرد کرد و صدا

 میخواهی؟ چه من از  -

  .دارم سوال چند تو از -  

  ؟بپرسی میخواهی من از چرا -
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  .بگیرم مه انتوانست کسی ازرا  مسواالت جواب زیرا  -

 ،نافذ بسیار نگاهی و درشت چشمانی و پرپشت ابروان با ،چهارشانه و قد بلند. رسید نمی نظر بهاخمویی  پیرمرد 
 .رسید می نظر به آرام بسیارهمچون اسبی نجیب و سر به زیر،  ش،درون ماا دز نمی لب به لبخند

  .مرسانب يیار دهکده اهالی به بتوانم کنم مین تصور :داد ادامه او

 راجوان  او .بزند گپ با او یکم تا دنمو قبول ،کوهستان پیرمرد .بگوید سخنبا او  کمی که دزیرو اصرار نواج اما 
 را سواالتش جواب که دانست می اما ،گرفت فرا را وجود جوان سراپاي ترس در ابتدا، .دنمو دعوت خویش کلبه به

همچون جنگجویی شکست  ،هدفش بی زندگی ازبهر حال او . دنداي درون او را قوت می بخشی. بگیردممکن است 
   .بودو رنجور خسته خورده در جنگی سرنوشت ساز، 

دانست  می .بگیرم م راسواالت جواب باید ،شده قیمت هر به .افتاد خواهد اتفاقی چه که نیست باکی مرا: با خود گفت
  .دهدیاریش  است ممکن که خواهد بود نفري آخرین این که

  : پرسید نجوا از راه درو پیرمرد  ندافتاد راه به کلبه سمت به هم با

  ؟میترسین من از -

  نه -

  ؟گویند می چه من مورد در دهکده مردم  -

 کامل طور به آدمیان با می گویند که  .دانند می هاگرگ ارباب را تو آنها کرد که بازگو کوهستان، پیرمرد براي او
  .دهی می سر  خود از عجیبی نجواهايو  یمیزن حرف خود با  ، کهدیوانه یسته پیرمردي. اي کرده رابطه قطع

و اخمی  چروك و چین او چهره در. دمی آم بنظراو بسیار منحصربفرد  .ددا میفرا  گوش فقط  ،بخندد اینکه بدون
 .گشت نمی ایجاد حرفها این شنیدن بابت

کلبه اش  داخل به راجوان  پیرمرد کوهستان،. رسیدندقدیمی اي  کلبه به پیمایی راه ساعت چند از بعد ،باالخره
 ،آتش کردن درست براي جایی ،یکنفر براي گوشه در وابیختخت محقر، و معمولی کامالً بود اي کلبه .دنمو دعوت
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 گذاشته را صندلی دو امید این به ،"ظاهرا. چوبی و یک صندوق نفر دو براي وسط در میزي ،غذا ظروف مقداري
 .بود گفته سخنیا کسانی  کسی با آن  از قبل هم شاید .بگوید سخن کسی با روزي که بود

  .بپرسی را تسواالت تا ام آماده :گفتکوهستان پیرمرد 

چه کسی مرا خلق کرده؟ چه کسی خالق  هستم؟ کردن زندگی حال در چهبراي  آمده ام؟ دنیا به چه براي نمنمیدا -
؟ هدف از خلقت من آید می پیش من براي اتفاقی چه مرگ از بعد ؟بروم خواهم می کجا به دانم مینمرا آفریده؟ 

لذت  براي فقط انسان که رسد می نظر به عجیب کمی من براي این دنیا کی و کجا تمام می شود؟ چه بوده است؟
  .دماین فتالا را خود عمر دست این از کارهایی و رفتن سفر کردن، خلق فرزند و کار کردن، ازدواج بردن،

 .داري بسیاري هاي تفاوت مردم آن با تو -

 بدانم میخواستم .نیست من سواالت گویی بهپاسخ به، اما قادر است دهکدهو باهوشترین آدم  کدخدا ،پدرم ،آري-  
 برده در به سالم جان جنگل آن از که هستی کسی تنها تو زیرا آمده پیش تو براي اتفاقی چه تاریک جنگل آن در
 .اي

من  اما ،نبوده اتفاقی نیز من با توامروز ر دیدا .نهفته است یارتباط ،آمیز اسرار جنگل آناتفاقات  و تو سواالت ینب -  
 جواب. ام بازگشته خود مبدأ به که هستم کسی تنهاولی  .برده ام در به سالم جان ،جنگل آن از که نیستم کسی تنها

 :داد ادامه او. دنمو گیجمبهوت و  راجوان  او

 کسی هر اما ،استمدفون گشته  آمیز اسرار جنگل آن در تتسواال این جواب ،بگویم تو به توانم می فقط من -  
 وارد جنگل به آنها وسیله به تو تا ماعطا کن تو به را خود هاي لباس توانم می من .راه یابد جنگل آن به نیست قادر

 با زنجیروار اتفاقات این از کدام هر .دنمو خواهینظاره  را مختلفی اتفاقات ،شوي وارد جنگل آن به وقتی. شوي
   .یاتخاذ نمای خوددرست براي  یتصمیم باید .ندهست طمرتب یکدیگر

  آري: به نمایندگی از او پاسخ گفت نداي قلب جوان

 و خوابیمی  ینجاهم را شبام .با کسی حرفی بزنی بایدن گام بگذاري، جنگل آن به خواهی میاگر . عالی است-
 .مهدایت می نمای جنگل نزدیک تا را تو خودم ،صبح
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 توانست نمی که بود زده هیجان آنقدراما . برایش رقم می خورد سریعخیلی  اتفاقات این .بود خورده یکه نجوا 
و او را  کوبید می را قلبش در کسی پنداري، .دنمو می هدایت را درونیش او نداي. بگیرد ی عقالنیتصمیم خودش

 پیرمرد .دفرا می خوانآن جنگل  و با شکوه همچون ضیافت ولیعهدي پسر بزرگ پادشاه، بهمجلل  میهمانی به
 را انوفقط ج ،دآور میبر زبان  که سخنانی و کرد میقل نن نجوا براي چیزي جنگل داخلاتفاقات  ازکوهستان، 

   .شود جنگل آن وارد زودتر که دنمو میو شگفت زده  تهییج

 وارد تو .گرفت خواهی، اتفاق می افتد جنگل آن در تو براي که یوقایع ت را  مابینسواالت جواب :گفت نجوا به
  .اي نچشیده مزه اش را و اي نکرده تجربه را آن تاکنون که يگرد می تزندگی از جدیدي مرحله

 فقط دهد می رخ آنچه .داد نخواهد رخ تو براي جانی اتفاق هیچ مطمئناً جنگل این در که کردمی  گوشزد نجوا به 
 ."نترس ": سال به تو می گویمیک به تعداد روزهاي  پس .دارد کارسر و  تو روح و قلب با

آن  و دنمو مهیا یرختخواب ،جوان براياي از کلبه  گوشهدر  پیرمرد کوهستان، .خوابیدند می بایستی و دبو دیرهنگام 
  . ندآماده گشنخواب راي ب دو

 خواب به آرام آرام جوان ، سوسوي ستارگان چشم نواز می نمود وکشید سر بر را سپیدش حریر چادر آسمان،
  .رفت فرو عمیقی

 را چشماز پنجره کلبه  سپید صبح صورت و بهار سبز دامن. و دل انگیز زیبا و البته خاص بهاري صبح یک آمد؛ صبح
پیرمرد  .دگردیبا صداي پیرمرد بیدار  جوان .ها همه جا را خوشبو کرده بود سبزه و هاگل بوي و عطر .دادمی نوازش 

 آرام چهره درجوان،  که بود لحظه این در. ن بودگفتمشغول سخن صبح خیلی زود با زبان غریبی با خود  کوهستان،
  . بودبراي این تجربه تر از جوان  زده هیجاناو  انگار .دمی دی تغییر کمیکوهستان،  پیرمرد

  ؟اي زده هیجان اینقدر چرا :بی درنگ پرسید او ازجوان 

 کنم نمی فراموش هیچگاه را روزها آن هیجانات و شود می مرور من ذهن در آمد خواهد پیش تو براي که اتفاقاتی-
 یک. بگذار چیز مهمی را به تو گوشزد کنم. موصف ناشدنی آن روزها، شب را به صبح می رسان حس باهر روز  و

 تجربه دوباره را هیجان این ندارم اجازه هم من و برود بار دو را مسیر این ندارد اجازه کس هیچ .دارد وجود قانون
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 از بعد اما .دماین می منتقل هم من به را حسش گویی ،شود جنگل وارد خواهد می که بینم می را کسی بار هر. مماین
  .کنی می تجربه زندگی در را گريدی هیجانات ،آن

  .فهمید نمی را او هاي حرف نجوا

 بظاهر کهنه اما محکم، کفشی ،مخصوص کمربندي .آورد در صندوق چوبی داخل از راخود  هاي لباس سپس،
  .در کیسه جوان نهاد نیز و شمشیري کوچک سپر به او داد و سبک بسیار زرهی و کالهخود به شبیه کالهی

خواهران،  و رادر، بمادر و پدر نگران جوان. افتادند راه به کوه پایین سمت به هم با و دنمو تن  را آنها جوان
 گوسفندانش نگران د،دامی  آزارش، ببیند را آنها تواندفکر که دیگر نمی  این .بودو حتی گوسفندانش دوستانش 

 جلو سمت به را او درون نداي .پیمود می را راه این باید سو، آن از .بنوازد نی اآنه براينمی تواند  دیگر که بود
 .داشت می بر گام زیادي بسیار هیجان با فقط ،گفت نمی سخن دیگر پیرمرد .دمی دا رهنمود
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  فصل دوم

 تعداد به .نترس :گفت و انداخت انوج به نگاهیکوهستان،  پیرمرد .رسیدند آمیز اسرار جنگل ورودي به ،باالخره
 .نکشی پس پا و بیاوري طاقت آخر به تا که کن سعی و ببر لذت سفر این از .ترسن گویم می تو به سال یک روزهاي

 تابلوها و باشی آگاه باید .دنکنمی  دور راستینراه  از راکه تو  دارد وجود بسیاري فرعی هاي راه جنگل این در چون
 غرب به شرق از باید تو جنگل، این در .کنند می هدایت درست مسیر به را تو ،ها نشانه .یماین دنبال خوبی به را

 خواهی دور آوري بدست خواهی می که چیزي از چون ،گام برداري جهت این خالف نباید هرگز و کنی حرکت
 در .گردي باز توانی نمی خود دهکده به که بدان را این ولی .شوي خارج داري را حق این ،بخواهی اما هرگاه .شد
 میخواهیاینکه  یعنی کردن نگاه عقب به. دوزيیتب چشم جلوبه  میتوانی تو تنها. نکن نگاه عقب به هرگز نگل،ج این

    .شد خواهی سنگ به تبدیل آینه هر بنگري عقب به اگر. گردي باز هستی امروز که اي نقطه به

  ؟کنمچه  بایدبدهم،  انصراف مسیر این از بخواهم اگر: پرسید جوان

خواهی  خارج مسیر از گاهآن بخوري، افزاست دانش و دلپذیر ،نما خوش از میوه درختی که کافیست :داد پاسخ او 
 .گشت

آنها روزهایی پرشور و تکرار  .پنج پرنده زیبا با بالهاي سفید و تنی سرخ از باالي سر آنها گذر کردند ،در همین اثنا 
کوهستان در حالی که به آنها خیره شده بود گفت عالمت خوبیست  پیرمرد. نشدنی را براي پیرمرد تداعی می کردند

  . و همه چیز مهیاست

سر به  جنگل این داخل از باریکیراه  .گشت وارد اسرارآمیز جنگله د و بنمو خداحافظیکوهستان  پیرمرد باجوان 
 میوه با بودند یدرختهای او، دور تا دور .براه افتاد مسیر این در و را برداشت شا کیسه.دنمو می عبورفلک کشیده 

شر شر آب در  صداي .بودند خواندن آواز به مشغولکه بسیار زیبا  یپرندگان متفاوت،خوش آب و رنگ و  یهای
 همه .کردند می عبور او کنار از حیوانات .نبود آدمیزاد و آدم از خبري اما رسید گوش می بهجنگل  آن جاي جاي
 آرام آرام اما بود ترسیده قدري در ابتدا، .اندازندبی نگاهی انوج به آنکه یب پرسه می زدند، جاآن در حیوانی گونه

 می که افتادکوهستان  پیرمرد سخنان بیادو  گشت قرص دلش .سرشان به کار خودشان گرم است ،همه که فهمید
  .خوش خط و خالگشت، ماري بود تنها حیوانی که فقط به او خیره می . نترس گفت
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 را کیسه اش و می نشست زمین بر گشت می خسته هرگاهو  خوب پیش می رفتدر آن جنگل بهر روي همه چیز 
 متوجه ،راهپیمایی روز چند از بعد. آورد می در بود گذاشته شبرای پیرمرد که خوراکی مقداري و دنمو می باز

 که بود گفته پیرمرد .داشت وجود غذا آن در ابد و انگار تا دشو نمیکم  چیز هیچ کیسه این داخل از که دگردی
  کیسه این که بود عجیب. گشت می تداعی برایش او هاي حرف. ببر لذت خود سفر از فقط و نباش چیز هیچ نگران
 .بود سبک هم بسیار

 هم یوقت .نگریست می را پرندگانو  حیوانات ،دنمو می استشمام گلها عطر از و زد می قدم جنگل در ترتیب دینب
 "اصال جنگل آن در .ردب می بهره خوابیدن براي بود شده آویزان درختان بین که خوابیجاي  از گشت می خسته

در ذهنش  که يچیز تنها .کرد نمی فکرت تر قبل اش و اتفاقات خانواده و گذشته به و تشگ نمی زمان گذر متوجه
  .بود کوهستان پیرمرددیدار با  می شد مرور

 .شنید گوشه اي از آدمیزادي را صداي ناگهان ،بود جنگلی جاده در رفتن راه مشغول زیبا که او غروبهاي از یکی در
آدمی را پیدا کرده تا با او گپ و گفتی داشته  ،باالخره .گشتخوشحال  .زند می حرف خود با که را دید مردي
 در را  ها هیزم ،اش چوبدستی با .داشت تن بهنیز  گرمی اسو لب بود نشسته آتش آن مرد دور.شد به او نزدیک. باشد

 به آن از شمشیري و برد دست خودکیسه  به فاصله بال آید می دور از که دید را انوج تا .کرد می جابجا آتش آن
 هیچمی گفت که  افتادکوهستان  پیرمرد حرف یاد به بالفاصله اما ،گرفت خود به تدافعی حالتنیز  جوان .آورد در

 .بود ترسو "و ظاهرا اندام الغر بسیار بسیار و سفیديبا ریشی  میانسال يمرد .آمد نخواهد پیش تو براي جانی اتفاقی
  .در گونه چپ او ماه گرفتگی بزرگی بچشم می خورد

  .ندارم محصولی دیگر .بدهم تو به را ممحصوالت باید هم هنوز .میخواهی چه من جان از -

  .بدهم تو به خودم غذاي ازمی خواهی  اگر. دارم غذا خود اندازه به و نیستم بیش چوپانی من -

جوان شروع به خوردن غذاهاي در کیسه . شکفت گلش از گل و کرد باز ابروانش از گره بالفاصله میانسال مرد 
   ؟کنی می کار چه اینجا در تو :کرد سوال او ازجوان . بود نخورده چیزي مدتهاستکرد، انگار 

  .مکرد می زندگی اینجا در و مکشاورز بود من :گفتمرد میانسال 



13 
 

   ؟است روزي چه امروز -

   ششم روز -

   شنبه سه یا دوشنبه یا است یکشنبه منظورم -

  .است ششم روز ،گفتم -

   .اینجا که پر از نعمت است ؟نحیف شده اي اینقدر چرا -  

  بینی؟ می کردن شکار براي چیزي اینجامگر : و گفت ی به جوان انداختنگاه تعجب با اندام الغر مرد

 آنها توانی می تو. دتدار وجود مختلف پرندگان و حیوانات ،تو دورتادور: و گفت گشت متعجب بسیار بسیار نجوا 
  .کنی شکار را

. ندک نمی تردد اینجا جانداري که هیچ است سرد هوا آنقدر و نیست بیش بیابانی اینجا .مگر تو دیوانه اي پسرك-  
 شکار چیزي توانم می چگونه .بگو ببینم نکند تو جنی یا پریزاد  ،"اصال. مشکوکیقدري تو هم  ،صبر کن ببینم

  کنم؟

   .که آنجا چیزهاي عجیبی خواهی دید افتاد پیرمرد هاي حرف یادب جوان

  ؟میدانی ؟است کرده کسی خلق چه تو را پرسید میانسالمرد  از

و  زیبا بسیار بود یباغ .کردند میگذران عمر  زندگی یباغ در او و مادرم،که  گفت می پدرم :داد جواب میانسال مرد
 اما .کردند می دیدار روز غ هربا آن در خود خالق با آنها. محصور کرده بودپر از فراوانی که چهار رودخانه آن را 

 دیداربه  زنی زیبا .آمد پیش من برايدیگر  اتفاقی هم آن از عدب. شدند اخراج هاآنبچگانه،  اشتباهی سبب به ناگهان
 اما کنیم تهیه غذا تا برایش خواست برادرم و من از روزي .راه می رفت و خورد می غذا و با ما آمد می برادرم و من
شده گرفتار شق او در دام عو خودخواه بودم و  حسود بسیارمن  .داشت دوست من غذاي از بیشتربرادرم را غذاي  او

فکر می کردم دیگر او را براي همیشه مال . رساندم قتل برادرم را بهمجنون وار به نام عشق لیلی قصه ها، پس  .بودم
وقتی او را می دیدم گویی در درونم . او نور و نمک زندگی من بود. نیامد دیگر به دیدارم زن،اما آن  .خود کرده ام
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صد . م و از گفتگو با او لحظه اي خسته و محزون نمی گشتماز دیدنش سیر نمی شد. دچشمه هاي آب فوران می نمو
 پیدا ییغذا بسختی .است سرد و یکتار من براي جا همه .کنم می زندگیتنها  اینجا در کنون تا روز آن ازافسوس، 

  .آمد پدیددر من  برادرم لقت از بعد مصورت در گرفتگی ماه این و کنم می

  ؟ترسیدي من از چرا :گفت او به انجو 

 می چیکار اینجا تو .از آن روز تا کنون از سایه خود نیز می ترسم. بگیرد را جانم تا آمده یشخص کردم کهفکر -  
  ؟کنی

  .دوزمنو تجریه بی کنم سفر دنیابه دور  تا ام آمده .نیستم بیش رهگذاري -  

  کنی؟ می فرار خود جان ترس از هم تو و اي کشته را کسی ،تو نیز همچون من نکند -  

 سبزه روي بر جوان. کردند پیدا خوابیدن  براي جایی دو هر و بود خوابیدن وقت .نه :گفت پاسخ اي خنده با جوان 
  .سر به بالین نهاد شسرد و تاریک بیابان در میانسال قاتل و رفت بخواببا عطر گلهاي بهاري  چمنزار هاي

**********************************************************************  

 پرندگانزیباي  چه چه باجوان،  ،مهتاب و ستارگان طوالنی سکوت از پس زمین، بیداري بهنگام بعد روز صبح
 سفر دیگر بار .افتاد راه به و برداشت را اش کیسه جوان .است گفته ترك را آنجا ،میانسالقاتل  که دیدبرخاست و 

 اي گوشه از داد می ادامه خود راه به و کرد می مرور خود ذهن در را دیشب اتفاقات که همینطور .کرد آغاز را خود
 صدا سمت به. بودند چیزي ساختن مشغول اي عده انگار. به گوشش رسید چکشو  کلنگ و بیل صداي جنگل از

 به اي لحظه چندنزدیک شد و  .هستند بلند بسیار بناي یک ساختن مشغول که دید را عده اي ردو از و کرد حرکت
 دهند می دیگریک دست به آجر و مالت وقتی و کنند می کار یکدیگر کنار در مغرورانه آنها دید .گشت خیره آنها

و بخاطر  ندکن می دنبال را مشترك هدف یک اما هستند قهر هم با همه انگار .کنند نمیکوچکترین توجهی هم  به
 منحصر چهره با آنها از یکی .کرد عرض ادب آنها به شد و ترنزدیک .آن هدف مشترك یکدیگر را تحمل می کنند

   .انداخت نگاهیاو  به مآبانه ادیبو  فرد به

  کنید؟ میکار  چه :پرسید او ازجوان 



15 
 

  .یمساز می برج .کوري مگر:  داد جواب بنا مرد

 می زندگی اینجا در نفر چند مگر ؟یدباال ببر خواهید می کجا به تا را بلنداست که این برج  این منظورم .نممیدا -
   کنند؟

 سر که  کنیم درست برجی خواهیم می اما .نیستیم زیادي عده :داد پاسخ قبل، از تر جدي بسیار اي قیافه با بار این بنا،
  .کشدب فلک به

   کردن سخت نیست؟ زندگی باال درآن .بلند بسازید قدر این دیخواه می چی براي-

  .شاید بتوانیم وارد روز هفتم شویم .برسیم هفتم آسمان به و برویم ابرها باالي به خواهیم می ما -

   ؟است روزي چه امروز مگر ؟چیست تانمنظور -

  .روز ششم -

  .بود شنیده میانسال مرد از ،قبل روز که بود جوابی نهما نای .شد گیج دوباره جوان

  ؟کجاست هفتم آسمان -

   .زمان به جلو نمی رود و یمه ادافتا گیر ششم روز در ما .رسیم می رستگاري به ما همه که است یجای 

  برسید؟ آنجا به میخواهید برج  این ساختن با شما-

  ؟ اي مرد جوان هست هم دیگري راه مگر ،آري -

  چرا اینجا کسی با اطرافیان خود حرف نمی زند؟ -

هر کسی به تنهایی قادر به رفع . چون اینجا همه فیلسوف و کار بلد هستند و به هیچ چیز و هیچ کس نیاز ندارند -
  .تمام نیازهایش است

  ید؟به آسمان هفتم برسید و می خواهید می سازبرج اگر به هیچ چیز و هیچ کس نیاز ندارید پس چرا  -
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 را او حرفهاي و است احمق بسیار ،بنا با خود می اندیشید که جوان. نداد ادامه جوان با کردن صحبت به دیگر بنا،
  . انداخت مین نگاهی حتی جوان آن به هم، دیگري کس هیچ. شود نمی متوجه

از  مهیبی بسیار صداي ناگهان ،شد می دور اآنج از وقتی. گفت ترك را آنجا و انداخت زیر به را خود سر جوان،
 تله و گرد و ریخته فرو کامل طور به ،عظمت با برج آن که دیدو  کرد نگاه را خود سر پشت ،جوان. شنیدپشت سر 

 می بزرگتر و بزرگتر لحظه هر ،خاکی تله آنو  گشت دور آنجا از سرعت به جوان. شود می بلند آن از خاك از اي
  .  شد

جوان هم  .را به دیدن رویایی زیبا دعوت می کرد و ساکنان عجیب و غریبش پر هیاهواز راه فرا رسید و جنگل  شب
 مشغول خود به شدت به را او ذهن ،برج پاي در بنا آن امروز حرفهاي .به امید این رویا آماده خواب رفتن می شد

   .رفت فرو عمیقی خواب به افکار همین با آرام آرام ولی ،بود کرده

********************************************************************  

 .دکردن می هجرت دور، سمت آن به باد، مسیر از که وقتی د؛کر می زمزمه انجو گوش در را ها چلچله آواز صبح،
 نشسته آنجا جوانینو همراه به او .دید خود سر باالي را سالخورده بسیار پیرمردي برخاست، خواباز جوان  که وقتی

 مردي .دمی نمو دعوت آرامش به را او ،پیرمرد آننگاه گرم  اما .را نگریست پیرمردجوان یکه خورد، لحظه اي  .بود
 اي چهره با موقر متین، بسیار پیرمردي رسید می نظر به .تن بر سفید و گشاد یدایر ،بلند هاي ریش با هسالخورد بود

   .است مهربان

  .بود سردي شب ؟کنی می چه اینجا :گفت رداپوشپیرمرد 

  .  مداحساس سرما نکرو  نگذشت بد من بر دیشب .هستم مسافر :داد پاسخ جوان

   .خواهم می یکمک تو از -

  ؟از دست او ساخته بود کمکی چه یعنی ،خورد یکه جوان

  .مرو باال خواهم می کوه بدان تا. هستم ماموریتی انجامدر حال  :داد پیرمرد رداپوش ادامه
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  ؟بکنم تو به توانم می کمکی چه من پس .هستند تهمراه و پسرت تاالغ -  

  .کنی همراهی مرا خواهم می تو از .ندارم را مأموریت آن انجام توان .نیست حمال من درد  -

.  کرد خواهد او به برآید دستش از که کمکی هر که گفت او به اما .شد نمی پیرمرد رداپوش حرفهاي متوجه جوان
 فرزند که است این من مأموریت :گفترداپوش  پیرمرد .افتادند راه بهو  نهاد شاالغ دوش بر را هفت هیزم پیرمرد

  .مباید فدا ساز را خود

   ي؟ساز فدا را او خواهی می هچ براي ؟آمده پیش اتفاق این چرا -

 ها مدت از بعد .داده خواهد شد من به فرزندي بزوديکه  به من وعده داد و آمد دیدارم به غریبه اي .بود نازا زنم-
اعتماد  آن غریبه هاي حرف به زندگیم تمام در من .شدم فرزند صاحب من .درآمد آب از درست هبیغر آن حرف

. اولین بار نداي قلبیم بمن القا کرد که دستورش را اطاعت کنم. بر من عملی شده استش، تمام وعده های. داشته ام
او محبوبم را که بسیار از  پسر او خاطر بهکه  خواسته را این من از نیز این بار .دکن می راهنمایی یدرستبار ب هر مرا او

که  از آنجایی .من بسیار دوستش دارم ،از طرفی .ستاو براي من فرزند وعده امی دانی،  "اصال .مفدا ساز خشنودم
  .مانجام می رساناوامرش را به  ه باور قلبی دارم،غریببه حرفهاي آن 

فدا  شراه در را خود فرزند حاضري که داري اعتماد آنقدر کسی به ؟چه یعنی .نمیشوم تو حرفهاي متوجه من -  
  .سازي

 می چون کنی سبک را من بار تا داده قرار من راه سر بر را تو او .است سخت بسیار من براي آزمایش این .آري -
  .گشت می گیجتر و گیج پیرمرد حرفهاي از جوان .است سبک بسیاراو  یوغ مدان

  را به این آزمایش سخت کشانده است؟  تو  که است نامهربانی آدم جور چه آن :پرسید جوان 

 کند می هدایت بدرستی مرا و خواهد نمی من از را اشتباهی چیزياو  که هستم مطمئن من .نیست آدمیان جنس از -  
    .کنم می اطاعتش چرا و چون بی من .است حیات و راستی ،راه اوزیرا، 

  ؟برویم کجا به باید -
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 هیزم و آتش! پدر: کردمی ، از پدر سوال مسیر طولتمام  در پسرك .ها دوردست در داد نشان را کوهی پیرمرد
  ؟کجاست قربانی پس .مداری

 .آغاز نمود رداپوش، کار خود را پیرمرد و رسیدند پیرمرد نظر مورد محل به باالخره آنها. پیرمرد اما پاسخی نمی داد 
 کشیدند آغوش در را یکدیگر دو آن .نجوایی کرد خود پسر گوش در آراماو،  .گذاشت هم روي بر را هیزم هفت

  . کردند گریستن به شروعو 

 و شود پیدا کسی شود می مگر .رسید می نظر به احمقانه بسیار او براي رداپوش پیرمردکار .دبو مبهوت و مات جوان
 هیزمها يبر رو را خود پسر  ،پدر و شد آماده جایگاه. سبک مغزي و خواهد می سنگی دل ؟دفدا ساز را خود فرزند

گویی نگران بود نکند . و دست و پاي او را همچون قربانی زبان بسته اي با طنابهایی محکم گرده می زد داد قرار
. کشید جا از را خود خنجرقربانی آماده شد و پیرمرد رداپوش،  .پسرك در حین این عمل دست و پایش را بگشاید

 دستان .زد می جوانه چشمانش گوشه از اشک آرام آرام  و بست فرو را شچشماننیز با هق هقی معصومانه،  پسرك
. ي پایین آوردنش را نداشتآن خنجر سنگین می نمود که یارا گویی آنقدر. لرزید میهمچون بید مجنون  پیرمرد

بر سینه  خواست می را خود خنجرپیرمرد رداپوش، با نعره اي دردناك،  و همین دم، نسیمی خنک وزیدن گرفتدر 
 دست از را طنابها و کرد گریستن به شروع رداپوش، پیرمرد. شنید اي گوشه از را قوچی صداي که دربپسرك فرو ب

که گویی بعد از سالها  بودند گرفته آغوش در  را یکدیگر چنان. ایستاد نمیباز  گریه هق هق ازاو،  .کرد باز پسرك
 دیدن .ه بوداشک سرازیر گشت چشمانش گوشه از هم او .دنمو بلندشان جوان، .جدایی همدیگر را پیدا کرده اند

   .بود نکرده تجربهآن را  زندگی در کنون تا که دید می رامرگ  مذبح از انسانی نجات صحنه

 من به هیچگاه ي که قلبمدید !جوان اي :گفت و دیکش جوان رخ به را خود تجربهو  انداخت جوان به نگاهی پیرمرد
 اینگونه و گشت ظاهر من بر سایه اي .دماینعمل می  دهدمی  من به کهای وعده هر به  داد و اربابم نمیگواهی  اشتباه
 با همراه اطاعت این و شوي می شمرده پارسا و عادل تو پس این از تو، چراي و چون بی اطاعت بواسطه" :گفت

 این بر روزي فرزندي از نسل تو. شوي وعده این شامل تا باشی صبور باید .بندم می تو با من که بود خواهد عهدي
  ".دنمو خواهد پادشاهی دنیا

  .بود کرده کسب مالقات این از شگرف يه اتجرب جوان
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   ؟است روزي چه امروز :کرد سوال رداپوش پیرمرد از

 بودندکه گفته او به ترقبل نفر دو .بود کرده گیج را او پیرمرد جواب. است هفتم روز لحظه این من براي :داد جواب
  .است هفتم روز  من براي ،لحظه این ه بود کهداد پاسخ پیرمرد و است ششم روز امروز

 یشها برنامه و ها طلبی جاه رویاها، آرزوها، دلبستگیها، ها، داشته تمام کردن قربانی با تنها گشت که متوجه جوان
رداپوش،  پیرمرد آن مانند یا بگذارد پایش زیر ،خاکستر مثل را ها دلبستگی این باید. باشد اقتدار با و قوي تواند می

   .باشد هوا به کردنش دود آماده و بگذارد شآت و هیزم روي بر را آنها

 و رفتند پایین به کوه آن از آنها. شود ملحق خود همسر به و بازگردند خود خانه به تا داشت عجله رداپوش پیرمرد
  .بازگشت جنگلی جاده به  دوباره و داد ادامه جنگل در خود براه هم انوج

**********************************************************************  

بر تنه درختان  و طنین ضربات دارکوبان پرندگان نغمه صداي با صبح و رساند  صبح به آتشی کنار در را شب  
درختانی که خود را از دارکوبان پنهان نمی کردند بلکه خود را سخاوتمندانه . برخاست خواب ازسخاوتمند جنگل، 

 .داشتاینقدر امید  هغریب آن به که بود رداپوش پیرمرد هاي حرف درگیر ذهنش، و فکر. بر آنها عرضه می داشتند
 بود گفته نجوا به او. افتاد می کوهستان پیرمرد حرفهاي بیاد طرفی از .ه بودکرد معنا برایش را ایمان ،رداپوش پیرمرد

 در را خود ناگهان. می گشتن ها ساعت گذران متوجه و بود ور غوطه افکار این در .دکن دنبال را ها نشانه که
 ور غوطه بیداري و خواب بین ظاهراً او .بود دهآرمی ها سبزه روي برپوستینی به تن داشت و  که یافت يمرد نزدیکی

 او مقابل به را خود لنگان لنگ و جست جایش از بالفاصله ،شنید راجوان  پاهاي صداي که هنگامی به زیرا ،بود
  .رساند

 چیز برکت بر عالوه ،بار این اما. رفتی و شکستی را رانم قبل دفعه .بگیریم کشتی دوباره اي آمده :گفت مرد چالق
  . شو آماده گرفتن کشتی براي پس، .خواهم می تو از نیز دیگري

 کشتیتا بحال  مزندگی من در :گفت ،مرد چالق هاي حرف شنیدن از بعد و دنمو می براندازش هوتبم و مات جوان
 دزدها و گرگها  مقابل در گوسفندان از حفاظت و آنها کردن جمع چرا، به گوسفندان بردن ،هنرم تنها .نگرفته ام
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مرد  .بلدم را آن که کاریست تنها این. داشتند عادت من ساز صداي بهنیز  آنها و منواخت می آنها براي من. است بوده
 کنار در باید تو ؟کنی می چه اینجا در پس: گفت جوان بهمرد چالق . دنمو آتش کردن برپا به شروع ،چالق

  .باشی خود گوسفندان

  . بگویی من به دانی می آن درباره هرچه خواهم می تو از. هستم حقیقت جستجوي در -

  .  گویمازب برایت سفر این از را خود تجربیات و کنم بازگو تو براي  را خود زندگی داستان توانم می فقط من -

  ؟ سفر کدام -

 در را برادرم پاشنه من .با من عجین گشته بود نیرنگ و حقه ،زندگیم ابتداي از .ستبیش نی کوتاه يسفرزندگی  -
. شدم گري حیله به متوسل که بود این. و زودتر به دنیا بیایم بگیرم پیشی او از خواستم می. گرفتم تولدهنگامه  همان

 دست به کلک و بازي حقه با خواستم می را چیز همهدیگر  .شدم نمی گر حیله شاید آمدم می دنیا به اول من اگر
 از و بود خوب خیلی من دستپخت ،میدانی آخر .گذاشتم کاله سرش که بود دوقلویم برادر طعمه من، اولین .آورم

 را خود ارث هم او اما بودم مقصر من. نبود قائلو براي ارث خود ارزشی  بودو البته شکمو  تنبل بسیار هم او سو آن
البته  .دهد می دست از رابا ارزشی  خواندگی چه دانست نمی او چون .فروختبه من  غذا کمی مقداريدر ازاي 

 .بیاورم دست به بزرگ ارثی او از و بدهم فریب هم را مپدر بتوانم من تا  کرد کمک من به راه این در هم مادرم
 رداي آن در تنها. کنم طلب پدر از را برکتم ،بتوانم تا کردم تن بر رابود که آن  اربابم عدالت رداي ،منارث 

 بعد .کردم دریافت جدیدي هویت من و دخور رقم من آینده که بود اینجا و بگیرم برکت توانستم می مانند، پوستین
  .دبراي من آماده کرده بو بزرگی هايدرس اربابم ولی گویم ترك را خود پدري کاشانه و خانه شدم مجبور آن از

 همسر به رسیدن براي. گرفت بازي به مرا ، زندگیسال سالهاي. بود تر باز حقه من از کهنهاد  راهم سر بر را مردي
 جاي آوري می بدست را چیزي گري حیله با وقتی حتیمتوجه شدم، . کردم سپري ه راسال هفت وعده دو ،دلخواهم

 متوجه آنکه از بعد .شد آماده غالمی و خدمت براي توان می که است صبر در فقط. دهیب پس درس باید دیگر
 نقطه همین در شب خانه به بازگشت راه در. بازگشتم خود پدري خانه به و گفتم ترك را او  شدم، آن مرد هاي بازي

 چون ،بود اي نشانه این .شکست را رانم و گرفت کشتی من با انسان نیمه غریب و عجیب موجوديکه  رفتم خواب به
 را خود ضعف روم، می راه هرگاه .شود می نمایانبهتر  من ضعف  در او قدرت که کند اثبات من به خواست می او



21 
 

 به پدرم که ارثی و داد برکت را فرزندانم و من آن از بعد البته .دگرد می نمایان من در او قدرت و  آورم می یاد به
  .کرد تایید را بود بخشیده من

 می را او وار دیوانه که را همسرم من خاطر بهمین. دهی می دست از دارد اهمیت برایت که را آنچه در این راه،
 آدم با قدیمی هویت آن و بشود دفن باید گذشته.بیابی برکت بعد شوي خالی اول باید. دادم دست از را پرستیدم
 جدا آدمی از جدید هویت دریافت بهنگام باید افین بند همچون انسانی هاي دلبستگی. شود سپرده خاك به قدیمی

 یاري  اربابم پادشاهی کردن پیدا در را دیگران تا نمود یاري مرا جدید، هویت شناخت و تحوالت و تغییر این. دگرد
  .نمایم

 که بود گفته مادرم به چون داشته برنامه من براي تولدم از قبل او. کرد مالقات من با هاي من فضع هنگامب اربابم
 یمکان تنها چون آیم، یبه اینجا مهر گاه خسته و رنجور می شوم، من و حال  کند می اطاعت را کوچکتر بزرگتر

 .زند می حرف من با میدرون نداي طریق از ، اومکان این در و نممالقات ک دوباره را او دارم امید من که است
 برایم را دیگري نام اربابم. شدم شمرده پارسا و عادل ،اربابم به ایمان با اما کردم می گري حیله درست است که

 دست واقعی ایمان به چگونه دانستم نمی که بود این من مشکل. بردم دست گري حیله از دیگر زمان آن از و برگزید
 آن سخنان به دادن گوش محو "عمیقا جوان .زدم می حقه به دست که بود این. کنم دریافت پدر از را برکت و یابم
 رفته فرو عمیقی خواب به موقع چه که نشد متوجه جوان و کرد پیدا ادامه چالق مرد آن حرفهاي. بود چالق مرد

  .است

*********************************************************************  

 او را بیدار ،جوان شامه نوازش با حال ،بود کرده پربا عطر بی نظیرش  را شب سراسر که مریم گل بويگاهان، صبح
 به معمول طبقاز سر گرفت،  را خود سفر .نبود آنجادر چالق  مرد  از اثري هیچ برخاست خواب ازوقتی  .دکر می

 بسیار زندگی کرد می تصور بود ندیده بهار بیست از بیشتر اش زندگی در که او. دنمو می فکرت گذشته مالقاتهاي
 متوجه که بود ور غوطه خود افکار در .است کوتاه بسیار زندگی گفت میچالق  مرد آن اما ،خواهد بود طوالنی

 که درختی از. است زده زل او به که دید می را ماري تنها نگریست، که اطراف به. است شده جدید فضایی وارد نشد
 این در بار چند را صحنه این. بود هگشت آویزان ،رسیدند می نظر به خوش نما، دلپذیر و دانش افزا بسیار هایش میوه
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 و فریبنده بسیار ظاهري مار. دکن می نگاه او به جنگل حیوانات این تمامی میان در مار فقط .بود کرده تجربه جنگل
. باشد داشته خود کنار در را او گوسفندانش بجاي است خوب چقدر که پروراند می سر در را فکر این. داشت زیبا
 خود روي صدا سمت به جوان. کرد کنجکاو را او زیادي عده شادي و هلهله صداي که بودغوطه ور  افکار این در
 در عقل بی و مست افراد مانند آنان.ندبود پایکوبی و شادي حال در یحیوان مجسمه پاي زیادي عده .برگرداند را

 او با داشت دست به بلند ییعصا  که پیرمردي. بودند شده خود بی خود از و کردند می سجده حیوان آن مقابل
   شوي؟ ملحق آنها به خواهی نمی :کرد گفتن سخن به شروع

 مقابل در چرا .است انسان دست ساخته مجسمه این .کند نمی تایید را کار این میدرون نداي .ام بیگانه کار این با من -
  ؟کنند می سجده آن

دادم و  نجات را آنها اربابم دستور به بار بارهاي .هستم سرگردان بیابان این در افراد این با که است سال چهل -
 بی من ارباب به آنها. کردم تهیه برایشان صخره از و آسمان از خواستند آب و نان چه هر .گاهی هم شفاعتشان کردم

 زندگی جزئیات تک تک به من ارباب .دارد فعال حضوري شان زندگی درارباب  اینکه علیرغم .کنند می اعتنایی
 از ایمانان بی این اما. است گفته سخن من با آنها رفاه براي و آنها مورد در بار ششصد و سیزده ووارد می شود  آنها
 ،دست به عصا پیرمرد .اند ساخته را مجسمهبار هم، این  این و می کنند غفلت حتی براي لحظه اي، من حضور عدم

و دستانش همچون آونگ درون یک ساعت می  بود شده سرخ "کامال صورتش. رسید می رنظ به خشمگین بسیار
  .اند شده تکه هزاران ها سنگ آن .کوبید زمین بر را آنها شدت با و داشت دست بر سنگ قطعه دو. لرزید

 میمیگساري  و پایکوبی خورند، می. کنند نمی توجه شان زندگی هاي نشانه به آنها: داد ادامه دسته ب عصا پیرمرد
 فقط. ندارند توجهی هیچ ،دارد قرار مقابلشان در که یمئعال به بروند؟ خواهند می سو، کدامین به آنها نمیدانم .کنند

و اربابم، سمبلی برایشان روي  کردم برپا درفشی آنها براي که بود دیروز همین. هستند پرستی بت و هرزگی فکر به
 این آنها اما. و جانشان را نجات دهد باشند امان در سمی مارهاي و وحشی حیوانات حمله از تاآن درفش قرار داد 

 . کردند فراموش هم را من ارباب کار

   کیست؟ اربابت-
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 از که است کسی همان او. بود کرده پر را آبها سطح او روح بار اولین براي و داشته وجود ازل از که است همان-
. کند می مکشوف ما بر گوناگون هاي شکل به را خود و ما را آفریده او داشته، برنامه تو و من آفرینش براي ازل روز

 و جالل هیبت دیدن به قادر من چشمان. داد نشان من به را خود صخره دو البالي از که بود پیش ساعت چند همین
 می. هستم خشمگین بسیار ایمانان بی این دست از .است رسیده پایان به من عمر ، حالجوان اي آري.نبودند او

 و است بوده تو براي من ارباب نقشه و طرح این شاید. بسپارم تو همچون چوپانی دست به را قوم این رهبري خواهم
 .خاص لحظه این در هم آن نیستی اینجا اتفاقی تو

 بین آیا .است چوپان جوان،این  که فهمیده کجا از. برد فرو بفکر سخت را جوان دست به عصا پیرمرد حرفهاي 
 دارد؟ وجود ارتباطی دسته ب عصا پیرمرد  و بوده دیده گذشته هاي شب در جنگل، آن در که افرادي

   .هستم چوپان من دانی می کجا از -

 که حال. بیفتد دیگر چوپانی دست به باید قوم رهبري گفته من به اربابم: داد جواب صفی اندر عاقل نگاهی با پیرمرد
  . چوپانی همان تو کردم حس دیدم، خود مقابل در اتفاقی را تو

  . شد جدا بسرعت بدست عصا پیرمرد  این را گفت و از آن. کنم قبول را بزرگ وظیفه این توانم نمی من-

  .   کرد اختیار خوابیدن براي را اي گوشه شب، رسیدن فرا بخاطر روي پیاده کمی از بعد و گرفت پیش در را خود راه
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  ل سوم فص

 منظره بر را محبت گلزار آویز دل عطر صبح، سیمو ن رسید راه از روشن، آرزوهاي و خیال از دشتی با سپید، صبح
 ،می پیمود راه که همانگونه. گرفت سر از دوباره را خود سفر و برخاست خواب ازجوان  .ه می ساختپراکند گیتی

 پیشنهاد، آن نکند. بسپارد او به خواست می ،دسته ب عصا پیرمرد که مأموریتی و دنمو می عمقت روزدی سخنان در
 زیادي عده که رسید شهري دروازه به افکار، این در ور غوطه. است نشده متوجه لحظه آن در او که بوده اي نشانه

 اي: کرد صدا را جوان بود آنها لشکر فرمانده "ظاهرا که مردي. بودند شهر به ورود آماده دست، به کرنا سرباز
. بیابی را شده نصب آن باالي بر قرمز روبان که اي خانه شهر، به ورود از پس که است این امروز تو ماموریت! سرباز

 نیمه لباسیو  فریبنده اي چهره و بلند زیبا، بسیار موهاي با زنی اینست اش نشانه که کند می زندگی خانه آن در زنی
 به سالم جان شهر این از باید او. خورشید سان به گرد صورتی و درشت چشمانی باریک، گردنی. دارد تن بر لخت

  . نداریم وقتی دیگر. است مهم وخاص  فرزندي حامل زیرا ،ببرد در

 همراه به جوان. بردند هجوم شهر داخل به همه و ریخت فرو سربازان کرناهايفریاد و  صداي با ،شهر هاي دیوار
 لشکر فرمانده که را زنی .کرد پیدا رامورد نظر  خانه، کوتاه مسافتی طی از پس و رخنه نمود شهر به داخل سربازان

  . زن فاحشه بسیار ترسیده بود. در آن خانه یافت را بود گفتهدر موردش سخن 

. پس برخیزید. است فرستاده مرا ،دهد نجاتت بود داده وعده تو به که لشکر فرمانده آن: گفت فاحشه زن بهجوان 
  . باید از اینجا خارج شویم

 خود کیسه از را بود داده او به کوهستان پیرمرد که شمشیري .ندافتاد راه به او با خود خانه اهالی همراه به بالفاصله زن
 بودند تن به تن جنگ و ستیز مشغول یکدیگر با کارزار طرف دو در سربازان و بود بلوا و آشوب از پر رشه. آورد در
 آن بود این بود که عجیب جوان براي که چیزي. دنمو هدایت شهر از بیرون به را زن این بسختیدر این بین،  جوان و

 را جوان ذهن لشکر، فرمانده حرفهاي. باشد توانست می چیزي چه حامل فاحشه، زن این .رسید نمی نظر به حامله زن
 فرمانده حرفهاي قلبش، نداي اما باشد، کار در اي حقه است ممکن که کرد می فکر خود با او. بود کرده مغشوش

  . کرد می تایید را لشکر
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 دانستم می ، دیدم را تو که اي لحظه همان از: گفتو گشتخرسند  فرمانده. رسیدند لشکر فرمانده حضور به آنها
 نیست معنی آن به این اما برسانی،  انجام به را بزرگ مأموریتی تا کردم انتخاب را تو. کنم اطمینان تو به توانم می که
 نبود متوجه جوان. کن آماده تزندگی دیگر هاي ماموریت براي را خود پس. توست زندگی ماموریت تنها این، که

   ؟است نگرفته اشتباهی کسی با را او آیا و شناخته را اوفرمانده لشکرها،  چگونه

. است هگفت ترك را کارزار محل زمانی چه که دنش متوجه ،دتفکر نمو لشکر فرمانده حرفهاي به اي لحظه چند وقتی
  .رفت فرو عمیقی خواب به  فضا این در

**********************************************************************  

 براه جنگل در دوباره و برداشت  را خود کیسه انگیز، از راه رسید و جوان همراه با ترنم هاي بهاري دل دیگري روز
جوان با خود می  .افتاد خال و خط خوش مار به شانچشم دوباره برد می لذت  راه کناره مناظر از که همانگونه. افتاد

 می دلبري او براي مهر ما طرف آن از ."ردمب می خود همراه را مار این اگر شد می خارق العاده چقدر" اندیشید
 و چپ دست در مشعلی که دید جنگ به آماده سرداري مقابل در را خود ،گاهبه نا که بود ها وسوسه این در .کرد

  !سردار: کرد صدا را او جوان .داشت راست دست شیپوري در

 .کشید گوسفند پوست بر را خود دستهمزمان که جوان را می نگریست،  و برخاست خود جاي از بالفاصله سردار
 پوست این ولی شده شبنم از پر جا همه که است چگونه ؟بینی می زمین روي بر را ها شبنم ،جوان :گفت سردار

. شد نمی سردار  حرفهاي متوجه ،جوان ؟باشد داشتهوجود  تواند می این از بهتر اي نشانه چه ؟است خشک گوسفند
 سر که گونه همان و داد تکان تصدیق نشانه به را خود سر جوان ؟نیستی تشنه .بیا چشمه لب بر من با :داد ادامه سردار

 کند خم پایین به و دهد تکان را سرش اینکه بدونو  آوردباال  آب مقداري دست با بود گرفته هچشم باالي را خود
  . نوشید آب قدري

 کار خیلی امروز ،جوان بنبج .نفر سیصد شدیم حاال .عالیست :و گفت شد شعف دچار منظره این دیدن از ،سردار
 شده طلسم او هاي حرف با گوییو  بپرسد سوالی که این بدون .گرفت دست بر را مشعل و کوزه ،جوان .داریم
 و شیپور مشعل ،کوزه با سربازانی ان،درخت پشت از آرام آرام رفتند می که گونه همان. افتاد براه سردار دنبال به است

 هزارو شصت و شش  صدشش مقابلشان .دنشستن کمینبه استراتژیک  یمکان در آنها .شدند می ملحق آنها به بدست
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همچون قلب قلبش ضربان ، بود گرفته فرا را جوان وجود سراپاي سرت .بودند زده اردو چادرهایشان در دشمن سرباز
قلب بر  سرباز سیصدخواهد با  که نمی ،این سردارمی گفت، با خود . بشدت تند و تند می زددونده جنگ ماراتن، 

 بودم ترسو تو مثل هم من" دنمو می زمزمه او گوش در ،سردار طرف آن از. تا دندان مسلح تاخت بزند اناین دشمن
 به کافیست. دنمو خواهد تمشایع جنگ این در مرا ،او که است داده وعده من به اربابم اما ،نداشتم نفس به اعتماد و

 وقت آن. به این سو و آن سو بچرخانیم و مشعلها را بنوازیم شیپور، بشکنیم را ها کوزه .برویم چادرهایشان میان
  "؟کند می رخنهچگونه  دشمن سربازان وجود در ترس که دید خواهی

 میان به آهسته. دستور اجراي نقشه اش را صادر کرد و بپا خاست بالفاصله که بود هنرساند تمامبه ا را اش جمله
چرخاندن  و شیپور نواختنشروع به  و را شکستند ها کوزه النفس، ضعیف سردار فرمان با و کردند حرکت چادرها

 دشمن سربازان. افتاد اتفاق یغریب مرج و هرجو  گرفت فرا را اردو سرتاسر مهیبی صداي .دندمشعلهاي آتش نمو
 دقیقه چند از بعد و گذاشتند فرار به پامی گریزند،  ي گرسنه و تا دندان مسلحهمچون رمه گوسفندانی که از گرگها

 حتی که غریب زبانی به  و دخانرچ آسمان بر سر ،النفس ضعیف سردار .خالی اردويآن  و ماندند سردار و یارانش
 .بود او گر نظاره آسمان در ،ها رلشک ارباب گویی. دنمو گفتن سخن به شروع ،فهمیدند نمی را زبان آن سربازانش

 بتوانم را جنگ اینکه  کردم نمی باور درصد یک حتی من :گفت و دنمو نجوا به رواو  ،شکرگذاري پایان از بعد
آنقدر  .باشم پیروزمندي لشکر چنین سردار که دیدم نمی بخود که بود ضعیف نفسم به اعتماد آنقدر. برسانم اینجا به

 من بر هر بار او ولی .در چرخشت می کوبیدم م، آنها راگندمهایبراي پنهان کردن ضعیف بودم که از ترس دشمن 
 از  را اش نقشه حتی که هکرد اثباتبارها  ما به او اما ،کردم نمی باور اول بار چند .فرستادمی  فرو را هایی نشانه

 او اراده ،اراده چون. دهد انجام تواند می هم طلب جاه و ، یکدندهمغرور ،خشمگین ،ترسو ،ضعیف هاي آدم طریق
  . کشیدم می سر را جام این و پذیرفتم می را اش اراده باید من تنهاو  بود

 سخنان اینشنیدن  از نباید که بود آموخته دیگر .دمی نمو گوش النفس ضعیف سردار هاي حرف به دقت با جوان
 کردن باور و اعتماد از ناشی که امیدي .بود کرده معنا برایش را امید سردار،. گیردپند  آنها از باید بلکه ،دنمای تعجب
 تکامل ،کوتاه کالم چند در ،النفس ضعیف سردار. باشد رویا یک اگر حتی ،آمد خواهد پیش حتماً که است اتفاقی

 این در. بود آمده وجود به ایمان و اعتماد واسطه به که تکاملی .بود کشیده تصویر بهبراي جوان  را انسانیش زندگی
  .است رفته خواب به کجا نفهمید که بود ور غوطه افکار
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**********************************************************************
 در زنان قدم. گرفت پیش در را خود راه جوان .رسید نمی گوش به دیگري صداي پرندگان نغمه از غیر و بود صبح

  زیبایی این به را طبیعت این کسی چه که بود سوال این محو او. خیره گشته بود اطرافش در طبیعت زیبایی به جنگل
 فردي به منحصر جواب ،سوال این براي هرکسی ؟است داده قرار هم کنار در العاده خارق ترتیب و نظم این با و

 قدرت ذهنی، تصویرسازي شاید یا و تکامل سیر تصادف، .ندبود نکرده قانع را جوان ،ها جواب آن اما داشت،
  ...و زمینی فرا موجودات

 مزرعه در دانه نپاشید مشغول کشتزار آن در اي عده. رسید کشتزاري مقابلبه  که بود هوا و حال این درغوطه ور  
بر  مناسب جاي در ها دانه آن تا کرد می را یاري آنها باد و دندمی پاشی زمین بر را ها دانه ،خاصی لذت با آنها .بودند

 زنی .رفت او نزد جوان .دفراخوان را اوبعد از دیدن جوان،  که بود ایستاده جوان زنی ،طرفتر آن کمی .ندزمین بنشین
 ،است کشتزار آن صاحب که رسید می نظر به داشت و  لب بر ملیحی لبخند او. زیباموقر و  ،پوش خوش بسیار بود
 مشغول دیگران با کشتزار این در داري دوست .کشتزارم این مالک همسر من :کرد معرفی اینگونه را خودش زن اما
 دنبال به .دارم بزرگتري هدف اما ،کنم کار اینجا در روز یک توانم می تنها من :داد پاسخ جوان ؟شوي کار به

  .گذاشتم و می خواهم خود را باز یابم پا سفر این به رویاهایم

تو نمی توانی خود . است اینجا بهترین جا براي این کار .بیابی را خود میتوانی هم کشتزار این در :داد پاسخ او به زن
  .طلبیباید او را بجویی و بتو تنها . را می یابدو بلکه اوست که ت را بیابی،

 :دادرا  جوان جواببود که زن  اینگونه و نکرد تایید را زن حرف نوعی به و انداخت باال به را خود هاي شانه جوان
 اتفاق اینکه تا، بود ام مراد وفق بر "ظاهرا چیز همه .کردم می زندگی دیگري شهر دربهمراه همسرم،  من ،روزگاري

بدست  وقت بدان تا آنچه هر و ام زندگی و خانه ،آن دنبال به .دادم دست از را همسرم من و بوقوع پیوستبدي 
 مانده باقی مبرایاز این دنیا  که چیزي تنها. داد نشان بمن را خود ناخوش روي ،روزگار. دادم دست ازنیز  بودم آورده

و  شهر آن گرفت تصمیم ،شوهرم مادر .بود داده دست از را شوهرش و پسر دو هم اوالبته . بود شوهرم مادر، بود
 من تا داد را اختیار این بمن او .گردد بازیعنی شهر نان،  بود اش خانوادگی زادگاه که شهري به و دنمای ترك رادیار 

. نگذارم تنها را او موقعیت این در و مبنمای خدمت را او بایدکه  گفت من به قلبم نداي اما،. گردم باز خود شهر به هم
 این در شدم حاضر من .داشت را خودش خاص هاي سختی، جدید شهر در کردن زندگی. آمدیم شهر این به او با
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 آنها هاي کیسه پختم، می غذا آنها براي .شوم کار به مشغول کوچکتر خادمی عنوانب ،خادمان دیگر کنار در مزرعه
 مالک. دادم می انجام شد می که کاري هر برایشان وسایل مورد نیازشان را تهیه می کردم و و کردم می جمع را

 زندگی حال. کنم خدمت اش خانهدر  تا برگزیدمرا  او. آمد خوشش منقلبی  صداقت از ،کشتزار این سخاوتمند
 سخی، مهربان، بسیار او زیرا ،بودم مسرور ،سخاوتمند مالک نزد در من و بود گشوده من روي بر جدید اي دریچه

 می خود سر بر را او رداي و خوابیدم می شپای پایین در شبها که مگشت او مجذوب آنقدر .بود رفتار خوش و عادل
  . برسد من به بزرگیش و سخاوت از شاید ،کشیدم

 به که اي لحظه از من. دریافتم را مگشت هدایت اینجا به قلبیم نداي توسط اینکه علت من و رسید فرا روزي باالخره
 یکصد و پنجاه و سه  و سخاوتمند مالک کنار در را نظیر بی هاي روز من .کردم حس را آرامش مرسید کشتزار
. نه ارباب باشیم یکدیگر خادمتا  کردیم می تالش همه. بودیم بزرگ خانواده یک مثل همه ما. کردم تجربه خادم او

از  من و داد ازدواج پیشنهاد من به سخاوتمند مالکدر این حال و هوا،  .نداشت معنایی آنجا درو بزرگی  یارباب
 انسان ترین خوشبخت راخود  حال و پذیرفتمدرخواست او را  بالفاصله من .خوشحالی در پوست خود نمی گنجیدم

 نسبت زندگیش  هاي درساعالم  از را وفادار زن مقصود و مرادفکر می کرد و تجوان با خود  .نمدا می زمین روي
 است این مقصودم: گفت زن وفادار. ه بودخواند را جوان ذهن ،وفادار زن گویی.فهمید نمی خود فعلی موقعیت به

 طریقت، آن در و بیابی را خود خواندگی کن سعی .هستی ماموریت عازم هم تو. کن گوش قلبت نداي به که
 باعث وکنی  خدمت ی،ده خرج به فروتنی. کنی خدمت را خود ارباب و بیابی را راستی و راه. برداري گام یدرستب

 گردیده تعیین ،قبلاز  هایی برنامه تو براي سفر این در. نکنی فکرو لذتهاي سفر ت خود بهفقط  شوي و دیگران رشد
 که هایی حرف تمام به دقت با پس نگرفته، قرار هست که جایی در اتفاقی و تصادفی ،دنیا این در چیز هیچ .است

بادي بر رخسار جوان وزید و . بدارو ذهن خود را به آنها معطوف  کن توجه بینی می که هایی نشانه تمام شنوي و می
 درد و گشت و گوشه اي را براي خواب اختیار نموجدا  جوان بعد از چند دقیقه از آنان .برد فرو فکر بهرا  جوان
  .فرو رفت عمیق خوابی به ادامه

********************************************************************** 
و می ا .بر او نهیب بیدار باش می زدو  دبکوب میخود بر صورت جوان  طالیــی انگشتان با خورشیــدشد و  صبـــح
 .برخاست خواب ازو قبراق  سرحالجوان  .شود آغاز تــو چشمان ي دریچه از زندگـــی بگذار !شو بیدارگفت، 
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 اطراف به یتوجه بار این و داشت می بر گام مسیر در .بود دیگري ماجراجویی انتظار در مضاعف اي انگیزه با حال
 آواز به مشغولو   نشسته میزي کنار در سر بر تاجی و فاخر بسیار یلباس با که رسید مردي مقابل ناگاه به .اشتدن

 می اشکمی آمد بر با سوزي که از قلبی اندوهگین  و زد می چنگ .دوش نمی متوجه جوان که زبانیست به خواندن
 داشت قراردیگري  صندلی او کنار در. گویی مجنون وار، لیلی قصه هایش را در آن جنگل طلب می کرد .ریخت

و بر  کنارش در تا دنمو دعوت او از و خوشآمدگفت را انوج خوان، نغمه پادشاه. که جایگاه لیلی قصه هایش بود
 که گناهی بابت ازو  گریم می که سالهاست ،بودم منتظرت: گفت ناخو نغمه اهپادش. بنشیند روي آن صتدلی

آخر می دانی، من از روزي که مادرم به من آبستن بود، . کنم می توبه، پشیمان هستم و به درگاه اربابم ،شدم مرتکب
زیرا تنها او امین و عادل  اعتراف کنم گناهانم به او مقابل در و بیایم اربابم از اي نشانه تا بودم منتظراما .  گناهکار بودم

   .است

 شکست سنگ پنج و فالخن یک با را آن غول. مدآور بدست را پادشاهیتا  کردم خدمت و غالمی اول پله پله ،نم
با هلهله و آن صندوق گرانبها را  .بود من پاداش اینها و کردم فتح اربابم حمایت با را زیادي سرزمینهاي. دادم

، بطوري که همسرم بابت آن رفتار بظاهر همچون کودکی در مقابلش رقصیدم و شادي کردم .گرداندمباز پایکوبی
 می قلبم نداياما . دچار یاس و نومیدي شدم .خوردم شکست بزرگ یآزمایش در نم اما. عجیب مواخذه ام کرد

 راگناهکارش  فرزند هیچگاه وا که بودم مطمئن. براي بخشش گناهان تو فرا خواهد رسید روزي باالخره گفت
 ،نیاوردم ابرو به خم شد برپا من علیه بر شورشی ،نیاوردم ابرو به خم شد کشته فرزندم. کرد نخواهد فراموش

 مرا بزرگ گناه آن سبب به تو ارباب آیا. دهم جالل را وا خواهم می تنها، نیاوردم ابرو به خمشد  نیست پادشاهیم
   ؟است بخشیده

 به را یهای نوشته او ش،سرود اتمام از بعد. کرد می خوانی آواز ،غیر زبانی به و کرد چنگ نواختن به شروع دوباره
 ،گویم  می شکر ،مکن می ستایش را او .مهست آمدنت منتظر که است روز یکصد و پنجاه گفت و داد نشان نجوا

تو می دانی . کنم می توبه درگاهش به و ، پرستشش می کنممی کنم اعتراف مگناهان به ،میزنم فریاد را اش پادشاهی
 .است قدرت و فکر جان، دل، تمامی با ارباب، به ورزیدن عشق براي کمک بهترین پرستشپرستش چیست؟ 
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 تو هاي نغمه به روز هر او :داد پاسخ او به جوان .آورد درد به  را خوان نغمه شاهدپا رنجور قلب آمد نمی دلش وانج
 اي کرده که گناهی از تو که داند می و گرید می تو هاي ناله با و آید می وجد به تو چنگ صداي با. دده می گوش
  .باش شاد پیوسته و شاد دگر پس. ندارد را خود فرزند ناراحتی دیدن طاقت ،پدري هر همچون او. عذابی در سخت

 پادشاه. بودگشته  متعجب شهای صحبت از هم خودش. گفت می سخن سرا نغمه پادشاه با خود قلبی نداي از جوان 
 و مینویسم پدرم براي گناهانم، بخشش میمنت به را سرود آخرین این :گفت و کرد باز را خود دفتر خوان، نغمه

                                  .کنم واگذار پسرم بهدیگر  را پادشاهیم آماده ام تا و هستم مزندگی در اتفاقی هر آماده دیگر
 ها ستاره ند،خروشان آبشارها و ندرقصان برگها ،اي ارباب پرستد می را تو طبیعتتمام : گفت خوان نغمه پادشاه

 یکی آنها با میخواهم من وهستند، خورشید نور تو را بر عالم می تاباند  تالطم پر، هااقیانوس امواج و می زنند چشمک
  .بزنم فریاد را تو، فقط نام شده

  نواخت دیگر چنگی پادشاه. بود گرفته قرار سرا نغمه پادشاه آن خودگذشتگی از و فروتنی تاثیر تحت بسیار جوان 
 عمیقی خواب به ،آرام آراماین را گفت و من دوباره مطابق دل او خواهم شد؟ یعنی : گفت و سرود دیگر آهنگی و

.  بود رفته خواب به دل در رضایتی و لب بر تبسمی با. است رفته خواب به که است سال صدها گویی .رفت فرو
  .رفت خواب به او کنار هم جوان

**********************************************************************  

 می آماده دیگري روز براي را جوان و میکرد نوازش را جوان چشمان خود تاب عالم نور با خورشیددیگر،  يروز
 ششصد و شصت و ششدر کنارش  که یافت دیگر پادشاهی مقابل در را خود که بود ش غوطه ورافکار در .کرد

 با و گشت مسرور بسیار افتاد جوان آن به چشمش وقتی .بود پرندگان با گفتن سخن وزنه طال قرار داشت و گرم
 .هستم تا با او سخن بگویم حکیم یانسان منتظر که است مدیدي هاي مدت :گفت جوان به خردمندانه نگاهی

 حکیمی و عادل آن. ام کاره بد و میگسار ،پرست خود ،پرست بت ،مغرور ،خودخواه افراد صحبت هم مدتهاست
ته شگ فسادو  تباهی غرق و ردیدگ تمام شدوران آورد، ارمغانبه  مردمرا براي  عدل و داد تا کرد می قضاوت که

 واقعی معشوقبا  را خود ارتباط او و  شدند وارد شزندگی بهدر پوست افراد نابخرد  خال و خط خوش مارهاي. است
او  تا راه استچشم  در  خود، معشوق رانتظدر ا روز هر و پشیمان استنادم و  اش کرده از حال اما .داد دست از خود
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 که پادشاهی. بود آمده بوجد ،خردمند پادشاهاز سخنان نادم گونه  جوان .دبخش سامان و سر را زندگیش و گردد باز
. است شده اعطا او به معشوق وسیله به حکمت و خرد این گفت می او .بود داده کف از را خردش خودش گفته به

 ،خود کردهاو از  .بود نگذاشته باقی وجودش در خرد براي جائی، فاسد، بت پرست و بدخواهي افرادمراوده با 
  : پرسیدپس . محک بزندکه در موردش ادعا می کرد، جوان تصمیم گرفت تا حکمت او را . است پشیمانسخت 

  چیست؟ حکمت-

 در ریشه که است خالقیتی و اجتماعی هايمهارت تیزهوشی، اخالقی، هايقضاوت عملی، تجربه از تلفیقیحکمت، 
  .آموخت را آن باید که ستارباب ا جانب از اي هدیه ،حکمت .دارد ارباب و آفریننده از ترس و انضباط

 طال از آن محصول و است سودآورتر ،نقره تجارت از آنتجارت  زیرا .بیابد را حکمت که کسی حال به خوشا
 همۀ و دلپذیر است راههایی راههایش،. حشمت و دولت چپش دست بر و است دراز عمر راستش دست بر .نیکوتر

  . برکت گیرند، چنگش به که را آنان و است حیات درخت آرند، دستش به که را آنان .سالمتی طریقهایش،

 و بود ارباب کنار در معماري همچون آنگاه. جهان آغاز از پیش، بخشید تولد خویش راه آغاز در راحکمت  ارباب
 یافته را حیات یابد، رااو   که هر ؛ده فرا گوش من به ،جوان اي حال، پس ؛کرد می پایکوبی حضورش در همیشه

 او از که هر و است رسانده زیان خود جان بر د،درمان یافتنش از که هر اما. شود می حالش شامل ارباب لطف و است
  !است داشته دوست را مرگ کند، نفرت

 نابخردان که گفتی کیستند؟-

 اقتداري مرجع خود از غیر و است خویش هاي خواسته ارضاي پی در و زید می خودخواهانه که است کسی نابخرد-
 .یافت نخواهی لبانش بر را معرفت زیرا مشو نادان همنشینپس  .شناسد نمی رفتارهایش براي

  ؟را کسب کرد موفقیتچگونه می توان 

 پیشگاه در که اربابی به نسبت احترام با آمیخته ترسی از برخورداري. است ارباب با صحیح رابطۀ موفقیت کلید شاه-
  . مسئولیم کالممان و انگیزه عمل، فکر، هر براي او
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  چرا براي موفقیت باید تادیب گردیم؟

 تأدیب دارد، می دوست که را یآنان ارباب، زیرا مجو، بیزاري او توبیخ از و مشمار، خوار را اربابت تأدیب ،جوان
 . ، براي کاملیتش تادیبش می نمایداوست خشنودي مایۀ که را خویش فرزند پدري است که بسان .کند می

  از چه چیزهایی بیزار است؟ارباب تو 

 که پاهایی کشد، می شریرانه هاي نقشه که دلی ریزد، می را گناه بی خون که دستانی دروغگو، زبان متکبر، چشمان
  .پاشد می برادران میان نفاق تخم که آن و بافد می دروغها که دروغینی شاهد  است، تیزرو بدي براي

  چه نقشه هایی انجام شدنی است؟

 . شد خواهند انجام باشد، ارباب خواست با مطابق که هایی نقشه اما پروراند، می سر در زیادي هاي نقشه انسان

 را او کند خداحافظی جوان با اینکه بدون پادشاه خردمند،. بود زده زل آنها به درخت روي از خال و خط خوش مار
   .کرد حرکت خال و خط خوش مار آن سمت به و گفت ترك

  :و زیر لب این کلمات را زمزمه می کرد رفت می پادشاه 

 .بیا من سوى به و! من زیباى اى! من نازنین اى برخیز

   !نشینى  می بلند هاي جاي در که من کبوتر اى دارى، النه ها  صخره  شکاف در که من  کبوتر اى برخیز

 کنى شکفته خویش آواز  شنیدن از و کنى شادمان خود روى دیدار از مرا که یاب

 است ربا هوش تو صداى که

 است ربا هوش تو روى و

  .ربایى هوش از مقامى  برترین در
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 خردمند پادشاه. زد لبخندي و گشت خوشحالمار . چید ه ايومی خوش نماو  دلپذیر افزا، دانش درخت آناز سپس 
 .دنمو مخفی درختان البالي را خود و بر زمین کوبید محکمبا ناراحتی،  راو بقیه آن  را خورد میوه آنقسمتی از 

  .بود پشیمان و نادم میوه آن خوردن ازپنداري 

 از اثري ، اما،رفت می مسیر آن در و گذشت مار کنار از .افتاد راه به بدنبال او و برداشت رااش  کیسه هم جوان
او  شاید. پیدا نکرد او از يرد هیچ دیگر چونه است، گشت شرمسار بسیار ،خود کرده از او انگار .نبود خردمند پادشاه
یا از کس دیگري سخن می  بود زیبا و خال و خط خوش مار همان ش،معشوق آیا. است بسته آنجا از سفر رخت
  .رفت فرو عمیقی خواب بهکه  بود افکار این در جوان .گفت

********************************************************************** 

 آغازو زندگی یک آغاز روز هر، جدید زندگی یک، دوباره تولد یک، تازه صبح یک، رسید راه از دیگري روز
 بر گام مسیر در .داد ادامه خود سفر به  و برخاست خواب از جوان،. بود انوجبراي هیجان  یک شروعو  تغییر یک
 و است برده آسمان بر دست که دید را مردي ،مسافتی طی از بعد .کرد می دنبال را تازه ماجرایی و داشت می

 پرسید او از گویانآمد خوش ،دعاگو مرد ،رساند او مقابل به را خود جوان. بود غیر زبانی به کردن صحبت مشغول
 ییغذا دعاگو مرد با داد ترجیح اما داشت غذا مقداري خود کیسه در چند هرجوان،  نیست؟ گرسنه یا تشنه او آیا

 منطقه اینکه در  است اي چشمه تنهااینجا،  :گفت و کرد راهنمایی اي چشمه کنار به را ، جواندعاگو مرد .بخورد
سفره اش . شد آورده دعاگو مرد براي پرندگان توسط غذا و نان مقداري دقیقه چند از بعد و است خشک نشده

 ببارد باران  تا کنم میدعا  او درگاه به روز هر من: گفت بپرسد سوال او از جوان که این بدون دعاگو مرد. کامل شد
 من .ستده اااتفاق افت مردم از برخی و پادشاه رمانیفنا  سبب به ،خشکسالی این .رودب در به خشکسالی از اینجا و

  . بیا من با پس .نماید کمک مأموریتم در مرا تا بودم دستیاري منتظر

 انباشته هم رويهایی  هیزم ،جادوگر اي عده .رسیدند یهکو بر ،مسافتی طی از پس. افتاد راه به او دنبال به جوان
 را ها هیزم: گفت جوان به گو دعا مرد .بودند خود بت ستایش و وبیپایک مشغول کنان موعظه ،آن کنار در و بودند

 به شروع ،غیر زبانی بهو  برد آسمان به دست سپس .بگذار را قطعات، این ها آن روي بر و کن انباشته هم روي بر
 دقیقه چند از بعد و کردرا  کارجوان این  .بریزد هاآن روي بر هم آب مقداري تا خواست جوان از .کرد گفتن سخن
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 به شروع بودند ایستاده ،کوه دست پایین در که مردمی. کشید آتش به را هیزمها آن و آمد فرو آتشی آسمان از
 دقیقه چند از بعد .کرد ستایش و حمد را خود ارباب و برد آسمان به دست باز دعاگو مرد .کردند شادي و هلهله
 زیر و کوه پایین به را خود سرعت به جوان .شد بیشتر مردم شادي و هلهله و نوردید در را جا همه شدیدي باران

 کوه پایین به دعاگو مرد و رسید پایان به هاانتظار. داشت نمی بر ثنا و دعا از دست ،دعاگو مرداما  ،رساند درختی
 شود او هاي صحبت متوجه قدري ،جوان بطوریکه لب زیر او .نماید دنبال را او تا کرد دعوت جوان از و شد سرازیر

 زدند می گپ هم با که همانگونه .دينمو آشکار همگان بر  را قدرتت و کردي روسفید مرا هم بار این:  گفت می
آتشین،  ارابه سمت به  دعاگو مرد. کرد حرکت آنها سمت به آتشین اي ارابه و گشت باز اي دروازه آسمان از ناگاه
  . دنمو می تعقیب را او اراده بی ،جوان و برداشت گام

 براي .برگزینم  قوماین  هدایت براي ،آسمانها پادشاهی نمایندگی به ،خود از بعد را تو خواهم می :گفت دعاگو مرد
 جادوگر مقابل در آیا داد نمی تشخیص درست جوان ؟بکشی سر را جام این حاضري اي؟ آماده فداکاري این

 خطور ذهنش به دیگري فکر. یا غیر داشت طبیعه ماوراء قدرتی ،شخص آن که این یا بیند می رویا یا است ایستاده
  . کرد نمی

 مرد. دارم سر رد بزرگتر هدفی .بمانم  اینجا نمیتوانم و دارم پیش در درازو  طول سفري من: داد پاسخ جوان مرد
 هدایت را آنها کسی اینکه بدون ،زدنی مثالزیبا و  یالهایی با آتشین اسب چهار و شد آتشین ارابه بر سوار دعاگو

 ناپدید ابرها پشت در آنها. گرفت فرا را آنها اطراف مهیبی بادو گرد ندگشن رهسپار آسمانی دروازه بسمت، کند
  . رفت بخواب همانجا نیز جوان. شدند

******************************************************************** 

 ،خود نهایی هدف جستجوي در و برخاست خواب از ، جوانو آغاز روزي جدید خورشید طلوع با ،بعد روز صبح
 .دنمو جلب خود به را او توجه ،پیرمردي ناله صداي که داشت برمی گام ،جنگل در .کرد برداشتن گام به شروع

 برایم رمقی. شده ام پشیمان نیز خود آمدن دنیا به از حتی دیگر :گفت می خود با رنجور پیرمرد .گشت او نزدیک
 حتی ؟کنم تحمل را ها مصیبت این باید کی به تا. ندارم را رنج و درد همه این تحمل و تاب. است نمانده باقی

 آن مانند هم تو نکند:  گفت او به رنجور پیرمرد رسید او سر باالي به جوان وقتی .کند می مسخره مرا همسرم
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 غر مشغول او .داد خواهد نجات مرا دوباره او دارم باور من .ام آماده !بگو اي؟ آمده زدن زبان زخم براي ،دوستانم
   .شد پیدا دیگر میانسال مرد دو کله و سر که بود جوان پسر به زدن

 را تو او که اي شده مرتکب بزرگی گناه چه تو. کن توبه نتگناها از است بس دیگر :گفتند رنجور پیرمرد به آنها
 بی آنها حرفهاي به رنجور پیرمرد. کنی اعتراف ما نزد تا آییم می تو دیدار به روز هر ما ؟دنمای می مجازات اینگونه

بودند  رنجور پیرمرد  با بحث و جر مشغول آنها .دارم اعتماد او به چون ،کنم می صبر :داد پاسخ یک فقط. بود توجه
 باید اکنون هم و است شنیده را تو هاي ناله اوپیرمرد، : دا شد و گفتسر و کله مرد میانسال سومی پیکه ناگاه 

 میانسالمرد  دو آن. گشت خواهی رها و آزاد رنج و درد از قبل مثل دوباره و ببندي درخت آن به او براي را یحیوان
پیرمرد همان کاري را کرد که به او گفته  .جوان همینطور و کردند می گوش سوم میانسال مرد حرفهاي به تعجب با

 چروك و چین و گردید راست قامتش. یافت خود در یعجیب نیروي فاصلهبال ،پوش ژنده رنجور پیرمرد. شده بود
 .کرد خود با گفتن سخن به شروع دل در و کشید صورتش بر دست. شکفت گلش از گل. شد باز هم از صورتش

 و انداختند زیر به را خود سر گونه نادم اي چهره با میانسال مرد سه آن و گفت ترك را محل نآ ،رنجور پیرمرد
 گرفته مالقات این از را خود درس، جوان. نداشت تمامی آنها بحث و جر. کردند یکدیگر بردن سوال زیر به شروع

  .دماین پیدا خوابیدن برايرا  اي گوشه تا افتاد براه پس. نداشتوجود  گرفتن یاد براي چیزي دیگر و بود

*********************************************************************  

 .آورد در غذا مقداري خود کیسه از و برخاست خواب ازنوازش نسیمی خنک بر گونه هایش  با ،بعد روز صبح
 او که ردایی فاخر بر تن داشت، دوش بر خورجینی و سفید و بلند هاي ریش با پیرمرديکه  بود خوردن غذا مشغول

، کنی یادداشت من براي را چیزهایی است الزم :گفت پیرمرد .روي خود را چرخانید صدا طرف به جوان .زد صدا را
 و آورد در خورجین از را خود قلم و دفتر. ی مهم را ثبت کنمهای پیشگویی باید من .ندارم نوشتن توان دیگر چون

و  برداشت قلم گشود و را دفتر جوان .نداشت پیشگو پیرمرد کالم پذیرش از غیر راهی جوان. گذاشت جوان مقایل
  :نوشت می اینگونه جوان و خواند می پیرمرد .کرد نوشتن به شروع

 را قوم این دل”  .نکنید درك اما ببینید، همچنان نفهمید؛ اما بشنوید، همچنان«“: بگو قوم این به و برو«: فرموداربابم 
 بشنوند، خود گوشهاي با و ببینند، خود چشمان با مبادا ببند؛ را چشمانشان و کن، سنگین را گوشهایشان ساز، سخت
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 آنگاه تا«: آمد پاسخ »ی؟ک به تا ،اي ارباب«: پرسیدم آنگاه» .یابند شفا کرده، بازگشت و بفهمند، خویش دلهاي با و
 .  گردد ویران و خراب زمین، و آدمی بدون ها خانه و شوند؛ تهی سکَنه از گشته، ویران شهرها که

ارباب  .ارزشی ندارد طالو  نقرهبرایش  کهانگیخت  خواهد بر آنان اي نجاتبر رامسح شده پادشاهی  مارباب بزودي
 ،می کند سلب آنان از را ایستادگی توان وا ،درآیند زانوبه  برابرش در  قومها تا خواهد گرفت را راست او  دست من

 ه خواهد شد وبخشید وا به تاریکی در نهان گنجهاي.نشوند بسته دیگر ها دروازه و گشوده شود برابرش در درها تا
ها شهر او. است   برانگیخته عدالت اجراي براي را پادشاه اربابم، .بود خواهد وا آن از مخفی جایهاي در پنهان خزائن

چون ارباب به عدل و دادي بی  »پاداش؛ یا دستمزد براي نه اما ساخت، خواهد آزاد را اسیران و کرد خواهد بنا را
 . نهایت عطا کرده است

 داشتند، برمی گام تاریکی در که میپس، آن قو .دیزامی  پسري ،شودمی  آبستن اي باکره این پایان کار نیست زیرا،
  .بود خواهد او دوش برآسمانی  سلطنتبار  شد؛ بخشیدهآنها  به پسري و زاده ، زیرا که براي آناندیدند عظیم نوري

 برافراشته اي هدر ره کنید؛ هموار صحرا در او براي طریقی و سازید مهیا بیابان در را ارباب راه«: کند می ندا صدایی
 آشکار او جالل آنگاه. گردد هموار ها ناهمواري و صاف، ناصاف، زمین. گردد پست و تپه اي کوه هر و شود

 را آنها آورد؛ خواهد گرد بازوانش میان را ها بره و چرانید، خواهد را خود گوسفندان شبان، همچون او .شد خواهد
 خشنود او از جانم که من برگزیدة و کنم، می حمایت او از که من خادم است این .کرد خواهد حمل خود آغوش در

 . ساخت خواهد جاري قومها حق در را عدالت او و نهم، می او بر را خود روح من. است

 او .رمی گردانندبروي  او از همه. رنجدیده و دردآشنا يمرد آدمیان خواهد شد نزد مردود و خوار، "او ظاهرا
 به و ودشمی  سوراخ بدنش ما نافرمانیهاي سبب بهاو . ندکمی  حمل را ما دردهاي و دریگمی  خود بر را ما رنجهاي

 .یابیم می شفا ما او زخمهاي به و د،می آی او بر دمی بخش سالمتی را ما که تأدیبی ؛گرددمی  هل ما تقصیرهاي جهت
 او بر را ما جمیع تقصیر ارباب اما بود، رفته خود راه به ما از یک هر و بودیم، شده گمراه گوسفندان، چون ما همۀ
 نزد که گوسفندي چون و برند، می ذبح براي که اي بره همچون نگشود؛ دهان اما دید، ستم و آزار.  نهاد
 مبتال دردها به کرده، له را او که بود این ارباب، خواست اما. نگشود دهان همچنان است، آرام و ساکت اش برنده پشم
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 به ارباب ارادة و شد، خواهد دراز عمرش و دید خواهد را خود نسل ساخت، گناه قربانی را خود جان چون. سازد
 . رسید خواهد انجام به وي دست

 در تا خواست جواناز  و سپرد جوان به را دفتر آن و کرد تشکر جوان از و ایستاد باز گفتن سخن از پیشگو پیرمرد  
   .بکوشد آن نگهداري

 کالم این آینده در زیادي عده چون. کند می تایید را یاتفاقات ،آینده در که ستسندی دفتر این :گفت پیشگو پیرمرد
 نیز جوان و شد دور آنجا از پیشگو پیرمرد. اتفاقات آن بر است تاییدي تو دستان در سند این اما کرد خواهند نفی را
به مطالعه . آن دفتر نیستبه دفتر که نگاه می کرد متوجه شد که تنها کالمی که او نگاشته در  .داد ادامه خود راه به

همانگونه که مشغول به . ته هاي آن براي او آشنا بودنوش.  که قبلتر نوشته شده بوداز آن پرداخت  قسمتهاي دیگري
 .رفتخواب  بر روي آن نوشته سر گذاشت و به آرام خواندن بود،

********************************************************************* 

 .دید پادشاهیبا شکوه قصر  مقابل در آرام آرام را خود مسافتی طی از بعد .داد ادامه خود براه و برخاست زود صبح 
 قصر سرايسر سمت به را او. رفت باال به آرام کوتاه هایی پله از و کردند تعظیم انوج مقابل درپادشاه،  سربازان
  .کردند هدایت

 کله شکل بههاي آنها  ستون سر و نمود می عظمت با بسیار را آن که بود شده تشکیل یسنگ یهای ستوناین قصر، از 
 بچشم آبی نیلوفر گل و بالدار شیري ،سربازان ویژه گارد پادشاه هاي نقش آن داخلی دیوارهاي روي بر. ندبود گاو
 .بود کرده مزین زیبایی به را قصر بودند اصلی سرسراي دورتادور زیبا باغی بشکل که بزرگ حیاط شش .خورد می

 و داشت تفاوت دیگر ستون پایه با زینت و شکل حیث ازآن  پایه هر وبود  ستونی شش ردیف دو شامل ، قصر ایوان
 به نیزه سرباز دوو  داشت قرار ییزیبا و بزرگ ،بلند گاهانتهاي سرسرا، در. بود شده  ساخته وارونه گلدان شکل به

 پشت بر پادشاه ،کردندرا به داخل هدایت  جوانسربازان محافظ درگاه ورودي، . کردند می حفاظت آن از دست
   .آمد او استقبال به و برخاست خود جاي از او دیدن با و بود ي بر روي لوح سنگیطومار نوشتن مشغول میزي
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 مرا اربابم .نیست برده من براي ملتی هیچ. است کرده پر را دنیا تمام من انصاف و عدل .جوان آمدي خوش -
 اربابم. گشود خواهد رویم به را شهرها هاي دروازه او. آورم زیر به تختهایشان از راظالم  پادشاهان تا است گماشته

 دروازه من کرد، خواهم سطح هم را ها تپه و ها کوه و ساخت، خواهم هموار را تو راه خودم، من: است گفته من به
 جایهاي در شده مخفی هاي گنجینه و خزائن من. دنمو خواهم ردخ را آهنی کلونهاي و ریزم، می فرو را آنها برنزي

 کردم انتخاب را تو من. هستم تو ارباب من که دانست خواهی تو آنگاه داد، خواهمنشان  تو به را مخفی و تاریک
 مرا هنوز تو هرچند دادم، تو به را افتخار این من. کنی کمک برگزیدم، من که را اقوامی من، فرزندان به تا

 را تاریکی هم و نور هم من. شناسی نمی مرا هنوز هرچند داد، خواهم تو به را الزم قدرت  ،تو ارباب ،من. شناسی نمی
 آن از عدالت و آزادي هاي شکوفه و پذیرد می را آن زمین. کنم می نازل باران مانند آسمان از را پیروزي من. آفریدم

   .روید می

 دستور و رهانیدم خونخوار پادشاهی دست از را تو قوم من. بود برگزیده تو قوم نجات براي مرا اربابمآري جوان، 
 آنها به ،شده برده تاراج به آنها از آنچه هر تا دادم دستور. بازگرداندم شان،خود دیرین ملک بهرا  آنها تا دادم

حال نیز در حال نگاشتن منشوري براي تمامی بشر هستم که مطمئنم روزي براي همگان مفید خواهد . شود برگردانده
 بسیار جوانی تو ام شنیده. برگزینم آن شهر مقدس معبد بازسازي براي را تو خواهم می. دارم ماموریتی تو براي. بود

 قلبم نداي. نکردم پیدا آن بازسازي براي را کسی تو از بهتر .يردا يبسیار حکمتو  کیاست .هستی باهوش و الیق
این حکم  ،هر جا کسی با تو به مخالفت پرداخت. ماموریت توست ،این دستخط .آیی می بر آن پس از تو گوید می

  .را بدو نشان بده

 انوج. با اوامر آن پادشاه را نداشت مخالفت یاراي ان،وج که بود گرفته را جوان چنان دادگر، پادشاه آن هیبت
 سیر دادگر پادشاه با مصاحبت از. شود جنگل رهسپار هیئتی با را صبح و دماین سپري آنجا در را شب که پذیرفت

 آن در. باشد فروتن اینقدر ،حشم و خدم همه این با جهانگیر پادشاهی نمود که می غریب بسیار برایش. گشت نمی
 بر و کند می رسیدگی "شخصا ،مردمش از برخی داد به پادشاه که دید بود دادگر پادشاه کنار در که ساعتی چند

 یدهبرگز را خود و بود قائل  جوان قوم  براي خاصی احترام دادگر پادشاه. دنمو می تاکید مردم عامه حقوق رعایت
 گفت می شسخنان در او. بود شده داده دادگر پادشاه به او توسط حشمت و قدرت این تمام که دانست می اربابی
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و این را توکل نام  داد خواهد دست از را چیزش همه او بردارد او هاي شانه روي از دست ارباب آن اي لحظه اگر
  .می نهاد که در هر کاري اراده اربابش را می طلبد

********************************************************************  

 به ،جوان .افتادند راه بهحامل طال، جواهرات و آذوقه  نفري هزار پنجاه کاروان همراه به ،جوان و رسید فرا صبح
چهار ارابه حرکت می  ،جوان بدنبال  .ؤلیت این کاروان عظیم را بعهده داشتمسو ،دادگر پادشاه از نمایندگی

 و سپید رنگ به اسبهایی سوم ارابۀ سیاه، رنگ به اسبهایی دوم ارابۀ سرخ، رنگ به داشت اسبهایی ،اول ارابۀ. کردند
 بازسازي براي کدام هر کهسوار بودند  قوم رهبران از نفر یک ،آنها از کدام هر بر  .قابل رنگ به اسبهایی چهارم ارابۀ

دیگري مردي رویاپرداز و ، دیگر سرساقی دربار پادشاه، سخنور مردي یکی .بودند شده انتخاب شهر از قسمتی
   .آخري مردي واعظ

 چراغهایی و ،بود آن بر چراغ هفت و سرش بر روغندانی کهبود   طال از یکپارچه چراغدانی ،آنها از یکی در دست
 دیگري و روغندان راست جانب به یکی ،بود زیتون درخت دو آن، کنار در وداشت  لوله هفت بود، آن سر بر که
 .را ساخته بود و در دست داشتچراغدان آن  ارباب خود در رویایش، به دستور ،مرد رویاپرداز .آن چپ جانب به

 رسید می نظر به شهري. رسیدند اي ویرانه مقابل به بزرگ کوه دو بین از اینکه تا بودند راه در روز شبانه چند ،آنها
 گفته به شهر آن .بود شده تبدیلکور  انبوف براي ویرانه و خاك از تلی به حال، ، اماو شکوهمند عظمت با بسیار
 را خود دست اربابشان .نده بودگرفت نادیده را خود ارباب کارهاي که ملتی اطاعتی نا ي یود ازنمادفرزانه  رهبر چهار

 ساحلی به زندگیشان در که بار هر آنها اما، ه بوددنمو یاري سخت روزهاي در را آنهاو  کرده دراز آنها سمت به
  . کردند می فراموش را گذشته رسیدند می آرام

  نقره و طال آنها به کافی اندازه به ،دادگر پادشاه .ندزادگاه خود گشن واردبعد از سالها دربدري  آوارگان ،روي بهر
 می سرکشیکار آنها  برطبق دستور پادشاه دادگر،  ،جوانو  ندگشت مشغول شهر در کاري به کدام هر .بود کرده اهدا
ساخت  به کمک ،معبد دیوار ساخت به و بودند گسیل شده شهر از اي گوشه به کدام هر ،فرزانه رهبر چهارآن  .کرد
بطور کامل تحت  راکه امور  بود سپرده او به دادگر پادشاه .بودند مشغول و ساخت کاشانه مردم معبد زیباسازي ،شهر

   .داشته باشد هرانظ
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 با خود شخصی هاي خانه ساخت براي و کشیده جمعی کار از دست  مردم  از برخی ،روز چند از بعد اینکه تا
خود  گذشته و هدنمو رها را خود ارباب یاري دست دیگر بار ،قوم این ،"اظاهر .ندگشت کار به دست بیشتري سرعت

  . هستند عجیبی قوم عجب .نده بودسپرد فراموشیورطه  بههمچون مبتالیان به آلزایمر،  را

 شکایت ،فرزانه رهبر چهار آن .داشتند می زاب کار از یا کرده تحریک را آنها نیز همسایگان از اي عده ،میان این در
فرزانه  ررهب چهار دستان به را بود داده وبد پادشاه که را حکمی ،جوان .آوردند دادگر پادشاه نماینده نزد به را خود
 .دندنمو می اطاعت در نام ارباب آن از باید و ببینند را دادگر پادشاه انگشتري مهر توانستند می همگان حال،. سپرد

 تاخیر کارشان در که ياخاللگر افراد به را پادشاه دستخط و شدند کار به دست بالفاصله فرزانه، رهبر چهار آن
  . کردند نشینی عقب  پادشاه انگشتري مهر دیدن از بعد بالفاصله ،اخاللگر افراد. دادند نشان نددنمو می ایجاد

. داد می ادامه خود سفر به بایستیاو  ،بود کرده عمل خود وظیفه بهنیز  جوان و رفت می پیش خوب کارها که حال
  .افتاد راه به ندک خداحافظی کسی از اینکه بدون  و برداشت را خود کیسه

*******************************************************************  

 که وقتی. دجلب نموبخود توجهش را رد می شد،  شکه از کنار اي کالسکه صدايکه  زد می قدم جنگل رد
 می حمل را آنو بی نظیر،  زیبا سفید اسب که چهار دیدرا  یزرین کالسکه جوان ،شد نزدیککالسکه به جوان 

در خود مستور  را مهمی آدم گویی.رسید می نظر به قیمت گران و ، سلطنتیپر ابهت بسیارزرین،  کالسکه. کردند
 به ،جوان .کردند می حرکتکالسکه  آن از محافظت جهت نظام سواره سرباز چند کالسکه، پیش و پس .کرده بود

  . ایستاد گرفت، پیشی جوان از که گامی چند از بعد ،کالسکه و رفت کناري

  .  بیا من بدنبال. دماین مالقات را تو خواهد می ملکه: گفت وبد و آمد جوان جلوي به سربازان از یکی

. کالسکه گردد سوار بایستی که گفت وبد اشاره با ،سرباز .افتاد براه سرباز دنبال به و پذیرفت چرا و چون بی جوان
 بی آالتی جواهر به مزین و بلند گیسوانی زربفت، و فاخر لباسی با اي ملکه کالسکه، گوشه بر. کرد تاطاع انوج

  .بود نشسته رسید می او همراه یا پدر نظر به که اي سالخورده مرد او کنار در و بود داده تکیه نظیر
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 ، نهاست رزم لباس نه ،داري تن به که لباسی .شباهتی ندارد منطقه این اهالی به تو ظاهر: گفت جوان به زیبا ملکه
    کنی؟ می چه ،ما پادشاه قلمرو در اینجا .چوپان و دهقان لباس

 بیشتر و زنم می حرف کمتر. بازیابم سفر این در را خود دارم قصد  که هستم ماجراجویی :داد پاسخ او به جوان
مالقاتشان می  که کسانی از تنها دارم دوست. نیست من زندگی براي دائم مکانی جنگل این جاي هیچ. ام شنونده

  .گیرم پند کنم،

و  من عموي است نشسته من کنار در که شخصی. یآی نظر به جالبی جوان: دنمو آغاز اینگونه را خود سخنان ملکه 
 و گشت نابود قومی توسط ،ما کشور .دارد ريپد حق من گردن به و کرده بزرگ مرااو  ولی استپادشاه وزیر اعظم 

 در ،با هدایت ارباب آسمانیمان و ذکاوت خاطر به من عموي. یمگشت یپادشاه این قلمرو به مهاجرت به مجبور ما
 خواجه هفت به پادشاه .شدو قومم  من زندگی در بزرگ رویدادي به تبدیل عجیب اتفاقی و گشت استخدام دربار
از  زن آن اما .بیاورند سرسرا به همانانیم مقابل در رقصیدن براي  را همسرانش از یکی که داد دستور خود سراي

 حضور به را زن آن دیگر ،پادشاه .دنگردی او از اطاعت و پادشاه به خدمت به حاضر و فرمان سرور خود سرباز زد
 آن از یکی ،من. ندبرگزین شبرایاز میان دختران باکره کشورش،  دیگري عروس داد دستور او جاي به و نپذیرفت
 به مرا و دادند می آموزش مرا تمام ماه شش. شرفیاب شوم پادشاه بحضور تا دمگردی انتخاب که بودم باکره دختران

در  .پذیرفتبحضور  مرا پادشاهباالخره،  .مگرد آماده پادشاه به خدمت براي تا کردند می تدهین گرانبها عطرهاي
 خدمتی این اما نداشتم دخالت قصد ،ابتدا در. دنمو اختیار پادشاه از را من قوم قتل دستور ،دربار اعظم وزیر ،این اثنا

 خود هاي نقشه اجراي براي آسمانی ارباب که دنمو گوشزد من به عمویم. بودم شده انتخاب آن براي من که بود
 می انجام به را نقشه همان يدیگر کس کنی، رد را آن اگر که تو براي است دعوتی این ،اما .ماند نمی تو منتظر
 باالخره و کردم دعوت خود اتاق به بار سه را پادشاه من .مکرد خنثی را وزیر وطئهت عمویم کمک با من ،پس. رساند

چوگان زرین خود را بر من انداخت و این به معنی نجات من و  ،پادشاه. دمنمو مالبر را اعظم وزیر نقشه ،آخر شب
 براي اربابمکه  است اي نقشه انجام برکت از همه اینها. مگشت دربار اول ملکه به تبدیل من اتفاق این از بعد. قومم بود

 و رسید قصر مقابل  بهزرین  کالسکه .خادم هم و بود پادشاه هم توان می ،پادشاهی تاج با پس .بود دهنمو اختیار من
 هدرگوش .داد ادامه را خود راه و گشت پیاده زرین کالسکه از او. نبرد بسر قصر آن در را شب داد می ترجیح جوان،

  .رفت فرو عمیقی خواب به بود دوخته چشم ستارگان درخشندگی به وقتی و گرفت آرام اي
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*********************************************************************  

 نظر او به وخال خط خوش مارکه  کرد می عبور جنگل درختان البالي از ،وانجآغاز گشت و صبح دیگري 
 همین در .نداشتها ماجرا این به توجهی دیگر جوان .دنمای تعقیب راجوان  حرکات خواست می گویی .انداخت می

 ندیده را اقیانوس خروشان امواج، تاکنون که او. کرد جلب خود به را او توجه ،خروشان امواجی صداي ،لحظات
 ش،خروشان امواجکه  رسیدی با عظمت اقیانوس مقابل به او. کرد می هدایت را او صدا. افتاد راه به صدا سمت به بود

 ماهی کله و سر ،ناگاهجوان محو عظمت آن بود که . رفتند می سو آن و سو این به انرژي پر اي رقصنده همچون
چند لحظه اي بر روي امواج خودنمایی کرد و  و آمد بیرون آب از ابتدا .گشت پدیدار اقیانوس در بزرگی بسیار

 صداي .آورد فرود برافراشته چوب یک قامت به را آن و گردانید استوار  را خود دم و رفتفرو  آب داخل به دوباره
 پاي زیر آب که طوري به ،شدند خروشان پیش از بیش اقیانوس امواج. رسید گوش به تنومند ماهی آن از اي ناله

 فرار به پا سرعتب جوان .کرد باز را خود دهان و رساند ساحل لبه به را خود تنومند ماهی ،ناگهان .گرفت فرا را جوان
 یک را او و  آورد هجومجوان  به تواندب تا کرده بیشتر را اقیانوس وسعت تنومند ماهی که کردمی  تصوراو  .گذاشت

و ماهی  دگردی پرتاب بیرون به ماهی دهان از او و رسید گوش به مردي صداي حین همین در. کند نرم و چرب لقمه
  .ترك گفترا آنجا  سرعت بهتنومند 

از  غذا و آب مقداري او براي و دنمو بلند خود جاي از را یافته نجات مرد و رساند مرد آن سر باالي به را خود جوان
 خود ارباب شکرگذار ،آسمان بر دست و دنمو تشکر جوان از شکم ماهی از یافته نجات مرد .آوردکیسه اش به در 

 .نماید همراهی را او تا خواست جوان از و افتاد راه به عجله با یافته نجات مرد ،استراحت دقیقه چند از بعد .دبو
 که دانست می ،بود گرفته آن مرد قرا نجات تاثیر تحت کهاو  .دنمو قبول را اودرخواست  چرا و چون بی ،جوان
   :دنمو آغاز اینگونه را خود صحبتهاي ، شکم ماهی از یافته نجات مرد. است هگردید پدیدار براي او دیگر اي نشانه

 که است یملت ارشاد من خواندگی .مشد خواندهفرا ماموریتی انجام براي .بودم جدل و بحث اهل ،بدخُلق نامطیع، من
و  ندهست نابکار و شریر دشمنانی زیرا آنها. کنم فرار مأموریت بار زیر از گرفتم تصمیم من .هستند کاره بد بسیار

. ندرسان  می قتل به می کنند و آنها را چپاول و غارت اي  وحشیانه طرز  به را خود دشمنان کهبسبب این مشهور مردمانی
 بیمناك گري  وحشی چنین برابر در من که نیست عجیب. بردند  می تبعید به زنجیر و غل با را آنان نیز موارد برخی در

   .مشابه زد فرار به دست و باشم شده
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 غرق و طوفان این علت دانستم می من .یمبود شدن غرق شرف در ما و شد طوفان دچار ما کشتی ،اقیانوس در اما
 چنین نیز آنها .بیندازند اقیانوس به مرا که خواستم کشتی ملوانان از بنابراین. آنجاست در من حضور کشتی شدن

 .بلعید مرا و رسید راه از پیکري غول در اقیانوس دست و پا می زدم که ماهی ،من. آمد پیش بدتري اتفاق اما ،کردند
 .بودم نشده میدنو اما ،کردمخود  ارباب ستایش به شروع. دمبسر بر پیکر غول ماهی آن شکم در شب سه و روز سه
 چند اتفاق این. بمانم آنجا باید روز چند دانستم نمی اما ،کرد خواهد حفظ مأموریت این خاطر به مرا او دانستم می

  .هانیدو اربابم مرا ر داد رخ پیش دقیقه

 ماهی متعفن آن و تاریک شکم در من که کن تصور. بود هولناکی تجربۀ ،ماهی شکم در ماندن زنده معجزة
   .بود مجازاتتنبیه و  یک "دقیقا مسئله این. بودم افتاده گیر   الجثه  عظیم

 هدف بیالبته  و خوشگذران ،عیاش ،ثروتمند مردمانی که هستم  فریبنده و زیبا بسیار يشهرعازم   درنگ بی ،حال
  زندگیمان در اربابمان. نیست اینگونه جوان، نه اما، است هدفی خود عیاشی و خوشگذرانی کنی فکر شاید .دارد

 ارتباط در ما با لحظه به لحظه او .کنیم دنبال را ها نشانه است کافی .است گرفته نظر در ما براي تري متعالی اهداف
در کنار  را  او حضور که است داده رخ زندگی در تو براي "احتم .و رهنمودمان می دهد زند می حرف ما با و است
  . نیز با سر تایید کرد جوان. کنی حسخود 

 و داشت جریان آب پر نهري شهر، جنوب و شمال در .رسیدند فریبنده و باشکوه، مجلل بسیار شهري مقابل به آنها
 و ها تپه هم شهر دیگر طرف در بود، آورده وجود به را سدي و نمود می محافظت آنجا از خود به خود

 پهلو واحد آن در اسبه دو ارابه دو که بود طوري شهر دیوارهاي عرض.  بودند شده واقع العبور صعب هاي کوهستان
   .بود گرانقیمت آجرهاي جنساز  "آن تماما بلند دیوارهاي پوششی .کنند عبور توانستند می آن روي از پهلو به

 می جلب را بیننده توجه که چیزي اولین گذاشتی می گام که بداخل و داشت برنزي دروازهیکصد و پنجاه  شهر این
 و خورد می چشم به زیبا قصرهاي نهایت بی ،شهر درون .داشت قرار آن در که بود زیادي بسیاري باغات دنمو

  که تنومند و زیبا بسیار درختانی از بود پر ها قصرها این بالي ال و خورد می بچشم آن جاي جاي در آب نهرهاي
 عطر بوي .بردي می لذت آن در زدن قدم از و بود سنگفرش از "تماما آن خیابانهاي .کشید می فلک به سر آنها سایه
   .کردند می خودنمایی شهر در زربفتو  فاخر بسیار هاي لباس با مردم. کردمی  مست را جوان ،گلها
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 .دارند چیز همه آنان بدهی؟ آنها به میخواهی را چیزي چه تو: کرد سوال شکم ماهی از نجات یافتهمرد  از جوان
 فقیر مردمان ،شهر این بیرون دراما  .بکشد میلشان که چیز هر ودلفریب  طبیعتامنیت،  ،زیبایی ،آسایش ،رفاه ثروت،
   آنها بیشتر نیازمند نیستند؟ .هستند آب اي جرعه و غذا مقداري محتاج و تشنه که کنند می زندگی زیادي

 ی عظیمپادشاه وارث خوشا بحتا فقیران در روح زیرا آنها روزي در آسمان :داد پاسخ شکم ماهی از یافته نجاتمرد 
 نمی خشک هرگز که دهم نشان آنها به را اي چشمه خواهم میاما در مورد این قوم، . نگران آنها نباش. خواهند بود

 در هرگز که بتابانم آنها سر باالي بر را نوري ،نشوند گرسنه هرگزبعد از خوردن آن،  که بدهم آنها به را نانی شود،
ه تنها راه ورود به روز ، مقابل دري آنها را ببرم کشان بزنم که هرگز بی ثمر نشود، به درختی پیوندنمانند تاریکی

 اینها. و آنها را به شبانی نیکو بسپارم که قدر گوسفندانش را می داند و با او هرگز مرگ را تجربه نکنند هفتم است
 هاي روز اینبراي  فقط ،بدهم آنها به خواهم می من که تعالیمی. است ابالغ کرده من به اربابم که است دستوراتی

  .دارند رو پیش دراز عمري آنها. نیست آنها

   ؟است سال چندمنظورت : گفت او بهجوان  

هوت، بم و مات جوان .است دراز خیلی خیلی ولی بگویم تو به نمیتوانم را عددي :گفت مرگ از یافته نجاتمرد 
 جمع آنها دور مردم از زیادي عده بودند صحبت مشغول آنها ،وقتی .نگریست میرا  شکم ماهی از یافته نجات مرد

 داده شرح جوان براي که را تعالیمی و دنمو بازگو آنها براي را خود داستان ماهی،شکم  از یافته نجات مرد و شدند
 آرام جوان .ی دادآگاه ،آمد خواهد پیش برایشان اطاعتی بی اثر بر که خطري از را آنها و موعظه کرد آنها براي بود

 و برپا شده بود شهر در زیادي شادي و هلهله. گرفت پیش شهر بیرون به را خود راه و گشت جدا جمعیت از آرام
 جاي و گشت خاموش ها صدا آن که نکشید طولی اما. رسید می نیز بود شهر بیرون که جوان گوش به آن صداي

 مسافتی، طی از بعد  و گفت ترك را آنجا سرعت به جوان. داد اي عده فغان و اسبان شیهه و زنان  جیغ به را خود
  .رفت فرو عمیقی خواب به و  کرد انتخاب استراحت براي را محلی

********************************************************************** 
 بعد،سال شصت و دو هفته  هفت هفته و دید خواب در. دید عجیبی خواب و گذاشت بالین بر سر را شب جوان
 می پا اي جاده به سیاه ریش مرد آن با. است نشسته انجیر درخت زیر در سیاه، ریش و بلند گیسوان با مردي بهمراه



45 
 

 آن اطراف و درخت هفت در، دو آن پشت و دارد قرار سفید در دو آن انتهاي در و است مستقیم "کامال که گذارد
 یآدمهای و سبز سرزیبا و  هاي کوه آبشار، از بود پرآنجا . داد می نوازش را او چشمان زیبا بسیار اي منظره درختان،

 خم زانو روي براو . رنجور و مجروح بر زمین افتاده استمردي  ها،آن نزدیکی در اما. بودند مسرور و خندان همه که
و عذابش می  دنز می زخم او بدن بر شالق بابی رحم،  گري شکنجه .ناله سر می دهد اما شکایتی نمی کند و شده

 روي بر را شالق ضربات و دردنه بار، . زد حلقه چشمان جوان در اشک .دکن میفوران  خون او زخمهاي از .دده
 تاگرفت  را گر شکنجه دسترفت و  جلوجوان . دنگویی شکنجه گر بر او می ز. کرد حس خود بدن و استخوان

بهر طرف نگاه می  .دیدگر شکنجه چهره در را خود سیماي نجوا امابر بدن مرد رنجور شود،  شالق ضربات مانع
  . خواب پرید زیادي ازبا وحشت جوان . کرد خود را می دید

 به جنگل میان در .افتاد راه به و برداشت راکیسه اش  .آورد می خاطر به را عجیب خوابجوان و  شده بود صبح
 تخته باالي از، زیادي بسیار سرعت با ،آبقطرات  .کرد می فکر خود دیشب خواب به و نشست آبشار تماشاي

و  گذاشت جوان شانه بر دست شخصی .کردند می برخورد آبشار این پایین به شدت با و آمدند می فرود ،ها سنگ
 ،و تبسمی بر لب سفید ردایی با میانسال مردي .چرخید و به او نگریست عقب به و گشت دگرگون سیمایش جوان
 رویایی دیشب آیا :پرسید جوان از بپرسد سوالی جوان که آن بی و نشست جوان درکنار مردآن . بود ایستاده اوپشت 
  ؟اي دیده

 ترك را کشورم شدم مجبور که تو سال و سن در، شاید نبودم بیش یجوان: داد ادامه مرد آن. کرد تایید سر با جوان 
 ،بود داده من به اربابم که قدرتی خاطر به و  دانستم می مختلفی فنون و علوم ازآنجاکه .شدم برده اسارت به و کنم

 خود مشاور عنوان به و برد خود دربار به مرا او .کنم تعبیر را پادشاه خواب توانستم و داشتم خواب تعبیر توانایی
نها از پرستش پادشاه بعنوان ارباب اربابان، بخاطر سرباز زدن آ پادشاه .بودند من همراه نیز مدوستان از تن سه. برگزید

 در آنهابطرز حیرت انگیزي  و داد نجات پادشاه چشم مقابل در را آنها ،من ارباب اما .انداخت آتش میان به را آنها
 و آمده پیش اتفاقی چه دانستیم می تن، سه آن و من .بودند کرده حیرت همه مردمانش و پادشاه و سوختند نمی آتش

 .مکرد تعبیر را خوابشدوباره  من  و دید دیگري خواب پادشاه که نپایید دیري. برد پی واقعیت به هم پادشاه باالخره
 .رفتم کشور فاتح به و مگشت آزاد من  و شد نابود پادشاهی آن. شد هم گونه همین و داد می دست از را پادشاهیش او

 کردند وادار را پادشاه و  و داشتند را مرا کردن اذیت قصد اي عده .شدمگماشته  کار به اعظم وزیر عنوان به آنجا
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 .برد خود اشتباه به پی پادشاه آن .بردم در به سالم جان آنجا از من اما ،اندازد شیران قفس به مرا ،باطنی میل علیرغم
   .بگو. کنم تعبیر را رویایی تو براي باید که است شده الهام من به .یسته پادشاهآن  قصر نزدیک اکنون هم تو

گفت بزودي تو . کرد ، براي او خوابش را رمزگشاییخواب تعبیرکننده مرد. جوان خوابش را براي او تعریف کرد
این صحنه را خواهی دید و آنجا باید تصمیمی مهم اختیار کنی که می خواهی شکنجه گر باشی یا دنباله روي آن 

وقتی بخواهی راه او را دنبال کنی همچون او، رنج . این تصمیم سختی در زندگی تو و هر شخصی است .مرد رنجور
منحصر میوه اي که درخت تو به بار می آورد نه طعم . دتظارت خواهد بواما ثمره اي بسیار نیکو در ان خواهی کشید

 که کرد می فکر باید. بازگشت پادشاه قصروبه  کرد خداحافظی جوان ، ازخواب تعبیرکننده مرد. خواهد داشتبفرد 
  .برساند صبح به محل همان در را شب داد ترجیح .دارد وجود ارتباطی چهرخ داده،  اتفاقات این بین
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 صل چهارمف

می  را عاشق گانپرند آواي.می کرد را لمسصورت جوان  ،خورشید انوارخوش می نواخت و  آهنگی صبح ملودي
   .دبزن نقشرا  اي دیگر بهارانه بیدار شد تا. در رویش و تکاپوست زمین می داشت باورشنید و اینگونه بود که 

 هاي ماجراجویی پی در او. بیاید پیش او براي خاصی اتفاق اینکه بدون رفت، راه روزي چند جنگلآن  در ،جوان
  شود؟ می چه شرویای پس رسد، می ي خودانتها به دارد سفرش شایدکه  کرد می فکرت خود پیش او اما بود، خود

 . بسپارد فراموشی ورطه به را آن باید آیا

 بسیار برگهاي با درختی .کرد برخورد انجیري درخت بهدر کنار راه جنگلی،  جوانو  گشت سپري روز چند 
 درختآن  زیر به وقتی .کرد حرکت انجیر درخت طرف به .بود نمی رویت قابل آن هاي میوه که طوري به ،پوشیده

 مرد آن سیماي به خوب وقتی ،جوان .است داده لم درخت آن سایه در سیاه ریش و بلند گیسوان با مردي دید رسید
 او با ادب رسم به .است دیده او را قبالً رویایش در که است شخصی همان ،مرد آنمتوجه گشت که  ،شد خیره

  . دنمو احوالپرسی گویان، دورود

  . داري متفاوت اي لهجه. نیستی ما دیار اهلکه  رسد می بنظر :گفت جوان به ریش، سیاه مرد

 ماجراهاي .ام گذاشته پا سفر این به ام زندگی حقیقت جستجوي در. آیم می دور راهی از ،آري :داد پاسخ جوان
از چند  ،ریش سیاهبه مرد  جوانالبته،  .هستم رویایم تحقق بدنبال و ام دیده خاص ییرویا .ام کرده تجربه را بسیاري
  .نگفت چیزي شرویای و چون

او استادي بی نظیر است  .دهد می ندا را راستی و حقیقت که روم می استادي دیدار به من :گفت او به ریش سیاه مرد 
   ؟برویم او دیدار به هم با داري دوست  هم تو آیا .می دهد تعالیمی متفاوت با آنچه همه می گویند که

 این استاد مورد در را خود سخن، ریش سیاه مرد و افتادند راه به آنها .برود او با باید گفت می جوان به قلبش نداي
 با بال هایی به سان پروانه ها آسمانی موجوداتی ،آمد دنیا به که روزي گویند می .است نان شهر اهل .داد ادامه گونه

 بدنیا نان شهر در پادشاهی که دادند ندا آنها به و آمدند چوپانان دیدار به، و چهره هایی نورانی به سان خورشید
 هنگام همان در اي ستاره .ادخواهد ددنیا را دگرگون می نماید و به زندگی طعمی بی نظیر و ابدي  که آمد خواهد
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 می ادعا و آمدند او دیدار به ستاره آن کردن دنبال با ،زمین شرقم از جو حقیقت سه. بود بسته نقش آسمان در
 طبیعی ء ماورا قدرتی او. است کرده سپري را عجیبی روزگار استاد. هستند او جستجوي در مدتهاست که کردند

 -لحظه آسمان ،برخاست و رفت آب زیر به ،سرزمینمان بزرگ رودخانه در که هنگامی .کند می جادو گویی. دارد
 و مرموز خانهرود رودخانه، آن البته. رساند همگان گوش به را آنها صداي باد و درآمدند صدا به ها ابرو  شد باز اي

در کمال مه گشت و به روي ملت تحت امرش دو نی هالشکر فرمانده بدست روزگاري زیرا ،است آمیزي سحر
  .صحت از آن عبور نمودند

 این چقدر. داشت قرار بلند کوه دو میانه در که رسیدند باشکوهی شهر به همانطور که با یکدیگر گپ می زدند،
 . است بوده اینجا در "قبال کرد حس. بود آشنا جوان براي منظره

 را نیازمندان و باجگیر فاحشه، بیوه، زنان ،فقیر منفور، گناهکار، افراد کوه آن در "معموال او که گفت ریش سیاه مرد
از  او به ،پدرش گوید می و کند می صحبت محبت، از او. دهد می یانسانکاملیت  تعالیم آنها به و کند می جمع

 ستاره مثل که است گونه این .باشید داشته دوست را خود دشمن حتی باید گوید می .است دادهمحبت بی انتهایش 
 گوید می .دشوی میاز هر جایی قابل رویت  بلند کوهی سر بر چراغی همچون و درخشید می تاریک آسمان در اي

 . یدسازدر خود پاك و مطهر  را ناخالصی چیز هر و باشید نمک مثل باید

 ؟کجاست استاد کردند سوال آنها از ،ریش سیاه مرد و جوان. هستند سرازیر  کوهآن  از که دیدند را زیادي عده آنها
 .است هنمود محول او به ،پدرش که دارد مهمی بسیار کارهاي او .است رفته شهر به ،استاد :دادند پاسخ نفر ده آن

جوان . آمدند می پایین کوه از نفر ششصد و شصت و شش ،کوه دیگر طرف در .برویم باید هم ما است تنگ وقت
 دیو او گفتند می یکدیگر با  ،نفر شصت و ششششصد و  آن. رساندند آنان به را خود سرعت به ،ریش سیاه مرد و

 می او. وزيبیند آسمان درباید  را خود ثروت. کنی تقسیم دیگران بین را خود ثروت تمام باید گوید می ما به. دارد
 چپت گونه بلکه ، نگیر انتقام او از ،میزند راستت گونه به کسی اگر .کنی گناه نباید خود ذهن و فکر در حتی ،گوید

 نه و کارند می نه بنگرید آسمان پرندگان به .نوشید می چه و خورید می چه نباشید نگران .بگردان او بروي هم رو
 آسمان خودش نیز بهو می گوید  دکن می صحبت خود ارباب از .دهد می روزي آنها به آسمانی پدر. کنند می درو

. است کرده خلق او را آسمان و زمین و است داشته حضور آفرینش از قبل ،گوید می .اوست پدرارباب،  و تعلق دارد
 نزد به باید .باشید ذرح بر او از! الخالق جل. است که قرنها پیش مرده، مالقات داشته ما ایمانی پدربا  کند می ادعا او
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. بدهد کشتن به را همه قوم می خواهد تن یک. چه اتفاقاتی پیش آمده است بگوییم او به و برویم بزرگ رییس
  .بشتابیم

 جویاي ،آنان از توانند نمی که ندگشت متوجه ،دادند می گوش آنان سخنان به که حالی در ،ریش سیاهو مرد  جوان
 .ندشو استاد

 دورش که مردمی به او. گریست می خوشحالی فرط از که دیدند را مردي رسیدند کوه پایین به که هنگام آن در
 و نمود لمس  را من و کرد دراز را دستش او .مدبر می رنج جذام از سالهاي متمادي، گفت می بودند شده جمع

  .کلمه اش شفاست .شدم پاك دم در. شو پاك گفت

 می اذیت را مردم آنجا در زده دیو نفر دو همواره که رسیدند گورستانی نزدیکی به و ندگشت روان شهر بسمتآنها 
 خارج حال در العقل سالم آدمهاي بسان که نمود همالحظ را نفر دو آن ریش سیاه مرد ناباوري کمال در. کردند

 جوان براي و بودند گردیده فرزانگان بسان بلکه ماند نمی دیوانگان بسان نگاهشان. هستند گورستان آن از شدن
 درست ها نشانه پس. است استاد آن کار هم این البد گفت جوان ،دبپرسن سوال اینکه بدون. گفت سخن آنها درباره

   .رفتند می را مسیر همین باید آنها .کردند می عمل

 در که گفتند می سخن استادي از همه. بودند جا جمعرآند معلول و نابینا ،افلیج زیادي عده که رسیدند مکانی به نهاآ
 نابینا آن چشمان برگلی ساخته و  ،مخلوط کرده دهان آب با خاك. است کرده بینا را کوري ،همگان چشم مقابل
  . است داده شفا ه،بود مادرزاد نابیناي که را او و مالیده

   کجاست؟ استاد :رسیدندپ آنها از ریش سیاه ردم و جوان

  . هستیم او دنبال به هم ما :دادند جواب هاآن

 تعلیم از را دیگران جا،آن بود قرار که ندرسید محلی به شهر در ،پرسان پرسان. بیابند را او تا افتادند براه هم با همه
 و جوان یک که نددید می را معلول اي عده تعجب با ،بازار و کوچه مردم .نماید مند بهره خود شناسی حقیقت ناب
 - که بسیار شلوغ بود و همه دور خانه رسیدند محلی به آنها همه .ندپیمود می راه آنها پیشاپیش ،ریش سیاه مرد یک

شش از یکسوي خیابان،  .نبود خانه داخل به راهیابی به قادرکسی  جمعیت، ازدحامشدت  از .اي جمع شده بودند
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او را  آنجا از و ردندهدایت ک خانه بام پشت بهکشان کشان،  را آن و کردند می حمل بر روي تشکی، را افلیجی ،نفر
.  رسید گوش به خانه داخل از شادي و هلهله صداي ،دقیقه چند از بعد .گذاشتندبه پایین  استاد مقابل ،خانه صحن به

عده   و کردند می پایکوبیپشت سر او  جمعیتیو  رفتمی  هرا آرام آرام حال ،بود فلج پیش لحظه چند تا که مردي
 ریشی که مردي سر پشت آنها. ببرند هجوم خانه بداخلتا  و قصد داشتند شدند می نزدیک خانه به هراسان اي دیگر،

 آن. کردند می حرکت بود آویزان گوشهایش موازات به کالهش زیر از کهداشت  بلند و فر موهایی با سیاه و بلند
دوازده  که گردنبندي و کرده دست بر درشت هاي نگین با انگشتر تعدادي وگرفته  دست به يبلند چوبدستی ،مرد

. گذاشتند فرار به پا زیادي عده و ریخت بهم چیز همه ،یکباره به .آویخته بود گردن به داشت قرار آن روي بر سنگ
 به زنان نفس مردي میانسال، ،ندایستاد اي گوشه در وقتی. گذاشتند فرار به پا تبعیت به نیز ریش سیاه مرد آن و جوان

 مرده که مرا دختر او زیرا کنم، تشکر استاد از تا نداد اجازه و می گفت که فرستاد می لعنت دست به چوبدستی مرد
  . برخیزانید مرگ از بود

 که زمانی از و داده نشان اي چشمه من به ،استاد :و گفت کرد معرفی زنی بیوه را خود که بود آنجا دیگري مسن زن
 در شاخ تعجب از که گفته من به زندگیم، مطالبی حقایق از ،استاد. ام دهنگردی تشنه هرگز ام، نوشیدهآن  آب از

 که مردمی ترس از و نبیند مرا کسی اینکه بخاطر. نراند خود از بودم جامعه درو منزوي  منفور زنی که مرا او. آوردم
 می چشمه به نبود بازار و کوچه در کسی که گرم بسیار هواي در ظهرها ،کردند می بدگویی من سر پشت "مداما
  .و آب می کشیدم رفتم

  . گفتمی  سخن آورد نمی در سر ،ریش سیاه مرد و نجوا که زبانی با و برد آسمان به دست بیوه زن،

 روي به را در او. بطلبید و بجویید را او شوید وارد هفتم روز به میخواهید اگر :گفت ریش سیاه مرد و جوان به او
  .گفت ترك را آنجا و گفت را این. شد و خواستم من. آید می شما مالقات به و کند می باز شما

 بسیار محصولکشتزار،  آن در و دارد کشتزاري کهزند می بانگ استاد: گفت می و بود ایستاده يکنار در ،دیگر زنی
من که  نام ازدنیا  چون شد خواهند متنفر او از مردم بیاید من همراه ،کارگر بعنوان که کسی. کم کارگرانش و است

 . متنفرند استادشان هستم،
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 او از ،سخنان این شنیدن با مردمبرخی از  باید چرا شنیده، استاد از که سخنانی این ، باکرد می فکر خود با جوان
 . هستند عجیبی قوماین قوم، . است و حقیقت فیض عدالت، محبت، رستگاري، از رسرشا او تعالیم. باشند گریزان

 بر من که باري گوید می او. است سپرده پسرش یعنی استاد به را چیز همه ارباب گوید می او: گفت می دیگر جوانی
 ؟کنید حمل را زحمت پر و سنگین بارهاي هستید عالقمند چرا پس. است سبک بسیار گذارم می دوشتان

نجات یافته از شکم  مرد همچون من گوید می او :گفت می پیمود می راه سالنه سالنه حالیکه دردیگري،  جوان زن
 کسی است ممکن چگونه. باشم زمین در شب سه و روز سه باید هم من ،بودگرفتار  ماهی شکم در روز سه کهماهی 

 چه هر. نشیند می انسان دل بر بذر همچون او کالم! الخالق جل. شود بیدار دوباره و باشد زمین در شب سه و روز سه
 .نیستند قادر ببرند بین از سمی علفهاي با را او کالم بذر میخواهند

 آنها بدنبال ،کنند مالقات را او خواستند می که هم زیادي عده و گفتند ترك هم را آنجا ان و مرد سیاه ریش،وج
 همه. بودند آنجا کودك و زن زیادي تعداد بهمراه و مرد نفر پنج هزار که رسیدند اي دریاچه کناره به و افتادند براه

. بودند آمده شدن سیر براي فقط که اي عده. بودند شده تقسیم دسته سه به آنها. بودند ماهی و نان خوردن مشغول
 بسیار تعدادشان که سوم اي عده و زدند می حرف او کالم درباره و بردند می بهره او کالم از که دیگر اي عده

 .داشتندبر عهده  را آنها رهنمود و مردم از پذیرایی مشغول آنها. بودند او نزدیک یاران از و بود کمتر

 که است دولتی باجگیران معروفترین از یکی او داد ادامه و داد نشان جوان به را باجگیر مردي ،ریش سیاه مرد
بی چون و چرا،  هم او و بیا من دنبال به گفته او به گویند می عینی شاهدان که چرا .کرد هیپنوتیزم را او استاد گویی،

  است؟ گفته دیگري چیز دیگران به یعنی: گفت جوان. است افتاده براه بدنبالش و شده استاد مجذوب

 باجگیر آن ولی. کنیم صید را مردم جانهاي تا بیایید من عقب ازکه  است گفته ماهیگیر برادر نفر دو آن به مثال. بله
 هم را آنجا استاد "ظاهرا  .است کشانده خود بدنبال را او ساده جمله همین با بوده و طلبی جاه اقتدار، مظهر خود

  .بود گفته ترك

 جا هر. افتادند براه دوباره صبح. رساندند صبح به را شب و رفتند ریش سیاه مرد خانه بهاز یافتن استاد،  نومیدانه ،آنها
 در را شب استاد "ظاهرا و بود شهر در عجیبی همهمه. بود تعالیمش و استاد از صحبت رفتند می بازار و کوچه در

  . مرد این است غریب ،عجب: گفت می خود با جوان. برد می بسر فقرا و ها فاحشه باجگیران، خانه
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 پاسخ او. گرفتند را استاد سراغ او از. بود کرده مالقات را استاد که رفتند عالم پیرمردي دیدار به پرسان پرسان آنها
  .است دهسر برب باجگیري خانه در را دیشب میدانم. خبرم بی حاضر حال در او از من داد

. است زبانی نمودهمی اش خانه در را او اعظم باجگیر و کرده صدا اسم به درخت باالي از را اعظم باجگیر دیروز او
 قسمتی تازه و بدهد پس ،گرفته که را هایی باج تمام هگشت حاضر مرد آن که کرده متحول را اعظم باجگیر آن چنان

 و بازار و کوچه در اینکه از بعد. هستم خود قوم میان در برجسته معلمی خود من. ببخشد فقرا بهنیز  را خود اموال از
 مات و کیش کامل بطور مرا او اما. بزنم محکش خود خیال به و بروم دیدارش به گرفتم تصمیم ،شنیدم او از معبد
 وارد دوباره پیرمرد من شود می مگر چگونه؟ دادم پاسخ. شوم متولد نو از سال و سن این در باید :گفت بمن و کرد
 در را اي نقره مار ،بدست عصا مرد آن که همانگونه. بیار ایمان تنها. است شدنی ،آري :داد پاسخ او بشوم؟ رحم
 از تنها و هستم اعظم خادم من. بیفتد من بر گناهانش بزند دست من بر که هر تا شوم بلند باید هم من افراشت بر بیابان
 ترك وقت. سپردند می گوش او حرفهاي به دقت با ریش سیاه مرد و جوان. رفت ارباب دیدار به توان می طریق
   .بود معال پیرمرد خانه کردن

 در مردم. شود شهر وارد امروز ،تاداس بود قرار "ظاهرا .شدند خارج خانه از دوباره استاد با دیدار قصد به ،بعد روز
 می شادي و هلهله. بود آنها دست در برگهاي بزرگ درخت و بودند کشیده صف ،او با دیدار براي شهر ورودي
 روي بر و بیاندازد براه بزرگ شورشی تا آمده او گفت می جوانی. کردند می صحبت پادشاهشان آمدن از و کردند

 از را انزوا و فقر ،بیماري و بیاید تا اوییم رمنتظ سالهاست گفت می مسنی زن. بکشد تیغ همدستانش و حاکم این
 را اینجا امشب همین ،مطمئنم. است مبارك پادشاه قدوم گفت می زنان عصا يپیرمرد. کند دور ،سرزمینمردم این 

 . کرد خواهد تسخیر

 شهر وارد جمعیتی پیشاپیش االغی بر سوار او که نمود مشاهده جمعیت البالي از ،جوان کهند بود احواالت این در
 و کرد می تعقیب است ایستاده شکار کمین در که ماهر شکارچی یکقدوم  بسان را استاد قدوم او. شود می

 پاهایش تا سر از که بلندي رداي زیر از را استاد چهره توانست بسختی. بود گرفته نظر زیر را او فروتنانه حرکات
 به کردن حرکت به قادر ،جمعیت ازدحام شدت از چون شد، منصرف استاد با مالقات از ،جوان. ببیند بود کشیده

 در و بودند نشسته کمین به شهر نقطه چند در یاحتمال شورش براي نیز، حاکم مورینمأ دیگر طرف از. نبود او دنبال
 . داد دست از هم را ریش سیاه مرد جوان، دار و گیر این
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 او که اندیشید خود با جوان. دید استاد سر پشت مریدان میان در را او بناگاه دنمو جستجو را او که ثانیه چند از بعد
 . رفتند کناري به یک هر و ندگشت متفرق آنجا از مردم بهمراه جوان. است آورده در سر آنجا از چگونه

. شد می باخبر او از کمتر گشت می بیشتر چه هر و گرفت می را استاد سراغ و زد می پرسه هرش در جوان روزي چند
 همه جواب که دنمای پیدا را کسی توانستهکه  حالو  خریده بجان را طوالنی و سخت سفر این. بود هگشت نومید او

 .شود می مگر اما. نیست شدنی نه ؟کند دیدار او با تواند می چگونه اما. او را مالقات نمی کند دارد را پرسشهایش

 آنجا بهاري هواي از و بود داده لم درختی سایه زیر شهر از اي گوشه در وقتی که بود افکارش بازار آشفته این در
 لبه بسان خود را گوشهاي. ندهست استاد درباره ردنک صحبت مشغول ،دیگریک با که دید را اي عده برد می لذت

 . گویند می چیز چه آنها که آورد در سر تا کرد تیز بران شمشیري

 بسرعت. شود شکنجهقرار است بزودي  شهر اصلی میدان در و شده دستگیر باغی در دیشب استاد که شنید می او بله
 .افتاد براه آنها بدنبالهمچون پلنگی خشمگین که از شدت گرسنگی آرام و قرار ندارد،  و برداشت را خود کیسه

. نبود گاه شکنجه محل به نزدیک شدن به قادر ،بودند آمده استاد شکنجه دیدن براي که جمعیتی ازدحام شدت از
 خود بسختی او. بود ریختن اشک حال در فراوان اندوهی و حزن با که کرد پیدا جوان زنی کنار در را جایی بزحمت

 کنارعمارت، در  يها پله باالي در را استاد توانست میکه  بود گرفته قرار اي زاویه در ان،وج. کرد می کنترل را
 حاکم سربازان آنها کنار در و بودند بسته زنجیر و غل با را آنها دوي هر. دببین بود شورشی و دیوانه "ظاهرا که مردي
 را شورشی" که آوردند می بر فریاد ،بود دیده را او "قبال که بزرگ رییس رهبري به زیادي مردم. بودند شده بصف

 ."کن آزاد

 شباهت جوان به شورشی آن چقدر .نشست پیشانیش بر سردي عرق. شد خیره شورشی صورت به اي هظلح ،جوان
 رویا در که کرد حس. مگر می شود در یک آن در دو جا حضور داشت. گیج شده بود. شباهت اینقدر یعنی. داشت

 با ،چاق مرديرا  او و است دیده اشتباه آري که دید و کرد نگاه دوباره و مالید هم بر را خود چشمان و برد می بسر
د بخاطر آن شخص آخر استا. داشتبهمراه براي او پیامی  "اما این تصویر قطعا. دید کریه بسیار صورتی و بلند ریشی

  .دقرار بود شکنجه گرد
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. داد میاو  درون در آرامشی از خبر که موقر و دلنشین سیمایی .ببیند بوضوح را استاد توانست میبار،  اولین براي
 ،کرد می نگاه سیمایش به وقتی. آرامشی قبل از طوفانهاي سهمگین اقیانوسی که تایتانیک را در خود غرق کرده بود

 و شالق از و باشی سانان شود می مگر .شود شکنجه بزودي است قرار مرد این که کرد نمی خطور شذهن به "اصال
. نیاوري ي خودخم به ابرو ،توهین هاي مردمی که بویی از انسانیت نبرده انداز . نترسی جانی جالد شکنجه اتادو

 .بود نکردنی باور و عجیب چقدر

 بر استاد از چشم و بود بریده را زن آن امان ،گریه هق هق. کند مجازات را استاد تا کرد قبول شهر حاکم، "ظاهرا
 او .است استادمنه، : داد جواب آلود نحز بسیار صدایی با توست؟ بستگان از او آیا: پرسید او از جوان. داشت نمی
 هایی تجربه و ردیمسر بب نظیرش بی تعالیم کنار در خوشی به را زیادي روزهاي .است کرده آزاد دیو هفت از مرا

زن دیگري که در کنار آن زن از هفت دیو آزاد شده قرار داشت بسان . آوردیم بدست او با بودن از شگرف
همراهش مویه می کرد و به جوان گفت که من بسبب ارتکاب به زنا در انتظار سنگسار بودم اما استاد شفاعت مرا 

  . ناگاه صداي کف و هورا بلند شد. کرد و به من گفت برو و دیگر گناه نکن

 و هلهله میان در و خوشحالی با و گشت آزاد رسید می بنظر جوان به شبیه اول، نظر در که شورشی دیوانه آن
 پیروزمندانه ظفري از گویی. پیوست آنها به ببینند آزاد را شورشی دیوانه یک بودند حاضر که مردمی پایکوبی
جوان به آن همدستان . کردند می باران بوسهبخاطر فتح قله هاي افتخار،  را او همدستانش از اي عدهو  باشد بازگشته

 میان در دیوانه شورشی. باز چشمانش را مالید و به حالت عادي بازگشت. که می نگریست صورت خود را می دید
 . گشت محوبی رحم  جمعیت

 جالد. دادند قرار داشت دست بر سهمگین یشالق که جالدي مقابل در و آوردند عمارت هاي پله پایین به را استاد
می  خواستار را قربانی بره شکنجه بهدادن  هیجان و شور براي مردم تشویق و آورد بر جمعیت طرف به را خود روي

 بر محکم آورد باال را خود شالق. بود جوان آن خود جالد آن ،بله. دید آشنا بسیار را جالد سیماي جوان بناگاه. شد
 داده شکست را دیگري آنها از یکی که اند آمده گالدیاتورهایی جنگ تماشاي به گویی جمعیت. کوبید استاد کمر

کوفته  بدن بر مکرري ضربات جوان. دماینزجرکش  بعد و گوشمالی اول طرفدارانش تشویق با را او دارد قصدو 
 استاد و داد می انجام را کار این اراده بی جوان. آمد می فرود پایین به محکمتر بار هر شالقش و کرد می وارد استاد

 و کمر از خون. دنمو می آماده ديبع ضربه براي را خود دوباره و کرد می ناله و آه قدري فقط درد شدت از هم
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 جوان. نداشت را شکنجه آلت کردن بلند یاراي دیگر که زد شالق او به جوان آنقدر. جهید می زمین بر او پهلوي
 بر کوهی گویی .بود کرده حمل خود دوش بر سنگینی بار. بود شده شرمسار بسیار خود کار این از گویی .آمد بخود
. دیدو زن زناکار  دیو هفت از شده آزاد زن کنار در جمعیت میان در را خود دوباره جوان. داشت قرار هایش شانه
  ستن است؟پیو بوقوع در حال اتفاقی چه

 چند در را خود جوان بناگاه و رفتند کناري به بودند جوان جلوي که کسانی همه و دندگشو می را راه ،جمعیت 
. کرد می حمل تمامتر چه هر سختی با را چوب قطعه دو خود دوش بر او. دید خورده ضرب و مجروح استاد قدمی
 که داد دستور جوان به و کشاند استاد مقابل به را او رو با زو رسید جوان مقابل بهحاکم  فرماندهان از یکی ناگاه
. ظري انداختن نجوا به استاد. نماید یاري ،نداشت را سنگین چوب قطعه دو آن کردن حمل توان دیگر که را استاد
می حرکت می کرد و با اختالط با خونش، بر زمین  اوبلند  ریش از الباليفرو می ریخت و  اش پیشانی از عرق
 .ادفتا راهب او دوش به دوش نجوا آنگاه، .بودند روان آنها پی در جمعیت .افتاد

 را چوب قطعه دو آن توانست می سالم بدن این با بسختی جوان .بسیار سنگین می نمود بود گرفتهدوش  بر که باري
 یاآ: دوباره به جوان نگریست و گفت استاد. بود افتاده فرو توان از بدنش که زیرا د،ایستا می باز بارها او. کند حمل
  بنوشی؟  آن از اي جرعهمی خواهی  تصمیمت را گرفته اي؟ تو راستی به نوشید؟ خواهیزهر جام این از توهم

 ،بود انسان جمجمه بشکل که کوهی باالخره به. دباشد فقط تایید می نمو هگویی محو این صحنه گشت ،جوان
 نجوا .دنمو می کمک بارشان حمل در آنها به گویی باد این و وزید استاد و جوان صورت بر خنک بادي. رسیدند

 کرد همچون می سکه بر دوشش قرار داشت لم را استاد دست تنها او. دنمو نمی حس را صلیب سنگینی دیگر
 استاد در آخرین قسمتهاي مسیر نیز جوان. حرکت می کردو که در خانه آسمانی اش بال می زند  بالپرنده اي سبک

 . دنمومی  تشکر شیاری بابت جوان از اش خسته البته و براق چشمان با استاد و نمود کمک را

 را او و آورده بدر تنش از را استاد لباس و بودند ایستاده منتظر آنجا سرباز چند که رسیدند محلی به آنها باالخره
 به خوب قیمتی به را لباس این گفتند می خود با. انداختند می قرعه او لباس تصاحب براي خود بین و کردند آماده

 بر روي دو چوب متقاطع را استاد و نهادند زمین بر را چوب قطعه دو. بفروشیم توانیم می استاد طریقت راه رهروان
 کوبیدند، می پاهایش و ها دست به را ها میخ که زمان آن. کوبیدند پایش و دست دو بر بزرگ میخهایی و گذاشتند
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 مرده پاهایش و ها دست .نیامدند در لرزه به چکش زیر در پاهایش و ها دست و برنیامد وي از اییصد و نگفت هیچ
 .دندش می شو و شستش قدوس خون در کهمی دادند  زندگی معنی زمانی تنها و بودند

 و ستپذیرای برد، بسر م در مراسم تاج گذاریش که اي شاهزاده همچون را ها میخ او که بنظر می رسید چنین
  .با آنها خود را بشایستگی جالل دهد تا میخواست

 گر نظاره مردم از زیادي عده بهمراه ،و زن زناکار دیو هفت از شده آزاد زن و نبود منظره این تحمل به قادر ،جوان
 بر ی،میخهای هبوسیل هم تاداس و شدند افراشته بر چوبها. ناراحت کمی جماعت و بودند خوشحال اي عده. بودنداو 

 زن چند کنار در است استاد مادر "ظاهرا که آنطرفتر ،مسن زنی و بود دردناکی صحنه. شد افراشته بر چوب روي
آنجا بر روي آن چوبها او منتظر معجزه بود اما کسی که خود صاحب معجزات است  .گریست میناله می کرد  دیگر

  .بر افراشته شده بود

و زن  دیو هفت از شده آزاد زن کنار که جوانی یا رحم بی جالد آن یا بوده شورشی دیوانه او آیا. بود گیج جوان
 را زیادي راه که است چوپانی جوان یا کرده کمک چوب قطعه دو آن حمل در استاد به که مردي یا ایستادهزناکار 

 تا خود را بیابد؟ است کرده طی اینجا به

 ظاهر از را باطنی خشنودي و فروتنی زمان این سراسر در اما راند می زبان بر سخنانی لب زیر و کرد می ناله استاد
او از پدر خود می خواست کسانی که او را بدین صورت براي جوان بسیار جالب بود که . دید توان می استاد

س آدم آخر چگونه ممکن است کسی از جن. دل او از اهالی زمینیان نیست. وحشیانه شکنجه و آزار داده اند ببخشد
 تمام" زد فریاد اواطر آن میخها، ناله و زجر بخ ساعت چند از بعد باالخره. نه محال است باشد و اینگونه بگوید؟

 .افتاد پایین به سرش و بست فرو را شچشمان و "شد

 عده براي و بود شده تمام مهیج فیلم آن تماشاي زیادي عده براي "ظاهرا. کردند می ترك را آنجا باید همه دیگر
. بازگشتند شهر بهو زن زناکار  دیو هفت از شده آزاد زن بهمراه ،جوان. بود رفته دست از زندگی بهانه و امید قلیلی
 دقیقه چند هر او و گشت نمی قطع اناش هموی هق هق صداي. بگذارد تنها را او شرایط آن در توانست نمی جوان
 هاآن که چند هر ،دنمو سپري انزن آن خانه در را شب. خواند می مرثیه اش رفته دست از استاد وصف در بلند یکبار
 دیگر، روزي. بود کنترل تحتهمه چیز  آنجا اما و رفتند جمجمه کوه محل به ،بعد روز. نداشتگذ نمی هم بر پلک
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 از  شده آزاد زن از اثري بشوید را خود روي و دست تا آمد خانه حیاط به اینکه از بعد و برخاست خواب از جوان
 به و دنگرد می باز سراسیمه که دید را زنآن دو  راه در و رفت جمجمه کوه به بسرعت. دنبو وزن زناکار دیو هفت

  . شد نمی حرفهایش متوجه جوان. نیست او از اثري هیچ .است خالی او قبر ندگفت او

  . اند دزدیده را اوجسد  شاید شود، می مگر: او به آن دو زن گفت

  . بدزدد را او جسد باشد توانسته کسی نداشته امکان و داشته نگهبان دو آنجا داد پاسخ زن

و زن آزاد شده از هفت دیو  و کرد ترك را آنجا بسرعت جوان و ندیدنددر قبر  او از اثري و بازگشتند کوه محل به
  . داد ادامه خود سفر به و شد خارج شهر ازاو . را تنها گذاشتزن زناکار 

**********************************************************************
جوان . است گرفته را سواالتش از خیلی جواب گویی .بود گذاشته او ذهن و افکار روي بر عمیقی تاثیر اتفاقات این

 میکردند نگاه استاد به دور از  مردم همه که حالی دردر آن لحظاتی که به استاد در حمل آن چوبها کمک می کرد، 
می  نظر دیگران بهاستاد  که اي زاویه ازهمان "دقـیقـا یعنی .بنگرد مردم به آن چوبها زیر از توانست عمل این  با او

 اطرافش محیط شرایط و افراد و زندگی به نسبت  همیشه براي تفکرش طرز شد باعث جدید زاویه این و انداخت
 .است  تعمق  خور  در و  تحمل  قابل زیبا،  چقدر. کند نگاه استاد چشمان  زاویه  از چیز همه به بتواند و شود عوض

  . استاد دید  زاویه از ی جدید براي جواندنیای

 جزییات درگیر کامل و داشت بر گام جنگلی جاده مسیر در و رسید جنگل به دوبارهدر این افکار غوطه ور بود که 
  .آرمیده کجا و رفت خواب به کی نشد متوجه که بود ور غوطه افکار این در آنقدر. بود روزه سه دو این اتفاقات

**********************************************************************
 قدم جنگل در بیدار شد و جوان. د که با این احساس خوشایند برخاستار خورشید صورتش را نوارش می نموانو
  او. افتاد بر روي تخته سنگی نشسته بود قرمز یردای باطاس که جا افتاده با سري  مردي به چشمش ناگاه که زد می

 به چشمش. گفت می سخن انشبرای و کرده بود جمع را به دور خود نفر یکصد و پنجاه و دو ی سخنورمعلمان بسان
  .گوید می چه او ببیند تا گشت کنجکاو جوان. دهدفرا  گوش سخنانش به هم او تا دنمو دعوت او از و افتاد جوان
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  . جوان جا خورد .اینجایی حال که خوشحالم. هستم منتظرت مدتهاست !آمدي سرانجام: گفت جوان به استاد

 استاد بهآنها  که دلیل این به فقط دادم، آزارشان و کردم ظلم زیادي افراد به زندگیم در من: ادامه داد سخنور مرد
 جفا آن بر دیگر نارواي کارهاي و آزار تعقیب، شکنجه، سنگسار،. داشتند ایمانو ناجی خود  ارباب پسر بعنوان

 آسمان از نوري بودم دیگر شهر دراز آنان،  اي عده آزار و اذیت رهسپار که روزي در آنکه تا ،دادم انجام دیدگان
در  .داشتم زنده مالقات او با مناو خود استاد بود و . دنمو شماتت پیروانش آزار بخاطر مرا و گشت ظاهر من بر

 البته و متفاوت ماموریتی و ساخت دگرگون مرا و کرد مکاشفهبعد از مرگش  من بر او. گشتم نابینا همان مالقات
 از بعد که بود این اش نشانه. ، نه فقط یک قوم خاصکنم صید برایش را دنیا اقوام تمام جانهاي تا سپرد من به دشوار

 استاد فرستاده بلکه نبود جادوگر او. دهد شفایم تا فرستاد من نزد به ،شناختم نمی "اصال که را کسی نابینایی روز سه
 رفتم می که جا هر به را او فیض سراسر پیام من و گردید آغاز او و عادل مقدس نام در من خدمت ،پس آن از. بود

 شهري از مرا سبد با. کردم می پیدا نجات اي معجزه با بار هر اما افتاد خطر به جانم بار بارهاي. مکرد میاعالم 
 و من کشتی بار سه و یافتم رهایی مارگزیدگی از و شد باز همراهانم و من روي بر زندان، درب شبانه دادند، فراري

 به من اشتیاق عطش توانست نمی اینها اما. شدم جریمه سنگسار و شکنجه شالق، با بارها و شد غرق همراهانم
 حین در. داد را خود برگزیده ظرف لقب من به ،استاد. دهد کاهش رابه مردم  استاد ابدي نجات وعده رساندن
 .کرد می ارزیابی واقعی خادم یک و فروتن سخنور، صبور، مردي را او جوان موعظه،

 می افتخار و بودم سفر در مدام زیرا .جستم دوري ازدواج از استادم به خدمت این بخاطر من: داد ادامه سخنور مرد
 ،استادم گرد هم آمدن شاگردان براي و ام کرده دنیا مختلف جاهاي در را استاد شاگردان شوري پا سالها این در کنم

 آنها و کردم انتقاد غلط هاي برداشت و تعالیم از. مه اکردروسا و اعضاي آنها را رهنمود  و تاسیس را يربیشما معابد
 اي عطیه من به ،استاد .استمن  سودنیز به  مرگ واستاد است  ،زندگیمقصود من از . دادم سوق استادم الهیات به را

او براي کالم  عطیه من سخنوري و گشودن عمق .نمایم استفاده دنیا مردم به خدمت جهت در آن از باید و هبخشید
  .مردم است

 نافرمانی بیابان در سال چهل به قریب  که آنها !بنگرید خود پیشینیان به: او خطاب به جمع دوستداران خود گفت
 ،برایشان او. زدند سرباز آنها بار هر اما کنند هدایت را آنها تا برگزید را مردانی مردم، هدایت براي ارباب .کردند
 بزرگان و مردم بازاما  ،دهد ندا بیابان در را او تا فرستاد دهنده نجات از قبل را کسی و فرستاد را اي دهنده نجات
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 مجازات براي علتی هیچ اینکه با آنها. کردند می محکومش و گرفتند می نادیده را او تعالیم. نشناختند را ایشان
 انجام به بود، شده نوشته اش درباره که را آنچه تمام چون و برساند بقتل را او تا خواستند حاکم از نیافتند، مرگ

 و برخیزانید مردگان از را او پدرش یعنی ارباب اما. سپردند قبر به آورده و پایین قتلگاهش از را او شد، رسانیده
 که ممی گوی شما به من اکنون«. هستند او شاهدان ما قوم نیز اکنون و دندنمو مالقات را او  ،من جمله از نفرپانصد 
 گونه همان. کرد وفا ایشانیم فرزندان که ما براي استاد، برخیزانیدن با بود، داده وعده ما پدران به که را آنچه ارباب

 مردگان از را او ارباب و”  «.ام ساخته مولود را تو من امروز، هستی؛ من پسر تو“«: سروده سرا نغمه پادشاه آن که
 وعده سرا نغمه پادشاه به که را مطمئنی و مقدس برکات«“: استشده  هگفت چنانکه نبیند، فساد هرگز تا برخیزانید

 فساد تو سرسپردة گذاشت نخواهی«“: که شده گفته دیگر جاي در مبنا همین بر و”  .بخشید خواهم شما به شده، داده
 پدران به و بخفت کرد، خدمت را خویش عصر مردمان ارباب، ارادة به آنکه از پس سرا نغمه پادشاه اما و”  «.ببیند
 گناهانی آمرزش بدانید عزیزان، اي پس،« .ندید را فساد برخیزانید، ارباب که کس آن ولی. دید را فساد پیوسته، خود

 پارسا او واسطۀ به بیاورد، ایمان که هر اکنون. شود می اعالم شما به است، آمده فراهم شخص همین واسطۀ به که
 بدن این ولی کنید می گناه کماکان است درست. هستید عادل و دارید را نجات کنید گناه اگر حتی. شود می شمرده

 می قاتل بدن به را مرده جسم کنند می مجازات را قاتلی وقتی. است ساکن آن در گناه که شماست قدیمی مرده
 مرگ و عفونت قاتل بدن عفونت و تعفن بوي شدت از روز چند از بعد. کنند می مجازات را او گونه این و چسبانند

 و داریم ایمان استاد به چون کند نمی کاري ما در مرده جسم این. گیرد می را او جان و شود می وارد قاتل بدن به
. نکنیم گناه ما تا گذارد نمی او و شود نمی جدا ما از گندیده قدیمی مرده انسان این کنیم کاري هر. هستیم مقدس

  .و در او پاك، مقدس و بی عیب هستیم نیستیم گناهکار ما پس

 درخواست او از و کشید را او رداي افلیج مردي سان همین در و شد بلند خود جاي از سپس و گفت را ها این 
 از او مریدان. یافت شفا او افلیج، بدن بر سخنور مرد کشیدن دست با دم در و کرد وزیدن به شروع بادي. کرد کمک
 .گشتشوکه  دید می خواب گویی که ،جوان عکس بر .نگشتند شوکه صحنه این دیدن

 این نزدیکی در که عظمت با شهري بسمت سخنور مرد شاگردان از نفر هفت بهمراه جوان و افتاد براه مرد سخنور،
 همه و رسیدند همتروک اي خانهمقابل  بهپس از طی مسافتی،  و ندگشت وارد شهربه  آنها. کردند حرکت بود محل

گردنبندي بشکل ماهی بر گردن داشت و  که جوانی مرد به جوان. شدند واردمتروکه  خانه بهپشت سر مرد سخنور، 
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 او و شود وارد سخنور مرد منزل بهتا  گرفت اجازه او از و شد نزدیک بود مرد سخنور دستیارپسرخوانده و  "ظاهرا
 منتظر مدتهاست سخنور مرد. اند کرده هدایت بدینجا را تو ،ها نشانه و نیستی اینجا اتفاقی تو: گفت پاسخ در هم

 بودو محقرانه  ساده بسیار که بزرگ اتاقی در و گشت داخل حال بهر .خورد یکه جوان. بیا ما همراه پس. توست
 .نشستند همگی

 خودشناسی ایستگاه آخرین اینجا. آمدي خوش اینجا به جوان، اي:  گفت و داد قرار خطاب را جوان سخنور مرد
  استاد به خدمت در را تجربیات این ،دیدار این از بعد باید حال و دينمو کسب شگرفی تجربیات سفر این در. توست

 اي عده که اینست در همدیگر با ما فرق. است شده خلق خدمتی براي خود ایمانی زندگی در کس هر. بندي بکار
 غالمی به همت کمر روح هدایت با و گیریم می بهره شود می داده بما که اي عطیه از و پذیریم می را خدمت این

 از را آن بزودي بسا چه و مانیم می باقی فرزندي هویت هم در همان دیگر اي عده و کنیم می رشد و بندیم می استاد
 مثابه به هم شاید. افتند می سنگالخ در که هستند ییهابذر هآنها به مثاب گفته استاد که همانگونه .دهیمب دست

 مزرعه در را بذر این که توست با انتخاب حال. شوندمی  بدر راه از کند رخنه هرز علفهاي میانشان در که هاییبذر
  . یا نسبت به آن بی تفاوت باشی شوي مند بهره آن ازآن را نگهداري کنی و  ،بپذیري چگونه خود دل

 حال در دیگررا می گویم،  داد تو به پیشگو مردهمان کالم که  ،داريبه همراه  ات کیسه در تو کهرا  استاد کالم
 .است دهگردی شتهنگا آن در ،امروز به تا بشر نیاز مورد تعالیم تمامی ،بیندازي نگاهی او به اگر و است شدن تکمیل

 اي دهع براي و نشده بسته هنوز "ظاهرا بیندازي نگاهی آن از قسمتی به اگر .او از این طریق خود را به ما می شناساند
 اساس بر را دفتر این که ماست از کدام هر کار ،قسمت این. است آمده شاگردان سر بر چه که ،است مفهوم نا

 امید تو به من ي؟گارنب خود خواندگی اساس بر را نآ که اي آماده تو آیا. بنویسیم و کنیم تکمیل خود خدمت
  .هاست کنیسه و معابد به من پیام رساندن در من دستیار که جوان این به که امیدي همچون ام بسته زیادي
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  فصل پنجم

 در را مسیري نبرایما ،ما ارباب: مرد سخنور از جوان خواست بدنبال او از منزل خارج شوند و در راه با او ادامه داد
 ،بیابیم را ها نشانه و مگام بر داری اش اراده جهت دراراده او را بطلبیم و  وقتی که است نوشته زندگی بنام جنگلی
 در آزاد اراده ما به او اما. او تمام روزهاي ما را در دفترش ثبت کرده است. درقم می خور ما براي اتفاقات بهترین
 این در که ماییم این اما است آگاه ما انتخاب از خود پیشدانی در او که چند هر. است دهکر دااه را سیرمانم انتخاب

 خدمت و کار ارزش ،اي رسیده اینجا به که حال. کن انتخاب درست را خود گامهاي پس. داریم می بر گام مسیر
کفشهاي مخصوص بپوشی و نام او را فریاد  باید هم تو .باشی خود استاد شایسته غالم تا بکوش آن در و بدان را خود
 و شهر بین که اي رودخانه مقابل به را او سخنور مرد. گشت آگاه خودنهایی  ماموریت از و شنید را اینها جوان .بزنی
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 گفت جوان اي؟ آماده پرسید جوان از .کرد جوان تن بر خود رداي همانند قرمز رداییو  رساند داشت قرار جنگل
 . آري

 االن. کن حرکت: گفت سخنور مرد. کرد نیم دو و شکافت جوان روي بر را رودخانه و گرفت وزیدن مالیم بادي
 که بخاطر می آورد را اي هلحظ ،عبور حین در. کرد عبور آن میان از و گذاشت رودخانه در پا ،جوان. توست نوبت

 است زندانی مدتهاي مدیدي آن در که را خود پوسته که مرغی تخم همچون و جهد می بیرون به مادر شکم از
 می غلبه تاریکی  و مرگ بر روشنایی و حیات که است اینگونه و به دنیایی متفاوت پا می گذارد و دماین می ترك

 . کند

 گریه،تاریکیشگرف براي رهایی از  تجربهدر بدست آوردن  خوشحالی از که آورد می بیاد را لحظه آن او حال
روزهاي کودکی خود را می دید که با برادران و . کرد می تازه دنیایی به ورود اعالم اینگونه و داد می سر بلندي

بال که به دنروزهاي سخت زندگیش را بخاطر می آورد . دوستانش به بازي هاي کودکانه و شاد می پرداخت
روزهایی که  .نی می نواختتک و تنها، روزهایی که در کنار گوسفندانش . این در و آن در می زد ،جوابهاي خود

 کم و شد می جاري اشکهایش. در این جنگل پشت سر گذاشته بود مثل یک فیلم از جلوي چشمانش می گذشت
 مرد کنار در عصا بدست مرد و لشکر فرمانده دید نگریست عقب به ،جوان وقتی. رسیدمی  رودخانه انتهاي به کم

و به خشکی  داد ادامه شهرابه  ان،وج .، همان کسانی که بر بروي قوم رودخانه شکافته بودنداند ایستادهسخنور 
 مرد از خبري اما. بود جایش سر هم چیز همه رودخانه اي پر آب دید و ،نگریست سر شتبه پ که دیگر بار. رسید

  . است دیده خواب در را چیز همه گویی. ندبود گفته ترك را آنجا زود چقدر. نبودو همراهانش  سخنور

 ،"اهراظ. کرد حرکت او بسمت مار. زند می زل او به و شده آویزان درختی از که دید را رما شد وارد جنگل به تا
 جوان سمت به و گشت خیز نیم مار. استبوده  تفاوت بی اینقدر او به جوان ،مدت همه این چرا که بود عصبانی مار

 عقب به بسرعت را جوان و گرفت وزیدن بادي که داشت را جوان پاي پاشنه زدن نیش سوداي ،مار. برد حمله
 جوان. گرفت می انتقام باید ،بار دگر مار و بود کرده نومید را مار او. کوبید سر مار بر با پاشنه پایش جوان. انداخت

  ؟انداخت عقب به را خود که بود او آیا اما. شد پیروز مبارزه این در
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، روز هر از است تر درخشان خورشید، است من روز فردا: با خود می گفت. رساند صبح به جنگل آن در را شب
 زندگی را زندگی پس. بود مخواه ي متفاوتآغاز یک براي  نیز آماده من وو  ندمی ده سر بودن سرود گنجشکان

   .کرد خواهم

**********************************************************************  

 می لمس ،نماید می نوازش دادن شیر هنگام در را طفلش که مادري همچون را صورتش مالیمی باد صبحگاهان،
 براي شده؟ چه .جاسته اینک شد نمی باورش. مالید را چشمانش. انداخت اطراف به نگاهی و گشت بیدار .دنمو

 آن در سیاهپوست کودك نه که دید هیاردوگا میان در را خود. نیست جنگل از خبري دیگر سفر این در بار اولین
 .بده پاس! سفید جادوگر: گفت نوجوانی و افتادجوان  پاي جلوي توپ. هستند کردن بازي مشغول

 از برایشان و کرد جمع اي گوشه به را آنها ،بازي اتمام از بعد. شد بازي مشغول آنها با و زد توپ به اي ضربه هم او
 بودند کسانی و بودند غریب "ظاهرا منطقه آن در سیاهپوست نوجوانان. گفت جنگل آن در زندگیش هاي داستان

 منطقه این به ،مالیم باد آن وزش با آنها. بودند نکرده حس را مادر تکرارنشدنی هاي بوسه و پدر گرم دست که
 از دور اردوگاهی در آنها. دریابند خود زندگی براي را ارباب نقشه ،سفید جادوگر هدایت با تا بودند شده فراخوانده

 آنها آخر. شود متمدن مردمان آزار و ناراحتی باعث آنها دیدن مبادا .کردند می زندگی مدنمردمان بظاهر مت و شهر
 از و بود غریب پوستشان رنگ کیست، آبادشان و جد و اند آمده کجا از نبود معلوم نداشتند، تن بر مناسبی لباس
  !  نه رسیدند، می بنظر دهنده آزار چقدر. بود یکی هم باطنشان و ظاهرشان ،بدتر همه

 هدیه بدنیا ،مهربان پدري را ما همه: گفت آنها به سفید جادوگر. دادند می فرا گوش سفید جادوگر صحبتهاي به آنها
و به شباهت خود ما را آفریده  باشیم مهربان یکدیگر با تا دمیده ما در خود حصر و حد بی محبت از او. است داده

 زندگیتان در را اش اراده بخواهید او از .شوید بخشیده هم شما تا ببخشید را اند کرده آواره را شما که آنهایی .است
 می بر رویتان جلوي از را بدي و پلیدي او. بود نخواهید هایتان گی روزمره نگران دیگر آنوقت چون .سازد جاري

 او راه خادمین کنید سعی و یابید در را او اقتدار پس. یدبجوی دور آن از تا کند می آشکار شما بر را یرشر و دارد
 اینست. نکنید تجربه را تاریکی و مرگ هرگز و باشید داشته ملکوت در جایی ،پسرش پادشاهی هنگام در تا باشید

 .، نام آن دفتر، دفتر حیات استاو این رویا را برایتان در دفتري نگاشته است .ازل روز از شما براي پدر رویاي
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 را اتاقش پنجره. تبازگش اردوگاه آن در خود اتاق به سفید جادوگر ،نیایش اتمام از بعد و خواندند نیایش هم با همه
 :دنمو سرود این کردن زمزمه به شروع خود خلوت در. داد لم چوبی صندلی روي بر پنجره کنار و گشود

 سزاوار سزاوار سزاوار

 کردي فدا را خود خون که خدا بره اي سزاوار

 خریدي را مردم جهان قومهاي همه از

 سزاور تمجید و حمد سزاوار ستایش سزاور پرستش سزاوار قدرت سزاور جالل سزاوار حرمت سزاوار برکت سزاور
 شکرگزاري

 ....قدرتم تمام سزاوار فکرم تمام سزاوار جانم تمام سزاوار دلم تمام سزاوار

  .تگشو به دوردست ها خیره  زد لب بر رضایتی لبخند ،جوان و دنمو لمس را جوان صورت مالیمی باد ناگهان

 پایان                  


