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 پرکشش و جذاب دارد و ی داستاناگریمیک.  استیلیهور برز مشسندهی نوویپائولو کوئل اثر اگریمیکرمان 
 داستان دعوت به آزاد شدن از تعلقات و ی است؛ روح کلی شرقیها  سبک داستانمشابه آن یسبک داستان

 نی ای جای در جای جمالت قصار جالبنیهمچن.  بشر وجود داردنهاد و آغاز سفر است که در ها یوابستگ
 . هستندبای زاری خود بسی نوبهداستان وجود دارد که به 
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The  Alchemist  

  

   اگریمیک
  

  . بوداگوی جوان سانتنام
  

  .شدی مکی داشت تارگریهوا د, دی رسی و متروککی تاریسای کلی که با گله اش به جلویهنگام
 از شیکه پ,  بوددهیی روی درست در مکانیمی عظی مصرریجو ان,  بودختهی فرو رسای بود که سقف کلمدتها

  . متبرک بودیایآن انبار لباسها و اش
  , گرفت شب را همان جا به سر ببردمیتصم
   وارد شوندرانشیتا همه گوسفندان از دروازه و,  کردصبر

  .زندیکه نتوانند در طول شب بگر,  گذاشتی سپس چند تخته را به گونه او
  

 بود و سراسر روز بعد را به ختهی از جانوران در طول شب گریکی بار کیاما , گ نبود گرهی آن ناحدر
  . گوسفند گم شده گذرانده بودیجست و جو

  .دی را با خرقه اش پوشاند و دراز کشنیزم
  .که خواندنش را تمام کرده بود,  استفاده کردی بالش از کتابی جابه

  . کندیمتری زخی شروع به خواندن کتابهادیکه با,  کردیادآوری از خواب به خودش شیپ
  . بودندی راحتتریبالشها, و هم به هنگام شب, دیکشی طول مشتری خواندنشان بهم
  . بودکیهوا هنوز تار,  شدداری بیوقت

  
  .دندیدرخشی مرانی ومهی سقف نانی که از مدی و ستارگان را دستی باال نگربه

  . بخوابمگری دی خواهد کمیدلم م:  کردفکر
  . شده بودداری بدنشی رسانی از به پاشی بود و دوباره پدهی را دشی هفته پیای روانهم

 که ی کردن گوسفندانداری را برداشت و شروع کرد به بشیسپس چوبدست, دی باده نوشیجرعه ا, برخاست
  .هنوز خفته بودند

  
 یروین, ییگو. شوندی مداری آن جانورها هم بشتریب, شی شدن خوداریکه همزمان با ب,  شده بودمتوجه
 غذا و ی را در جست و جونیزم,  آن گوسفندان که دو سال بودی او را با زندگیکه زندگ,  بودیمرموز

  .دادی موندیپ, دندینوردیآب در م
  

  . شناسندی من را هم می برنامه زمانیکه حت, آنقدر به من عادت کرده اند:  گفتآرام
  . گوسفندها عادت کرده بودیاو بود که به برنامه زمان برعکس دیشا: دیشی تامل کرد و اندی الحظه

  . شوندداری که بدیکشی طول مشتری بیکم,  چند گوسفند هم بودنداما
  . کردداری را بشانیکی یکی,  با چوبدستشجوانک
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  . را به نام خواندکی هر و
  . را بفهمندشی صحبتهاتوانندیکه گوسفندان م,  بودنی مطمشهیهم
 کی ی درباره انزوا و شادای,  بخواندشانی جالب کتاب را برایبخشها, ادت داشت عی خاطر گاهنی همبه

  .صحبت کند, چوپان در دشت
  . کندفی تعرشانیبرا,  پشت سر گذاشتهیاز شهرها,  خبرها رانی آخرای و

  . بودزی چکیموضوع صحبتش فقط , شی از دو روز پاما
  .دیرسی به آن مگری تا چهار روز دکه, ستیزی می که در شهری دختر جوان دختر بازرگانکی

  . بار به آن شهر رفته بودکی تنها
  

  شی پسال
  

  . بودی پارچه فروشکی صاحب بازرگان
  .نندی خودش بچی اجتناب از تقلب دوست داشت پشم گوسفندها را جلوی براو

  . را به آنجا بردشی مغازه را به چوپان نشان داد و او هم گوسفندهایدوست
  . پشم بفروشمی کمدی گفت بابازرگان

  
  . شلوغ بود و بازرگان از چوپان خواست تا عصر صبر کندمغازه
  . آوردرونی بی کتابنشیاز خرج,  مغازه نشستی جلوی روادهی در پجوان

  . کتاب بخوننتوننی چوپانا مدونستمینم:  در کنارش گفتی زنانه ایصدا
  . و انبوهاهی سیبا موها.  بودی با چهره مشخص اندونزیدختر

  . آوردی مادی گنگ فاتحان مور کهن را به ی که به گونه ایی چشمهابا
  .تا کتابها,  آموزندی مشتریچون از گوسفندها ب:  پاسخ دادجوان

  .باهم صحبت کردند,  از دو ساعتشتریب
 گری روز دهی در آن شهر سخن گفت که هر روزش شبی کرد که دختر بازرگان است و از زندگفی تعردختر
  .است
  . بوددهی سر راهش دی که در شهرهاییزهای چنیو از تازه تر,  آندلوس گفتی از دشتهانچوپا

  .همواره با گوسفندان صحبت کند خوشحال بود,  که مجبور نبودنی از او
  ؟ی گرفتادیخواندن را چطور : دی متکبرانه پرسی با لحندخترک

  .در مدرسه, مثل همه مردم:  پاسخ دادجوان
  ؟ی چوپان هستکی چرا فقط یپس اگر خواندن بلد-

  .تا به آن پرسش پاسخ ندهد,  آوردی بهانه اجوانک
  .فهمدیدخترک هرگز نم,  بودنیمطم

  
  .شدندی باز و بسته مجانی کوچک مور از شدت هی سفرش ادامه داد و آن چشمهای بازگو کردن داستانهابه
 بماند یپدر دختر تا مدتها گرفتار باقو ,  نرسدانی که زمان هرگز به پاکردی گذر زمان پسر جوان آرزو مبا

  . منتظر بماندگری روز د3و از او بخواهد تا 
  :که هرگز تجربه نکرده بود, کندی را احساس میزی چافتیدر

  . شهر بماندکی در شهی همی که برانی به الیم
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  .بودی نمگری دی روزهاهی شبی روزچی هاهی آن دختر موسبا
  .ندیو خواست پشم چهار گوسفند را بچ سر انجام بازرگان آمد و از ااما

  .و از او خواست سال بعد دوباره به آنجا برگردد,  پرداختستیبای را که می مبلغسپس
  
  . فقط چهار روز مانده بود تا دوباره به همان شهرک برسدنکیا

  .و هم مردد بود, جانزدهیهم ه, همزمان
  .رفتندی فروختن پشم به آن شهر میبرا, یدای زیچون چوپانها.  برده بودادیدخترک او را از , دیشا
  .شناسمی مگری دی را در شهرهایگری دیمن هم دخترها, ستیمهم ن:  گفتشی گوسفندهابه

,  دوره گردی و خرده فروشهاانوردهایهمچون در, زیو چوپانها ن. مهم است, دانستی دلش می در ژرفااما
 تنها سفر کردن در جهان را ی کند که شادی کارتواندیکه م, دیزی میکه در آن کس,  شناسندی را میشهر
  . ببردادیاز 
  

  . راندشی پدیگوسفندها را رو به خورش,  تابش گرفت و چوپانروز
 من شیکه همواره پ,  استنی همیبرا, دیشا.  گرفتن ندارندمی به تصمیاجی وقت احتچی هنهایا:  کردفکر

  . مانندیم
  
  . ماندندیهمواره دوستش م, شناختی اندلوس را میها چراگاهنیبهتر,  که چوپان جوانی هنگامتا

 دی طلوع و غروب خورشنیکه زمان ب, شدندی ملی تشکی درازی و از ساعتهاهی اگر همه روزها به هم شبیحت
  .کردندیرا پر م

  . کتاب هم نخوانده بودندکیهرگز ,  کوتاهشانی اگر در زندگیحت
  .دندیفهمیرا هم نم, کنندیحبت م تازه شهر ها صی که درباره خبرهای زبان مردمو

  . بودی کافنی بودند و همی آب و غذاشان راضبه
  .کردندی ممی گوشتشان را به او تقدیو گاه, یهمراه, سخاوتمندانه پشم,  آنی جابه

 یتنها هنگام,  آنها را بکشمیکی یکی, رمی بگمی شوم و تصملی تبدییوالیاگر امروز به ه: دیشی اندجوان
  . باشدیکه تمام گله رو به نابود, ندفهمیموضوع را م

  . برده اندادی را از ضشانیو اعتماد به غرا,  به من اعتماد کرده اندچون
  .کنمی متی به خاطر آن که من آنها را به سمت آب و غذا هدافقط

  .کردی کم کم از افکار خودش تعجب مجوانک
  . افکنده بودشی هاشهی بر اندیاهی سهیسا,  بوددهیی که بر آن روی مصرریبا انج, سای کلدیشا
 نهی هوادارش کشهیو از همسفران هم. ندی بار ببنی دومی را براایهمان رو,  باعث شده بود کهنیهم, دیشا

  . به دل گرفتیا
  
  .دیچیو خرقه اش را به دور خودش پ. دی نوشیجرعه ا,  مانده بودشی که از شب پی باده ااز
,  کهشودیبه سمت راس آسممان هوا چنان گرم م, دیخورش دنی با رسگریتا چند ساعت د, دانستیم

  . براندشیبه پ,  گوسفندان را در دشتتواندینم
  

  .دندیخوابی مایتمام مردم اسپان,  ساعت تابستاننی ادر
  .خرقه اش را تحمل کند,  مدتنی و مجبور بود در تمام اافتی ی تا شب ادامه مگرما
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 نی وجود هملیبه دل,  آورد کهی مادیبه ,  افتادی بار منین اهر وقت به فکر شکوه از وز,  وجودنی ابا
  . را احساس نکرده استی بامدادیسرما, خرقه
  . آب و هوا آماده بودراتیی تغی برادی باشهیهم: دیشی اندسپس

  .رفتی خرقه اش را پذینیسنگ, ی با قدردانو
  

  . وجود داشتی برای ازهیانگ,  هم درست مانند آن جوانخرقه
 آن منطقه را یتمام شهرها,  با تمام وجودشگرید,  بودمودهی اندلس را پیدو سال که تمام پهنه ها نی ادر

  . بودشی زندگلی دلنی بزرگترنیو ا.  شناختیم
  

  .خواندن بلد است,  چوپان سادهکیکه چرا , دی بار به دخترک بگونیا,  بود کهدهی کشنقشه
  . درس خوانده بوداتیدر مدرسه اله, ی سالگ16 تا

که مانند گوسفندان فقط ,  شودیی افتخار آن خانواده روستاهی و ماشیاو کش, خواستندی و مادرش مپدر
  .کردندی آب و غذا کار میبرا

  
 شی برانیو ا.  شناختن جهان را در سر داشتیای رویاما از کودک,  خوانده بوداتی و الهییایاسپان, نیالت
  .هان انسانها بود شناختن گناای,  مهمتر از شناخت خدااریبس
  
دوست ,  کرده بود و به پدرش گفته بود کهتیجر,  خانواده اش رفته بوددنی دیکه برا,  روز عصرکی

  . شودشیندارد کش
  
  . سفر کندخواستیم
  

اما , ندیآی تازه میزهای چیدر جست و جو,  دهکده گذشته اندنی از اایمردم تمام دن! پسرم:  گفتپدرم
  .د ماننی میهمان آدمها باق

  
  .گذشته بهتر از اکنون بوده است,  کهابندی یو در م. نندیتا دژ را بب, روندی تپه می باالتا

  .هندیاما به مردم دهکده ما شب,  دارندرهی تی چهره هاای,  روشنیموها
  . شناسمی آنها را نمی هانی سرزمیاما من دژها:  جوان در آمد کهپسر

, شهی همی دوست دارند براندیگویم, شوندی ما مواجه میا و زنها با دشتهی آدمها وقتنیا:  ادامه دادپدرم
  . کنندی جا زندگنیهم
  

  . مانندی نمنجایچون هرگز ا,  آنها آشنا شومی با دشتها و زنهاخواهمیم:  گفتجوان
  .کنندیتنها چوپانها سفر م,  ماانیو در م.  پر از پول دارندی هاسهیآن آدمها ک:  گفتگری بار دپدرم

  
  .شومیان مپس چوپ-
  

  . نگفتیزی چگری دپدر
  

  . به او دادییای مدال اسپان3 ی حاوی اسهیک,  بعدروز
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  . ببخشمسایآنها را به کل, رفتنتی پذی به ازاخواستمیم.  کردمداشانیدر مزرعه پ-
  . زنان هستندنی تربای دژ و زنان ما زنی دژ ما مهمتریاموزی که بیتا زمان.  را بگردای ات را بخر و دنگله

  . کردری خی او را دعاو
  

  .دی گشتن به گرد جهان را دلی مزی پدرش نی در چشمهاجوان
  . که هنوز زنده بودیلیم
  

  .مدفون کند,  گاه شبانهتوتهیو همان ب, غذا,  به آبازشی بود آن را در ندهی دهها سال کوشهرچند
  . شدداری پددیو سپس خورش. دیی گرای به سرخافق

  .کردی میو احساس خوشحال.  آورده بودادیدرش به  را با پشی گفت و گوجوان
  . بوددهی را دیاریدژ ها و زنان بس,  کنونتا

  .که تنها چند روز با او فاصله داشت,  برابر نبودندی کدام با زنچی هاما
  . گله گوسفندکی زیو ن,  مبادله کندگریبا کتاب د, توانستی که میو کتاب,  داشتی خرقه چوپانکی

  .دی بخشی تحقق مشی زندگیای هر روز به رو, از همهمهمتر
  

  سفر
  

  . شودانوردیو در,  گوسفندانش را بفروشدتوانستیم, شدی اندلس خسته می بار از دشتهاهر
 ی خوشبختی را برایاری بسیو فرصتها, اری بسیزنها, اری بسی شهرهاگرید, شدی خسته مای گاه از درهر

  .شناخته بود
  

 اتی توان خدا را در مدرسه الهی دانم چطور مینم: دیشیاند, ستی نگری مدی که به تولد خورشهمچنان
  .جست

  . گرفتی مشی پمودنی پی را برایدیراه جد,  گاه ممکن بودهر
  . بودامدهی نسای کلنیهرگز به ا,  از آنشیپ

  .بارها از آن گذشته بود, هرچند
 کنند شیی راهنمای اندک زمانیرا بی گذاشت گوسفندانش حتیو اگر م.  بودری ناپذانی پهناور و پاجهان

  .کردی هم کشف می جالبتریزهایچ
  
  .ندیمای پی میهر روز راه تازه ا,  فهمندیگوسفندها نم,  است کهنیمشکل من ا-

  .ندی آی مشی پی متفاوتی فصلهاایو .  شوندی کنند که چراگاهها عوض می نمدرک
  . هستندشانی تنها نگران آب و غذاچون

  
,  که با دختر بازرگان آشنا شده امیکه از وقت, جز من.  باشدنطوری همه ما همی برادیشا: دیشی سپس اندو

  . کنمی فکر نمگریبه زنان د
  
  .دندی رسی مفای از ظهر به تارشیپ,  محاسباتشیو بر مبنا. ستی آسمان نگربه
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  .تش را اصالح کندو سر و صور,  بخردیتنگ باده ا,  مبادله کندمتری حجیبا کتاب,  توانست کتابش رای ماو
 با گری دیکه چوپان, شدیندی احتمال بنیبه ا, خواستیو نم. شدیآماده م,  مالقات با دختریبرا, ستیبایم

  . دختر آمده باشدی خواستگاریبرا,  از اوشیپ, شتری بیگوسفندان
  .ستی به آسمان نگرگری دیبار

  
 را جالب یکه زندگ,  تحقق بخشمییای آمده که به روشی پیفرصت: دیشیو اند.  را تندتر کردشیگامها

  .کندیم
و او شب ,  کندری را تعباهای روتواندیم,  کند کهی می زندگیرزنی پفایدر تار,  آورده بود کهادی به ناگهان

  . بوددهی را دوباره دییای روشیپ
از تاالر , ی رنگیکی پالستی از نوارهایکه توسط پرده ا,  خانه بردی در انتهای پسر جوان را به اتاقری پزن

  .خانه جدا شده بود
  

  . قرار داشتیو دو صندل, حی مسیسی از قلب مقدس عکتمثالی, زی مکی درون اتاق در
  .ندیو از او هم خواست که بنش,  نشسترزنیپ

  . خواندیی لب دعاریو ز,  دو دست جوانک را گرفتسپس
  . مانستی مهای کولی دعابه

  .ر خورده بود بیاری بسیهایبه کول, در راه,  از آنشیپ
  .کردندی نمیو اما گوسفندبان,  کردندی مسفر

  .شودی مگرانی دفتنی صرف فرشهی همی کولکی یزندگ:  گفتندی ممردم
,  مرموزشانیتا در اردوگاهها, دزدندیو کودکان را م,  بسته اندمانی پنیاطیکه آنها با ش:  گفتندی مزی نو

  . کنندیبردگ
  

  . او را بدزدندهایولمبادا ک, دیترسی مشهی همی کودکدر
  . باز گشته بودیمی هراس قدنیا,  او را گرفتی دستهارزنی که پی هنگامو

  .نجاستی ایسیاما تمثال قلب مقدس ع: دیشی اندیبا خود م,  آرام بمانددیکوشی که مهمچنان
  .هراسش را بفهمد, رزنی بلرزند و پشی دستهاخواستینم

  . پدر ما را خواندی ایدعا,  سکوتدر
  !چه جالب: گفت, ردی جوان چشم بر گی آن که از دستهای برزنیپ
  . بعد خاموش شدو
  

  .دی فهمرزنیو پ, دنکردندی شروع به لرزاری اختی بشیدستها, شدی می داشت عصبجوانک
  .دی را عقب کششی درنگ دستهایب, جوانک

  . امامدهی ننجای به اینی کفبیبرا:  از آمدن به آن خانه گفتمانیپش
  .از آنجا برود,  بفهمدیزی آن که چیو ب, بهتر است حق مشاوره را بپردازد, کرد که فکر ی الحظه
  .دادی متی از حد اهمشیب,  تکرار شدهیای روکی به داشت

  . زبان خداوند استایو رو. ی آمده انجای به اای روری تعبیتو برا:  پاسخ دادرزنیپ
اما اگر به زبان روح تو سخن ,  کنمریمش را تعب کالتوانمیم, دیگوی سخن مای که خداوند به زبان دنیهنگام

  .رمی گیحق مشاوره ام را م,  منبیو به هر ترت.ی بفهمیتوانیفقط خودت م, دیبگو
  .گری درنگی نکی: دیشی اندپسرک
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 نیو هم.ستی خشکسالای در معرض خطر گرگها شهی چوپان همکی.  گرفت خطر کندمیتصم,  وجودنی ابا

  .کندی مزی انگجانیچنان ه را یاست که حرفه چوپان
  

 یناگهان کودک.  هستمیبا گوسفندانم در چراگاه, دمیخواب د. دمی را دای روکی یاپیدو شب پ: گفت
  . با آن جانورهای به بازکندیو شروع م, شودیظاهر م
  .ترسمی ها مگانهیاز ب. دست بزندمی به گوسفندهای کسدی آی نمخوشم

  .به گوسفندها دست بزنند,  را بترسانند آن که آنهایب, توانندی بچه ها ماما
  . چرادانمینم
  
  .فهمندی چطور جانورها سن و سال انسانها را مدانمینم
 تمام وقتم را شودیو نم, ی داری آتش است تازه تو پول کمی ام روتابهیماه. برگردتیایبه رو:  گفترزنیپ

  .یریبگ
  

و ناگهان ,  با گوسفندها ادامه دادی باز بایکودک تا مدت:  ادامه دادیری دلگی جوان با اندکپسرک
  .و مرا تا احرام مصر برد,  را گرفتمیدستها
  . نهای ستی احرام مصر چداندی مرزنی که پندیتا بب,  صبر کردی الحظه

  . همچنان خاموش ماندرزنی پاما
  

  . خوب بفهمدرزنیتا پ, دو واژه آخر را با درنگ به زبان آورد,  در احرام مصرسپس
  .یابی ی نهفته را میگنج, ییای بنجایاگر تا ا:  من گفتکودک به-
  .دمیاز خواب پر,  را نشانم بدهدقشی خواست نقطه دقی می وقتو

  . دو دفعههر
  
  . کردی جوان را با دقت بررسی دستهاگریسپس بار د.  ساکت ماندی مدترزنیپ

  .خواهمی دهمش را مکی, ی کرددای گنج را پیاما اگر روز, ی بپردازیزی اکنون چخواهمینم: گفت
  .ی خشنودیاز رو. دی جوان خندمرد
  .پس انداز کند,  را که داشتی تواند پولی مپس
  .گفتی نهفته می که از گنجهاییای هم به خاطر روآن

  . بودی کولکی حتما رزنیپ
  . ابله هستندهایکول

  . کنری را تعبایپس رو: گفت
  !یدهی دهم گنجت را به من مکیتو گفتم  که به یزی چی کن که در ازاادیاول قسم بخور قسم -

  . سوگند خوردجوان
  . بنگرد و سوگندش را تکرار کندیسی از او خواست به تمثال مقدس قلب عرزنیپ

  . کنمرشیقادرم تعب. استی به زبان دنییایرو:  گفتسپس
  .ستی دشواراری بسری تعبو
  

  .شم بایابی یاز آن چه م,  سزاوار سهم خودمکنمی گمان منی بر ابنا
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 که آن را یاما اگر کس,  امدهی درباره احرام نشنیهرگز صحبت, ی تا احرام مصر برودیبا:  استنی ارشیتعب
  .وجود دارد,  است کهنی اشیمعنا,  بودهینشان داده کودک

  .کندیثروتمندت م,  کهیابی ی را می آنجا گنجدر
  .و بعد بر آشفت,  اول شگفتزده شدجوان

  .دیای برزنی پنی ای موضوع به جست و جونی ادنی شنی نبود براالزم
  . بپردازدیپول, ستیالزم ن,  آورد کهادی انجام به سر

  . صرف کنمنی همیالزم نبود وقتم را فقط برا: گفت
و تنها فرزانگان .  هستندلی مسانی تری عادریغ,  سادهلیمسا. ستی دشواریای بود که گفتم رونی همیبرا-
  .نندی توانند آنها را ببیم
  

  .ینیمثال کفب. را بلد باشمیگری دی هنرهادیبا, ستمی که من فرزانه نالحا
   به مصر برسم؟دیو چطور با-
  .ی به آنها تحقق بخشدی چطور بادانمینم. کنمی مری را تعبایمن فقط رو-

  . بگذرانمدهندی به من ممی را با آنچه دخترهامی زندگدی بانی همیبرا
  و اگر به مصر نرسم؟-
  .ستی بار ننی اولنیا. رسمی نممن هم به پولم-
  . نگفتیزی چگری درزنی پو
  
  . وقتش را گرفته بودیلیخ, چون تا همانجا هم, از آنجا برود,  پسر جوان خواستاز

  . را باور نکنداهای وقت روچی هگرید,  گرفتمیو تصم,  آنجا را ترک کرددانهی جوان نا اممرد
  .دارد انجام دادن ی برایادی زیکارها,  آوردادی به
,  نشستدانی کنار ممکتیو بر ن,  عوض کردمتری حجیکتابش را با کتاب, دی غذا خری فروشگاه رفت و کمبه

  .لذت ببرد,  بوددهی که خریتا از باده تازه ا
 یموجب خنک,  که راز آن هرگز گشوده نخواهد شدیزی اسرار آملی به دلیدنیو نوش,  بودی روز گرمروز

  .شدی میو رفع تشنگ
  

  . از دوستان تازه اش بودندیکی لهیدر طو,  کنار دروازه شهردهاگوسفن
  . بود که سفر را دوست داشتنی همیو برا,  شناختی را میاری افراد بسی آن حوالدر

  .مجبور نبود هر روز کنارشان بماند,  وجودنیو با ا, افتی ی می همواره دوستان تازه اآدم
 از ی بخشکندیاحساس م)  بودنی چناتیو در مدرسه اله(, دنی ثابت را ببی آدم همواره همان آدمهااگر

  . دهندی ملی را تشکشیزندگ
  . دهندریی را هم تغمانیزندگ,  کنندیهوس م,  شوندی ما می از زندگیبخش,  از آنجا کهو

  .رندی گیبه باد انتقادش م, عمل نکند,  آدم آن طور که آنها انتظار دارنداگر
  .می کنی چه طور زندگدیکه ما با, داندی مقایدق,  کندی هر کس فکر مچون

  .ندی خودشان را بزی زندگدیچگونه با,  دانندی هرگز نماما
  . تحقق بخشدشیاهای به رودی دانست چگونه بای زن خوابگزار که نممثل
  .دیای بنتریی پای کمدیتا خورش, صبر کند,  دشتی از راندن گوسفندانش به سوشیپ,  گرفتمیتصم

  . بودی کنار دختر بازرگان م,گری سه روز دتا
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  . گرفته بودفای تارشیکه از کش,  کردی به خواندن کتابآغاز
  .پرداختی می مراسم خاکسپارکی یکه از همان صفحه اول به بازگو کردن ماجرا,  بودیمی حجکتاب

  . بوددهیچی پتهاینام شخص,  آن گذشتهاز
که خواننده ها ناچار ,  ظاهر شوندیکی یکی تهایشخص,  کهکندی میکار, سدی بنوی کتابیاگر روز,  کردفکر

  .همه نامها را به خاطر بسپارند, نشوند
  

 در بلخ ی خاکسپارکی بود چون درباره ریو دلپذ(,  خواندن متمرکز کندیفکرش را رو,  توانستیوقت
  )دیبخشی به او میندی خوشآی کرد و در آن آفتاب سوزان احساس خنکایصحبت م

  . و شروع به صحبت کرد, کنارش نشستیرمردیپ
   کنند؟ی دارند چه کار منهایا:  به رهگذران اشاره کرد و گفترمردیپ

  . کنندیکار م:  پاسخ دادی به خشکجوان
  .غرق در مطالعه است,  خواست وانمود کند کهو
  

 نی که دخترک مطمنیو ا. دیشی اندی پشم گوسفندها در برابر دختر بازرگان مدنیبه چ,  داشتقتی حقدر
  . انجام دهدی جالبی تواند کارهای شد که او میم
پشم ,  کهنی دادن احی شروع کند به توضخواستی که میهنگام, و هر بار,  صحنه را بارها تصور کرده بودنیا

  .شدیشگفتزده م, دختر, دی از عقب به جلو چدیگوسفندها را با
 فی تعرشیبرا,  پشم گوسفندهادنی چتا هنگام, اوردی بادی را به بایکه چند داستان ز, دیکوشی منیهمچن

  .کند
 یبرا, یی که گوکردی مفی تعریاما آنها را طور, که او در کتابها خوانده بود,  بودندیی داستانهاشترشانیب

  .خودش رخ داده اند
  .چون خواندن بلد نبود, دی فهمی هرگز تفاوتشان را نمدخترک

  . مرد جوان خواستیدنی از نوشیو جرعه ا, تشنه است,  کرد گفت خسته استی پا فشاررمردی پاما
  .شدی آرام مرمردی پدیشا,  تنگش را به او تعارف کردجوان

  . خواست هر طور شده حرف بزندی مرمردی پاما
  ؟ی خوانی میچه کتاب: دیپرس

 ادی را به او رانیاما پدرش احترام گزاردن به پ,  دهدریی را تغمکتشی کند و نی ادبیکه ب,  فکر کردجوان
  .ده بوددا
  . دراز کردرمردی پی کتاب را به سونی بر ابنا
  

  :لی دو دلبه
  

خودش ,  دانستی خواندن نمرمردی که اگر پنیو دوم ا,  توانست عنوانش را تلفظ کندی آن که نماول
  .تا احساس حقارت نکند,  کردی را عوض ممکتشین

  
 خسته یلیاما خ,  استیتاب مهمهوم ک:  و گفتستی از هر طرف نگریبی غری کتاب را همچون شرمردیپ

  .کننده است
  

  . شگفت زده شدجوانک
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  . تر آن کتاب را هم خوانده بودشیو پ,  خواندن بلد بودزی نرمردیپ
  . فرصت داشتگری دی مبادله آن با کتابیهنوز برا,  خسته کننده بودیکتاب, گفتی آن طور که ماگر

 از آن صحبت گری دی همه کتابهابایکه تقر, ندکی صحبت میزی کتاب درباره چنیا:  ادامه دادرمردیپ
  .کنندیم

  .شیدر انتخاب سرنوشت خو,  آدم های ناتواناز
  . دروغ جهان را باور کنندنیبزرگتر, ایکه تمام مردم دن, کندی می سر انجام کارو

  ست؟ی دروغ جهان چنیبزرگتر: دی شگفتزده پرسجوانک
و از آن پس , می دهی خود از دست می را بر زندگنارمای اختمانی از زندگی است در لحظه مشخصنیا-

  . شودی ما فرمانروا میزندگ در, سرنوشت
  . دروغ جهان استنی بزرگترنیا

  .چوپان بشوم,  گرفتممیو من تصم,  بشومشی خواستم کشیم!  نشدهنطوری من ایبرا:  گفتجوانک
  .یچون تو سفر کردن را دوست دار,  طور بهتر استنیا:  گفترمردیپ

  .فکرم را خوانده: دیشی اندنجوا
  
  .آن را ورق زد,  داشته باشدمی به پس دادن کتاب حجلی آن که تمای برمردیپ

  .دهی پوشیبیکه جامه غر,  متوجه شدجوانک
  . نبودی نادرزی منطقه چنی در انیو ا,  مانستی عربها مبه

  . فاصله داشتفای فقط چند ساعت تا تارقایآفر
  . گذشتندیاز تنگه م, ستی بای متنها

  . خواندندی میبی غریو چند بار در روز دعاها,  شدندی مدهیمرتب د,  در شهردی مشغول خرعربها
  د؟ییشما اهل کجا: دیپرس

  . جاهایلیاهل خ-
  . جاها باشدیلی تواند اهل خی نمچکسیه:  گفتجوانک

  . جا هستمکیاما فقط اهل , رومی میاری بسی چوپانم و به جا هاکی من
  .یمی دژ قدکی یکی در نزدی شهر کوچکاهل

  . آمده امای به دنآنجا
  
  . آمده امای به دنمی که در سالمیی بگومی توانیپس م-

  . احساس حقارت نکندشیتا به خاطر نادان,  خواست بپرسدیاما نم.  کجاستمی دانست سالی نمجوان
  . ماندرهی خدانی به میمدت

  .ودند نمی گرفتار ماریو بس, رفتندی آمدند و می ها مآدم
   چطور است؟میوضع سال:دی پرسیی راهنماکی ی جست و جودر
  . بودشهیهمانطور که هم-

  . بوددهیوگرنه تا به حال نامش را شن, ستی در اندلس نمی سالدیفقط فهم.  نکردشیی راهنمانی ااما
  د؟یکنی می زندگمی شما در سالایآ:  کردلجاجت

   کنم؟ی چه ممیدر سال-
  .دیقاه قاه خند, ندی خوشآیی با صدارمردیپ

  . هستممیخوب من پادشاه سال-
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, آدم مثل گوسفندها باشد که ساکتند,  بهتر استیگاه. زنندی میبی غریمردم حرفها: دیشی اندجوانک
  .فقط به دنبال آب و غذا هستند

 ی باور نکردنیداستانها,  خواهد گوش بدهدی آدم دلش میکه وقت, مثل کتابها باشند,  بهتر استای و
  .کنندی مفی تعرشیبرا

  
  .مکالمه را چطور ادامه دهند, دانندی که آدمها نممییگوی مییزهایچ, می زنی با آدمها حرف می وقتاما

  .است * صدق ی ملک*نام من:  گفترمردیپ

***  

 . بودی تعالی و او کاهن خدا, آوردرونینان و شراب را ب)  میپادشاه سال( صدقیو ملک ( *:  یپاورق

 !ی تعالی خدای از سومیمتبارک باد ابراه: ا مبارک خواند و گفت رمی او ابراهو

 !نی آسمان و زممالک

 

 . کردمی که دشمنانت را به دستت تسلی تعالی متبارک باد خداو

 . دادکی ده زی او را از هر چو

 

 ۲۰ تا ۱۸ اتی باب چهارده آشیدای سفر پقی عهد عطتورات

***  

  
 از شکست دادن ملوک می که ابراهی هنگامی تعالیاهن خدا و کمی صدق پادشاه سالی ملکنی ارایز

  . کرد او را را استقبال کرده به او برکت دادیمراجعت م
  .که او اول ترجمه شده پادشاه عدالت است,  به او دادکی ده زهایاز همه چ, زی نمی ابراهو
  .ی پادشاه سالمتیعنی می بعد پادشاه سالو
 یمی پسر خدا شده کاهن داهیبلکه شب. اتی حی و انتهاامی ایو بدون ابتدا, و بدون نسبنامه,  پدر و مادریب
  . ماندیم
  

 بدو کیده , می غنانی از بهترزی نامبری پمیکه ابراه!  شخص چه قدر بزرگ بودنی مالحظه کن که اسپس
  ) تا چهار1 اتی باب هفت آانی رساله پلس رسول به عبراندیتورات عهد جد. داد

  ؟یچند گوسفند دار-
  .یبه اندازه کاف:  پاسخ دادجوان

  . کردی می او کنجکاوی در زندگیادیز,  داشتگری درمردیپ
 توانم به تو کمک ینم, ی گوسفند داری که به اندازه کافی کنی گمان میتا وقت. می هستیپس دچار مشکل-

  .کنم
  

  . کمک نکرده بودیتقاضا.  آزرده شدجوان
  .و به کتاب او توجه کرد.  صحبت را باز کردو سر,  باده کردیکه تقاضا,  بودرمردیپ

  .رمی گشیو راهم را پ,  بروممی دنبال گوسفندهادیبا, دیکتابم را پس بده: گفت
  .یکه چگونه به گنج نهفته برس,  آموزمیو من به تو م,  را به من بدهتی دهم گوسفندهاکی:  گفترمردیپ
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  .کار شد آششی برازیو همه چ,  آوردادی را به شیای جوان روسپس
 که ی اطالعاتی خواست در ازایم)  شوهرش بوددیکه شا (رمردی پنیاما ا,  نگرفته بودی از او پولرزنیپ

  .ردی از او بگیشتری باریپول بس, وجود نداشت
  
  ) بودی حتما کولرمردیپ(

شتن و شروع کرد به نو,  برداشتیترکه ا,  خم شدرمردیپ, دی بگویزی از آن که چشی در همان هنگام پاما
  .دانی می شنهایرو

 جوان را کور ی بود چشمهاکی که نزدیبا چنان شدت. دی مرد درخشنهی درون سیزیچ,  که خم شدیهنگام
  .کند
 آن شیو با ردا, برگشت,  نمودی مدی چابک که از آن شخص با آن سن و سال بعی با حرکترمردی پاما

  .درخشش را پوشاند
  .بخواند,  نوشتی مرمردیتوانست آن چه را که پو ,  باز گشتی جوان به حالت عادیچشمها

  . آن شهر کوچک نام پدر و مادرش را خواندی اصلدانی می شنهای رواو
نام دختر ,  رااتی سرد مدرسه الهیشبها, شی دوران کودکیهایباز,  را تا آن لحظهشی زندگسرگذشت

  . بازگو نکرده بودی کسیرگز براکه ه,  را خواندییزهایچ,  دانستیبازرگان را خواند که تا آن زمان نم
  .یی در تنهاشی تجربه جنسنی نخستایو , دیاسلحه پدرش را دزد,  شکار گوزنی که برای روزهمچون

  . هستممیمن پادشاه سال,  گفته بودرمردیپ
  

  کند؟ی صحبت می پادشاه با چوپانکیچرا : دیو شگفتزده پرس, نی شرمآگجوانک
 ی به افسانه شخصیکه تو توانسته ا,  استنی آنها انیمهم تر, مییگواما بهتر است ب,  داردی منطقلیدال

  .یخودت تحقق ببخش
  

  .ستی چیافسانه شخص,  دانستی نمجوان
  .ی انجام آن را داری آرزوشهی که همستیزیچ-

.  روشن استزی همه چیدر آن دوره زندگ. ستی چشانیافسانه شخص,  دانندی می آدمها در آغاز جوانهمه
  . ترسدینم,  بکندی آن چه که دوست دارد در زندگی و آرزوایو آدم از رو, ن است ممکزیهمه چ

 ی به افسانه شخصدنی تالش اثبات آن که تحقق بخشی مرموز براییروین, در گذشت زمان,  وجودنی ابا
  .شودیآغاز م,  ممکن استریغ

 مرموز چه ی هاروین, د خواست بدانیاما م,  نداشتیی جوانک معنایچندان برا, گفتی مرمردی چه پآن
  .هستند

  
  . ماندی باز مدنشی دختر بازرگان از شندهان

 را مانی به افسانه شخصدنی تحقق بخشی چگونگقتیاما در حق, ندی نمای مرانگریکه و,  هستندیی هاروین-
  . آموزندیبه ما م

:  بزرگ وجود داردتقی حقکی, ارهی سنیچون در ا, کنندیکه روح و اراده ما را آماده م,  هستندییروهاین
 خواسته در جهان نیکه ا,  روستنیاز ا, ی را از ته دلت طلب کنیزی چیوقت, یو هر کار کن, یهر که باش

  .متولد شده, در روح جهان
  . استنی زمی تو بر روتی مامورنیا

   تاجر پارچه؟کی ازدواج با دختر ای اگر سفر کردن باشد؟ یحت-
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  . گنجکی ی جست و جوایو -
  

  .و حسادت آنها, ینا کام, ی از بدبختایو , شودی مهی انسانها تغذین از خوشبخت جهاروح
  . استانی آدمفهی وظگانهی, ی به افسانه شخصدنی بخشتحقق

  . استزی چکی تنها زی چهمه
  .ی آرزو را تحقق بخشنی ایتا بتوان, شودی همدست مهانیسراسر ک, ی را داریزی چی که آرزوی هنگامو

  .ستندی و مردم نگردانیو به م, د خاموش ماندنیمدت
  :که اول صحبت کرد,  بودرمردیپ

  یکنی میچرا گوسفندبان-
  .چون سفر را دوست دارم-
  
  . بودستادهی ادانیدر گوشه م,  سرخ رنگش اشاره کرد کهی با چرخدستی به فروشنده ذرت بوداده ارمردیپ

 ذرت بوداده ی چرخدستکی داد حیاما ترج.  سفر داشتی همواره آرزویآن ذرت فروش هم از کودک-
  . برودقای ماه به آفرکی,  شدری پیو وقت, و سالها پول جمع کند, بخرد

  
  . را داردشیای به رودنیامکان تحقق بخش, شهیکه آدم هم, هفمدی نمهرگز

  . کردی را انتخاب می شبانستی بایم:  بلند فکر کردی جوان با صدامرد
  .ا ذرتفروش از چوپان معتبرتر استام.  هم فکر کردهنیبه ا:  گفترمردیپ

  .خوابندی باز میاما چوپانها در فضا.  دارندی خانه اذرتفروشها
  .تا به چوپانها,  دهند دخترشان را به ذرتفروشها بدهندی محی ترجمردم
  . جوانک تکان خوردقلب

  .دیشی اندی دختر بازرگان مبه
  

  .ت فروشنده ذرت بوداده وجود داشکی شهر دختر هم حتما در
  .شودی خودشان می آنها مهم تر از افسانه شخصیو سر انجام تصور مردم درباره ذرتفروشها و چوپانها برا-
  . شدشی از صفحه هایکیو مشغول خواندن ,  کتاب را ورق زدرمردیپ

  .مطالعه او را قطع کرد,  مزاحمش شده بودرمردی که پیو بعد درست همانطور,  صبر کردی لختجوانک
  د؟یی گوی را به من مزهای چنیچرا ا-
  .یکه از آن چشم بپوشان, و کم مانده است. ی کنی زندگتیبا افسانه شخص, یکنی میچون تو سع-
  د؟ی شوی ظاهر میی زمانهانی در چنشهیو شما هم-
  . زنمیسر باز نم, اما هرگز از ظاهر شدن,  شکلنی به اشهینه هم-

  . شومی مظاهر,  فکر خوبکی,  راه حل مناسبکی به شکل یگاه
  . کارهالی قبنیو از ا, که کارها ساده تر شود,  کنمی میکار, یدر لحظه بحران,  مواردری سادر
  . شوندی مردم متوجه نمشتری باما

  
.  کاوشگر گنج ظاهر شودکیبر ,  سنگکیکه به شکل ,  ناچار شدهشیکه هفته پ,  کردفی تعررمردیپ

  . رها کرده بود زمردی را در جست و جوشی زندگزیکاوشگر همه چ
 کی ی رود نهصد و نود و نه هزار و نهصد و نود و نه سنگ را در جست و جوکی سال در کنار 5 طول در

  .زمرد شکسته بود
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تا زمردش را ,  سنگکیفقط .  سنگ مانده بودکیو تنها , دیشی اندی آن هنگام کاوشگر تنها به انصراف مدر

  .کشف کند
,  گرفتمی تصمرمردیپ,  گذاشته بودشی را در گرو افسانه شخصشیگکه زند,  بودی آنجا که او شخصاز

  .دی کاوشگر غلتی پاشیو در پ,  شدلی تبدیبه سنگ. دخالت کند
اما آن ,  دور پرتاب کردیسنگ را به فاصله ا,  به خاطر پنج سال از دست رفتهی از شدت خشم و ناکاممرد

 زمرد جهان را آشکار نیباتریو ز, و آن را شکست, د خورگری دیکه به سنگ,  پرتاب کردییرویرا با چنان ن
  .ساخت

  
 دیشا.  آموزندی خودشان را می زندگلی زود دلیلیآدمها خ:  گفتدگانشی در دی اژهی ویبا تلخ, رمردیپ

  .کشندی زود هم از آن دست میلیکه خ,  هم باشدنیبه خاطر هم
  . گونه استنی جهان ااما

  
  .گنج نهفته آغاز شده است,  گنجکیکالمه با صحبت درباره  منیکه ا,  آوردادی جوانک به سپس

  . شوندی مدفون مالبهایو توسط همان س,  آشکارالبهایگنجها توسط س:  گفترمردیپ
  .ی را به من بدهتی دهم گوسفندهاکی دیبا, ی درباره گنج خودت بدانیخواهی ماگر

  ست؟ی دهم گنج بهتر نکی-
  . سرخورده شدرمردیپ

  
  .ی دهیاز دست م,  به آنیابی دستی را برااقتیاشت, ی آغاز کنین چه هنوز نداراگر با وعده آ-

  . داده استی کولکی دهم گنج را به کیقول ,  کرد کهفی جوانک تعرسپس
  .دی کشی آهرمردیپ

  . هستندرکی زهایکول-
  . داردییبها, زی هر چیدر زندگ,  کهیاموزیخوب است که ب,  هر صورتبه
  . بدهندادی کوشند یم, مآوران نور است که رزیزی چنی او
  . کتاب را به جوانک پس دادرمردیپ

 دهم چطور به گنج نهفته ات ی مادیبه تو ! اوری من بی دهم گوسفندانت را براکی ساعت نیفردا در هم-
  .یابیدست 

  !ری به خعصر
  . شددی نا پددانی از می در گوشه او

  .نست فکرش را متمرکز کنداما نتوا, به مطالعه اش برگردد,  کردی سعجوانک
  . را گفتهقتی حقرمردیپ, دانستیچون م.  و نگران بودمضطرب

 آن چه را که دی باایآ, دیشیو در همان هنگام اند. دی پاکت ذرت بو داده خرکیو ,  ذرتفروش رفتسراغ
   نهای بازگو کند شیبرا,  گفته بودرمردیپ

  
  . آن طور که هست بماندزی همه چمیبگذار,  بهتر استیگاه:  انجام فکر کردسر

  .دیشی اندی مزیذرتفروش سه روز تمام به رها کردن همه چ, گفتی میزیاگر چ.  خاموش ماندو
  . عادت کرده بوداری بسشی به چرخدستگری داما

  . رنج در امان نگه داردنی توانست ذرتفروش را از ایم
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  . هدف شروع به گشتن در شهر کردیب
  . بندر رفتتا

 طی بلقایبه مقصد آفر,  بود که مردم از آن جای ساختمان پنجره کوچکنیدر ا,  آنجا بودی کوچکساختمان
  .دندی خریم

  . بودقای در آفرمصر
  د؟ی خواستی میزیچ: دی پرسشهی گمسوول

  . فردادیشا: گفت, شدی همچنان که دور مجوان
  .ساند تنگه بری توانست خود را به آن سویم, فروختی از گوسفندان را میکی فقط اگر

  . انداختی فکر به هراسش منیا
 سفر ی برایپول! گری دالپردازی خکی:  گفتارشی به دستشهیمسوول گ,  شدی که جوانک دور مهمچنان
  .نداشت

  
  . آوردادی بود گوسفندانش را به شهی کنار گیوقت
  .دیترس,  که دوباره کنارشان باشدنی ااز
  . آموخته بودی را درباره حرفه چوپانزیهمه چ, ال دو سنیو در ا,  سال را با آنها گذرانده بوددو

  . از آنها در برابر گرگهاتیو حما,  بارداریشهایمراقبت از م, ینیپشمچ
  . شناختی اندلس را می دشتها و چراگاههاهمه

  . دانستی را مشی از گوسفندهاکی هر قی و فروش دقدی خریبها
  .دد دوستش بازگرلهی راه به طونیاز درازتر,  گرفتمیتصم
 شی هاوارهی از دیکی ی باال برود و روشیکه از پله ها,  گرفتمی داشت و جوان تصمی دژزی شهر نآن
  .ندیبنش
  .ندی را ببقایآفر,  توانستی آن باال ماز
  . را در اشغال داشتندای سراسر اسپانبایو سالها تقر, مورها از آنجا آمدند,  به او گفته بود کهی بار کسکی

  . را با خود آورده بودندهایآنها بودند که کول, فرت داشت از مورها نجوانک
  . سخن گفته بودرمردیبا پ,  را که در آنیدانی مزی و نندی همه شهر را بببایتقر, توانستی آنجا ماز

  . مالقات کردمرمردی پنی که با ای بر ساعتنینفر: دیشیاند
  .کردی مری را تعباهایکه رو, ابدی را بی قصد داشت زنفقط

  . چوپان استکیکه او ,  نداده بودندیتی اهمرمردیآن زن و نه آن پ نه
 که چوپانها سر دندی فهمی از دست داده بودند و نمی را به زندگمانشانی اگریکه د,  بودندی منزوییآدمها
  . بندندی دل مشانیبه گوسفندها, انجام

 کیو کدام , دی زای مگری دو ماه دکدام تا,  لنگدی دانست کدام میم,  شناختی مقای از آنها را دقکی هر
  .از آنها تنبل است

  
  .و چگونه ضبحشان کند,  کندینی دانست که چگونه پشمچی مزی نو

  . شدندی منیغمگ,  برودگرفتی ممی تصماگر
  . کرددنی هنگام به وزیباد

  . بودند باد آمدهنی کفار با همیچون لشکرها. دندی نامیمردم آن را باد شرق م,  شناختی باد را منیا
  . باشدکی آن قدر نزدقایکه آفر,  هرگز فکرش را هم نکرده بودفای با تاریی از آشناشیپ
  . توانستند دوباره حمله کنندیمورها م,  بودی خطر بزرگنیا
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  . باد شدت گرفتوزش
  . کرده امری گوسفندها و گنج گنیب: دیشی اندجوانک

  . گرفتی ممی خواست تصمیکه دلش م یزیو چ,  که به آن عادت رده بودیزی چنی بستی بایم
  .چون به جوان وابسته نبود,  نداشتتیاما او به اندازه گوسفندها اهم,  بازرگان هم بوددختر

  . آوردی نمادیاصال او را به , دیشا
  . شودی متوجه نمچیدخترک ه,  در آن شهر ظاهر نشودگریکه اگر دو روز د,  داشتنانیاطم
 گری آن است که آدم دشیمعنا,  باشندکسانی که همه روزها یو هنگام, ند بودکسانی او همه روزها یبرا
  .درک کند, دهدی رخ مشی در آسمان در زندگدی را که هر بار گردش خورشیکی نی تواند رخداد هاینم
  .و من هم, آنها عادت کرده اند.. و دژ دهکده ام را, و مادرم را, من پدرم را ترک کردم:  خود گفتبا

  . کنندیعادت م, م به نبود من هگوسفندها
  .ستی نگردانیبه م,  آن باالاز

  . فروختی همچنان ذرت بوداده مذرتفروش
  .کردندیو مغاذله م, نشسته بودند,  صحبت کرده بودرمردی آن با پی که رویمکتی بر همان نی جوانزوج

  .ذرت فروش:  خود گفتبه
  . اش را تمام نکردجمله
  . کردی صورتش احساس میو وزش آن را بر رو,  بودافتهی شی باد شرق افزاشدت

  .مورها را آورده بود,  بادنیا
  . آوردی در خود مزیو زنان در حجاب را هم ن,  صحرایاما بو,  استدرست

 رهیطال و غ, هاییماجراجو,  نا شناخته هایکه در جست و جو,  آوردی را می مردانیاهای عرق و رویبو
  .رفته بودند

  
  . توان همچون باد شدیم, دیو فهم, کردی باد حسادت می اندک به آزاداندک

  . جز خودش وجود نداشتی مانعچیه
  . بودندشی تحقق به افسانه شخصیفقط مرحله ها,  اندلسیدشتها, دختر بازرگان, گوسفندها

  ن؟یری چرا چشم غره مخوب
  .دی شاگفتم

   قسمتشو بذارمکیهر روز ,  که گفتمی که همون طورکنمی می که بتونم سعیی تا جایول
  دی سراغ قسمت جدمی حرف زدم بریلی خخوب

  
  . مالقات کردرمردیبا پ, هنگام روز بعد, ظهر
  . گوسفند با خودش آورده بودشش

  !دی درنگ گوسفندها را خریدوستم ب! کنمیتعجب م-
  .ستی نشانه خوبنیو ا. چوپان بشود,  بوده کهنی ایدر آرزو, شیتمام زندگ: گفت

  .می نامیاصل مساعد م, آن را.  استنطوری همهشیهم:  گفترمردیپ
  .یشوی برنده منیقیبه , ی کنیورق باز,  بارنی نخستی برااگر

  )بخت تازه کارها(
  
   است؟نیو چرا چن-
  .یی را بزتیتو افسانه شخص,  کهخواهدی میچون زندگ-
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  . از آنها لنگ استیکیکه , دیو فهم,  آن شش گوسفند شدی مشغول بررسسپس
 دیپشم و گوشت تول, یو به اندازه کاف, چون او از همه باهوشتر است. ستیمهم ن:  داد کهحی توضجوانک

  .کندیم
  گنج کجاست؟: دیپرس

  . احرامکینزد, گنج در مصر است-
  . دستش نگذاشته بودی رویاما خرج,  را گفته بودنیهم, زی نرزنیپ.  وحشت کردجوان

  .در جهان نوشته, دیمای بپدیبا, ا که هر انسان ریراه, خداوند, ی کنیروی از نشانه ها پدیبا-
  .یبخوان,  تو نوشته شدهیآن چه را که برا, دی باتنها

  .به پرواز در آمد, رمردی او و پنی بیپروانه ا, دی بگویزی از آن که چشیپ
  . کوچک بودیوقت,  پدربزرگش افتادادی به

و شبدر , مارمولکها, ملخها, رکهایرجیل جمث.  هستندیپروانه ها نشانه خوش اقبال:  گفته بودپدربزرگش
  .شاهپر

  . دادهادیپدربزرگت به تو ,  همانطور است کهقایدق: گفت, فکرش را بخواند, توانستی که مرمردیپ
  . نشانه هستندنهایا

  . اش را آشکار کردنهیو س,  را گشودشی رداسپس
  . بوددهیکه روز قبل د, آورد ادی را به یو درخشش. قرار گرفت, دیدی که میزی چری تحت تاثجوانک

  . بوددهی از طال پوشی پوش بزرگنهی سرمردیپ
  . داشتنهی آن بر سی رویمتی قی سنگهاو

  . پادشاه بودکی ی به راستاو
  . بوددهی لباس مبدل پوشنطوریا,  فرار از راهزنانی براحتما

  
اسم : برداشت و گفت, ت پوش طال قرار داشنهی را که در وسط ساهی سنگ سکیو , دی سنگ سفکی رمردیپ
  . است*ومی و تمومی ار*نهایا

***  

 عدالت و نهی بر سلیی اسرای بنی نامها,شودی که به حضور خداوند به قدس وارد میو هارون هنگام ( *:  یپاورق

 .بر قلب خود بگذارد

 

 و در , بر قلبش باشد,دی آی هارون به حضور خدا م, کهیتا هنگام!  بند عدالت بگذارنهی را در س ومیمت و  ومی ارو

 ! را همواره بر قلب خود حتمل کنلیی اسرایحضور خداوند عدالت بن

 

 ی و هشت تا سستی باتی سفر خروج آقی عهد عطتورات

 

 . از قدس االقداس خبورند,توانندی من,ستدی ناومی و متومی به همراه اری که کاهنیتا هنگام:  ترشاتا به آنان گفتسپس

 

 )۲۶۳ هیب عذرا آ کتاقی عهد عطتورات

***  

   
  . استری خدی سنگ سفیو معنا,  بلهاهی سنگ سمعنا
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  . کنندی سنگها کمکت منیا, ی بدهصی نشانه ها را تشخیتوانی نمیوقت
  ! مطرح کنی عملی پرسششهیهم
  !یری بگمیخودت تصم,  کنی سعشتری باما

در , تا من, یدادی گوسفند م ششستیبایاما م, ی دانستی را منیو قبال هم ا.  در کنار احرام استگنج
  . کمکت کنمیریمگیتصم

  
  .ردی بگمی تصمدیخودش با, از آن زمان به بعد,  گذاشتنشی سنگها را در خرججوانک

  . هستندگانهی زهای نبر که همه چادیاز -
  ! نبرادی نشانه ها را از زبان

  
  !ی بروشیپ, تی افسانه شخصانی فراموش نکن که تا پازی فراتر از هر چو

  . کنمفی تعرتی برای خواهم داستان کوتاهی منوناک
  .اموزدی آدم جهان بنی را از فرزانه تریتا راز خوشبخت,  فرزندش را فرستادیکاسب

  .دی کوه رسکی بر فراز ییبایتا سر انجام به قلعه ز,  راه رفتابانی چهل روز در بپسرک
  .ستی زیآنجا م,  جستی که پسرک می فرزانه امرد
  .دی را دیمیو جنب و جوش عظ,  شدیوارد تاالر,  مقدسی مالقات با مردی به جا قهرمان مااما

 ی نغمه های کوچکیقیگروه موس.  کردندیمردم در گوشه و کنار صحبت م.  رفتندی آمدند و می متاجران
  . آن بخش از جهان آنجا بودی غذاهانی ترذی مملو از لذیزیو م,  نواختی منیریش

تا مرد فرزانه به او توجه , دو ساعت منتظر بماند, و پسرک مجبور شد, کردی م فرزانه با همه صحبتمرد
  .کند
  . مالقات پسرک گوش دادلیبا دقت به دل,  فرزانهمرد
  . دهدحی توضشی را برایتا راز خوشبخت,  به او گفت که در آن لحظه فرصت ندارداما
  . دو ساعت بعد باز گرددو, ندازدی به گوشه و کنار قصر بیتا نگاه,  کردشنهادی او پبه

 خواهم یعالوه بر آن م: و گفت, ختیو دو قطره روغن در آن ر,  به پسرک دادیخوری قاشق چاکی سپس
اما نگذار روغن درون آن . ری قاشق را هم در دست بگنیا, ی گردیهمچنان که م.  بکنمیاز تو خواهش

  .زدیبر
  

  . رفتن از پلکان قصر کردنیی شروع به باال و پاپسرک
  . در تمام آن مدت چشمش را به آن قاشق دوخته بودو

  . از دو ساعت به حضور آن مرد فرزانه باز گشتپس
  ؟یدی را دمی تاالر غذاخوریرانی ایفرشها: دی فرزانه پرسمرد
   ده سال زمان برد؟ی استاد باغبانیکه خلق کردنش برا,یدی را دباغ

  ؟ی کتابخانه ام شدیبای زی پوست نوشتهامتوجه
  . استدهی ندچیه:  شرمزده اعتراف کردپسرک

  .زدینر,  که مرد فرزانه به او سپرده بودیکه روغن,  بودنی دغدغه او اتنها
  ! من آشنا شویای دنیهایو با شگفت, پس برگرد:  فرزانه گفتمرد
  .ی به او اعتماد کنی توانینم, ینی را نبی خانه کساگر

  . قوت قلب گرفتپسرک
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  . به اکتشاف قصر پرداختگریدو بار ,  را برداشتقاشق
  . به سقف را تماشا کردختهی ها و آوواری دی روی بار تمام آثار هنرنیا

  . گرداگردش رایو کوهها, دی را دباغ
  . خود به کار رفته بودی در جای که در نهادنهر اثر هنری اقهی سلزیو ن,  لطافت گلها راو

  . کردفیتعر, اتشییبا تمام جز,  بوددهیکه دهر آن چه را ,  که نزد مرد فرزانه باز گشتیهنگام
  ند؟یکجا, اما آن دو قطره روغن که به تو سپرده بودم: دی فرزانه پرسمرد

  . استختهیروغن ر,  کهافتیو در, ستی به قاشق داخل دستش نگرپسرک
  

  . توانم به تو بدهمی که می پندگانهی است نیپس ا:  فرزانگان گفتنی ترفرزانه
و هرگز آن دو قطره روغن درون قاشق را از , ی جهان را بنگریهای است که همه شگفتنی ای خوشبختراز

  .ی نبرادی
  

  . خاموش ماندجوانک
  . بوددهی را فهمری پادشاه پداستان
  . کندی را فراموش نمشیاما هرگز گوسفندها,  سفر را دوست داردچوپان

  . سر او انجام دادی را در باالیبیو با حرکات کف دو دستش حرکات عج, ستی به جوانک نگررمردیپ
  .و به راه خود ادامه داد,  گوسفندها را برداشتسپس

  
 آن ی هاواری دیو هر کس که رو, که مورها ساخته اند,  هستیمی دژ قدفای فراز شهر کوچک تاربر

  .ندی را ببقای از خاک آفریو قطعه ا,  ذرتفروشکی, دانی مکی تواند یم, ندیبنش
  . کردی چهره اش احساس میو وزش باد شرق را رو,  دژ نشسته بودوارهی دی رومیال صدق پادشاه سیملک

  . اضطراب داشتندراتییو از آن همه تغ, کنارش منتظر بودند, دشانی ترسان از ارباب جدگوسفندها
  .آب و غذا بود,  خواستندی که میزی چتنها

  
  . شدیکه از بندر جدا م, ستی نگری می کوچکی صدق به کشتیملک

 گرید,  را گرفتمی دهم اموال ابراهکی,  که پس از آن کهیهمانطور, دی دی هرگز آن جوانک را نمگرید
  .دیهرگز او را ند

  
  . بودنیکارش هم,  بودهرچه

  
  . ندارندی افسانه شخصانیچون خدا,  آرزو داشته باشنددی نباانیخدا

  
  .د کرتی موفقی جوان آرزوی برامانهی صممیپادشاه سال,  حالنی ابا
  
   کردمی چند بار تکرارش مدیبا.  کندینامم را فراموش م-

  .میپادشاه سال,  صدق هستمیمن ملک,  گفت کهیم,  کردی صورت هر وقت درباره من صحبت منی ادر
  .ستیبه آسمان نگر, نانهی شرمگسپس

  
  . است* لی دانم باطل اباطیم, ی که خودت گفته ای همانطورایبار خدا-
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***  

 . باطل استزی همه چلی باطل اباطدیگویمعه مجا(  * یپاورق

  کشد چه منفعت است؟ی مدی خورشری مشتقش که زی را از متامانسان

 )۳ و ۲ کتاب جامعه صفحات قی عطعهد

***  

  

  . به خودش مغرور باشددی بای هم گاهری پادشاه پکی اما 
  ! استزی چه قدر شگفت انگقایآفر: دیشی اندجوانک

  . بوددهی تنگ شهر دی هاابانی که در خییهمانند تمام قهوه خانه ها,  بود نشستهی قهوه خانه ادر
  . گرداندندیو آن را دست به دست م, دندی کشی مییچپق غوآلسا,  نفرنیچند

  
 دهی را دیانیو روحان, دهی را با چهره پوشیزنان,  را دست در دست همی آن چند ساعت کوتاه مرداندر

  . کردندیو شروع به خواندن م,  رفتندیم بلند ی برجهایکه به باال, بود
  . گذاشتندیو سر بر خاک م,  زدندی هنگام همه به نوبه خود زانو منی در او

  .از رسوم کافران است:  خود گفتنزد
  

 و با دی مورکش را سوار بر اسب سفسی قدعقوبی دهکدشان تمثال یسایهمواره در کل,  کوچک بودیوقت
  . افتاده بودندشی به دست و پانهای به اهی شبیکه افراد, ود بدهی در دست دی برهنه اریشمش

  . کردی مییو به شدت احساس تنها,  بدحال بودجوانک
  . داشتندی کافران نگاه بد خواهانه انیا

  . نکتهکیتنها ,  برده بودادی را از ینکته ا,  سفریدر شتابش برا,  از آنفراتر
  .جش محروم بدارد مدتها از گنی او را براتوانستی راکه میزیچ

  . کردندی صحبت میهمه عرب, نی آن سرزمدر
 هم یگری دزی خواهد که در می را میدنیکه همان نوش, و پسرک با اشاره نشان داد,  شدکی نزدی چقهوه

  . تلخی نبود جز چایزیکه چ, شودیسرو م
  

  . کردی میی هازی چنی خودش را نگران چندیاما اکنون نبا, باده بنوشد, دادی محی ترججوانک
  .دیشی اندیم,  به آنافتنی دست ی فقط به گنجش و به چگونگستی بایم
  . کندیپول جادو م,  دانست کهی زده بود و مبی به جیادی فروش گوسفندها پول زبا

  . مانندیهرگز تنها نم,  ها با داشتن پولآدم
  .دی رسی در عرض چند روز به احرام مدی بعد شای اندکتا
  .دیدروغ بگو,  اش به خاطر تصاحب شش گوسفندنهی با آن همه طال در سرمردیپکه آن ,  نداشتلیدل

 دهیشیبه نشانه ها اند,  کندی عبور مای که از دریهنگام,  درباره نشانه ها با او صحبت کرده بودرمردیپ
  .بود

  
  .دی فهمی را مرمردیمنظور پ! بله
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 و نی در زممودی پی مستیبای را که میری مصمیعال,  اندلس بود درک کرده بودی که در دشتهای مدتدر
  .آسمان بخواند

  .ستیکی در آن نزدینشانه حضور افع, ژهی وی پرنده ادنیکه د,  بودآموخته
  . آنجاستیلومتری بوته خاص نشانه وجود آب در چند ککی و

  . را به او آموخته بودندزهای چنیا, گوسفندها
  . کندی مییآدمها را هم راهنما,  کندی متیاگر خدا گوسفندها را آنقدر خوب هدا: دیشیاند

  . آرام تر شدو
  
  . کمتر شده استی چایکه تلخ, دی نظرش رسبه

  ؟یستیتو ک:  گفتی مییای که به اسپاندی را شنییصدا
  . کردی شگرفی احساس راحتجوانک
  . نفر ظاهر شده بودکی, دیشی اندی که به نشانه ها می هنگامدرست

  ؟ی دانی مییایتو از کجا اسپان: دیپرس
که اهل , دادیاما رنگ پوستش نشان م,  بوددهی لباس پوشی جوانان غربوهی بود که به شی وارد جوانتازه

  .همان شهر است
  

  .و هم قد خودش بود, هم سن و سال, شی و بکم
  .می فاصله دارایفقط دو ساعت با اسپان,  بلدمییایمن اسپان-
  ! متنفرمی چانی از اریبگ من باده یبرا!  سفارش بدهیزیبه حساب من چ-

  .در مذهب ما حرام است, می باده ندارنی سرزمنیدر ا:  وارد گفتتازه
   خودش را به احرام برسانددیکه با,  جوانک گفتسپس

 نیکه ا, وگرنه کامال محتمل بود. ساکت بماند,  گرفت کهمیاما تصم,  بود که از گنج هم صحبت بکندکینزد
  .تا او را به آنجا ببرد, د از گنج را بخواهیعرب هم بخش

  
  . افتادی مشنهادهایدرباره پ, رمردی صحبت پادی به
  .ی مرا به آنجا ببری توانی اگر مخواهمیم-
  . توانم به عنوان راهنما به تو پول بدهمیم

   تا آنجا رفت؟دیکه چطور با, ی داری تصورچیه-
  . دهدی مکالمه گوش منیاو با دقت به ,  شودی مکی دارد نزدیکه قهوه چ,  متوجه شدجوانک

  . کردی حضور او احساس ناراحتاز
  

  . فرصت را از دست بدهدنی خواست ایو نم,  کرده بوددای راهنما پکی اما
 ی به اندازه کافدی بای داراجی به پول احتنکاری ایبرا! ی از سراسر صحرا بگذردیبا:  وارد ادامه دادتازه

  .یپول داشته باش
 را یزی چیکه وقت,  به او گفته بودرمردیو پ.  اعتماد داشترمردیاما به پ, افتی بی آن پرسش را عججوانک
  . شوندی به نفع او همدست مهانیسراسر ک, بخواهد

  .و به تازه وارد نشان داد,  آوردرونی اش بسهی را از کپول
  . شد و نگاه کردکینزد, زی نی چقهوه
  . با هم صحبت کردندی کلمه به عربچند

 

@ 

 20novel.com



    The Alchemist                                                                                 کیمیاگر

  
  

 

 

24

  
  . نمودی منی خشمگی چقهوه
  .می بماننجای خواهد اینم. میحاال برو:  وارد گفتتازه

  . جوانک راحت شدالیخ
  
  . وقفه شروع به صحبت کردی او را گرفت و بیاما قهوه چ,  خواست تا صورت حسابش را بپردازدبر

  . بودگانهی بینیاما در سرزم,  بودرومندی نجوانک
  .دی در کشی راند و جوانک را به سویکنارکه صاحب قهوه خانه را به ,  بوددشی جددوست

  . خواستی را متیپول ها: گفت
  .ستی نقای آفری قسمتهاری مثل ساتنجه

  . پر از دزد هستندشهیو بندرها هم, می بندر هستکی در ما
  . به او کمک کرده بودی بحرانیتیدر وضع,  اعتماد کنددشیبه دوست جد,  توانستیم
  . را شمردشیهاو پول,  آوردرونی پول را بسهیک
  . دو شتر بخرمدیاما با, می فردا به احرام برسمی توانیم:  پولها را گرفت و گفتیگرید

  . تنگ تنجه به راه افتادندیابانهای خدر
  

  . دستفروشها مشغول فروش کاال بودندی هر گوشه ادر
  .که بازار در آن به راه بود, دندی رسی بزرگدانی انجام به وسط مسر

  .دندی خریم,  فروختندیم,  زدندی آنجا حرف م نفر درهزاران
  . بودندختهی با خنجرها فرشها با انواع چپق آمهایسبز
  . داشتی چشم بر نمدشی جوان از دوست جداما
  .تمام پولش در دست او بود,  چه بودهر

  .ستی ادبیب, اما گمان کرد, ردیآن ها را از او پس بگ,  کردفکر
  . دانستینم, در آن قدم گذاشته بود, ه را کیبی غرنی و رسوم سرزمآداب

  . نظر داشته باشمریاو را ز, ستیکاف:  خود گفتبه
  . بودرومندتری نیلی او خاز
  

  . بوددهیکه در آن زمان د,  افتادیری شمشنیباتری چشمش به زی آن شلوغانی در مناگهان
  . از جواهرات بوددهیو پوش, اهیدسته اش س.  از نقره بودامشین

  . را بخردریکه پس از بازگشتن از مصر آن شمش, ود قول داد به خجوانک
   چه قدر است؟متشیق, از مغازه دار بپرس: دی دوستش پرساز

  . حواسش پرت شدهی لحظه ایبرا, ری شمشیهنگام تماشا,  متوجه شداما
  . فشرده شدقلبش

  
  . اش ناگهان تنگ شده بودنهی قفسه سییگو

  . شودی دانست با چه رو به رو میمچون .  بنگردرامونشیبه پ, دی ترسیم
  . بودرهی خبای زریهمچنان به شمش,  تا چند لحظهچشمانش

  . کرد و برگشتتی که سر انجام جرنی اتا
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,  با فندقهاختهیفرشها آم, دندی خریم,  زدندی مادیفر,  کردندی در گوشه و کنار بازار رفت و آمد ممردم
 ی غذاهایبو, دهی چهره پوشیزنها, ابانیر دست هم در خمردان دست د, ی مسیهاینیکاهوها در کنار س

  .دی دیچهره دوستش را نم,  کجاچیدر ه,  جاچیو در ه, یغله ا
  . او را گم کردهیبه طور تصادف,  داشت فکر کندی سعهنوز
  .همانجا منتظر برگشتنش بماند,  گرفتمیتصم
  .خواندن کردو آغاز به ,  از آن برجها رفتیکی ی نفر به باالکی,  بعدیاندک
  .دندییو سر بر خاک سا,  زانو زدندنی زمی مردم رویتمام

  . شروع به خواندن کردندزی آنها نو
  . و رفتنددندیبساط خود را برچ,  از مورچگان کارگری همچون گروهسپس
  .آغاز به رفتن کرده بود, زی ندیخورش

 دی گرداگرد آن نا پددی سفیانه ها در پشت خزیاو ن,  کهنیتا ا. ستی نگردی به خورشی زمان درازجوانک
  .شد
  . بودیگریاو در قاره د,  کردی طلوع مدی خورشیوقت, که همان روز صبح,  آوردادی به
  . داشتیدختر,  مالقات کند کهی خواست با بازرگانیو م, شصت گوسفند داشت,  چوپان بودکی

  . دانستیم, هر آن چه که قرار بود آن روز رخ دهد,  روز صبحآن
که ,  گانهی بینی در سرزمی اگانهیب,  بودگری دیدر کشور,  رفتی در افق فرو مدیاکنون که خورش اما
  . توانست زبانشان را بفهمدی نمیحت
و آغاز دوباره همه ,  بازگشتی برای پولیحت,  نداشتی در زندگزی چچی هگریو د,  چوپان نبودکی گرید
  .زیچ
  

  .و دلش به حال خودش سوخت! دی خورشنیهم طلوع و غروب نی حوادث بنیهمه ا:  کردفکر
 از آن که شیپ.  شودی و رو مری زی در زندگزیهمه چ,  سادهادی فرکی ی به کوتاهی در زمانی گاهچون

  .آدم بتواند خود را به آن عادت دهد
  . بودستهی نگرشی گوسفندهایهرگز جلو,  شرم داشتستنی گراز
  .شی مادرنیرزمو او دور از س,  بودیبازار خال,  حالنی ابا

  .ستیگر
  

  . دادی پاداش منیچن,  خود باور داشتندیاهای که به رویو به کسان. چون خدا عادل نبود, ستیگر
  . پراکندمی را ممیشاد, و همواره, در کنار گوسفندانم شاد بودم-

  .رفتندی پذی مرا میو به گرم, دندی دی آمدن من را ممردم
  کنم؟چه ب.  و ناشادمنیاندوهگ,  اکنوناما

  . کردهانتیخ,  نفر به منکیچون ,  کنمی اعتماد نمچکسی به هگریو د. تلخ هستم, نی از ابعد
  .افتمیچون گنج خود را ن,  شومی مزاریب, ابندی ی که گنج نهفته را میی آنهااز
  . کوچکماریبس,  جهاندنی در آغوش کشیچون برا, حفظ کنم,  را که دارمی کوشم اندک مالی همواره مو

  . در آن چه داردندیتا بب,  را گشودنشیخرج
  

  . مانده بودی بر جایزی چی در کشتچشی از ساندودیشا
  . داده بودرمردیکه پ,  رو به رو شدیو دو سنگ, خرقه, می تنها با کتاب حجاما
  . به او دست دادیبیآرامش عج,  سنگهادنی دبا
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  . پوش طال بودندنهیس کیدرون ,  مبادله کرده بود کهیمتی گوسفند را با دو سنگ قشش
  . بازگشت بخردطیو بل, سنگها را بفروشد,  توانستیم

  . زرنگتر باشمدی باگریحاال د:  کردفکر
  

  . پنهان کندبشیتا در ج,  آوردرونی بنی از خرجسنگهارا
  . بود که آن مرد به او گفته بودیقتی تنها حقنیو ا,  بندر بودکی آنجا

  . پر از دزد استشهی بندر همکی
  

  .دی فهمیم, زی صاحب قهوه خانه را نیسرخوردگ, وناکن
  .که به آن مرد اعتماد نکند, دی به او بگوخواستیم

  .من هم مثل همه آدمها هستم-
  . که هستیو نه به آن صورت, دوست دارم باشد,  کهنمیبی می را به همان صورتایدن
  . ماندرهی سنگها خبه
  
  . را لمث کردکی هر اطی احتبا

  .طحشان را احساس کرد سیزی و لگرما
  . گنجش بودندآنها

  .دی بخشیبه او آرامش م,  لمث کردن آن سنگهانیهم
  . آوردی مادشی را به رمردیپ
 به آن دست یتا بتوان, شودی همدست مهانیسراسر ک, ی خواهی را میزی که چیهنگام:  گفته بودرمردیپ
  .یابی
  . راست باشدتواندی چگونه میزی چنیچن, ندی ببخواستیم

  . در بازار خلوت بودآنجا
  . کندی که آن شب از آنها پاسدارییو بدون گوسفندها, بی جزدری پشکی بدون

  . پادشاه مالقات کردهکیکه با ,  بودندنی بر ای سنگها گواهاما
  . دانستی که سرگذشت او را میپادشاه
  . دانستی او را می تجربه جنسنی اسلحه پدرش و نخستیماجرا

  . روندیبه کار م تفال یسنگها برا-
  . استومی و تمومی آنها ارنام

  
  .دیازمایآنها را ب,  گرفتمیو تصم,  گذاشتسهی دوباره سنگها را درکجوان

  ! مطرح کنی عملیپرسشها:  گفته بودرمردیپ
  . خواهدیچه م,  داندیکه م, کنندی خدمت می سنگها تنها به کسچون
   هست؟ هنوز همراهشرمردی پری خی دعاایآ:  کهدی پرسسپس

  . بودیپاسخ بل, دی کشرونی از سنگها را بیکی
  ابم؟ی ی گنجم را مایآ: دیپرس

  
  .اوردی برونی از سنگها را بیکیتا ,  کردنی را داخل خورجدستش

  . افتادندرونیهر دو از سوراخ پارچه ب,  هنگامنی همدر

 

@ 

 20novel.com



    The Alchemist                                                                                 کیمیاگر

  
  

 

 

27

  . سوراخ شدهنشیخرج,  هرگز متوجه نشده بود کهجوان
  .ندازدی اش بسهیو دوباره داخل ک, را بردارد ومی و تمومی شد تا ارخم
  . به ذهنش آمدیگریاما جمله د,  افتاده بودندنی زمیرو

  !اموزی از آنها را بیرویاحترام گذاشتن به نشانه ها و پ:  گفته بودپادشاه
  ! نشانهکی
  

  . گذاشتنشیو سپس سنگها را دوباره در خرج, دیخند
  .زندی از آنجا بگرخواستندیهر وقت که م, توانستند یسنگها م. سوراخ را بدوزد,  نداشتقصد
  . را مورد پرسش قرار دهدزهای چی برخدیآدم نبا,  بوددهیفهم

  .ختی گرشی از سرنوشت خودی نباچون
  .رمی را بگممی خودم تصمدهمیقول م:  خود گفتبه
  

  . هنوز با او هسترمردیپ,  سنگها گفته بودند کهاما
  .دی بخشی به او اعتماد به نفس منی او

  . قبل را در خود احساس نکردیدیو نوم, ستی نگری به بازار خالگری دبار
  . بودیجهان تازه ا,  نبودی اگانهی بجهان
  . خواستی را منی همتی در نهاخوب

  ! تازهیاهای دنشناختن
  . شناخت فرا تر رفته بودی که میی حاال هم از تمام چوپانهانیهم, دیرسی اگر هرگز به احرام نمیحت
  ! متفاوت استیزهای همه چنی ایحرکت با کشت,  متر از دو ساعتکیدر مسافت ,  دانستندیاگر م! آه

و , دی دی می آن بازار را سرشار از زندگنکیاما ا,  در نظرش ظاهر شدی بازار خالکی تازه به شکل جهان
  . بردی نمادیهرگز آن را از 

  . افتادرشی شمشادی به
  . تمام شده بود گراناری بسشی آن برایتماشا

  . بوددهی را مشابه آن ندیگری دزی چچیه,  از آنشی پاما
 همچون ای,  بنگردای نگونبخت دزدان به دنی قربانکی تواند همچون یکه م,  احساس کردناگهان

  . گنجی در جست و جوییماجراجو
  .ج هستم گنی در جست و جوییمن ماجراجو: دیشیاند,  به خواب رودیاز شدت خستگ,  از آن کهشیپ

  . شدداریو ب,  تکانش دادیکس
  . شدی دوباره داشت در آن بازار ظاهر میو زندگ,  بوددهی وسط بازار خوابدر
  .ستیگری در جهان ددیو فهم, ستیبه اطراف نگر,  گوسفندانشی جست و جودر
  .خوشحال شد,  آن که احساس اندوه کندی جابه
  . گنجش برودی توانست در جست و جوی م, آب و غذا برودیبه جست و جو,  ناچار نبودگرید
  . داشتمانی ایاما به زندگ,  نداشتبی هم در جزی پشکی

  . خواندی که اغلب میی کتابهایمانند قهرمانها, که ماجرا جو باشد,  گرفته بودمیتصم,  آن گذشتهاز
  . پرداختدانی عجله به گردش در میب

  . گستردندی بساطشان را مدستفروشها
  
  . در پهن کردن بساطش کمک کردی فروشینیری مرد شبه
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  . از خواب برخواسته بودستنی زیو برا, شاد بود,  متفاوت بر چهره داشتی فروش لبخندینیری شمرد
  . خوبی روز کارکی آغاز کردن ی براآماده
  . بودرمردی آور لبخند پادی, ی به گونه اکهی لبخند
  .د کهبا آن آشنا شده بویو پادشاه مرموز, رمردی پهمان

  
  . پزدی نمینیری بازرگان شکی ازدواج با دختر ای,  فروش به خاطر شوقش به سفرینیری شنیا:  کردفکر

  . کار را دوست داردنیا,  پزد چونی مینیریش
  . کردی مرمردیپ,  را بکند کهی تواند همان کاریکه م,  متوجه شدو
 ی را منیا,  به اوستنینها با نگرو ت.  دورای,  استکی نزدشی به افسانه شخصیکس,  توانست بفهمدیم

  .دیفهم
  
  .و هرگز متوجهش نشده بودم. آسان است-

  .به او داد,  را که پخته بودینیری شنی فروش نخستینیریش,  بساط تمام شددنی چیوقت
  .و به راه خود رفت,  کردیسپاسگزار,  با لذت آن را خوردجوان

  . زبان بر پا شدییای اسپانکی عرب زبان و کی یهمکاربه ,  بساطنیا,  آورد کهادیبه ,  دور شدی کمیوقت
  . را درک کرده بودندگریکدی یبه خوب,  وجودنی با او

  .از واژه ها فرا تر است,  وجود دارد کهیزبان: دیشیاند
  
  . کنمیو اکنون با انسان ها تجربه اش م,  زبان را با گوسفندها تجربه کرده بودمنی تر اشیپ

  . آموختی می و تازه ا گوناگونیزهایچ, داشت
  . داشتندیتازگ,  وجودنیو با ا,  از آن تجربشان کرده بودشی را که پی کهنه ایزهایچ

چون به آنها عادت کرده , و متوجهشان نشده بود.  رخ داده بودندشیبرا,  آن که متوجهشان شودی بچون
  .بود

  .ا کشف رمز کنم توانستم جهان ریم,  آموختمی کالم را می زبان بنیاگر کشف رمز ا-
  . استزی چکی تنها زیهمه چ:  گفته بودرمردیپ

  . تنگ تنجه قدم بزندیابانهای عجله و بدون اضطراب در خیب,  گرفتمیتصم
  .نشانه ها را درک کند,  توانستی موهی شنی بدتنها

  . بودیاری بسی بردبارازمندی کار ننیا
  . آموزدی چوپان مکی,  است کهیلتی فضنی نخستنی ااما

که از ,  کندی استفاده مییزهایدارد از همان چ, گانهیدر همان جهان ب,  احساس کرد کهگری دیارب
  . آموخته بودشیگوسفندها

  . استگانهی زیهمه چ:  گفته بودرمردیپ
  

که ,  بودی سالیس. و همان اضطراب هر روز صبح را احساس کرد. ستی روز نگردنی فروش به دمبلور
 یبرا, اکنون.  گذشتی از آن جا میداریخر,  که به ندرتی تپه ای که باالیو مغازه ا. همان جا بود

 افراد یزمان.  و فروش بلور را آموخته بوددیخر,  فقطشیدر زندگ.  بودری دیزیدگرگون کردن هر چ
و , یسربازان آلمان, یسی و انگلی فرانسونشناسانیزم,  شناختند بازرگانان عربی مغازه اش را میادیز

 خود تصور الیو او در خ.  بزرگ بودی ماجراکی, در آن زمان فروش بلور.  پر از پولیبهای جهمواره با
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و , سپس زمان گذشت.  داشتاهد خوبایو چگونه زنان ز,  شودی ثروتمند میریچگونه در دوران پ,  کردیم
  . از تنجه رشد کردشتریست ب.  دگرگون شدزیشهر ن

  
 به خاطر چکسیه.  ماندی تپه باقیو تنها چند مغازه باال, جا رفتند ها از آن هیهمسا.  و تجارت کساد شد

 با ا رشی سال از زندگیس.  نداشتیحق انتخاب, اما تاجر بلور.  رفتیچند مغازه کوچک از تپه باال نم
تمام صبح به جنب .  بودری داری بسگری دری مصریی تغی برانکیو ا,  بودستهی زنی و فروش اجناس بلوردیخر

 ساعت عبور هر گریو د.  کار را کرده بودنی همشیاز سال ها پ.  ماندرهی خابانیندک درون خو جوش ا
 مغازه اش شهی پشت شیبی غرنککه جوا,  مانده بودی تا زمان ناهار باققهیفقط چند دق.  دانستیکس را م

با .  نداردیپول,  گرفتند کهجهینت,  با تجربه بلورفروشیاما چشمها,  به تن داشتی معمولیلباس. ستادیا
تا جوانک از آن , و چند لحظه منتظر بماند, به داخل مغازه اش برگردد,  گرفت کهمیدوباره تصم,  همهنیا

.  شودیصحبت م,  زباننی جا به چندنیا: گفتیم,  شده بود کهختهی در آوی باالییتابلو ها. جا برود
 زی جام ها را تمنی توانم ای مدیخواهاگر ب: جوانک گفت.  ظاهر شدشخوانی پشت پیمرد,  کهدیجوانک د

در -. دی بگویزی آن که چیب, ستیمرد نگر. آنها را بخرد,  دوست نداردچکسیه,  که هستندنطوریا. کنم
  .دی بشقاب غذا به من بدهکیعوض شما هم 

  
.  بودنشیخرقه اش درون خرج. ردی بگمی تصمدیبا, و جوانک احساس کرد که.  مرد همچنان خاموش ماند

در مدت .  کردن جامهازیتم, خرقه را در آورد و شروع کرد به.  داشتی به آن نمیازین, گریصحرا ددر 
 یایاش, و از مرد,  وارد شدندیدو مشتر,  مدتنیدر ا.  کردزی را تمشهی پشت شیتمام جامها,  ساعتمین

: لورفروش گفتب.  بشقاب غذا خواستکیاز مرد ,  کردزی را تمزیهمه چ,  کهیهنگام. دندی خرینیبلور
,  کهنیهم.  تپه رفتندی در باالیو به طرف قهوه خانه کوچک, ختی به در آوییتابلو. میغذا بخور, میبرو

 میقانون قرآن کر,  نبودیزی کردن چزی به تمازین:  گفتوبلورفروش لبخند زد ,  آنجا نشستندزیپشت تنها م
چون بلورها - کار را بکنم؟ نیا, دیچرا گذاشتپس : دیجوانک پرس. می کنریگرسنه را س,  داردیما را وا م

,  غذا تمام شدیوقت. می پاک کندی ذهنمان را از افکار پلمی داشتاجیاحت, و هم تو و هم من,  بودندفیکث
 یبلور ها را پاک م, ی داشتیامروز وقت. ی در مغازه من کار کنلمیما: بلورفروش رو به جوان کرد و گفت

 از نشانه ها یلیمردم خ: چوپان فکر کرد. ستی نشانه خوبنیو ا,  شدند وارد مغازهیدو مشتر, یکرد
 الم کی بودم سالها با زبان بدهیهمانطور که من نفهم. ندی گویچه م,  فهمندیاما نم,  کنندیصحبت م

:  جوان گفت؟ی کار کنمی برای خواهیم: دی پرسیشتری بدیبلورفروش با تاک.  کردمی صحبت ممیگوسفندها
 یپول کاف, در عوض به من.  کنمی مغازه را پاک می بلورهاهیتا صبح بق.  روز را کار کنمهیق توانم بیم

 سال هم تمام کی اگر یحت:  درنگ خنده سر دادیب, رمردیپ. تا فردا خودم را به مصر برسانم, دیبده
 یم براهنوز ه, یری بگی اگر از فروش هر کدام از آنها حق العمل خوبیحت, ی من را پاک کنیبلورها

 ی لحظه ایبرا.  فاصله استلومتری تنجه و احرام هزاران کانیم. ی قرض کنیادی پول زدیبا, رفتن به مصر
  .بودکه انگار شهر به خواب رفته ,  ژرف حاکم شدیچنان سکوت

  
 یو م,  رفتندی که از مناره ها باال میینه آدمها,  فروشنده هاینه وراج,  در کار بودی نه بازارگری د

نه پادشاهان , یینه ماجراجو,  بودیدی نه امگرید.  جواهرنشانی با دسته هاییرهایو نه شمش, دندخوان
چون روح آن جوان ,  بودوش سراسر جهان خامییگو. نه گنج و نه احرام. ی شخصیو نه افسانه ها, ریپ

 کوچک قهوه  دری به فراسوی خالیفقط نگاه. یاسیو نه ,  داشتیو نه رنج,  داشتینه درد. خاموش بود
  .قهیدر همان دق, شهی همی برازی گرفتن همه چانیو پا,  مردنی برایمی عظلیخانه و م
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ناگهان از ,  در خود داشتصبحآن روز ,  کهییهای تمام آن شادییگو. ستی نگریبه جوان م,  تاجر بهتزده
.  به تو پول بدهم, بازگشت به کشورتی توانم برایپسرم م: بلورفروش گفت. چهره اش رخت بر بسته بود

آقا : گفت.  را برداشتنشیو خرج, لباسش را مرتب کرد, سپس برخاست. خاموش ماند, جوانک همچنان
 اجیبه پول احت,  چند گوسفنددنی خریبرا: فت گرجهینت, گری دیو پس از سکوت دراز. کنمینزد شما کار م

  .دارم
  

  . کندیاو را راض قایکه دق,  نبودیو کار,  کردی نزد بلور فروش کار مجوان
 را یزیمبادا چ. مراقب اجناس باش:  گفتیو م, زدی و غر مستادی ای مشخوانیپشت پ,  سراسر روزتاجر
  .یبشکن

  . انصاف نبودیاما ب,  بد اخالق بودرمردیچون هرچند پ,  دادینزد او ادامه م,  به کاراما
  . جمع کندیپول کم, و توانسته بود,  گرفتی میحق العمل خوب,  از فروش هر قطعهجوان

تا ,  سال تمام الزم بودکی,  کردیاگر هر روز همان طور کار م, حساب و کتابش را کرده بود,  روز صبحآن
  .چند گوسفند بخرد

  
, مشی مغازه بگذاری جلومی توانیم.  بلورها بسازمی برانیتری وکی خواهم یم:  به بلورفروش گفتجوانک

  .میجلب توجه کن, رد گذی میبی سراشنیی که از پایو هر کس
  . خورندیو به آن م, گذرندیمردم م.  نگذاشته امنیتریو, هرگز آن جلو:  پاسخ دادتاجر

  . است بلور ها بشکنندممکن
  

 از ی بخشنیاما ا, رندی بمی افعی واقعشیممکن بود در اثر ن, مودمی پی دشت ها را ممی با گوسفندهایوقت
  . گوسفندها و چوپانهاستیزندگ

  .سه جام بلور بخرد,  خواستیم,  برسد کهیداریتا به خر, رفت بلورفروش
  . شده بودشهی از همشتری بفروشش

  . تنجه بودی از جاذبه هایکی ابانیآن خ,  کهیبه دوران,  جهان در زمان به عقب باز گشته بودییگو
, دهی اجازه مدرآمدم به من,  شدهادی زیعبور و مرور به اندازه کاف:  به جوانک گفتی از رفتن مشترپس

  .ی زود به گوسفندانت برسیلیو تو خ,  کنمیبهتر زندگ
  م؟ی بخواهشتری بی زندگچرا

  .می کنیروی از نشانه ها پدیچون با:  نا خواسته گفتبایتقر, جوان
  . پادشاه مالقات نکرده بودکیچون بلور فروش هرگز با .  شدمانیپش,  از آن چه گفته بودو
  .بخت تازه کارها. می خوانی مساعد مآن را اصل:  گفته بودرمردیپ

  .یی را بزتیتو افسانه شخص,  خواهدی می زندگچون
  .دی فهمیخوب م,  گفتیتاجر آن چه را که او م,  وجودنی با او

  . نشانه بودکی ییخود به تنها,  مکاننی آن جوان در احضور
  
  . نشده بودمانی پشییایپان جوان اسنیاز استخدام ا, ختی ری که به دخلش می با گذشت روزها و پولو

  . گرفتیپول م,  از آن که سزاوارش بودشتریب,  جواننی اهرچند
 به او یاما حق العمل قابل توجه, شودی نمشتری بنیفروش از ا,  کردی گمان مشهی بلور فروش همچون

  . کرده بودشنهادیپ
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  . رودی سراغ گوسفندانش میپسرک به زود,  کهگفتی اش مضهی غرو
  ؟ی به احرام بروی خواستی چه میبرا: دی دادن موضوع بحث پرسریی تغیبرا

  .دمی شنیدربارشان م, شهیچون هم:  کرد و گفتزی پرهشیای از صحبت درباره روجوان
  . کردی مزی به آن پرهدنیشیو جوانک از اند,  شده بودلی درد آور تبدی گنج به خاطره ااکنون

  . احرام از صحرا بگذرددنی دیبخواهد تنها برا,  شناسم کهی را نمچکسی جا هنیا:  گفتتاجر
  . از سنگ هستندی فقط کوهاحرام

  .ی بسازیکی در باغچه خانه ات ی توانیم
  

  .دی سفر نداشته ایایشما هرگز رو:  رفت گفتی میگری تازه وارد دی راه انداختن مشتری که براجوان
  .د با جوانک صحبت کننیتری کرد درباره وی سعرمردی روز بعد پدو

  .می مانی نمینه تو و نه من به قطع آن بازرگان ثروتمند باق.  را دوست ندارمراتییتغ: گفت
  .ندی بیچندان ضرر نم,  اشتباه کندی جنسدی او در خراگر
  .می همواره بار خطامان را به دوش بکشدی ما دو تا بااما

  .درست است: دیشی اندجوان
  

  ؟یه خوای چه می را برانیتریو:  فروش گفتبلور
  . برگردممی خواهم زود تر نزد گوسفند هایم-

  .می از آن استفاده کندیبا,  استاری بخت با ما یوقت
  .همان طور که او به ما کمک کرد. می بکنیهر کار,  کمک کردن به اوی براو

  . بخت تازه کارهاای, اصل مساعد است,  کارنی انام
 تنها پنج قانون را مانیو در دوران هست, ا به ما داد قرآن رامبریپ:و سپس گفت,  خاموش ماندی مدترمردیپ

  . کردهفیبه ما تکل
  . خدا وجود داردکیتنها ,  است کهنی انشیمهمتر

  : هستندنهای اهیبق
  ,صدقه به فقرا, روزه در ماه مبارک رمضان,  پنج بار در روزنماز

  .ار از اشک شده بودچشمانش سرش,  کردی صحبت مامبری که داشت از پیهنگام,  صحبت باز مانداز
  .دیهمواره مطابق با قانون اسالم بز, دی کوشیاما م,  تندمزاج بودشهیهم, و هرچند,  بودیمانی با امرد

  ست؟ی چفی تکلنیو پنجم: دی پرسجوان
  . سفر نداشته امیایهرگز رو,  کهی به من گفتشی دو روز پنیهم:  فروش پاسخ دادبلور
  .ت سفر اسکی هر مسلمان فی تکلنیپنجم

  .می به سفر مقدس مکه بروی بار در هر دوره زندگکی حد اقل دی باما
در راه افتتاح ,  را که داشتمی دادم که اندک پولحی جوان بودم ترجیوقت,  دورتر از احرام استاری بسمکه

  . مغازخ خرج کنمنیا
  .بتوانم به مکه بروم,  شوم کهی آنقدر ثروتمند می کردم روزی مفکر
  . مراقبت از بلور ها بگذارمی را برای توانستم کسیاما نم, وردم آی هم در مپول

  . هستندیفی ظرای بلورها اشچون
  . گذشتندی مغازه من میاز جلو,  مکهریدر مس,  کهدمی دی را میادی همان زمان افراد زدر
  . کردندیکه همراه با خادمان و شتر هاشان سفر م,  ثروتمند هم بودندرانی آنها زاانی مدر
  . تر از من بودندری فقاری بسیمردم, شترشانی باما
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  .ختندی آوی خود می را بر سر در خانه هاارتیو نماد ز,  گشتندیو خشنود بر م,  رفتندی مهمه
  . گذراندی مگرانی دی کفشهاری را از راه تعمشیزندگ,  است کهی از آنها کفاشیکی

 ی تنجه را می چرم کوچه هادی خری برایاما وقت,  سال در صحرا راه رفتهکی کینزد,  من گفت کهبه
  . شدهی خسته مشتریب, مودیپ

  
  ؟ی رویچرا حاال به مکه نم: دی پرسجوانک

 ی جامهانیا,  به همهی شبی روزهانی است که تحمل ایزیچ.  داردیمرا زنده نگه م, چون مکه است که-
  . کندی تحمل م قابلمی تاقچه ها و ناهار و شام در آن قهوه خانه نکبتبار را برایباال

  . نداشته باشمی ادامه زندگی برای ازهیو بعد انگ,  را تحقق ببخشممیای ترسم رویم
 تحقق تیای به روی خواهیچون تو م, یتو بامن فرق دار, ی گوسفندان و احرام را در سر داریای روتو

  .یببخش
  

  . خواهمی مکه را میای فقط رومن
 دی را که بایو هفت بار, کعبه مقدس در آن است,  کهیدانی به مورود, عبور از صحرا,  کنون هزاران بارتا

  . تا بتوانم حجر االسود را لمث کنم تصور کرده اممیدورش بگرد
  .می دهی را که باهم انجام مییشهایایتصور کرده ام و صحبتها و ن,  هستندمیجلو,  را که کنارم هستندیکسان

  . بزرگ باشدبی فرکی فقط نهای ترسم ای ماما
  . دهمی محی را ترجمیایهنوز رو, نی همیراب

  . را بسازدنیتریکه و,  روز بلور فروش به جوانک اجازه دادهمان
  .نندی ببای شکل روکی توانند به ی نمهمه

  . بکشاندی رابه مغازه بلورفروشیادی زیهایمشتر,  توانستنیتریو و,  گذشتگری ماه ددو
 ی حتایو شصت راس .  برگرددای تواند به اسپانیم, کند کار گریکه اگر شش ماه د,  کردی حساب مجوان

  .گوسفند بخرد, شتریب
 گریچون د, با عربها هم معامله کند,  توانستیو م,  کردی را دو برابر می سال گله اکی کم تر از در

  . زبان را آموخته بودنیصحبت کردن به ا
  .کرده بود استفاده نومی وتمومی از ارگرید, دانی از آن روز صبح در مپس

  . شده بودلی بس دور تبدییای بلورفروش به رویهمچون مکه برا,  اوی مصر براچون
 فای در تاریهمچون فاتح,  کهدی شی اندی میو هر لحظه به روز.  بودیهنوز از کارش راض,  حالنی ابا
  . شودی مادهیپ

  .ی خواهیچه م, ی بداندی باشد که همواره باادتی:  گفته بودری پپادشاه
  . کردی به آن کار مدنی رسیو داشت برا,  دانستی مانجو
 به خرج کردن ازیو بدون ن,  مالقات کندکدوستیبا , دیای ببی غرنیبه آن سرزم,  بود کهنی گنجش ادیشا

  .تعداد رمه اش را دو برابر کند, زی پشکی
  . خودش مغرور بودبه
  
  . آموخته بودی مهمیزهایچ

  .و نشانه ها را,  کالمیزبان ب, تجارت بلور: مانند
  .دی تپه دی را باالیمرد,  روز عصرکی

   بنوشدیزیآدم چ,  کهستی نی مناسبی جاچیه, یی آن سرباالمودنیپس از پ:  کرد کهی متی شکامرد
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  .تا با او صحبت کند,  رفترمردیو نزد پ.  شناختی زبان نشانه ها را مگرید, جوان
  .می بفروشیچا, ندی آی باال میی که از سرباالی به کساندیبا: گفت
  . فروشندی می ها چایلی خنجایا:  فروش پاسخ دادبلور

  می بفروشی بلور چایوانهای در لمی توانیم-
  . خرندی برند و بلور می لذت می چادنی مردم از نوشینطوریا

  . کندی مردم را اغوا میزی از هر چشتری بییبای زچون
  .ستی به جوان نگریمدت,  دارمغازه
  . ندادیپاسخ

 انیغل, و از او دعوت کرد,  رو نشستادهی شدن مغازه کنار پلیپس از نماز و تعط,  همان روز عصرماا
  .بکشد

  
  . کشندی که عربها میبی عجچپق
  ؟یدنبال چه هست: دی پرسری فروش پبلور

  . دارماجی کار به پول احتنی ایو برا.  دوباره گوسفند بخرمدیهمان که گفتم با-
  . زدی طوالنیو پک,  گذاشتانیسر غل چند زغال تازه رمردیپ

 ی حرفه را منی و بم اری شناسم و همه زیبلور خوب و بلور بد را م.  مغازه را دارمنیا,  سال است کهیس-
  .دانم

  
مغازه , ی بدهی چای بلوروانی در لیاگر بخواه,  رفت و آمد مغازه ها عادت کرده امزانی حجم کار و مبه

  . کندی مدایگسترش پ
  . را عوض کنممی زندگوهیمجبورم ش وقت آن

  ست؟ی خوب ننیو ا-
در ,  تلف کرده امنجای را در ای زمان درازکردمیفکر م,  از آمدن توشیپ.  عادت کرده اممیبه زندگ-

  . کردندشرفتی پای, ورشکست شدند,  کرده اندرییهمه دوستانم تغ,  کهیحال
  . نبودهنطوری ایبه راست,  که دانمیم, اکنون.  دادی به من می موضوع اندوه شگرفنیا
  . خواستم داشته باشدی مشهیهم,  را دارد کهی مغازه همان حجمنیا

  . کنمریی خواهم تغینم
  . کنمریی تغدی دانم چگونه بای نمچون

  . عادت کرده اماریبس,  به خودمگرید
 را زی چکی امروز و. ی برکت بوده اکی,  منیتو برا:  گفترمردی پنیبنا بر ا, دی دانست چه بگوی نمجوان

  . امدهیخوب فهم
  

  . شودی ملیبه نکبت تبد,  نشودرفتهی که پذی برکتهر
 یهرگز نم,  کهنمی را ببییثروتها و افقها,  کهی آوریو تو به من فشار م,  خواهمی نمشتری بمی زندگاز

  .شناختم
  

. تر از گذشته دارم بد یاحساس, شناسمی خودم را هم ممی شناسم و امکانات عظی که آن ها را ماکنون
  . خواهمیاما نم,  داشته باشمزی توانم همه چیم,  دانمیم, چون

  . نگفتمیزیخوب شد به ذرت فروش چ: دیشی اندجوان
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  . ادامه دادنددنی کشانی به غلیمدت,  کردی غروب مدی که خورشیهمانطور
  . بودخوشنود,  صحبت کندی عربتواندی که منیو جوانک از ا,  کردندی صحبت می عرببه

اما , اموزندی را درباره جهان به او بزی توانند همه چیکه گوسفندها م,  کردی بود که فکر میزمان
  .اموزندی بیبه او عرب,  توانستندیگوسفندها نم

که ,  باشدای دردندی هم بایگری دیزهایچ: فکر کرد, ستی نگریبه مغازه دار م,  که در سکوتهمانطور
  .هند بدادی توانند یگوسفندها نم

  
  . آب و علف هستندی گوسفندها تنها در جست و جوچون
  .رمی گی مادی,  من هستم کهنیا, دهندی مادی کنم آنها نباشند که گمان

  .مکتوب:  انجام مغازه دار گفتسر
  
  ست؟ی چگری دنیا-
  . باشدی به نوشته شده مهی شبیزیاما ترجمه اش چ. ی آمده باشای عرب به دنکی دی بادنشی فهمیبرا-
 یوانهای را در لی تواند فروش چایم, به جوان گفت که,  کردی را خاموش مانی غلی همچنان که زغالهاو

  .بلور شروع کند
  . شدی رود زندگانی توان مانع جری نمیگاه

  
  .دندی رسی میی سرباالیبه باال,  خستهمردم
  . داشتی ا شاداب کنندهی نعنای و چابای زیکه بلورها,  بودیدر آن باال مغازه ا, سپس
  . شدی مهی ارای بلوریبای زیوانهایکه در ل,  شدندی وارد میی چادنی نوشی برامردم

  . بودفتادهی فکر ننیهمسرم هرگز به ا:  کردی اشاره میکی
  .چون همان شب مهمان داشت, دی چند قطعه بلور خرو
  

  . گرفتندی استکان ها قرار منی اییبای شکوه و زری تحت تاثمهمانانش
چون بلور عطر آن را بهتر , خوش طعم تر است,  بلوری در ظرف هایچا,  داد کهی منانی اطمیرگی دمرد

  . داردینگه م
 ییچون قدرت جادو,  سنت استکی ی صرف چایبرا,  بلوری هاوانیدر شرق استفاده از ل:  گفتی میسوم

  .دارد
  

  . خبر پخش شدنی ای اندک زماندر
  . بوددهی بخشیجلوه تازه ا,  کهنی اشهیکه به پ, نندی را ببیا مغازه ات,  رفتندی تپه می باالیادی افراد زو

  . تپه نبودندکی یاما باال,  کردندی مهی ارای بلوری را در استکانهایکه چا,  باز شدندیگری دی هاخانهیچا
  . بودندیهمواره خال, نی همی براو
  

  .ردی بگگریدو شاگرد د, مغازه دار ناچار شد, ی مدت کوتاهدر
که هر روز توسط مردان و زنان ,  را هم به راه انداختی چامی عظریواردات مقاد, کنار واردات بلور در

  . شدی مدهی نو نوشیزهایطالب تشنه چ
  
  .گذشت, زی نگریشش ماه د, بی ترتنی به او
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  . شدداری از طلوع آفتاب بشی پجوان
  
  . گذشتیم,  گام گذاشته بودقایفربه قاره آ,  بارنی نخستی که برایاز زمان,  ماه و نه روزازدهی

  . بوددهی خری روزنی چنژهی که ویدی سفیهمان جامه کتان, دی را پوششی عربیردا
  . از چرم شتر محکم کردیو آن را با حلقه ا,  را بر سر بستدستار

  . آمدنیی پایی سر و صداچیو بدون ه,  را به پا کردشی نویصندلها
  .هنوز خفته بود, شهر

  
  .دی داغ نوشی بلور چاوانیو در ل, حلوا درست کرد از یچیساندو
  . بکشدانیغل, ییتا در تنها,  در نشسترونی بسپس

  .شدیندی بیزی که به چنیبدون ا, دی کشی مانی سکوت غلدر
  .گوش سپرده بود,  آوردی صحرا را با خود میو بو, دی وزی که می بادداری به همهمه پافقط

 بشی آن چه که از درون جیو چند لحظه به تماشا,  کردشی عبابی جدست در,  را کنار گذاشتانی غلسپس
  .پرداخت,  آورده بودرونیب

  . داشتیادی زپول
  

  . بودی کشور کافنیو ا,  کشور خودشنیو مجوز تجارت ب,  بازگشتطیبل,  گوسفندستی صد و بدی خریبرا
  .دیو مغازه را بگشا,  شودداری برمردیتا پ,  منتظر ماندبردبارانه

  .رفتند, ی چادنی نوشی برایی دو تاسپس
  

  . رومیامروز م:  گفتجوان
  . دارمی پول کافمی گوسفند هادنی خریبرا

  .دی داری رفتن به مکه پول کافی هم براشما
  . نگفتیزی چرمردیپ

  .دیشما به من کمک کرد.  خواهمی شما را هم مری خیدعا:  اصرار کردجوان
  . پرداختی چابه آماده کردن,  همچنان در سکوترمردیپ

روح ,  منیتو به مغازه بلور فروش.  کنمیبه تو افتخار م: رو به جوان کرد و گفت, ی پس از مدتاما
  .یدیبخش

  
 یبر نم,  گوسفنددنی خریخودت برا, ی دانیم,  کهیهمانطور. رومیبه مکه نم,  که منی دانی ماما

  .یگرد
  

   را گفته؟نی به شما ایک: دی هراسان پرسجوان
  .مکتوب:  گفتی به سادگریش پ فروبلور

  . کردرشی خی دعاو
  

  .جمع کرد, و هر چه را که داشت,  به اتاقش رفتجوان
  . شدی ملی پر تشکسهی و ندارش از سه کدار
  . افتادشیمی قدی چوپاننیچشمش در گوشه اتاق به خرج,  کردی اتاق را ترک میوقت
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  .بود برده ادی آن را از ی به کلبای بود و تقردهی پوسسراسر
  . و خرقه اش هنوز در آن بودکتاب

: دی غلتنی زمیدو سنگ رو,  آوردرونیآن را ب, ابانی در خیبه پسرک,  خرقه اشدنی بخششهی با اندیوقت
  .ومی و تمومیار
  

  .دهیشیندی است که به او نی زمانرید, و در شگفت شد که.  افتادری پادشاه پادی به سپس
 باز ایتا سر افکنده به اسپان,  بوددهیشیو تنها به پول جمع کردن اند,  وقفه کار کرده بودی سال تمام بکی

  .نگردد
  

  . کنیرویاز نشانه ها پ.  دست نکشتیایهرگز از رو: گفته بود, ری پپادشاه
  .که پادشاه کنارش است,  به او دست دادبیو دوباره همان احساس غر,  را برداشتومی و تمومی ارجوان

  .اکنون وقت رفتن است, گفتندیو نشانه ها م, ده بود سال تمام سخت کار کرکی
  . انداموختهی نیو گوسفند ها به من زبان عرب,  گردمیدرست مثل روز اول بر م: دیشیاند
  . فهمندیکه همگان م,  هستیکه در جهان زبان,  مهم تر به او آموخته بودنداری بسیزی گوسفند ها چاما

  . به آن مغازه به کار برده بوددنی رونق بخشی که جوان برای زبانهمان
  . موجودات ساحل عشق و شورزبان

  
  . دارندمانی به آن اایو ,  را دارندشیآرزو,  هستند کهیزی چی که در جست و جوی کسانزبان
  . نبودبی شهر غرکی گرید, تنجه

  
  . تواند جهان را هم فتح کندیم, آنجا را فتح کند,  کرد همانطور که توانستهی احساس مو
 آرزو را تحقق نی ای شود تا بتوانی همدست مهانیسراسر ک, ی را داریزی چی آرزویوقت:  گفتری پدشاهپا

  .یبخش
  

 را اشانی که رویو نه درباره آنان, می عظینه صحرا ها,  نه درباره دزد ها صحبت کرده بودری پادشاه پاما
  . خواهند به آنها تحقق بخشندیاما نم,  شناسندیم

 ی تواند در باغچه خانه اش کوهی میو هر کس,  از سنگ هستندیاحرام تنها کوه, ه بود که نگفتری پپادشاه
  .از سنگ داشته باشد

  
 خود داشته نیشیاز گله پ,  بزرگ تری گله ادنی خری برای پول کافیوقت, دی فراموش کرده بود بگوو

  . گله را بخردنی ادیبا, باشد
  

  . گذاشتگرشید ی هاسهیو کنار ک,  را برداشتنی خرججوان
  . رفتنیی پله ها پااز

و در ,  وارد مغازه شدندگری دیو در همان هنگام دو مشتر,  بودگانهی زوج بکی مشغول خدمت به رمردیپ
  .دندی نوشی بلور چایوانیل
  

  . بودیجنب و جوش خوب,  آن ساعت از صبحیبرا
  . استهی شباری بسری پادشاه پیبه موها,  مغازه داریمو ها,  بار متوجه شدنی نخستی بود که براآنجا
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 رفتن ی برایی که نه جایروز.  آوردادی روز ورودش به تنجه به نی فروش را در نخستینیری شلبخند
  . خوردنی برایزینه چ, داشت

  . بودری پادشاه پادآوری زی لبخند نآن
  

  . گذاشتهی از خودش به جایو رد,  رد شدهنجایانگار از ا:  کردفکر
  . خود مالقات نکرده اندی از زندگی را در دورانری پادشاه پنیهمه مردم ا,  وجودنی با او

  .دی زی را مشیکه افسانه شخص,  شودی ظاهر می بر کسشهیهم, گفتی چه بود مهر
  . وداع با بلور فروش آنجا را ترک کردیب

  . کندهی خواست گرینم
تنگ ,  که آموخته بودی خوبیزهای آن دوران و همه چیاما دلش برا, ندی اش را ببهی گری بود کسممکن

  . شدیم
  .و شوق فتح جهان را داشت.  شده بودشتری به خود باعتمادش

  . کنمی را رهبرمیگوسفند ها, تا باز,  شناسمی روم که از قبل می میی دشتهایبه سو-
  . خوشنود نبودمشی از تصمگری دو
 دیچون شا,  شدیهر لحظه کم تر م ای رونی اتیو اهم,  بوددهی کوشییای تحقق روی سال تمام براکی

  . او نبودیایرو, چون
  
  . مثل مرد بلور فروش بودن بهتر باشددیشا, داندیکه م-

  . کندی می رفتن به آن جا زندگیو با آرزو,  رودی به مکه نمهرگز
  .ند کردی را به او منتقل مری پادشاه پلی و مروی سنگها ننیو ا,  را به دست گرفته بودومی و تمومی اراما
  . نشانه استکی هم نی ادیشا,  کهدی به نظرش رسی طور تصادفبه
  .به آن جا وارد شده بود,  روزنیدر نخست,  کهدی رسی قهوه خانه ابه

  . آن جا نبودگرید,  دزدآن
  

  . آوردشی برای فنجان چاکی قهوه خانه صاحب
  . برگردمی توانم سراغ چوپانیهمواره م:  کردفکر

  . کنمیا آموخته ام و هرگز آن را فراموش نم از گوسفند ها رمراقبت
  . نکنمدای رفتن به احرام مصر پی برای فرصتگری ددی شااما

  . دانستیو سرگذشت مرا م,  از طال داشتی پوشنهی سرمردیپ
  . پادشاه فرزانهکی.  پادشاه بودکی ی راستبه
  
  . او و احرام وجود داشتنای میمی عظیاما صحرا,  راه بودی اندلس فقط دو ساعت با کشتی دشت هاتا

  . داشتیگری طرز فکر دتی موقعنیدر هم,  بتواندی که شاافتیدر
 دهی سال طول کشکی بایتقر,  دو ساعتنی امودنی اگر پیحت,  تر بودکی دو ساعت بهگنجش نزدقتی حقدر

  .باشد
  
  . برگردممی گوسفند هاشی خواهم پی دانم چرا میم-
  . شناسمی گوسفند ها را مگرید

  . باشندی توانند دوست داشتنیو م,  طلبندی نمیادیز کار
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   نه؟ای باشد ی تواند دوست داشتنی دانم صحرا مینم
  .گنج مرا پنهان کرده,  صحراست کهاما
  . توانم به خانه ام برگردمی مشهیهم,  نتوانم به آن برسماگر
  . دارمیو وقتکاف, دهی به من بخشی ناگهان پول کافی زندگاما

   نروم؟چرا
  . را احساس کردیمی عظیشاد, آن لحظه در

  . و گوسفندان بازگرددی توانست به سراغ چوپانی مهمواره
  . باز گرددی توانست به بلور فروشی مهمواره

  
 مالقات کرده یو با پادشاه, دهی را دی مکرریایاما او رو,  داشتیگری داری پنهان بسی جهان گنجهادیشا

  . دادی رخ نمی هر کسی برانیا, بود
  .خوشنود بود,  کردی که قهوه خانه را ترک مینگامه

بلور ها را توسط ,  آوردی جنس می بلور فروشی که برای از بازرگانانیکی,  آورده بود کهادی به
  . گذشتندیاز صحرا م,  آورد کهی مییکاروانها

  . را در دست فشردومی و تمومیار
  
  .گنجش قرار گرفته بود ریدوباره در مس, که به خاطر آن دو سنگ,  آوردادی به

  .ندی زی را مشانیافسانه شخص,  کهمی هستیهمواره کنار آنان:  گفته بودری پپادشاه
  . نداشتیخرج,  چنان دور هستندی که احرام به راستنی ادنی تا انبار و فهمرفتن

  
  . دادیو خاک م, عرق, واناتی حیبو,  نشسته بود کهی در ساختمانیسی انگلمرد

  .دیانبار نام شد آنجا را ینم
  . بودلهی طوکی تنها

 نیتا به چن,  را دادممیتمام زندگ: دیشیاند,  زدی را ورق میمی شهی نشرکی, ی که با حواسپرتهمچنان
  . برسمییجا
  . رساندهلهی طوکی سال مطالعه مرا به ده
  . ادامه داددی بااما
  . کردی به نشانه ها اعتماد مدیبا

جهان به آن سخن , متمرکز شده بود که, ی زبانگانهی یدر جست و جو, شیتمام مطالعه ها, شی زندگتمام
  . گفتیم
  

  .یاگریمیو سر انجام به ک, انیسپس به اد, به زبان اسپرانتو عالقه مند شده بود, نخست
  . نبوداگریمی ککیاما هنوز , دی فهمی می گوناگون را به خوبانیاد, دی توانست به اسپرانتو سخن بگویم

,  رسانده بود کهی او را به نقطه اشیاما پژوهش ها,  کشف کندی مهمیزهاینسته بود چتوا,  استدرست
  . توانست جلو تر برودی نمگرید

  .ردی تماس بگیاگریمیبا ک,  بوددهیکوش
 از کمک کردن خود شهی همبایو تقر, دندیشی اندیفقط به خود م,  بودند کهیبی غری انسانهااگرهایمی کاما
  . کردندی میدار
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 محبوس نی همیو برا, کشف کرده بود,  نام داشتمهی اعظم را که حجر کرری راز اکسدیشا, دانستی مکه
  .سکوت شده بود

  
  . صرف کرده بودمهیو به دنبال حجر کر, جهی نتی بیی را در جست و جوشی پدرراثی از می کنون بخشتا

  . بوددهی را خریاگریمی کیب ها کتانی و نادر ترنیو مهم تر,  کتابخانه ها رفته بودنی ها به بهتربار
او ,  گفتند کهیم, به اروپا آمده بود,  مشهور عرباگریمی ککی شیسالها پ,  از آنها کشف کرد کهیکی در

  . را کشف کرده استی جوانری و اکسمهیو حجر کر,  سال داشتهستی از دوشتریب
  

 ی سفر اکتشافکی پس از بازگشت از  از دوستانشیکیاما ,  داستان قرار گرفته بودنی اری تحت تاثیسیانگل
  . خارق العاده داردیکه قدرتها,  او صحبت کرده بودی برای در صحرا درباره مرد عربیباستانشناس

  . افسانه به شمار رودکیتنها ,  توانستی داستان منی اسراسر
 یو م, اله است سستیدو, ندی گویو مردم م,  کندی می زندگمی به نام الَفیدر واحه ا:  گفته بوددوستش

  . کندلی را به طال تبدیتواند هر فلز
 را شی کتاب هانیمهم تر,  مالقاتش را لغو کردی درنگ همه قرار هایب,  را پنهان نکردجانشی هیسیانگل

  .و اکنون آن جا بود, جمع کرد
  

  ,لهی به طوهی آن انبار شبدر
  .د کری عبور از صحرا آماده می خودش را برایمی که کاروان عظییجا

  . گذشتی مومی از الفکاروان
  . آشنا بشومی لعنتاگریمی کنی با ادیبا: دیشیاند

  . قابل تحمل تر شدی اندکشی براواناتی حی بوو
  .و سالم کرد. وارد آنجا شد,  داشتی جوان عرب که او هم بار و بنه اکی

  د؟ی رویکجا م: دی عرب پرسجوان
  .واندن شدو دوباره مشغول خ. به صحرا:  پاسخ دادیسیانگل

  . خواست حرف بزندینم
  . آوردی مادیبه ,  هر آن چه را که در طول ده سال آموخته بودستی بایم

  . محک بزندی او را به گونه ااگریمی بود کممکن
  .و شروع به خواندن کرد,  در آوردی عرب کتابجوان
  . نوشته شده بودییای به زبان اسپانکتاب

  !چه قدر خوب:  فکر کردیسیانگل
 یوقت,  راداشت کهیکس,  آمدی مومی جوان تا الفنیو اگر ا,  بلد بودی را بهتر از عربییای اسپاننزبا

  .با او صحبت کند,  مهمتر نبودیمشغول کارها
  

! چه مسخره: فکر کرد,  آغاز کتاب را بخواندی صحنه خاکسپارگری بار دکی,  کردی می که سعجوان
  . چند صفحه اول نگذشته امنیو هنوز از ا.  کتاب کرده امنیشروع به خواندن ا,  دو سا است کهبایتقر
  .فکرش را متمرکز کند,  توانستیباز هم نم,  پادشاهکی بدون مزاحمت یحت

  .دی فهمی را میاما داشت نکته مهم,  شک داشتمشی نسبت به تصمهنوز
  . ماجرا هستندکی ها تنها آغاز میتصم
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او را به ,  شود کهی پرتاب میرومندی نانیه درون جر بقتیدر حق, ردی گی میمی که آدم تصمیهنگام
  . استدهی دی خوابش را هم نمشیریمگی برد که در زمان تصمی میمکان
 کردم یهرگز تصور نم,  گنجم برومی گرفتم که به جست و جومی تصمیوقت:  استداللش فکر کرددیی تایبرا

  . کار کنمی مغازه بلور فروشکیکه در 
  . ماندی می راز باقکی همواره رشی اما مسرمی بگیمی تصمتوانمی کاروان منی ا دربارهبی ترتنی همبه
  . خواندیکه او هم کتاب م,  نشسته بودیی مرد اروپاکی برابرش در

  . بودی مرد نچسبییاروپا
  . انداخته بودیزی آمریبه جوان نگاه تحق,  وارد شده بودی وقتو
  . مکالمشان را قطع کرده بودییاروپااما ,  باشندی هم دوستان خوبی توانستند برایم

  . کتاب را بستجوان
  . بماندهی شبیی کند که به آن اروپای خواست کارینم
  . با آن ها شدیو مشغول باز,  آوردرونی اش بسهی را از کومی و تمومیار

  .ومی تمکی ومی ارکی: دی کشیادی فرگانهیب
  . پنهان کردبشیسنگ ها را در ج, دانهی نومجوان
  .ستندی فروش نیابر: گفت

  
  .شتری هستند نه بستالهایسنگها کر.  ندارندیارزش چندان:  گفتیسیانگل
  . وجود داردستالهای کرنی از اونهایلیم, نی زمیرو
  . هستندومی و تمومی سنگ ها ارنیا, فهمدی که می کسی برااما
  . هم وجود دارندای بخش از دننی دانستم در اینم

  .ادشاه هستند پکی هی ها هدنیا:  گفتجوان
  . آوردرونیدو سنگ مشابه ب,  برد و لرزانبشیسپس دستش را در ج,  بهتزده ماندگانهیب

  د؟ی پادشاه صحبت کردکیدرباره : گفت
   که پادشاه ها با چوپان ها صحبت کنند؟دی کنیو شما باور نم:  گفتجوان

  . خواست گفت و گو را تمام کندیاو بود که م,  بارنیا
 مردمان جهان گرید,  شناختند کهتی را به رسمیپادشاه,  بودند کهی کساننیا نخستبر عکس چوپان ه-

  .نشناختند
  . صحبت کنند *پادشاه ها با چوپان ها,  محتمل است کهاری بسنی همیبرا

  

***  

 که در آسمان ی که پس از تولدش چند چوپان او را به دنبال ستاره درخشان,حی مسیسیاشاره به ع  (* : یپاورق(

 ).  کردندمشی تکرهودی و به عنوان پادشاه ,افتندیهر شده بود ظا

***  

  
 که کاربرد یهمان کتاب. درون کتاب مقدس نوشته شده: ادامه داد,  باشددهی نگران آن که جوان نفهمو

  . را از آن آموختمومی و تمومیار
  . هستند که خدا اجازه دادهی تفالوهی شگانهی سنگها نیا

  . کردندی از طال حمل می پوشهنی آن را در سکاهنان
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  .از بودن در آن انبار خوشنود بود, جوان
  . نشانه باشدکی نی ادیشا: گفت, کردی بلند فکر می که با صدایسیانگل

  . شدی مشتری جوان هر لحظه بیکنجکاو
   درباره نشانه ها با شما صحبت کرده؟یک-
  . نشانه استزی همه چیزندگدر : بست و گفت, خواندی را که می مجله ایسیانگل,  بارنیا
  .اما فراموشش کرده اند,  فهمندیکه همه موجودات م,  خلق شدهی با زبانهانیک
  

  . هستمیهانی زبان کنی ایدر جست و جو, گری دیزهای گذشته از چمن
  .آشنا شوم,  شناسدی را میهانی زبان کنیا,  کهی با مرددیچون با,  هستمنجای انی همیبرا

  .اگریمی ککی
  . انبار مکالمشان را قطع کردمسوول

  . رودی مومی به الفیامروز عصر کاروان,  استاریبخت با شما :  تنومند گفتعرب
  . رومیاما من به مصر م:  گفتجوانک

  . در مصر استومیالف:  تنومند گفتمرد
  ؟ی هستی چه جور عربتو

  .ستییایاسپان,  گفتجوانک
  . خوشحال شدیسیانگل

  . بودیی اروپاکیاما دست کم , بود دهی پوشیلباس عرب, هرچند
  . نامندینشانه ها را بخت م:  گفتیسیانگل,  از رفتن عرب تنومندپس
  . نوشتمی بخت و تصادف می درباره نشانه های المعارف بزرگرهی توانستم دای ماگر

  . شودی نوشته میهانی هاست که زبان کنی همبا
  . تصادف نبوده استکی در دستش ومی و تمومیمالقات او با ار,  کرد کهفی جوان تعری براسپس

   است؟اگریمی کی در جست و جوزی او نایآ: دیپرس
  . گنج هستمکی یدر جستو جو:  گفتجوان

  . شدمانی درنگ پشی بو
  

  . دادی نمیتی چندان اهمیسی ظاهرا انگلاما
  .به صورت خاص من هم به دنبال گنج هستم-

  .دی گوی چه میاگریمی دانم کیمن نم:  گفتجوانک
  . فرا خواندرونیانباردار آنها را به ب,  هنگامنی در همو

  .من کاروانساالرم:  گفترهی تی بلند و چشم هاشی با ریمرد
  . دارمی برم حق مرگ و زندگی که با خود می تک تک افرادبر

  . کندی موانهی افراد را دی و گاهستی صحرا زن هوسبازچون
  .و پرنده بود, قاطر, اسب, نددور و بر آنها گوسف,  شدندی نفر مستیدو

  .پر از زن ها و بچه ها بود, تیجمع
  
  . بر دوش داشتندی بلندی بر کمر تفنگهاری مردان شمشو

  .پر از کتاب داشت,  چند چمدانیسیانگل
  . آنجا را آکنده بودیمی عظیاهویه
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  .تا همه بفهمند,  را چند بار تکرار کندشی کاروانساالر مجبور شد گفته هاو
  . در خود دارندی گوناگونانی آدم ها خدانیو قلب ا,  هستندی گوناگونی جا آدم هانیدر ا-

  . من اهللا استی خداگانهی اما
  . دوباره بر صحرا بکنمیروزی پی خورم تمام تالشم را برای به او سوگند مو

  !دی خود سوگند بخوری از شما به خداکی خواهم هر یم, اکنون
  .دی کنی میروی از من پیطیاکه در هر شر,  قلبتانی ژرفااز
  . مرگ استی به معنینا فرمان,  صحرادر

  . مردم در گرفتانی می ازمزمه
  . خوردندی به خداشان قسم مری زی صدابا

  . سوگند خوردحی مسیسی به عجوان
  . خاموش ماندیسیانگل

  .دی سوگند خوردن طول کشی زمان الزم براکی از شتری بزمزمه
  . کردندی هم میبانیت پشی از خداوند تقاضامردم

  . برخاستی فراخوانپوری شیآوا
  . هر کدام سوار بر مرکب خود شدندو

  . سوار شدندی دشواریو با کم,  بودنددهی شتر خریسی و انگلجوان
  .ستی نگریسی به شتر انگلی با دلسوزجوان
  . کتاب را حمل کندنی سنگیچمدان ها,  بودمجبور

  
  .تصادف وجود ندارد: گفت,  در انبار آغاز شده بود را ادامه دهد کهیی داشت گفت و گوی که سعیسیانگل

  . جا کشاندنیمرا ا,  دوست بود کهکی
  …… شناخت که ی را می عربچون

  . ممکن بودریغ,  گفتی میسی آن چه انگلدنی کاروان حرکت را آغاز کرد و شناما
  .ستیماجرا چ,  دانستی مقای حال جوان دقنی ابا
  

  . دادی موستی پگری دیزی ها را به چزیچ, بود که ی مرموزری زنجهمان
 آورده قای آفرکی نزدیو به شهر,  وا داشته بودی تکراریای روکی دنی به دی که او را از چوپانیریزنج
 یتا با تاجر بلور فروش, و غارتزده اش وا گذاشته بود,  پادشاه رو به رو کرده بودکی با یدانیو در م, بود

  ..………آشنا شود و 
 شی زندگنی راستلی به دلشتری بشیافسانه زندگ,  شودی مکی نزدشی زندگیایآدم هرچه به رو:  کردرفک

  . شودی ملیتبد
  

  . شرق به راه افتادیبه سو, کاروان
و عضر هنگام دوباره به راه ,  شدندیمتوقف م,  شدی داغ ماری آفتاب بسیوقت, کردندی ها حرکت مصبح

  . افتادندیم
  

  . کردی صحبت میسینگل کم با ایلی خجوان
  . بودشی غرق در کتاب هایسی وقت ها مرد انگلشتریب

  . کردیجانوران و آدمها را در صحرا تماشا م,  در سکوتپس
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  . متفاوت بوداری نسبت به روز حرکت بسزیهمه چ, اکنون
ماها و  راهنی عصبیبا فرمان ها,  کودکان و بانگ جانوران بود کههیگر, ادی و فری روز پر از آشفتگآن

  .ختی آمیبازرگان ها م
  . جانورانی پایو صدا, تنها باد جاودان بود و سکوت,  در صحرااما
  . کردندی راهنماها هم چندان با هم صحبت نمیحت

  . استمی عظاریاما صحرا بس,  پهنه ها گذشته امنیتا کنون بار ها از ا:  گفتی شب ساربانکی
  . مانندی کنند و خاموش میارت مآدم ها احساس حق,  ها آن قدر دورند کهافق

  .دی منظور ساربان را فهمجوان
 توانست ساعتها یم, ستی نگری آتش میایهر بار به در,  بودامدهی هرگز به صحرا ننی از اشی که پهرچند

  . عناصر خاموش بماندنی ایغوطه ور در عظمت و بزگ, شدیندی بیزی آن که به چیب
  .از گوسفندها آموختم:  کردفکر

  .لور ها آموختم باز
  .دی نمای تر و فرزانه تر مریصحرا پ, اموزمی توانم از صحرا هم بیم

  . شدی هرگز قطع نمباد
  . باد را احساس کرده بودنی نشسته بود و همفایدر دژ تار,  افتاد کهی روزادی به جوان

 آب و غذا یکه در جست و جو, دادی پشم گوسفندانش را نوازش می باد اکنون داشت به نرمنی همدیشا
  .مودندی پی اندلس را میدشت ها

  .ستندی من نی گوسفند هاگرید:  گفتی احساس تلخیب
  . برده باشندادیو مرا از ,  خو گرفتهیدی به چوپان جددیبا

 ی فرا می داند که سر انجام روزیم,  که مثل گوسفند ها به سفر عادت داشته باشدیکس.  خوب بودنیهم
  . رفتدیرسد که با

  . دختر بازرگان افتادادی به سپس
  .تا کنون ازدواج کرده است,  بودنیمطم

 خارق ی که او هم خواندن بلد بود و داستان هایگری چوپان دای,  ذرت فروشکی با دیشا!  دانستی مکه
  . گفتیالعاده م

  .خودش که منحصر به فرد نبود,  چه بودهر
  . گذاشتری او را تحت تاثی آگاهشی پنی ااما
  . دانستیگذشته و حال همه انسان ها را م,  آموخت کهی را میهانی داشت زبان کزی او ندیشا

  . از وقوعشی پیآگاه: دی عادت داشت بگومادرش
  .ستی زندگانی روح در جری ناگهانرجهی از وقوع ششی پی که آگاهدی فهمی کم کم مجوانک

  . خوردی موندی که سرگذشت همه انسان ها به هم پییجا
  . نوشته شده استزیچون همه چ, می را بدانزی همه چمی توانی مبی ترتنی بدو

  .مکتوب:  بلور فروش افتاد و گفتادی به
  . از سنگی از شن بود و گاهی گاهصحرا

 ی می دور بزرگستی بایم,  بودیمیاگر صخره عظ, زدیدورش م, دی رسی می صخره ای کاروان به جلواگر
  .زدند

  .شن مقاوم تر بود,  آمدند کهی می مکانیبه جست و جو, رم بود از حد نشی سم شتران بی شن ها برااگر
  . از نمک بوددهی پوشنیزم,  وجود داشتی ااچهی درنیشی که در اعصار پیی در جا هایگاه
  . کردندی آمدند و کمکشان می منیی افتادند و ساربان ها به پای آنجا جانوران به زحمت مدر
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و دوباره بار ها را پشت ,  گذشتندی مانتکاری خی هانیآن زماز , دندی کشی بار ها را به دوش مسپس

  . گذاشتندیجانور ها م
  .دندیگزی بر میدی جدیو راهنما,  انداختندیساربان ها قرعه م,  مردی مای شد ی مماری بیی راهنمااگر
 همان یوکاروان همواره به س,  دور بزننددیمهم نبود که چند بار با:  داشتلی دلکی ها فقط نی همه ااما

  . کردی مدیکه با,  کردی حرکت میهدف
  . دادیکه مکان واحه را نشان م,  شدندی رو به رو می بر موانع دوباره با ستاره ایروزی از پپس

در ,  دهد کهی را نشان می دانستند مکانیم, دندی دی ستاره درخشان را در آسمان صبح منی که ایهنگام
  .و خرما, آب نخل, آن زن هست

  .دیفهمی نمیزی چیسیگل انتنها
  . بودشی مواقع قرغ در مطالعه کتاب هاشتریب

  . کرده بود بخواندیسع,  روز سفرنیکه از اول,  داشتی کتابزی نجوان
  . بودافتهی جالب تر اریو گوش سپردن به باد را بس,  به کاروانستنی نگراما
  . انداختینارکتاب را به ک,  که با شترش آشنا تر و به او عالقه مند تر شدنیهم

  . بودی بار اضافکی
  

 ی مالقات میبا شخص مهم, دی گشای کتاب را منیهر بار ا,  شده بود کهی تصور خرافاتنیدچار ا, هرچند
  .دوست شد,  کردی کنارش حرکت مشهی که همیسر انجام با ساربان.کند
 دورانی ماجراهاعادت داشت,  شدندیو گرد آتش جمع م, ستادی ای که از حرکت باز می ها هنگامشب

  . کندفی تعرشی را براشیچوپان
  

  . خودش کردی گفت و گوها ساربان شروع به صحبت درباره زندگنی از همیکی در
  . کردمی می زندگرونی به القکی نزدیی در جاگفت
  . کردمی می کاریسبز

  . کندرییبنا نبود تا زمان مرگم تغ,  داشتم کهی و زندگفرزندان
انجام ,  انجام نداده بودمی را که در زندگیفی تکلگانهیو . میبه مکه رفت, میشت دای سال محصول بهترکی

  .دادم
  . احساس را دوست داشتمنیو ا. رمی توانستم در آرامش بمی مگرید
  . کردانی از حد طغشی بلیو رود ن,  به لرزه در آمدنی روز زمکی

  . خودم رخ دادیراسر انجام ب,  دهدی رخ مگرانی دی کردم فقط برای که گمان میزیچ
  . از دست بدهندلی را در اثر ستونشانی زیدرخت ها. دندیترسی ممی هاهیهمسا

  .نمی حاصل عمرم را ببی نابوددمی ترسیو من م. آب فرزندانمان را ببرد, دی ترسی مهمسرم
  .نمی برگزیدی جدی زندگوهیو مجبور بودم ش.  حاصل شدی بنیزم.  نبودی چاره ااما

  .ستمساربان ه, اکنون
  . امدهی کالم اهللا را فهمگری داما

  . ترسدی کس از ناشناخته ها نمچیه
  .به دست آورد,  خواهد و الزم داردیهر چه م,  هر کس قادر استچون

  .می که دارمی بترسیزی به خاطر از دست دادن چتنها
  .مانیو چه کشتزار ها, مانی زندگچه
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هراسمان را ,  دست نوشته شده اندکی هر دو توسط و سرگذشت جهان,  سرگذشت مامی که بفهمی هنگاماما
  .می دهیاز دست م

  
  . کردندی شب ها کاروان ها با هم برخورد میگاه

  . داشتازی نیگریکه د,  را داشتیزی از آن ها چیکی همواره
  .نوشته شده بود,  دستکی با زی همه چی به راستییگو

  . کردندی ها درباره طوفان ها با هم تبادل اطالعات مساربان
  . کردندی صحرا را بازگو می شدند و داستان های همه کنار آتش جمع مو

  .دندی رسی از راه می مواقع مردان نقاب دار مرموزری سادر
  . کردندی می حرکت کاروان ها پاسدارریکه از مس,  بودندینانی نشهیباد

  . دادندی می بربر اطالعاتلیو قبا,  راهزناندرباره
  . رفتندی و در سکوت م, آمدندی سکوت مدر
  . ساختی که تنها چشمهاشان را آشکار مییو نقابها, اهی سی ردا هابا
 ها لهی قبانیکه م,  شدهعهیشا: گفت.  آمدیسی شبها ساربان در کنار آتش به نزد جوان و انگلنی از همیکی

  .جنگدر گرفته
  

  . سه ساکت ماندندهر
  . گفتی نمیزی کس چچیر چند هه, فضا آکنده از وحشت است,  متوجه شد کهجوانک

  . کردی کالم را تجربه میزبان ب,  داشتگری بار دکی
  . رایهانی کزبان
   هست؟یآن جا خطر: دی پرسیسی انگلی از مدتپس

  . تواند برگرددینم,  گذاردی که به صحرا قدم میکس:  گفتساربان
  .می باشی روشی روش پنی به فکر بهتردیتنها با, می برگردمی توانی نمیوقت
  . شودی از جمله خطر به اهللا مربوط مزهای چریسا
  . بردانی سخن مخصوص جمله اش را به پانی بو

  .مکتوب
  

  !دی به کاروان ها توجه کنشتری بدیبا:  گفتیسیجوانک به انگل,  از رتفن ساربانپس
  . کنندی همان مقصد حرکت میاما همواره به سو,  زنندی دور مبارها

  !دی بخوانشتری درباره جهان بدیما هم باو ش:  پاسخ دادیسیانگل
  . مانندی ها به کاروان ها مکتاب
  . شروع به حرکت کردندیشتری بیبه تند,  انسان ها و جانورانمی عظگروه

اندک ,  و صحبت کنندنندیگرد آتش بنش,  که همه عادت داشتندیهنگام, زیشب ها ن,  از سکوت روز هایبدا
  .دیی گرای میاندک به خاموش

  
  . کاروان جلب نشودی به سویتا توجه,  روشن شودی آتشدی نباگرید,  گرفت کهمی روز کاروانساالر تصمکی

 شبانه در امان یتا از سرما, دندی در وسط آن خوابیو همگ.  دادندلی تشکی ارهی از جانوران دامسافران
  .بمانند
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  . در اطراف گروه گماشتی مسلحی نگهبان هاکاروانساالر
  . اطراف به گردش پرداختندیو در تپه ها, جوان را صدا زد,  نتوانست بخوابدیسیانگل,  شبکی

  .در بدر کامل بود,  شب ماهآن
  
  . کردفی تعریسی انگلی جوان سرگذشتش را براو

  . بودافتهیرونق , پس از شروع کار جوان در آن,  شد کهی مغازه افتهی شیسیانگل
  . آوردی در م را به حرکتزیهمه چ,  است کهی اصلنیا: گفت

  . نامندی آن را روح جهان میاگریمی کدر
  .ی ترکیبه روح جهان نزد, ی را بخواهیزی قلبت چی از ژرفایوقت

  . استی مثبتیروین,  جهان هموارهروح
.  دارندیهم روح, نی زمیهمه موجودات رو, ایاریستری آدم ها ناریتنها در اخت, هی عطنی گفت که انیهمچن

  . سادهشهی اندکی فقط ای, وانیح, اهیچه گ, چه سنگ
  .ستیهمواره در حال دگرگون,  استنی زمری زای نی زمی آن چه روهر

  . داردی زنده است و روحنی زمچون
  . کندیهمواره به نفع ما کمک م,  م کهی دانی و به ندرت ممی روح هستنی از ای بخشما

  . کردندی تو عمل متیدر جهت موفق,  جام ها هم داشتندی حتیدر مغازه بلور فروش,  کهی بفهمدی بااما
  .ستی صحرا نگری در سکوت به ماه و شنهای مدتجوان

  . کندی ام که در صحرا حرکت مستهیبه کاروان نگر:  انجام گفتسر
  . دهدی صحرا به کاروان اجازه ورود منی همیو برا. ندی گوی زبان سخن مکی و صحرا به کاروان

  . رساندیاو را به واحه م,  کامل با خودش استی در هماهنگندیه بب و هر وقت کدی آزمای گام آن را مهر
  .ردی میهمان روز اول م,  زبان را بفهمدنی از ما با تمام شهامتش نتواند ایکی اگر

  . ماه ادامه دادندی با هم به تماشاو
و ,  خوانندی صحرا را می ام که راهنماها چگونه نشانه هادهید.  نشانه هاستی جادونیا:  ادامه دادجوان

  .دی گویچگونه روح کاروان با روح صحرا سخن م
  . بوددهی فرا رسیسی سر انجام مهلت صحبت انگلی از مدتپس

  . به کاروان توجه کنمشتری بدیبا: گفت
  . شما را بخوانمی کتاب هادیمن هم با: گفتجوان
  . کهنهیو پادشاه ها, اژدها ها,نمک, وهیج:  بودند ازیبی عجی هاکتاب

  . بفهمدیزیچ,  توانستیم ناما
  
  . شدی در همه کتابها تکرار مبایتقر,  بود کهیموضوع,  حالنی ابا

  .زی چکی ی فقط تجلزی چهمه
 کی یو رو..  شدهلیتنها از چند خط تشک, یاگریمی متن کنیکه مهمتر,  از آن کتاب ها کشف کردیکی بر

  .زمرد ساده نوشته شده است
  

  . زمردبهیکت:  آموزد گفتیه جوانک م بیزی که چنی از ای راضیسیانگل
  ست؟ی چی همه کتاب برانیپس ا-

  . خطوتنی ای معنادنی فهمیبرا:  پاسخ دادیسیانگل
  . چندان از پاسخ خودش متقاعد نشده بودو
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  . گفتی مشهور را باز ماگرانیمی بود که سرگذشت کیکتاب,  جوانی کتاب برانی تربالب
  . کردندی ها مشگاهی فلزات در آزماصیل خود را وقف تخی که تمام زندگیکسان

رها ,  خواص منحصر به فرد خودیسر انجام از تمام, ندی سال ها و سال ها حرارت ببیاگر فلز,  بودندمعتقد
  . ماندی میو فقط روح جهان باق,  شودیم
  
. ننددرک ک,  وجود داردنی زمیهر آن چه را که بر رو,  دهدی اجازه ماگرانیمی به کگانهی موجود نیا
  . کنندیاز راه آن با همارتباط بر قرار م,  است که موجوداتی زبانرایز
  . شدی ملی بخش جامد تشککی و عی بخش ماکیکه از , دندی نامی اعظم مری اکتشاف را اکسنیا

  ست؟ی نی جهان مشاهده انسان ها و جانوران کافنی کشف ایبرا: دی پرسجوانک
  .دی هستزیر جنون ساده کردن همه چشما دچا:  پاسخ دادی با آزردگیسیانگل

  .ستی کار جدکی یاگریمیک
  .عمل کند,  آموزندیهمانطور که استادان م,  درستدی باآدم

  . نام داردی جوانری اعظم اکسریعاکسی که بخش ماافتی درجوان
  . هستزی نهایماریدرمان همه ب, اگریمی شدن کری از پیری عالوه بر جلوگو
  . نام داردمهیحجر کر,  بخش جامد آنو

  .ستی آسان نمهیکشف حجر کر:  گفتیسیانگل
  
  . کنندصیفلزات را تخل,  اند کهستهی نگری آمدند و به آتش می مشگاههای سالها به آزمااگرانیمیک

  . دادی را از دست ملیذهن آنها کم کم همه اباط,  کهستندی نگری قدر به آتش مآن
  . خود آنها منجر شده استصیفلزات به تخل صیتخل,  شدند کهی متوجه مبای روز زکی در سپس
هر دو از شر ,  خوب است چوناریگفته بود که پاک کردن جام ها بس.  آوردادی بلور فروش را به جوان

  . شوندی آزاد مزی خود ندیافکار پل
  

  . آموختیاگریمی توان کی مزی روزمره نیکه در زندگ,  شدی متقاعد می در زندگشتری بار بهر
  . داردیزی شگفت انگتی خاصمهیاز آن گذشته حجر کر:  گفتیسیانگل

  . ندلی از فلز را به طال تبدیادی زریمقاد,  تواندی جرعه از آن مکی
  . عالقه مند کردیاگریمی جمله جوان را به کنیهم
  . کردلی را به طال تبدزی توان همه چیم, ی بردباری با اندکدیشیاند

  .ق شده بودندموف,  را خواند کهیاری افراد بسسرگذشت
  .و جاوِر, ی ُفلکانلاسیال, وسیهلوِس

  . بودندیزی شگفت انگی هاداستان
  . بودندستهی را زشی خویافسانه شخص, انی تا پاهمه
  , اعتقاد ها معجزه کرده بودندیدر برابر ب, با فرزانگان مالقات کرده بودند,  کرده بودندسفر

  . داشتنداری را در اختی جوانری و اکسمهی کرحجر
  .کامال سر در گم شد, اموزدی اعظم را بری به اکسیابی دستوهیش,  که خواستی هنگاماما

  .و متون نا مفهوم, یدستور العمل رمز,  چند نگارهفقط
  
   زنند؟یچرا انقدر سخت حرف م: دی پرسیسی شب از انگلکی
  . دلتنگ استشی کتاب های و براری دلگیسیانگل,  کهافتی درو
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  . فهمندیم,  دارنددنی که رسالت فهمیچون تنها کسان: گفت
  . کردن سرب به طاللیبه تبد,  شروع کنندای کن همه دنتصور

  . دهدیطال ارزشش را از دست م,  زودیلیخ
  .ابندی ی اعظم دست مریبه اکس,  کنندی که پژوهش میتنها کسان, دارانی پاتنها
  . صحرا هستمنیوسط ا,  است کهنی همیبرا
  .ی واقعاگریمی ککی مالقات با یبرا
  . در کشف آن راز به من کمک کنندتا

   نوشته شده اند؟ی کتاب ها کنیا: دی پرسجوان
  .شیقرن ها پ-

  .در آن زمان صنعت چاپ نبود:  کردی پا فشارجوان
  . آشنا شودیاگریمی با کایهمه دن,  نداشت کهامکان

   و پر از نگاره به کار رفته؟؟بی زبان غرنی اچرا
  .د ندای پاسخیسیانگل

  . کشف نکردهیدی جدزی چچی هیول, روز ها به کاروان توجه کرده: گفت
  .ابدی ی مشیصحبت درباره جنگ روز به روز افزا,  بود کهنیا,  که متوجهش شدهیزی چتنها

  . باز گرداندیسیجوان کتاب ها را به انگل, بای روز زکی
  

  ؟ی آموختیادی زی هازیچ, خوب: دی متوقعانه پرسمرد
  . بود تا بتواند هراس از جنگ را فراموش کندیصحبت هم ازمندین

  . فهمدیزبان همه موجودات را م,  روح را درک کندنی که ایو کس,  داردیآموختم که جهان روح-
  . اندستهی خود را زی افسانه شخصیاری بساگرانیمیک,  کهآموختم

  . را کشف کرده اندی جوانریو اکس, مهیحجر کر,  سر انجام روح جهانو
 زمرد نوشته کی ی روی توانند روزیم,  آنقدر ساده هستند کهزهای چنیآموختم که ا, زی فراتر از هر چاما

  .شوند
  

  . شده بوددی نومیسیانگل
 نی بر ایری کدام تاثچیه, یشگاهی آزمایابزار ها,  دشواریواژه ها, یی جادوینمادها,  مطالعهسالها

  .جوان نگذاشته
  . را درک کندنی آن باشد که بتواند ا تر ازی بدودیروحش با:  کردفکر

  . به شترش گذاشتختهی آوی هاسهیو در ک,  را پس گرفتشی هاکتاب
  .دیبه کاروانتان باز گرد: گفت

  .اموختی به من نزی چچی هم هآن
  .و غبار برخواسته از سم ستوران باز گشت,  سکوت صحرای به تماشاجوان

  . را دارد آموختن خودشوهیهر کس ش:  خود تکرار کردنزد
  .ستی من نوهی او شوهی شو
  .ستی او نوهی من شوهی شو

  .می خودمان هستی افسانه شخصی هر دو در جست و جواما
  . گذارمی به او احترام منی همی براو
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  . کردیشب و روز حرکت م,  آن به بعد کارواناز
,  داد کهحیتوض,  بودکه با جوان دوست شده, و ساربان,  شدندی هر لحظه ظاهر مدهی چهره پوشیکهایپ

  . آغاز شده استلی قباانیجنگ م
  . بودارشانیبخت , دندی رسی به واحه ماگر

  . شدندی خسته بودند و مسافران روز به روز ساکت تر مجانوران
  . شدیخوفناک تر م,  در شبسکوت

ت نشانه حمله  توانسیو م.  هراساندی همه را منکیا,  شتر نبودکی غیکه فراتر از ج,  شترکی غی جی صداو
  .باشد

  . نمودی جنگ ترسان نمدیچندان از تهد,  سارباناما
 دارم یوقت. زنده هستم: به جوان گفت,  ظرف خرماکیدر حال خوردن ,  شب بدون آتش و بدون ماهکی
  .شمی اندی جز خوردن نمیزیبه چ,  خورمیم

  .رومیفقط راه م,  درد حرکت باشماگر
  . مردن خوب استی برایگریز هم مثل هر روز دآن رو,  ناچار شوم بجنگمی روزاگر

  .ندهیو نه در آ,  کنمی می نه در گذشته زندگچون
  . جالب استمیو اکنون است که برا.  اکنون را دارمتنها
  .ی هستیانسان شاد, ی همواره در اکنون بمانی بتواناگر
  . هستی که در صحرا زندگی فهمی وقت مآن
  . جنگندی مانیو جنگجو.  آسمان ستاره داردکه

  . از نوع بشر استی بخشنی اچون
  . جشن استکی یزندگ
  .می عظیجشن

  .میی زی است که در آن می همواره در آن لحظه اچون
  . فقط در همان لحظهو

شب هنگام آن را ,  کهستی نگریبه ستاره ا,  شدی خواب آماده می که جوان برایهنگام,  شب بعددو
  . کردیدنبال م

  
  . تر آمده استنیی پایمافق ک,  شد کهمتوجه

  . شدی مدهیبر فراز افق صحرا د,  صدها ستارهچون
  .واحه همانجاست:  گفتساربان

  م؟ی روی درنگ به آنجا نمیپس چرا ب-
  .می بخوابدیچون با-

  . را گشودشیجوان چشم ها, بر آمدن از افق را آغاز کرد, دی که خورشیهنگام
 از درختان نخل سراسر صحرا انی پای بفی ردکی, دند ستارگان کوچک بوشیآنجا که شب پ, شی روشیپ

  .را پوشانده بود
  .میموفق شد:  زدادیفر,  شده بودداری هم که تازه بیسیانگل
  . جوان خاموش مانداما

  . خوشنود بودشی روشی پی نخلهاستنیو از نگر,  را از صحرا آموختهسکوت
  .مودی پی را تا احرام می راه درازدی باهنوز

  . شدی ملی خاطره تبدکیفقط به ,  که آن بامداددی رسی م فرای روزو
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  .فقط در لحظه اکنون بود,  اکنوناما
 ندهی آی هاایو رو,  گذشتهی لحظه را با درس هانیو در تالش آن بود که ا.  که ساربان گفته بودی جشندر

  .دیاش بز
  

  .شد ی ملی تبدیکه آن منظره هزار نخل تنها به خاطره ا, دی رسی فرا میروز
  . در برابر جنگ بودیو پناهگاه, آب, بانی سایبه معنا,  لحظهنی او ای برااما

به ,  توانستی مزی از درختان نخل نیصف, احساس خطر را منتقل کند,  توانستی شتر مغی که جهمانطور
  . معجزه باشدیمعنا

  
  .دی سخن بگویاری بسی تواند به زبان هایجهان م: دیشیاند

  
آنگاه که زمان : دیشیاند, ستی نگری به واحه موانیه به ورود صدها انسان انسان و ح هم چنان کاگریمیک

  .رندی گی شتاب مزیکاروان ها ن, ابدی یشتاب م
  

 جانزدهیو کودکان ه.  را پوشانده بودیی صحرادیغبار خورش. دندی کشیهلهله م,  تازه واردانی برامردم
  .دندی پری منییباال و پا, گانگانی بدنیاز د

  
  . گفت و گو کردندیو مدت دراز.  شدندکی به کاروانساالر نزدلی قبایروسا,  کهدی داگریمیک
  . جالب نبوداگریمی کی برانهای از اچکدامیه
  . رفتندی آمدند و میکه م,  بوددهی را دیادیمردم ز,  کنونتا

  . ماندی می واحه و صحرا همان گونه باقاما
 یقدم م,  دادندی شکل مریی آن شنها که مدام به دست باد تغی رو, بود کهدهی را دیانی و گداپادشاهان
  .گذاشتند

  
  . شناختی می ماندند که از دوران کودکی میی باز همان شنهااما
 زرد و نیهر مسافر از تحمل آن زم,  مبارزه کند کهی توانست با اندک شور زندگینم,  وجودنی با ااما

  . کردی احساس مدگانشیر برابر د آن نخلها دی با ظاهر شدن سبزیآسمان آب
  . نخل تبسم کنددنی خداوند صحرا را خلق کرد تا انسان بتواند با ددیشا: دیشیاند

  . بپردازدی عمللیبه مسا,  گرفتمی تصمسپس
  .اموزدی از اسرارش را به او بی بخشدی که بادی آی می دانست همراه با آن کاروان مردیم

  . گفتندی منی ها چننشانه
  . شناختی مرد را نم آنهنوز

  . شناختشیم, دی دی او را می مجربش وقتی چشمهااما
  . توانا باشدنشیشی بود که او هم مانند کارآموز پدواریام

  . منتقل شودی به صورت شفاهدی بازهای چنی دانم چرا اینم:  کردفکر
  . از اسرار بودندزهای چنیا,  نبود کهلی دلنی به اقایدق

  . کندی آشکار مشی هادهی آفریخاوتمندانه بر تمام اسرار خود را سخداوند
از , دی تردیچون ب,  گونه منتقل شوندنی بددی مطالب بانیا:  داشتهی توجکی فقط قتی حقنی ایبرا

  . ناب ساخته شده اندیزندگ

 

 20novel.com

https://20novel.com/


    The Alchemist                                                                                 کیمیاگر

  
  

 

 

51

  . و واژه ها دشوار استوریاز راه تصاو, ی نوع زندگنی به اافتنی دست و
  . برندی مادی را از یو سر انجام زبان جهان.  ها هستند و واژهری تصاوفتهی که مردم شچرا
  . بردندومی الفلی قبای درنگ به حضور روسای واردان را بتازه

  .باور کند, دیدی را که میزی توانست چی نمجوان
  , خوانده بودیخی کتاب تارکیدر کنار چند درخت آن طور که در ,  چاهکی ی واحه به جاآن
  . بودندای اسپانی دهکده ها ازی بزرگتر از برخاریبس
  . آنها قرار گرفته بودانی رنگارنگ در ممهی و چند خنیکه چند, و پنجاه هزار نخل داشت,  چاهصدیس
  . ماندی شب مکی هزار و یبه داستان ها:  گفتاگریمیک
,  کهستندی نگری مییشتر ها و آدم ها, کنجکاوانه به جانوران,  احاطه شدند کهی زود توسط کودکانیلیخ

  . بودنددهیتاز ه رس
  . نهای اند دهی از جنگ دی نشانایکه آ,  خواستند بدانندی ممردان

  .بازرگان ها آورده بودند,  کردند کهی صحبت می خود درباره پارچه ها و جواهراتانی زنان در مو
  . مانستی دوردست مییای صحرا به روسکوت

  .دندیش کی مادیو فر, دندی خندیم,  زدندی وقفه حرف می بهمه
  . انسان ها آمده بودندانیو دوباره به م,  جهان ارواح را ترک گفتهییگو

  . بودندی و راضشاد
 طرف یدر صحرا واحه ها همواره مناطق ب:  دادحی جوان توضی ساربان براشی روز پی هااطی وجود احتبا

  . شوندیمحسوب م
  

  .ند دهی ملی از ساکنان آنها را زنان و کودکان تشکیمی بخش عظچون
  . داردیی خودش واحه های برایفی حرهر
  . روندی صحرا می شنهاانی مبارزه به می براانی جنگجوبی ترتنیبد
  . گذارندی پناهندگان وا می واحه ها را همچون شهر هاو

  . توانست همه را جمع کندی به سختکاروانساالر
  . خود را اعالم کردی سپس دستور هاو

  . همانجا بمانندلی قبانی جنگ بانی بود تا پاقرار
  .رفتندی پذی مهمانی را همچون مآنها

  . شدندی مکی ساکنانواحه شری هامهی در خستیبای مو
  . شدی جاها به آنان داده منی بهترو
  . بودعتی دستور شری نوازهمانی منیا

 ی بدهند که توسط روسالی تحویسالحهاشان را به مردان, از جمله نگهبانان خود خواست,  از همهسپس
  . شدندنیی تالهیقب
  

  . قاعده جنگ استنیا:  دادحی توضکاروانساالر
  . پناه دهندانی و جنگجوانی توانستند به سپاهی نمگری صورت واحه ها دنیبد
 مرد اسلحه اری آورد و در اخترونی اش بمتنهی نبی از جی تپانچه پرومکی یسی جوان انگلی کمال شگفتدر

  .جمعکن گذاشت
  

  ست؟ی چینچه برا تپانیا: دی پرسجوان
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  .رمی بگادی که اعتماد کردن به آدم ها را نی ایبرا:  پاسخ دادیسیانگل
  . خوشحال بودشی جست و جودنی رسانی به پااز

  .دیشی اندی جوان به گنجش ماما
  . شدندیکار ها دشوار تر م,  تر بودکی نزدشیای به روهرچه

  . کردینم عمل گرید,  خواندی بخت تازه کارها مری چه پادشاه پآن
 ی است کهع در جست و جوی و شجاعت کسیداریآزمون پا, دهدیآنچه که رخ م,  دانست اکنونیم

  . استشیافساسنه شخص
  
  . کندی نابردبارای توانست عجله ی خاطر نمنی همبه

  .ندیبب,  گذاشته بودرشی را که خداوند در مسیی توانست نشانه های نمگریسر انجام د,  کردی چنان ماگر
  .خدا آنها را سر راه من گذاشته: دیشیاند,  شگفتزده از خودجوانک

  . انگاشته بودی جهاننی موضوع اکی آن لحظه نشانه ها را تا
  . همچون خوردن وخفتنیزیچ
  . شغلکی اشتغال به ایو .  عشقی همچون جست و جویزیچ

به کار ,  انجام شوددیا نشان دادن آن چه که بی است که خداوند برای زباننیا,  فکر نکرده بود کههرگز
  . بردیم
  

  . نا بردبار باشمدینبا:  خود تکرار کردنزد
  .موقع خوردن بخور و موقع حرکت حرکت کن,  قول ساربانبه

  .یسی انگلیحت. دندی خوابی اول همه از خستگروز
  . گرفته بودی جامهی خکی هم سن و سال خودش در بایبه همراه پنج جوان تقر,  دور از اوجوان

  . بشنوندیی بزرگ داستانهای خواستند درباره شهرهایو م,  صحرا بودندانیبوم
که ,  کندفی تعری خواست تجربه اش را در مغازه بلور فروشی کرد و مفی تعرشی چوپانی از زندگجوان

  . وارد چادر شدیسیانگل
  

  . گشتمیتمام صبح دنبالت م: گفت,  بردی مرونی زمان که او را بهم
  . کنمدای را پاگریمینتگاه ک سکوی کمکم کندیبا

  .ابدی او را بیی کرد خود به تنهای سعاول
  . داشتی ساکنان واحه مگری متفاوت با دی رفتاردی بااگریمی ککی

  . روشن داشته باشدشهی همی محتمل بود که در چادرش کوره اکامال
  . کردندی م قدر راه رفتند که متقاعد شدند که آن واحه بزرگ تر از آن است که تصورش راآن
  . در آن بودمهی ها خصد
  . واحه نشستندی از چاههایکی کی و جوان نزدیسیانگل
  .می روز تمام را از دست دادکی بایتقر:  گفتیسیانگل

  .می بهتر باشد بپرسدیشا:  گفتجوان
  

  . به چشم بخورد و مردد بودگرانی دانی خواست در واحه حضورش در می نمیسیانگل
  . کاررا انجام دهدنیتا ا,  را بهتر بلد بود خواهش کردیکرد و از جوان که زبان عرب سر انجام موافقت اما
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 ریعصر به خ: دی شد و پرسکینزد,  پر کردن مشکش به سر چاه آمده بودی از زنان که برایکی به جوان
   کند؟ی می واحه کجا زندگنی ایاگریمی خواهم بدانم کیم. خانم

  . درنگ آن جا را ترک کردیو ب. دهی نشنیزیچهرگز درباره او ,  پاسخ داد کهزن
  .چون شوهر دار هستند,  صحبت کنداهپوشی با زنان سدی قبل از رفتن به جوان اشاره کرد که نبااما

  . گذاشتی به سنت احترام مستی بایم
  . شددی نا امیسیانگل

  . بودمودهی پچی همه راه را به خاطر هنیا
  . شدنی اندوه گزی نجوان

  . بودشی افسانه شخصیدر جست و جو زی نهمسفرش
  .برساند,  خواهدی کوشد او را به آنچه می مهانیسراسر ک,  کندی منی چنی که کسی هنگامو
  . بودری گفته پادشاه پنیا

  . توانست اشتباه کرده باشدینم
  . کردم کمکت کنمی میوگرنه سع, . امدهی نشنیزی چاگرهایمیهرگز درباره ک:  گفتجوان

  .دی درخشیسی انگلی در چشمهایزیچ
  .ستی چاگریمی داند که کی نمنجای در ای کسدی است؛ شانیهم-

  ! جست و جو کنی اهالی درمانگر دردهاکی درباره
  . آب از چاه آمدنددنی کشی برااهپوشی زن سچند

  .دی از آنها نپرسیزیجوان چ,  اصرار کردیسی هرچند که انگلو
  . شدکی نزدی انجام مردسر

  
   باشد؟ی اهالی که درمانگر دردهادی شناسی را میکس: دی پرسجوان

  . بخشدیاهللا همه دردها را شفا م: پاسخ داد,  بوددهی ترسگانگانی بنی که به وضوح از امرد
  .دی جادوگرها هستی در جست و جوشما

  . از قرآن به راه خود رفتهی پس از خواندن چند آو
  . شدکی نزدیگری دمرد

  . کردی کوچک حمل م سطلکیو تنها .  بودری پاریبس
  . پرسشش را تکرار کردجوان

  
  . پاسخ دادیگری پرسش او را با سوال دعرب

  د؟ی گردی می آدمنیچرا دنبال چن-
  . مالقات با او سفر کردهیچون دوستم ماه ها برا:  گفتجوان

 چیه. د قدرتمند باشاری بسدی واحه وجود داشته باشد بانی در ایاگر مرد:  و گفتدیشی اندی عرب لختمرد
  . برونددارشیبه د, هر وقت خواستند,  توانندی هم نملی ببای از روساکی

  .ردی بگمی تواند درباره زمان مالقات تصمی خودش متنها
  !دیفتیبعد با کاروان به راه ب, دی جنگ منتظر بمانانیتا پا:  گرفتجهی نتو

  .دی مردم واحه شوی وارد زندگدی نکنیسع
  . آنجا را ترک گفتو

  . بودندیحی صحریدر مس.  خوشحال شده بودیسیگل اناما
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 سرش را یو روسر,  بر دوش داشتیو کوزه ا.  بوددهی نپوشاهیکه لباس س,  آمدی انجام دخترکسر
  . بوددایاما چهره اش پ, پوشانده بود

  . بپرسداگریمی شد تا درباره ککی نزدجوان
  . شدداری پدشی روشیو روح جهان با تمام قدرتش پ. ستادی زمان باز ایی گوسپس
 که ی زباننی و خردمندانه ترنیمهم تر, دی لبخند و سکوت او را دنی و لبان مردد باهی که چشمان سیهنگام

  .درک کرد,  گفتیجهان در آن سخن م
  .آن را در قلب خود بفهمند,  توانستندی منی مردم زمی که تمامیزبان

  . زبان عشق بودنیا
با تمام ,  کردندیهر جا دو نگاه با هم برخورد م,  وجودنیصحرا که با ا کهن تر از انسان ها و خود یزیچ

  . افراشتیقدرتش سر بر م
  

  . کردندی با هم تالقی گونه که آن دو نگاه کنار چاههمان
  . نشانه بودکی نیو ا,  گشوده شدندی انجام لب ها به لبخندسر

  . که جوان نا دانسته سراسر عمرش در انتظارش بودی انشانه
  .و در سکوت صحرا جست و جو کرده بود, در بلور ها,  که در گوسفند ها و در کتابهای اانهنش

  . زبان ناب جهان بودنیا
  .یحی توضچی هیب

  . نداردحی به توضیازی کران نی بی ادامه راهش در فضای براهانی کچون
  . استشی بود که در برابر زن زندگنیا, دی فهمی که جوان در آن لحظه میزی چتنها

  . دانستی را منی ازی واژه ها آن زن نازی بدون نو
  . داشتدهی عقنی در جهان به ایزی از هر چشیب

, طرف را شناخت, نامزد شد,  رفتی به خواستگاردی ازدواج بایبرا,  و پدران پدرانش گفته بودندپدرانش
  .و پول داشت

  
  . را نشناخته بودیهانیهرگز زبان ک,  گفتی منی که چنی کسدیشا
 در جهان وجود یهمواره کس,  کهنی ادنیآسان است فهم,  زبان غرق شودنی در ای که کسی هنگامونچ

  . کشدی را میگریکه انتظار د, دارد
  

  . بزرگیچه در شهر,  در وسط صحراچه
  
سراسر گذشته و سراسر ,  کندی میو نگاههاشان با هم تالق,  کنندی برخورد مگریکدی با نانی که ای هنگامو
  . دهندی خود را از دست متیاهم ندهیآ

  . تنها همان لحظه وجود داردوو
همان ,  دست نگاشته شده استکی توسط زیهمه چ, دی خورشری که در زنی به ای باور نکردنمانی انی او

  .زدی انگی است که عشق را بر میدست
 گنج یجست و جو به دی خورشری در زای,  کندیاستراحت م,  کندی هر کس که کار می که برای دستهمان

  . قرار دادهیروح همزاد,  رودیم
  . نداردیی معناچی هگری دشی هاای بدون آن روچون

  .مکتوب: دیشیاند
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  :بر خواست و جوان را تکان داد,  که نشسته بودیی از جایسیانگل
  .بجنب ازش بپرس-

  . شدکی به دختر نزدجوان
  . باز لبخند زددختر
  . لبخند زدزی نجوان

  ت؟سینامت چ: دیپرس
  .نامم فاطمه است:  انداخت و گفتنیی را پاشی چشمهادختر

  
   نام را داشتندنی از زنان همی برخمی آی که از آن مینی در سرزم–

  . استامبری نام دختر پنیا:  گفتفاطمه
  . نام را به آنجا آورده اندنی ما اانیجنگجو

  . گفتی سخن مانی مغرورانه از جنگجوبای زدختر
  

  .درمانگر همه دردها بود,  کهدی پرسی کرد و جوان درباره مردیاصرار م در کنارش یسیانگل
 نیاطیجنها از ش.دی گوی صحرا سخن میبا جن ها.  داندی است که اصرار جهان را میمرد:  گفتدختر
  . را نشان بدهدبی مرد عجنیتا اقامتگاه ا, و دخترک به جنوب اشاره کرد. بودند
  . کوزه اش را پر کرد و رفتسپس

  . لب چاه نشستیو جوان زمان دراز,  رفتاگریمی کی به جست و جوزی نیسیگلان
  . آورده بودشی زن را به سونی ای باد شرق بوی که روزدی فهمی ماکنون

  . او شگفتزده شده بودو
  . از وجودش آگاه باشدی آن که حتیب
  . عالم برودی گنج هایسراغ تمام,  کردی عشقش به او وادارش مو
  

  .تا منتظر دختر بماند, ان به سر چاه باز گشتجو,  بعدروز
  .ستی نگریبه صحرا م,  بارنی نخستیبرا,  مالقات کرد کهیسی در آنجابا انگلی کمال شگفتبا

  .تمام عصر و شب را منتظر ماندم:  گفتیسیانگل
کنون  تا ایآ,  کهدیاز من پرس.  چه هستمی گفتم که در جست و جوشیبرا.  ستارگان آمدنی طلوع نخستبا

   کرده ام؟لیسرب را به طال تبد
  .اموزمی را بنی آمده ام همگفتم

  .برو امتحان کن:  را گفتنیفقط هم. تالشم را بکنم,  من دستور دادبه
  . جوان خاموش ماندو

  .بشنود,  دانستی را که میزیتا چ,  همه سفر کرده بودنی ایسیانگل
  . داده بودریند به پادشاه پ شش گوسفلی دلنیخودش هم به هم,  آورد کهادی به زین

  .دیپس تالشتان را بکن:  گفتیسی انگلبه
   کنمی حاال شروع منیهم.  کنمی کار را منیهم-

  .فاطمه آمد تا کوزه اش را پر کند, یسی پس از رفتن انگلیکم
  .دوستت دارم. ی خواهم همسر من بشویم. می را بگوی ساده ازیآمده ام چ:  گفتجوان
  . شدری و آب کوزه سراز. دختر شل شدیدستها

  . جا منتظرت هستمنیهر روز هم-
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  . کنمی احرام سفر مکی نزدی گنجی جست و جودر
  . برکت استکیاکنون ,  بودینی من نفریجنگ برا.  اممودهی را پصحرا
  . داردی تو نگه مکیمرا نزد, چون

  . شودی تمام میجنگ روز:  گفتدخترک
  .ستی نگری واحه می به نخلهاجوان

  . بودیادی زیو آنجا گوسفند ها. چوپان بود, ته گذشدر
  . مهم تر از گنج بودفاطمه

  
و زنان صحرا به . ندی جوی خود را می گنج هاانیجنگجو: گفت,  پسر را خوانده باشدشهی اندیی گودخترک
  . کنندی خود افتخار مانیجنگجو

  . دوباره کوزه اش را پر کرد و رفتسپس
  . ماندی منتظر فاطمه م رفت وی هر روز کنار چاه مجوان

  .یاز مغازه بلور فروش, از پادشاه,  گفتشی براشی چوپانی زندگاز
 ی میتی ابدشیبرا,  روزهی شدن بقیط,  گذشتی که کنار او مقهیو به جز آن پانزده دق.  شدنددوست

  .نمود
  

  . دعوت کردییکاروانساالر همه را به گرده همآ, از اقامتشان در واحه,  ماهکی کی از گذشتن نزدپس
  .می سفر خود را ادامه دهمی توانیو نم. کشدی جنگ چه قدر طول منی امی دانینم: گفت

  . چند سالدیشا,  طول بکشدی ها زمان درازیری درگنی است اممکن
  . وجود داردی و شجاعرومندی نانی هر دو سو جنگجودر

  . اعتقاد دارنددنی هر دو لشکر به افتخار جنگو
  . جنگندی قدرت واحد مکی ی که براستییروهای نانی می جنگست؛یو بد ن کی نانی می جنگنیا
  . کشدی نبرد ها به درازا مری از ساشتریب,  آغاز شودی نبردنی که چنی هنگامو

  . اهللا با هر دو طرف استچون
  . پراکنده شدندمردم
  . او گفتی آن مجمع را برایو ماجرا.  فاطمه رفتداریبه د,  آن روز عصرجوان
 به ییبای زی هازیسپس چ. یدرباره عشقت با من سخن گفت, میروز دوم که با هم مالقات کرد:  گفتفاطمه

  .یمن آموخت
  . همچون زبان و روح جهانیی هازیچ

  . کردندلی از وجود او تبدی اندک اندک مرا به بخشنهای ایتمام
  .افتی ی نخل میا وزش باد در درون برگ هی تر از صدابایو آن را ز, دی شنی را مشی صداجوان
  . چاه منتظرت بوده امنی کنار انجای است که ای دراززمان

  .اورمی بادی توانم گذشته ام و سنت را به ینم
  .زنان صحرا چطور رفتار کنند,  را که مرد ها انتظار دارندنی ازی نو

  . آوردی ممی را برامی زندگهی هدنیکه صحرا بزرگتر,  گفتندی ممیاهای روی کودکاز
  .ییو آن تو.  سر انجام آمدهید هنیا

  
  . کوزه را گرفتیاما فاطمه دسته ها, ردی خواست دختر را بگی مدلش
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 ی نمزی چچیپس از ه, یاز نشانه ها سخن گفت, ی من گفتیاز گنج برا, ریاز پادشاه پ, تی هاایتو از رو-
  . من آوردندیتو را به سو,  نشانه ها بودند کهنیهم, ترسم چون

  . تو هستمیافسانه شخص, یی گوی که تو می آن طورای,  تویای از روی بخشمن
  .ی ادامه بدهیی جوی آن چه می خواهم راه خودت را به سوی از تو منی همیبرا
 افسانه ات ریدر مس, ی از آن حرکت کنشی پدیاما اگر با! چه بهتر, ی جنگ بمانانی منتظر پای ناچاراگر

  !حرکت کن
  

  . شوندیم ها همراه با باد دگرگون تپه
  . استنیعشق ما هم چن.  ماندی همان مشهی صحرا هماما

  .یگردی بر میروز,  از افسانه تو باشمیاگر من بخش. مکتوب:  باز گفتو
  . بودنیاندوهگ,  از مالقات فاطمهجوان

  . آوردادیبه ,  شناختی را که میاری بسی هاآدم
, ندیمای دشت ها را بپدی که بانیرانشان به امتقاعد کردن همس,  که ازدواج کرده بودندیی چوپان هایبرا

  .دشوار بود
  .دی طلبیحصور مداوم معشوق را م, عشق
  . فاطمه گفتی موضوع را برانیا,  بعدروز

  . گرداندیو همواره بر نم. ردی گیصحرا مردان ما را بر م:  گفتدختر
  .می عادت کرده انی به اپس

 که یدر آب,  صخره هاانی جانوران مانیدر م, ان باری بیدر برابر ابرها,  خودی آنها به هستو
  . دهندیادامه م, دی آی بر منیسخاوتمندانه از زم

  
  . از روح جهانیبه بخش,  شوندی ملی تبدزی از هر چی بخشبه

مردان آنها هم , چون ممکن است.  شوندی هم شاد مگری هنگام همه زنان دنیو در ا,  گردندی بر میبرخ
  .برگردند

,  را دارم کهی من هم کسنکیا.  خوردمی غبطه مشانیو به خوشحال, ستمی نگری زنها منی ا گذشته بهدر
  .منتظرش باشم

  . مغرورمنیو به ا,  دختر صحرا هستمکی من
  . آوردیکه تپه ها را به جنبش در م,  حرکت کندیآزادانه همچون باد, زی خواهم مرد من نیم
  .و در آب بنگرم, ر جانوراند,  خواهم من هم بتوانم مردم را در ابرهایم

  . گشتیسی به دنبال انگلجوان
  
  . خواست درباره فاطمه با او صحبت کندیم

  .شگفتزده شد,  ساختهی اش کوره امهی کنار خیسیکه انگل, دی دیوقت
  . بودشی باالی شفافیکه بطر,  بودیبی عجکوره

  .ستی نگریو به صحرا م,  کردی مهی تغذزمی آتش را با هیسیانگل
  . گذراندی نمود که تمام وقت را به مطالعه آن کتاب ها می می درخشان تر از هنگامشی هاچشم
  . مرحله کار استنی نخستنیا: گفت

  . گوگرد نا خالص را جدا کنمدیبا
  . از شکست بترسمدی نبانی ایبرا
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  . اعظم باز داشتهریکه تا کنون مرا از اکس,  استیزی از شکست همان چترس

  . آغاز کنمشی توانستم ده سال پیرا شروع کردم که م یکار,  اکنونمن
  .دلشادم,  صبر نکردمگری سال دستی آن بیبرا,  کهنی از ااما

  . به صحرا ادامه دادستنیو نگر,  به بر افروختن آتشو
  .دیی گرایتا صحرا در نور غروب به سرخ,  کنارش ماندی مدتجوان
   پاسخ دهد؟شی تواند به پرسش های سکوت مای آندیتا بب, به صحرا برود,  کرد کهدای پیدی شداقی اشتسپس

  . داشتی واحه را از نظر دور نمی هدف راه رفت اما نخل های بیمدت
  . کردی را احساس مشی پاری زیو سنگ ها, دی شنی باد را میصدا
 بوده یمی عظیای بس دور آن صحرا دری که زماندی فهمی خورد و می بر می به صدفشی پاری زیگاه

  .است
  . شدشی روشی نشست و مسحور افق گسترده در پی سنگی روسپس

  . توانست عشق بدون احساس تملک را درک کندینم
  .دختر صحرا بود,  فاطمهاما

  .خود صحرا بود, اموزدی را به او بنی توانست ایم,  بود کهی اگر کسو
  .بر فراز سرش احساس کرد را یکه جنبش,  ماندی حالت باقنیآنقدر به هم, شدیندی بیزی آن که به چیب

  .ستی آسمان نگربه
  

  . کردندیباال پرواز م, اری در ارتفاق باال بسی قرقدو
  . کردندیدر آسمان رسم م,  کهستی نگریی و به نگاره هاهای به قرقجوان

  . داشتیی جوان معنایاما برا,  نمودی می نظمی بری سخط
  . را درک کندشی توانست معنای نمفقط
  . کندبی حرکت آن پرندگان را تعقشی چشمهابا,  گرفتمیتصم

  .ابدی را دریامیپ,  توانستی مدیشا
  .اموزدیعشق بدون تملک را به او ب,  توانستی صحرا مدیشا

  . گرفتخوابش
  .نخوابد,  خواستی از او مقلبش

  . کردی خود را رها مدی بابرعکس
  

  .های پرواز قرقیحت,  داردیی زبان معنانیو سراسر ا,  کنمیدارم به زبان جهان نفوذ م: گفت
  . کردیسپاسگزار,  بودی که سرشار از عشق به زننی ااز

  .ابدی ی میشتری بی معنازیهمه چ,  آدم عاشق باشدیوقت: دیشیاند
  . حمله کردگری دیو به قرق,  زدیعی سررجهی ها در آسمان شی از قرقیکی ناگهان

  . شدیعیجوان دچار مکاشفه کوتاه و سر,  حرکتنی ابا
  . برهنه وارد واحه شدی هاری لشکر با شمشکی
  

  . گذاشتریاو را تحت تاث, اما به شدت, افتی انی زود پایلی خمکاشفه
,  بودندییسراب ها آرزو ها,  بوددهیو تا آن زمان خودش هم سراب د,  بوددهی شنیی هازی سراب چدرباره

  .افتندی ی صحرا تجسم میکه در شن ها

 

 20novel.com



    The Alchemist                                                                                 کیمیاگر

  
  

 

 

59

  .اوردیکه به واحه حمله ب, ت را نداشی لشکری او آرزواما
  . را فراموش کند و به مراقبه اش باز گرددزیهمه چ,  کردفکر
 ینم,  بود کهیزیاما در قلبش چ.  آوردیو صخره ها رو,  رنگی صورتیدوباره به صحرا,  کردیسع

  .ردیگذاشت آرام بگ
  ! کنیرویهمواره از نشانه ها پ:  گفته بودری پپادشاه

  .دیشیند ای جوان به فاطمه مو
 رخ خواهد ی دانست به زودیم,  احساس کرد کهی از وقوعشی پیو آگاه,  آوردادی اش را به مکاشفه

  .داد
  
  . نخل ها به راه افتادیاز جا برخاست و به سو. ترک کرد,  را که به آن وارد شده بودی خلصه ای دشواربا

  . کردی گوناگون موجودات را درک می زبان هاگری دیبار
  . بودافتهی خطر استحاله کیحرا امن بود و واحه به  بار صنیا

  .ستی نگری مدیبه غروب خورش, زی نشسته بود و و او نی درخت نخلی پاساربان
  .دیاو را د,  آمدرونی بیاز پشت تپه ا,  که جوانیهنگام
  . داشتمیالهام. دی آی منجای لشکر امشب به اکی: گفت

  . کندیسرشار از الهام مصحرا قلب انسان ها را :  پاسخ دادساربان
  . گفتشی را براهای قرقی جوان ماجرااما

  . زده بودرجهیناگهان به درون روح جهان ش,  کرد کهی پروازشان را تماشا مداشت
  . خاموش ماندساربان

  .دی فهمیم,  گفتی چه را که جوان مآن
  . کند را بازگوگریسرگذشت موجودات د,  تواندی می هر موجودنی زمی دانست بر رویم

 ای, ی بازی کارت هاای,  به کف دست مردمستنیبا نگر,  کتابکی ی تواند با گشودن تصادفی می کسهر
  .ابدی خود بی را با زندگیوندی پیگری هر راه دای, پرواز پرندگان

 به ستنیخود مردم هستند که با نگر,  کنندی را آشکار میزی که چستندی موجودات ننیا, قتی حقدر
  .ابندی یفوذ به روح جهان را مموجودات روش ن

 به روح جهان نفوذ ی توانستند به راحتیچون م,  گذراندندی خود را می بود که زندگیانی پر از آدمصحرا
  .کنند

  
  . ترساندندی را مرانیزنان و پ,  گفتند کهی مشگوی آنها پبه

  . کردندی به ندرت با آنها مشورت مانیجنگجو
  . ممکن استریغ, ردی می می که چه زماننی از ایآگاهبا ,  انسان به جنگکی رفتن چون

  . دادندی محی را ترجی نا شناختگجانی لذت نبرد و هانیجنگجو
  . به دست اهللا نوشته شده بودندهیآ
  . انسان بودری خیبرا,  شدی هر چه به دست او نوشته مو

 به ستی بایو م.  ها بودیچون اکنون سرشار از شگفت, ستندی زی تنها در اکنون مانی جنگجونی همیبرا
  . کردندی توجه میاری بسیزهایچ
  . باشددی چه باشی نجات زندگی براشیضربه بعد, اسبش کجاست,  دشمن کجاستری که شمشنیا

  . مشورت کرده بودشگویبا چند پ, و تا آن زمان.  جنگجو نبودکی ساربان
  . به او گفته بودندی درستلی آنها مساشتریب
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  .بود نا درست هی نظر بقو
 عالقه ندهی از آیچرا ساربان آنقدر به آگاه,  کهدی آنها پرسنی و هولناک ترنیرتری از آنها پیکی که نی اتا

  مند است؟
  . دهمرییتغ, تا آن چه رخ دادنش را دوست ندارم,  انجام دهمییتا بتوانم کارها:  گفتساربان

  .ستی تو نندهی آگریپس د:  گفتشگویپ
  . آماده باشمدی آی آن چه می را بدانم تا براندهی آ خواهمی مدیپس شا, دیشا-
سالها ,  باشندیاگر رخداد شر.  خواهد بودیری دلپذیریغافلگ,  باشندیری خیاگر رخدادها:  گفتشگویپ
  .ی بری از وقوعشان رنج مشیپ

 ندهی با آیوستگیو انسانها در پ.  انسان هستمکی را بدانم چون ندهی خواهم آیم:  گفتشگوی به پساربان
  .ندیزیخود م

  . ساکت ماندی لختشگویپ
  

  . بودی چوبی با ترکه هاییشگوی پمتخصص
  . کردی مریتفس,  گرفتندی را که به خود می انداخت و شکلی منی زمی را بر روآنها
  . نکردییشگوی روز با ترکه ها پآن

  . گذاشتسهی و در کدیچی پی را در دستمالآنها
  . گذرانمی خود را می زند مردمی براندهی آییشگویبا پ: گفت

 در زی که همه چرمی به کار گیی نفوذ به فضای آنها را برادی دانم چگونه بایو م.  دانمی ترکه ها را محکمت
  .آن نوشته شده

 اکنون را یو نشانه ها, کشف کنم,  فراموش شدهگریآن چه را که د,  توانم گذشته را بخوانمی آن فضا مدر
  .درک کنم

  . خوانمی را نمندهیآ,  کنندیبا من مشورت م که مردم یهنگام
  . کنمی مینیشبی را پآن

  . از آن خداوند استندهی آچون
  . کندی آشکار میی استثناطی را تنها در شراندهی خداوند آو

   کنم؟ینیشبی را پندهی توانم آی چگونه مپس
  . در اکنون استندهیراه آ.  اکنونی راه نشانه هااز

آن چه پس از آن رخ , یو اگر اکنون را بهتر کن. ی آن را بهتر کنی توانیم, یر به اکنون توجه بسپااگر
  . شودیبهتر م, زی دهد نیم
به ,  شرع مقدس و و اعتماد به لطف پروردگارمی را با تعالتیو هر روز زندگ!  را فراموش کنندهیآ

  .یفرزندانش بز
  . را در خود داردتی روز ابدهر

  . دهدی را مندهی آدنی اجازه دطیند در کدام شراخداو,  خواست بداندی مساربان
  . که خودش آن را آشکار کندیهنگام-

  . کندی را آشکار مندهی به ندرت آخداوند
  .لی دلکی فقط به و
  
  . عوض شدن نوشته شدهیفقط برا,  دهد کهی را نشان می اندهی آاو

  . او باشدلهی خواهد جوان وسیمچون ,  را بر جوان آشکار کردهندهی که خداوندآدیشی چنان اندساربان
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  ! صحبت کنلی قبایبرو با روسا:  گفتساربان
  ! کنفیتعر,  شوندی مکی را که نزدیانی جنگجویماجرا

  . خندندیبه من م-
  .و مردان صحرا به نشانه ها خو گرفته اند. آنها مردان صحرا هستند-
  . بداننددیپس خودشان با-
 به ی شخصدی است بگولی را بدانند که خداوند مایزیر بنا باشد چاگ, اعتقاد دارند که. ستندینگرانش ن-

  . دهدیآنها خبر م
  .بار ها رخداده است,  تا کنونی رخدادنی چنو

  .ی تو هستکی امروز آن پاما
  .دیشی به فاطمه اندجوان

  . برودلی قبای روسادنیبه د,  گرفتمیتصم
  
  . آورده امیتیاز صحرا آ:  گفت, که وسط واحه بر پا بودیمی و عظدی سفمهی نگهبان خبه
  .نمی خواهم روسا را ببیم

  . ماندمهی درون خیو زمان دراز. وارد شد,  نگفتیزی چنگهبان
  . آمدرونی بنیو زر, دی با لباس سفی همراه با عرب جوانسپس
  .باز گفت,  بوددهی آن چه را که دجوان
  .باز گشت مهیو به درون خ,  منتظر بماندیاندک,  عرب از او خواستجوان

  .دی فرا رسشب
  

  . وارد و از آن خارج شدندمهیبه خ,  مرد عرب و بازرگاننیچند
  . همانند صحرا ساکت شدزیو واه ن.  آتش ها خاموش شدندی اندک زماندر

  .دی تابیهمچون نور م,  بزرگمهی خیی روشناتنها
  .دیشی اندی مدت جوان به فاطمه منی تمام ادر

  .دی فهمینم مکالمه آن روز عصر را هنوز
  .جوان وارد شود, نگهبان اجازه داد,  ساعت انتظارنی انجام پس از چندسر
  .شگفتزده اش کرد, دی چه که دآن

  . وجود داشته باشدی امهی خنی توانست تصور کند که وسط صحرا چنی نمهرگز
 چون چراغ مهیخو صقف . تا آن زمان بر آنها پا نهاده بود,  بود کهیی فرش هانی تربای از زدهی پوشنیزم
  . بودختهی روشن آویو پر از شمعها,  از فلز زرگون کار شدهییها

  . نشسته بودندمهی خی در انتهای ارهی دامی به صورت نلهی قبیروسا
  . زدودندی خود می از دست و پایخستگ,  شدهی گلدوزیشمی ابری های بر پشتهی با تکو

 ی می شدند و به حاصران چای داخل و خارج مذی لذی نقره پر از خوراک های هاینی با سخدمتکارها
  .دادند

  
  . ها را بر عهده داشتندانی افروخته غلی نفر تدارک زغالهاچند
  . آکندی تنباکو فضا را منیری شعطر

  . استگرانی مهم تر از دکیکدام ,  داد کهصی زود تشخیلیاما جوان خ.  بودندسیی رهشت
  . نشسته بودرهی دامی ننی که در وسط انی و زردی با لباس سفیعرب
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  .کنار او بود,  تر با جوان صحبت کرده بودشی که پی عربجوان
  د؟ی گوی که از نشانه ها می اگانهی بستیک: گفت, ستی نگری از روسا چان که به جوان میکی

  . کردفیتعر,  بوددهیو آن چه را که د. منم:  دادپاسخ
 داند ما ی که میدر حال,  کندی مفی تعری اگانهی بیا را برنی چه صحرا ایو برا:  گفتیگری دلهی قبسییر

  م؟ی بوده انجای از اشیاز نصل پ
  . من هنوز به صحرا عادت نکرده اندیچون چشمها:  پاسخ دادجوان

  .نندی توانند ببی نمگرید,  خو گرفتهیچشم ها,  کهنمی را ببییزهای توانم چی مو
  .اسم شنیو چون من روح جهان را م: دیشی نزد خود اندو

  . ها اعتقاد نداشتندزی چنیچون آن عرب ها به ا,  نگفتیزی چاما
  . کندی واحه حمله نمنی به اچکسیه.  طرف استی منطقه بکیواحه :  سوم گفتسییر
  . گفتمدمیتنها آن چه را که د-
  

  .دی کار نکنچیه, دی باور کندی خواهی نماگر
  . در گرفتلی قبای روساانی مجانی پر هییگوو به دنبال آن گفت و .  شدی مستولمهی بر خی ژرفسکوت

  .دی فهمیجوان نم,  کردند کهی صحبت می به زبان عربی لهجه ابا
  .بماند, نگهبان دستور داد,  که قصد خروج از آن جا را کردی هنگاماما

  . کم کم ترسش گرفتجوان
  . وجود داردیمشکل,  گفتندی ها منشانه

  . شدمانی پش, موضوع با سارباننی صحبت درباره ااز
  .و جوان آرام گرفت.  نا محسوس زدیلبخند,  که در وسط نشسته بودیری پناگهان

  . کلمه حرف نزده بودکی در بحث شرکت نکرده و تا آن لحظه رمردیپ
  . عادت کرده بودیبه زبان جهان, گری جوان داما

  . گرفتیم را در بر مهیهر گوشه خ,  را احساس کند کهی توانست ارتعاش آرامش بخشی مو
  . بوده استیآمدن به آنجا کار درست, گفتی اش مضهیغر

  .افتی انی پابحث
  . گوش بسپارندرمردی پیتا به صحبت ها,  خاموش شدندهمه

  . روح بودیچهره اش سرد و ب,  بارنیا.  رو به جوان کردرمردی پسپس
  . انداختندیدر چاه,  داشت باوراهای را که به رویمرد,  دورینی در سرزمشیدو هزار سال پ:  گفترمردیپ
  . فروختندی به بردگو

  .و به مصر آوردند. دندی ما او را خربازرگانان
  

  .دی آی بر مزی آنها نریاز عهده تعب,  باور داشته باشداهای که به روی کسمی دانی ما مهمه
  .هرچند همواره نتواند آنها را تحقق بخشد: دیشیو اند.  افتادی کولرزنی پادی به جوان

  . نجات دادی مرد مصر را از قحطنی فربه و الغر ای فرعون درباره گاوهای هاای لطف روبه
  . بودوسفی نامش

  . بودگانهی بنی در سرزمی اگانهی همچون تو باو
  . هم سن و سال تو بوده باشدشی کم و بستی بای مو

  .افتی ادامه سکوت
  . هنوز سرد بودرمردی پدگانید
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  .مین کی میروی همواره از سنت پما
  

  . کردلی ملت ها تبدنیو آن را به ثروتمند تر,  نجات دادی مصر را از قحطسنت
  .و دخترانشان را شوهر دهند,  از صحرا عبور کننددی آموزد که انسان ها چگونه بای مسنت
 ری پذبیکه آس,  دارندییچون هر دو طرف واحه ها,  طرف استی منطقه بکی که واحه دی گوی مسنت

  .هستند
  . گفتی نمیزی کس چچیه, رمردیصحبت پ هنگام

  .می صحرا باور داشته باشی هاامیبه پ,  کهدی گوی مزی ننی سنت چناما
  .میاز صحرا آموخته ا, می دانی آنچه مهر

  . داد و همه عرب ها از جا برخواستندی عالمترمردیپ
  . بودافتهی انی پاجلسه

  .ستادندیو نگهبان ها خبردار ا,  خامو شدندانهایغل
  . رفتن آماده شدی براانجو
  . سخن گفتگری دی باررمردی پاما

  . تواند سالح حمل کندی در واحه نمچکسیه, دی گوی که ممی شکنی را می قانونفردا
  .می مانی دشمن منی روز در کمتمام

  . دهندی خود را به من پس میمردان سالحها,  در افق فرودآمددی که خورشیهنگام
  .یری گی سکه زر مکی, شود که کشته ی هر ده دشمنیبرا
  .دیای برونی خود بگاهیاز جا,  تواند بدون آن که جنگ را تجربه کندی نمی سالحچی هاما

 کردن کیبار بعد ممکن است در شل, می عادت کننیو اگر به ا.  همچون صحرا هوسران استزی نسالح
  .امساک کنند

  . رودی تو به کار مهیآنها بر عل از یکیدست کم ,  کدام از آنها به کار نروندچی فردا هاگر
  

  .شهی شروع می به بعده که قصه واقعنجای از اقتی حقدر
   برسه؟شی جوون کمک کنه که به افسانه شخصنی به اتونهی ماگریمی کنی نظر شما ابه
  

  .واحه تنها با نور ماه بدر روشن شده بود,  جوان آن جا را ترک کردیوقت
  .و به راه افتاد.  خودش راه بودمهی تا خقهی دقستیب

  . رخداد هراسان بوداز
  . در گرو باور آن گذشته بودشیو زندگ,  رفته بودرجهی روح جهان شدر

  . بودینی سنگثاقیم
 رفتهی را پذینی سنگثاقیم,  برودشیتا به دنبال افسانه شخص,  که گوسفندانش را فروختی از همان روزاما
  .بود

  
  . مردن خوب بودی برایگری به اندازه هر روز دزیا نفرد,  همان گونه که ساربان گفته بودو

  . ترک کردن جهان ممکن بودای,  همه روز ها زنده بودندر
  .مکتوب:  واژه وابسته بودکی تنها به زی چهمه

  . نبودمانیو پش.  رفتی سکوت راه مدر
  . کندریی تغندهیآ,  خواستیاراده خداوند نم,  مرد بهخاطر آن بود کهی فردا ماگر
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با آشنا شدن با , شناختن سکوت صحرا, ی بلور فروشکیکار کردن در ,  پس از عبور از تنگهستی بای ماما
  . مردیفاطمه م

  
  . بودستهی لحظه از روزگار خود را با تمام شور آن زهر
  .شیاز مدت ها پ,  همان هنگام که خانه را ترک کرده بوداز

  . کردی افتخار منیو به ا.  بوددهی دیگری از هر چوپان دشتری بشیچشم ها,  مردی فردا ماگر
  . افتادنی زمی باره روکی,  ناشناختهیو از وزش باد. دی شنی غرشی صداناگهان

  .و ماه را پوشاند,  و غبار همه جا را فرا گرفتگرد
  .دی کشی مههیو ش,  بودتادهی انشی پسی پا های بر رویمی عظدی برابرش اسب سفدر

  .ندی داد را ببی چه رخ مآن,  توانستی می به سختجوان
  .هرگز تجربه نکرده بود,  از آنشی شد که پیدچار خوف,  فرو نشستی که گرد و غبار اندکیهنگام

  . شانه چپش نشسته بودی روینی با شاهاهپوشی سراسر سی اسب سواریباال
  . شدندی مدهی به زحمت دشیو چشم ها.  پوشاندیکه همه چهره اش را م,  داشتی و نقابدستار

  . نمودی صحرا مامآوری فرشته پبه
  . شناخته بودشیکه در زندگ,  بودیی تر از تمام انسانهارومندی حضورش ناما

  .دی کشرونی بنشی به زختهی را از غالف آوی ادهی خممی عظریشمش, گانهی بسوار
  .دی درخشی در نور ماه مفوالد

 تی که جرستیک: دیپرس, دیچی پی مومی پنجاه هزار نخل الفانی در میی که گورومندی چنان نیی آوابا
   کند؟تی ها را قرایپرواز قرق, کرده
  . کردمتیمن جر:  پاسخ دادجوان

  . افتاده بودنددشی اسب سفی پاهاریکه کفار ز,  مورکش افتادعقوبی تمثال ادی گمان به یب
  . همان بودقایدق
  

  . بر عکس بودتیوضع, اکنون
  . کردمتیجر, من:  تکرار کردجوان

  .ردی را بپذریتا ضربه شمش,  را خم کرد سرشو
  .دی بوداوردهیچون شما روح جهان را به حساب ن, ابندی ی نجات میاری بسیهایزندگ-

  .امدی به سرعت فرود نری شمشاما
  . جوان را لمث کردیشانی پغهیتا نوک ت,  آمدنیی پای به آرامگانهی بدست

  
  .دی خون چکیقطره ا,  بود کهزی تچنان
  .زیجوان ن,  حرکت بودی بسراسر, سوار

  .دیشیندی لحظه هم به فرار نکی یحت
  . شعله ور شدیمی قلبش شعف عظی ژرفادر
  .ردی بمشیبه خاطر افسانه شخص,  بودبنا
  . به خاطر فاطمهو

  .نشانه ها راست گفته بودند,  چه بودهر
چون روح جهان , د الزم نبود خود را به خاطر مرگ نگران کنلی دلنیو به هم,  در برابرش بوددشمن

  .وجود داشت
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  . شدی ملی از آن تبدیبه بخش, زیو روز بعد دشمن ن,  شدی ملی از آن تبدی به بخشی اندک زماندر
  . او نگاه داشتیشانی پی را روری فقط شمشگانهی باما
  ؟ی کردتیچرا پرواز پرندگان را قرا-
  .خواندم, ندی خواستند بگوی را که پرندگان میزیتنها آن چ-
  .دیری میو شما م.  خواستند واحه را نجات دهندیم

  . از شما هستندشتری واحه بمردان
  . بودشیشانی پی همچنان روریشمش

  
  ؟ی اهللا را دگرگون کنری که تقدیستیتو ک-

  .زیو پرندگان را ن. دی را آفرانیاهللا لشکر:  گفتجوان
  . زبان پرندگان را بر من آشکار کرداهللا
  .ه شده دست نوشتکی به زی چهمه

  . ساربان افتادی حرف هاادی به
  
  . او بر گرفتیشانی را از پری سر انجام شمشگانهیب

  .زدی توانست بگریاما نم, افتی ی آرامشجوان
  ! کناطی ها احتییشگویدر مورد پ:  گفتگانهیب

  . کردزی توان از آن پرهی نمگرید,  رقم خورده باشدیزی که چیهنگام
  .دمی نبرد را ندجهینت. دمی لشکر دکیمن فقط :  گفتجوان
  . را همچنان در دست داشتریاما شمش.  نمودی می از آن پاسخ راضسوار

   کند؟ی چه مگانهی بنی در سرزمی اگانهیب-
  .می جوی را ممیافسانه شخص-
  .دی فهمی که شما هرگز نمیزیچ
  

  . فرو بردامی خود را در نری شمشسوار
  .دی کشیبی غرغی بر فراز شانه اش جنی شاهو

  . اندک اندک احساس آرامش کردجوان
  . آزمودمی شجاعتت را مستی بایم:  گفتگانهیب

  . موهبت استنیصداقت مهم تر, ندی جوی را می آنان که زبان جهانیبرا
  . دانستندی میکه اندک مردمان,  کردی صحبت مییزهایآن مرد درباره چ.  شگفتزده شدجوان
اما . دی به صحرا عشق ورزدیبا. ی باشمودهی بس دراز پیگر راه ایحت.  آرام گرفتدیهرگز نبا:  دادادامه

  . به آن اعتماد کردکسرهی دیهرگز نبا
  . آزمون استکی همه انسانها ی براصحرا

  . کشدیم,  را که سرگشته بماندیو هر کس, دی آزمای گام را مهر
  . آوردی مادی را به ری پادشاه پی گفته هاشی هاحرف

  .مرا بجو,  بودتی شانه هایهنوز سرت رو, دیو پس از مرگ خورش,  آمدندانیاگر جنگجو:  گفتگانهیب
  . بر گرفتی اانهیتاز,  را در دست گرفته بودری که شمشی دستهمان
  . از غبار به پا کردیو ابر, تادی خود اسنی پسی دو پای دوباره رواست
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  ؟دی کنی میشما کجا زندگ: دی کشادیجوان فر, شدی که سوار دور مهمانطور
  . جلو اشاره کردیبه سو,  را گرفته بودانهی که تازیدست

  . مالقات کرده بوداگریمی با کجوان
  

  . مستقر شدندومی الفی نخل هاانیدو هزار مرد مسلح در م,  روز بعدصبح
  .پان صد جنگجو در افق ظاهر شدند,  به مرکز آسماندی خورشدنی از رسشیپ

  . ها از شمال وارد واحه شدندسوار
  . پنهان کرده بودنددشانی سفی رداریاما سالح ها را ز,  داشتندزی صلحآمی مقصودظاهرا
 رونی خود را بی و تفنگ هادهی خمی هاریشمش, دندی رسومی بزرگ وسط الفمهی که به کنار خیهنگام

  . حمله بردندی خالمهی تفنگ ها به خکیو با شل, دندیکش
  . گرفتندانی را در میی واحه سواران صحرامردان

  . پراکنده شدنی زمیچهارصد و نود و نه جسد رو,  ساعتمی عرض ندر
  .دندی ندیزی نخل ها بودند و چشهی بگری دی در سوکودکان

  .دندی ندیزی چزیو آن ها ن,  کردندی شوهرانشان دعا می برازنان
  . گذراندی را از سر می روز معمولکی نمود که واحه یچنان م,  به خاطر اجساد پراکنده نبوداگر
  . جنگجو زنده ماندکی تنها

  . آنهافرمانده
  . بردندلی قبای روساشگاهیاو را به پ,  روز عصرهمان

  چرا سنت را شکسته؟, دندی او پرساز
  . شده بودندی و تشنگیو دچار گرسنگ, مردانش از روزها نبرد خسته,  گفتفرمانده

  . را دوباره آغاز کنند را اشغال کنند تا بتوانند جنگیواحه ا,  گرفتندمی تصمنی همیبرا
  . کردی همدردانی با جنگجولهی قبسییر
  

  . محترم شمرده شودیطی تحت هر شرادی سنت بااما
  .به هنگام وزش باد. تپه ها هستند,  کندی مریی که تغیزی صحرا تنها چدر

 ینخلبه ,  تفنگ کشته شودای ری آن که به تیو به جا:  افتخار محکوم کردی بی فرمانده را به مرگسپس
  . بوددهی خشکزیکه آن ن, دارش زدند

  . کردی با باد صحرا نوسان مجسدش
  .و پنجاه سکه زر به او پاداش داد,  را فرا خواندگانهیمرد ب, لهی قبسییر

  .کردیادآوری را در مصر وسفی سرگذشت گری دی بارسپس
  .مشاور واحه باشد,  از او خواستبعد

  
, دندی درخشیگرچه چندان نم,  ستارگان ظاهر شدندنینخستو ,  سراسر غروب کرددی که خورشیهنگام

  .چون ماه هنوز در بدر بود
  . جنوب به راه افتادی به سوجوان

  . گذشتندیو چند عرب که از آنجا م.  در آنجا بودمهیکخی فقط
  .آنجا پر از اجنه است,  گفتندیم

  . منتظر ماندیو زمان دراز.  جوان همانجا نشستاما
  . شدداری پداگریمیک, دیه مرکز آسمان رس که ماه بیهنگام
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  . مرده بر دوش داشتی قرقدو
  . هستمنجایا:  گفتجوان

  .ی باشدینبا:  پاسخ داداگریمیک
  . رسانده استنجای تو را به اتی افسانه شخصای

  .ستیعبور از صحرا ممکن ن.  جنگ استلی قبانیب-
  . شودمهی وارد خو به جوان اشاره کرد؛ همراهش.  از اسبش فرود آمداگریمیک
  . بوددهی که در واحه دیی هامهی خیهمچون باق,  بودی امهیخ
  . را داشتانی پری که تجمل قصه های مرکزمهی جز آن خبه
  
  .افتی نیزیاما چ,  گشتیاگریمی کی دنبال آالت و کوره هابه

  . مرموزی پر از نگاره هاییو فرش ها, یاجاق آشپز,  چند توده کتابتنها
  .می ها را با هم بخوری قرقنی دم کنم و ای تا چانی بنش: گفتاگریمیک

  . بوددهیکه روز قبل د,  باشندیی های شک کرد که مبادا همان قرقجوان
  . نگفتیزی چاما

  
  . را آکندمهی گوشت خری دلپذی بویو در اندک زمان.  آتش روشن کرداگریمیک

  . تر بودری هم دلپذانهای آن از عطر غلیبو
  د؟ینی من را ببدی خواستیچرا م:  گفتجوان

  .به خاطر نشانه ها:  پاسخ داداگریمیک
  .ی دارازیو به کمک ن. یی آی گفته بود که ممی براباد
  .دی جوی که شمار ا مستیاو کس. یسی انگلکی. ستیگری دگانهیب. ستمیمن ن-
  .ابدی بیگری دی هازیچ,  منداری از دشی پدیاو با-

  .ستی درستری در مساما
  .حرا را آغاز کرده به صستنینگر

  و من؟-
 را شیایتا بتواند رو,  شوندی همدست مهانیسراسر ک,  را بخواهدیزی چی که کسیهنگام:  گفتاگریمیک

  .تحقق بخشد
  . کردی را تکرار مری پادشاه پی هاحرف
  .دی فهمی مجوان

  . کندیی راهنماشی افسانه شخصیتا او را به سو,  سر راهش آمده بودیگری دمرد
  د؟ی آموزین مپس به م-
  . دهمی گنجت قرار مریمن فقط تو را در مس. ی دانینه تو اکنون هر آنچه الزم است م-

  . جنگ استلی قباانیم:  تکرار کردجوان
  . شناسمیمن صحرا را م-
  . به دست آورده امی که در مغازه بلور فروشی شتر دارم و پولکی.  امافتهی حاال هم گنجم را نیهم-
  . پنجاه سکه طالو
  

  . باشمی توانم مرد ثروتمندی خودم منی سرزمدر
  .ستندی کنار احرام ننهای کدام از اچیاما ه-
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  . توانم به دست آورمی که مستیزی تر از هر چمی عظیگنج. فاطمه را دارم-
  .ستی کنار احرام نزیاو ن-

  . ها را خوردندی سکوت قرقدر
  .ختیجوان ر وانی در لی سرخ رنگعیو ما,  را باز کردی تنگاگریمیک

  . بودباده
  
  . بوددهی نوششی که در سراسر زندگیی باده هانی بهتراز

  . باده در شرق حرام بوداما
  . شودی است که از آن خارج میزیچ.  شودی که وارد دهان انسان مستی نیزیشراب چ:  گفتاگریمیک

  . شدی به خاطر باده دچار سرخوشجوان
  . ترساندی او را می کماگریمی کاما

  . کردیکه ستارگان را کم فروغ م, ستندیو به درخشش ماه نگر.  نشستندمهی خنرویب
  ! رها شویبنوش و اندک: گفت,  جوان شده بودشتری و بشتری بی که متوجه سرخوشاگریمیک

  . آرامدی از رفتن به نبرد مشی که پیی کن همچون جنگجواستراحت
  . است که گنجت نهفتهستیی نبر که قلب تو همان جاادی از اما

  .ابدیمعنا , ی کشف کرده ارتی که در مسییزهایتا تمام چ, یابی گنجت را بدی که بانی او
  ! بخری شترت را بفروش و اسبفردا
  . کار هستندانتی ها خشتر

  . دهندی بروز نمی از خستگی نشانچیو ه,  دارندی گا بر مآرام
  .رندی می افتند و می می ناگهان از پااما

  . شوندیه م خستجی به تدراسبها
  .رندی می میو چه زمان. ی از آنها انتظار داشته باشی توانیچه اندازه م, ی بدانی توانی همواره مو
  

  . ظاهر شداگریمی کمهی کنار خیجوان با اسب,  بعدشب
  . بر شانه چپ خود ظاهر شودنشی سوار بر مرکبش و با شاهاگریمیتا ک,  منتظر ماندیلخت

  !صحرا نشانم بده را در یزندگ:  گفتاگریمیک
  .ابدی دست زی به گنج نی تواند روزیم, ابدی بنجای را در ای که زندگی کستنها

  . به قدم زدن در شنها کردشروع
  .دی تابی هنوز بر آن دو مماه

  .ابمی را در صحرا بی که بتوانم زندگستمی ننیمطم: دیشی اندجوان
  . شناسمی صحرا را نمهنوز

  .دی بگواگریمیبه ک را نیو هم,  خواست برگرددیم
  .دی ترسی از او ماما
  . بوددهی ها را در آسمان دی که جوان قرقییجا, دی رسی سنگالخبه

  . فقط سکوت بود و بادزی اکنون همه چاما
  .ابمی را در صحرا بی توانم زندگینم:  گفتجوان

  . کنمشیدای توانم پیاما نم,  دانم وجود داردیم
  . کندیا جذب م ری زندگیزندگ:  پاسخ داداگریمیک
  .دی جوان منظورش را فهمو
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  . سنگ ها و شنها به حرکت در آمدانیو آزادانه م,  لحظه مهار اسبش را رها کردهمان

  . ساعت راه رفتمیو اسب جوان ن,  آمدی در سکوت دنبالش ماگریمیک
  .نندی واحه را ببینخل ها,  توانستندی نمگرید

  . شدی مدهی آسمان دمی ماه عظتنها
  .دندی درخشی که همچون نقره مییه ها صخرو
  

  .اسبش از حرکت باز مانده است, جوان متوجه شد که,  که هرگز نرفته بودیی در جاناگهان
  . هستی زندگنجایا:  گفتاگریمی به کجوان
  . شناسدی را میاما اسبم زبان زندگ,  دانمی صحرا را نمزبان

  . اسب فرود آمداز
  . نگفتچی هاگریمیک

  .ستی نگریبه صحرا م,  رفتی مشی که پهمچنان
  . تمام خم شداطیو با احت, ستادی اناگهان

  . بودنی در زمی سنگ ها حفره اانی مدر
  .و سپس تا شانه در آن فرو کرد,  دستش را به داخل حفره برداگریمیک
ر و  از فشاندی او را ببی توانست چشم هایکه فقط م, اگریمی کدگانی در داخل حفره تکان خورد و دیزیچ

  .تنش تنگ شدند
  . جنگدی درون حفره میزی با چشی بود که بازودایپ

  .و بر پا خواست. دی کشرونی را بشی بازواگریمیک,  که جوان را ترساندی جهش ناگهانکی در اما
  . را از دمش در دست داشتیمار

  .اما به عقب, دی جهزی نجوان
  .دیچی پی وقفه به خود می بمار

  . شکستیصحرا را م سکوت رشی سوت و نفیصدا
  . بودی مار کبرکی
  

  . در آوردی را از پایآدم, قهی توانست در عرض چند دقی مزهرش
  . مراقب زهرش بوددیبا:  کردفکر
  . شده باشددهی گزستی بایو م.  دستش را به درون حفره برده بوداگریمی کاما
  . وجود چهره اش آرام بودنی ابا

  .ل دارد ساستی دواگریمیک,  گفته بودیسیانگل
  . صحرا رفتار کندی دانست چگونه با مار های حتما مپس

  .دی کشرونی به شکل هالل ماه بی بلندریو شمش.  که همراهش سراغ اسبش رفتدی دجوان
  .و مار را درون آن قرار داد, دی کشنی زمی بر روی ارهی داری با شمشو

  . درنگ آرام گرفتی بمار
  ؟ی آرام باشی توانیم:  گفتاگریمیک
  .دی آی نمرونی آنجا بزا
  .یافتی را در صحرا ی تو زندگو

  . داشتمازین,  بود کهی نشانه اهمان
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   اندازه مهم است؟نیچرا ا-
  .چون احرام در دل صحرا هستند-

  . بشنودیزی خواست از احرام چی نمجوان
  . بودنی قلبش گرفته و اندوهگشبی داز

  . بود از فاطمهی دوری گنجش به معنی رفتن بهجستو جوچون
  . کنمی میی صحرا راهنماانیتو را در م:  گفتاگریمیک

  . خواهم در واحه بمانمیم:  پاسخ دادجوان
  

  . ارزش داردی از هر گنجشتری بمنیو او برا .  امافتهی فاطمه را گری دحاال
  . دختر صحراستکیفاطمه :  گفتاگریمیک
  .تا بتوانند برگردند,  برونددی داند که مرد ها بایم

  .افتهیش را  گنجاو
  
  .یابیب, یی جوی آن چه مزیتو ن, اکنون منتظر است.  راتو
   بمانم؟رمی بگمیو اگر تصم-
  .ی داراری بسی گوسفند ها و شترهادنیخری برا یپول کاف. ی شویمشاور واحه م-
  .ی کنی میو سال اول را شادمانه زندگ, ی کنی فاطمه ازدواج مبا

  .ی شناسیهر کدام از آن پنجاه هزار نخل را مو . ی آموزی به صحرا را مدنی ورزعشق
  .ی کنی را درک موسعشان

  .ستیکه مدام در دگرگون, ندی نمای را مجهان
  . استادان استنیچون صحرا استاد تر, ی کنی درک مشتری نشانه ها را بوستهی پو

  . هستی که گنجی آوری مادیبه ,  بعدسال
  .ندی گوی باره سخن منی ها مصرانه در انشانه

  .یری بگدشانی نادی کوشی تو مو
  .یری گی واحه و ساکنان آن به کار می بهروزی را تنها برامعرفتت

  . آورندی تو ثروت و قدرت می براتیو شتر ها.  خاطر سپاسگزارت هستندنی به الی قبایروسا
  .ندی گوی سخن متی سال نشانه ها باز هم درباره گنجت و افسانه شخصنی سومدر
  .ی گذرانیبه قدم زدن در واحه م, گری دی از پس شبیشب
  . حرکت تو قطع شودریمس, چون باعث شده,  شودی ملی تبدنی اندوهگی فاطمه به زنو

  .ینی بیو پاسخ م, ی کنی عشقت را نثارش ماما
  .یبمان,  که او هرگز نخواستی آوری مادی به
  

  . شناسدی دختر صحرا در انتظار مرد بودن را مکی چون
  .ی شوی نمریز او دلگ خاطر انی همبه

 ی مدی که شایشی اندیو م, ی گذرانی نخل ها مانی را به قدم زدن در شنها و در میاری بسی شب هااما
  .ی بروشی پیتوانست

  .ی اعتماد کنشتریب,  به عشقت به فاطمهی توانستیم
  .هراس از باز نگشتن بوده است,  آن چه تو را در واحه نگه داشتهچون

  . مدفون شدهشهی همیگنج برا,  کهندی گویانه ها به تو منش,  زماننی در او
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  .ی به آنها گوش بسپری خواهیچون نم,  کنندی چهارم نشانه ها تو را ترک مسال
  .ی شویو از مقام مشاور خلع م,  فهمندی را منی الی قبایروسا
  .ی شوی می بازرگان ثروتمندآنگاه

  . شتر ها و مال التجاره فراوانبا
  

 افسانه ی دانیو م. ی گذرانی نخل ها و و صحرا مانی در می را به آوارگتی زندگی ها روزهی بقاما
  .ی را به انجام نرسانده اتیشخص

  . استری داری بسآنی برا گری اکنون دو
 ی باز نمشی را از دنبال کردن افسانه شخصی انسانچگاهیکه عشق ه, ی باشدهی فهمچگاهی آن که هیب

  .دارد
  

  . نبودهنی راستیعشق,  است که عشق تونیاطر ابه خ,  شودنی چناگر
  .دی گوی سخن می که به زبان جهانیعشق

  . شددی شنها و سنگ ها نا پدانی در میو مار به تند.  شن ها را پاک کردی رورهی دااگریمیک
 که در یسی انگلادیو به .  رفتن به مکه را داشتیکه همواره آرزو,  تاجر بلور فروش افتادادی به جوان

  . بوداگریمی ککی یست و جوج
 دوست داشتنش را ی که آرزوی مردیو صحرا روز, که به صحرا اعتماد کرده بود,  آوردادی را به یزن

  . آورده بودشیبرا, داشت
  . رفتی ماگریمیکه دنبال ک,  بار جوان بودنیو ا.  اسب هاشان شدندسوار

  . بدهدصی فاطمه را تشخیآوا, دی کوشیو جوان م.  آوردی واحه را با خود می سر و صداباد
  . نبرد کنار چاه نرفته بودلیبه دل,  روزآن
درباره ,  شانهی بر روی با شانه ابیسوار غر, ستی نگری درون حلقه می که به ماری امشب در حالاما

  . سخن گفته بودشیو افسانه شخص, درباره دختران صحرا, و درباره گنج ها, عشق
  .می آیبا شما م:  گفتجوان

  . را در قلبش احساس کردی درنگ آرامشی بو
  .می کنی از طلوع حرکت مشیفردا پ-
  . بوداگریمی تنها پاسخ کنیا

  
  . ماندداریسراسر شب ب, جوان

و از او .  کردداریب, دی خوابی اش ممهی را که در خی از جوانانیکی,  روزدنی از فرا رسشی ساعت پدو
  .تا سکونتگاه فاطمه را نشانش بدهد, خواست

  .و تا آنجا رفتند.  هم چادر را ترک کردندبا
  . گوسفند را به او دادکی دنی خری برای عوض جوان پول کافدر

  .ابدیخوابگاه فاطمه را ب,  از او خواهش کردسپس
  . جوان منتظرش استدیو بگو,  کنددارشیب

  . آورد به دستزی را نگری گوسفند دکی دنی خری آن پول برایو در ازا.  کردنی عرب چنجوان
  !اکنون تنهامان بگذار:  گفتسپس
 دو دیو خوشنود از به دست آوردن پول خر,  که به مشاور واحه کمک کردهنی عرب مغرور از اجوان

  . خواب به چادرش باز گشتیبرا, گوسفند
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  . ظاهر شدمهی خی در ورودفاطمه
  . نخل ها رفتندانی قدم زدن به میبرا

  . نداشتیتی اهمچیدر آن لحظه ه, اما. ست کار خالف سنت انیا,  دانستی مجوان
  . رومیدارم م: گفت

  . گردمیبر م, ی خواهم بدانی مو
  , تو را دوست دارم چونو

  . نگویزیچ: دی حرفش پرانی به مفاطمه
  .یچون دوست دار, ی داردوست

  . وجود نداردیلی دلچی هدنی عشق ورزیبرا
صحرا را , بلور فروختم,  مالقات کردمی با پادشاه,دمی دییایرو, دوستت دارم چون:  جوان ادامه داداما

  . آمدمیبه کنار چاه, اگریمی ککی مکان افتنی یو برا,  به هم اعالن جنگ کردندلیقبا, مودمیپ
  . من به تو همدست شدنددنی رسی براهانیچون سراسر ک.  دارمدوستت

  . را در بر گرفتندگریهمد
  

  .ند کردی را لمث مگریکدیکه ,  بار بودنینخست
  . گردمیبر م:  تکرار کردجوان
  . نگرمی مدوارانهیاکنون ام. ستمی نگریآرزومندانه به صحرا م, نی از اشیپ:  گفتفاطمه
  . گرددیو همچنان بر م.  مادرم بازگشتیاما به سو,  رفتی روزپدرم

  . نگفتندیزی چگری دو
  . اش رساندمهیو جوان او را تا در خ,  نخل ها قدم زدندانی در میاندک
  . مادرت برگشتیهمانگونه که پدرت به سو.  گردمیبر م: گفت

  . فاطمه سرشار از اشک شدی که چشم هادید
  ؟یی گریم-

  .دختر صحرا هستم: گفت
  . اش را پنهان کردچهره

  . زن هستمکی, زیاما فرا تر از هر چ-
  . اش رفتمهی به خفاطمه

  . شدی آشکار مدی خورشی اندک زماندر
  . کردیم,  را که سالها تکرار کرده بودیو همان کار,  کردی را ترک ممهیخ,  روزدنی فرا رسبا

  . دگرگون شده بودزی همه چاما
  . در واحه نبودگری دجوان

  
  . داشتشی پیکه لخت,  را نداشتیی معناگری واحه دو
 یارد م دراز شادمانه به آن ویکه مسافران پس از سفر,  چاه نبودصدی با پنجاه هزار نخل و سی مکانگرید

  .شدند
  . بودی خالی او مکانیواحه برا,  آن روز به بعداز
  . شدیصحرا مهم تر م,  آن روز به بعداز

  .ستی به آن خواهد نگرهمواره
  . کندی گنجش کدام ستاره را دنبال میجوان در جست و جو,  کوشد بفهمدی مو
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  .جوان را لمث کند که صورت نی ادیبه ام.  فرستدی او می را همراه با باد براشی هابوسه
  . که منتظر مرد شجاعش استیهمچون زن, منتظرش است, که هنوز زنده است, دی گوی او می براو

  . استشی و گنجهااهای روی که در جست و جویمرد
  .انتظار بازگشت او:  خواهد بودزی چکیصحرا تنها ,  آن روز به بعداز
  

, یبه آن چه پشت سر گذاشته ا:  گفتاگریمیک,  صحرا را آغاز کردندی شنهاانی در می که سواریهنگام
  !شیندین

  . ماندی در آن مشهی همیو برا,  در روح جهان ثبت شدهزی چهمه
تا به , شندی اندی به بازگشت مشتریانسان ها ب: گفت,  که دوباره به سکوت صحرا عادت کرده بودجوان
  .رفتن

  
  .ی باز گردی توانیو م.  شودیز فاسد نمهرگ, از ماده ناب ساخته شده باشد, یابی یاگر آن چه م-

  .یابی ی نمیزیچ, به هنگام بازگشت,  لحظه درخشش باشدکیتنها ,  ستارهکی همچون انفجار اگر
  . ارزش رنج را داردنیو هم, ی ادهی ستاره را دکی انفجار اما

  . کندیبه فاطمه اشاره م,  دانستیاما جوان م,  گفتی سخن میاگریمی به زبان کمرد
  .آسان نبود,  به آن چه که پشت سر گذاشته بوددنیشیدنین

  . ها بودای سرشار از روشهی همکنواختشی با منظره همواره صحرا
  .دی دیو چهره محبوبش را م, چاه ها,  هنوز نخل هاجوان

  .دی دی مشگاهشی را با آزمایسی انگلمرد
  . دانستی نمیول,  استاد بودکی ساربان را که و

  . هرگز عاشق نشدهاگریمی کدیشا: دیشیاند
  . رفتی شانه جلو تر از او می بر رونشی با شاهاگریمیک

  . دانستی زبان صحرا را خوب منیشاه
  . کردی غذا پرواز میو رد جست و جو,  خواستی بر ماگریمیاز شانه ک, ستادی ای هرگاه باز مو

  . خرگوش آوردکی اول روز
  

  . دوم دو پرنده آوردروز
  . افروختندیو آتش نم,  کردندی م ها پتو ها را پهنشب
  . شدی تر مکیشب ها هم تار,  شدیو هر چه ماه در آسمان کوچک تر م.  صحرا سرد بودیشبها

  . رفتندشیپ,  هفته در سکوتکی
  . کردندی صحبت ملی قباانی مییاروی اجتناب از روی الزم برای هااطی درباره احتتنها

  .ادامه داشت, جنگ
  
  . آوردی شده خون را با خود ممی مالیبو,  بادی گاهو

  .که نشانه ها وجود دارند,  آوردی جوان مادیو به ,  در گرفته بودیکی در همان نزدیجنگ
  .حاضر هستند, نندی توانند ببی نمدگانشی نشان دادن آن چه دی همواره براو

  .زود تر از معمول اطراق کند,  گرفتمی تصماگریمیک,  روز سفرنی هفتمشب
  .و به جوان تعارف کرد,  آوردرونی قمقمه آب را باگریمیو ک.  شکار رفتیت و جو به جسنیشاه

  .میکی سفر نزدانیاکنون به پا: گفت

 

 20novel.com



    The Alchemist                                                                                 کیمیاگر

  
  

 

 

74

  .ری بپذتی از افسانه شخصیروی من را به خاطر پکیتبر
  دی کنی ممییو شما در سکوت راهنما:  گفتجوان
  .دی آموزیبه من م,  دانمیآن چه را که م,  کردمی مگمان

  .اموزدی بیزیاما نتوانست به من چ,  داشتیاگریمی کی بودم که کتاب های با مردی مدت صحرادر
  .عمل کردن:  روش وجود داردکیتنها ,  آموختنیبرا:  گفتاگریمیک

  .به تو آموخته, ی دانستی مدی هر آن چه را که باسفر
  . ماندهزی چکی فقط

  
  .ستی خواست بداند که آن چی مجوان

  . بودنیو منتظر بازگشت شاه. را به افق دوخته بود چشمانش اگریمی کاما
   خوانند؟ی ماگریمیچرا شما را ک-
  .چون هستم-
  
  افتندش؟یاما ن, طال را جست و جو کردند,  کردند کهی چه اشتباهگری داگرانیمیو ک-

  . کردندیآنها فقط طال را جست و جو م:  گفتهمسفرش
  . افسانشان را داشته باشندستنی زیو آن که آرزیب,  جستندی را مشانی افسانهشخصگنج

   دانم؟ی را هنوز نمزیچه چ:  کردجواناصرار
  .ستی نگری همچنان به افق ماگریمی کاما

  . باز گشتی با طعمه انی شاهی از مدتپس
  .ندی نتواند نور شعله ها را ببیتا کس,  درونش روشن کردندیو آتش.  کندندنی در زمی احفره

  . هستماگریمی ککیچون ,  هستماگریمی ککیمن :  گفتاگریمی حال آماده کردن غذا کدر
  .که از پدرانشان آموخته بودند,  دانش را از پدرم آموختمنیا
  . جهاننشی تا آغاز آفرنطوری همو

   زمرد ساده نوشتکی ی اعظم را روریتمام دانش اکس,  شدی آن دوره مدر
 ها و مقاالت ریتفس, و شروع به نوشتن رساله ها.  گذاشتندی ساده را ارج نمی هازی چتی انسان ها اهماما

  . کردندیفلسف
  
  . شناسندی مگرانیراه را بهتر از د,  گفتندزین

  . خود ادامه دادهی زمرد تا امروز بهزندگبهی کتاما
   زمرد چه نوشته شده؟بهی کتیرو: دی پرسجوان

  . شن ها کردی روی شروع به طراحاگریمیک
  .دی طول نکششتری بقهی دقپنج

 که در آن با او مالقات کرده یدانی مادیو به .  افتادری پادشاه پادیجوان به,  کردی می که طراحینگامه
  .بود

  
  . گذشته بوددادیکه از آن رو,  سال استی سال هاانگار

  . زمرد نوشته شدهبهی کتی است که رویزی چنیا:  برد و گفتانی نوشتن را به پااگریمیک
  . شن را خواندیرو یو وازه ها,  شدکی نزدجوان
  .ستی رمزنیا:  گفتجوان
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  . شددی زمرد نا امبهی کتاز
  
  . استهی ها شبیبه پرواز قرق! نه:  پاسخ داداگریمیک

  . از راه عقل درکش کردی توان به سادگینم
  . روح جهان استی به سومی مستقی زمرد گذرگاهبهیکت

  . از فردوس استی رو رونوشتی تنها تصویعیکه جهان طب, دندی فهمی مفرزانگان
  . کامل تر استی بر وجود جهانینیتضم,  وجود جهانقتیحق

 خرد او را درک ی های و شگفتی روحانیآموزش ها, اتییتا انسان ها از راه مر, دی آن را آفرخداوند
  .کنند

  
  .می نامی است که آن را عمل میزی چهمان
   زمرد را بفهمم؟بهی کتدیبا: دی پرسجوان

 ی درک زمرد لحظه مناسبوهی شنی مطالعه بهتریاکنون برا, ی بودیاگریمی کشگاهیما آزکی اگر در دیشا-
  !پس در صحرا غرق شو. میاما ما در صحرا هست. بود

  . کندیبه کشف جهانکمک م, نی زمی بر رویگری دزی همچون هر چصحرا
  
  .ینیرا در آن بب خلقت ی های شگفتی و تمامی شن بنگرکدانهی به ستیکاف, ی به درک صحرا نداریازین-
   در صحرا غرق شوم؟دیچگونه با-
 ی روز نزدش باز مکی و ندیبیچون روح جهان را م.  داندی را مزیقلبت همه چ!  قلبت گوش بسپریبه ندا-

  .گردد
  

  . رفتندشی در سکوت پگری روز ددو
  . شدندی مکی نزدی خشونتباراریچرا که به منطقه نبرد بس,  مراقب بوداری بساگریمیک
  . قلبش بودی ندادنی شنیوان در تالش برا جو

  . بودیری سختگقلب
  . به مقصد برسدی ممکنی خواست به هر بهایاما اکنون م,  از آن همواره آماده رفتن بودشیپ

  . پرداختی درد مانی آشی بهبازگو کردن داستان های قلبش زمان درازیگاه
  .دیجوان در نهان بگر,  شدیو باعث م. مد آیبه وجد م,  در صحرادیبا طلوع خورش,  مواردری با ساو

  .دی تپیتند تر م,  کردی که درباره گنج با او صحبت می هنگامقلبش
  . گرفتیآرام م,  شدی کران صحرا غرق میدر افق ب,  جواندگانی که دی هنگامو

  . کردی رد و بدل نماگریمی با کی کالمچی اگر جوان هیحت.  هرگز خاموش نبوداما
  م؟ی قلبمان گوش بسپری به ندادیچرا با: دیجوان پرس, آن که اطراق کردندپس از ,  روزآن

  . همانجاستزیگنجت ن, چون هر جا که قلبت باشد-
  . از دختران صحرایکی یدایو ش, بر آشفته است, ندی بی مایرو, قلب من بر آشفته است-
  .دی ربایخواب از من م, شمی اندی ها مزی که به آن چیو شب ها هنگام,  خواهدی میی هازی من چاز
  !گوش بسپر,  گفتن داردیبه آن چه برا, هم چنان. قلب تو زنده است! خوب است-

  .به چند جنگجو بر خوردند,  روز بعدسه
  .دندی را در افق دیگری دانیجنگجو

  . جوان آغاز به سخن گفتن درباره ترس کردقلب
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  . بوددهیکه از روح جهان شن,  کردفی او تعری را برایی هاداستان
  .افتندی یو هرگز آن را نم,  رفتندی گنجشان می که به جست و جویی انسان های هاداستان

  . انداختیبه هراس م, ردی در صحرا بمای,  فکر که ممکن است به گنجش نرسدنی جوان را از ایگاه
  . بودافتهی سکه زر نی عشق و چندکی هم نجایتا هم.  شدهی راضگرید, گفتی مزی نیگاه

 انتیقلب من خ:  گفتاگریمیجوان به ک, ستادندی استراحت دادن به اسب ها باز ای لختی که برایهنگام
  . خواهد ادامه دهمینم. کار است

  
 است که از مبادله هر آن چه که به دست یعیطب.  کند که قلبت زنده استیثابت م.  خوب استنی ا–

  .می بترسای روکیبا , میآورده ا
  ش بسپرم؟ به قلبم گودیپس چرا با-
 درون شهیباز هم, ی دهی که به او گوش نمی اگر وانمود کنیحت. ی خاموشش کنی توانیچون هرگز نم-
  . دهدی و جهان ادامه می ات به تکرار نظرش درباره زندگنهیس
   باشد؟انتکاری اگر خیحت-
  
  .یکه انتظارش را ندار, ستی ضربه اانتیخ-

و . ی شناسی را مشی ها و تمنا هاایچون رو.  شودی موفق نم کارنیهرگز در ا, ی قلبت را خوب بشناساگر
  .یابی ی کنار آمدن با آن ها را در موهیش
  .زدی تواند از قلبش بگری نمچکسیه

  .یبشنو, یی گویبهتر است آن چه که م, نی همیبرا
  .یکه انتظارش را نداشته باش, ی کنی نمافتی را دریهرگز ضربه ا,  صورتنی ادر

  . قلبش ادامه دادیبه گوش سپردن به ندا,  رفتی مشیه در صحرا پ هم چنان کجوان
  . را بشناسدشی هالهی ها و حرنگین, توانست

  .ردیبپذ, آنها را همانطور که بود,  توانستو
  . به بازگشت را کنار گذاشتلیو م.  ترس را وا نهادسپس
  .خوشنود است, قلبش گفت,  روز عصرکی چون
و قلب انسان ها .  انسان هستمکی است که قلب نیبه خاطر ا,  کنمیراض م اعتی اگر گاهیحت:  گفتقلبش

  . گونه استنیا
 ی نمای, ستندیسزاوارشان ن,  کنندیچون گمان م,  ترسندی مشانی هاای رونی به بزرگتردنی تحقق بخشاز

  .توانند به آنها تحقق بخشند
  .میری میم,  شوندی می ابدیی که منجر به جدایی به عشقهادنیشی از اندی قلب ها حتما
 که یی به گنج هادنیشیاز ترس اند, و نبودند,  باشندبای توانستند زی که میی به لحظه هادنیشی ترس انداز
 ی رنج ماریبس,  شودنیچون اگر چن,  در شن ها مدفون ماندندشهی همیو برا,  توانستند کشف شوندیم

  .میبر
  
  . ترسدیقلب من از رنج م:  گفتاگریمیبه ک, ستی نگری شب که جوان به آسمان بدون ماه مکی

  .از خود رنج بد تر است, بگو ترس از رنج-
چون هر لحظه جست .  بردیهرگز رنج نم,  باشدشیای روی که در جست و جوی تا زمانی قلبچی که هنی او

  . استتیو ابد, و جو لحظه مالقات با خداوند
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هر روز ,  جستمی که گنجم را میهنگام. ات است لحظه مالقکیهر لحظه جست و جو :  به قلبش گفتجوان
  . دهدی ملی را تشکافتنی یای از روی دانستم هر ساعت بخشیچون م, درخشان بود

 ممکن ری غیکه اگر شهامت تجربه ها.  را در راه کشف کردمییزهایچ,  جستمی که گنجم رامیهنگام
  .دمی دی را نمافتنشانی یایهرگز رو, چوپان ها را نداشتم

  . بعد از ظهر تمام آرام ماندکیقلبش  سپس
  .قلبش شروع به سخن گفتن از روح جهان کرد,  شدداری که بیو هنگام. دیآرام خواب,  هنگام جوانشب

 دانه کی را درون ی توان خوشبختیو م.  که خداوند را درون خود داردستیانسان خوشبخت انسان: گفت
  .افتیشن صحرا 

  . بود گفتهزی ناگریمی گونه که کهمان
 آن کرده دنی سال خود را صرف آفرونیلی مونهایلیو جهان م,  استنشی از آفری هر دانه شن لحظه اچون
  .است

  
  . کشدیکه انتظارش را م,  داردی گنجنی زمی بر روی انسانهر
  .می گنجها ندارنی قلب ها چندان عادت به سخن گفتن از اما

  .ابندیآنها را ب,  خواهندی نمگری انسان ها دچون
  .میی گوی با کودکان درباره آنها سخن متنها

  .می گذری مسپس
  . کندی متی سرنوشت هدای هر کدام از آنها را به سویزندگ

  !غی دراما
  .رندی گی می را پیراه خوشبخت, یراه افسانه شخص,  شدهنیی آنان تعی را که برای راهی افراداندک

 لی کننده تبدکی تحریزی جهان به چلی دلنی به هم, پندارندی کننده مکی تحریزی انها جهان را چشتریب
  . شودیم

 می کوشیم, می شویاما هرگز خاموش نم,  شودیمدام آهسته و آهسته تر م,  ما قلب های صداآنگاه
  . نشوددهیحرفهامان شن

  . نکردن از قلب هاشان رنج بکشندیروی آدم ها به خاطر پمی خواهینم
   ادامه دهند؟شانی هاای از رویرویبه پ, ندی گویبه انسان ها نمچرا قلب ها : دی پرساگریمی از کجوان

  . را دوست ندارنددنیو قلب ها رنج کش.  کشدی رنج مشتری صورت قلب است که بنیچون در ا-
  .دی فهمی قلبش را میجوان ندا,  آن روز به بعداز
  . هرگز او را وا نگذاردگرید,  قلبش خواستاز
  . اش فشرده شودنهیبه نشانه خطر در س, گرددی می روشیها ای از رویوقت,  قلبش خواستاز

  . کندیرویاز آن پ,  نشانه را بشنودنیهرگاه ا,  خوردسوگند
  . باز گفتاگریمی کی را برازی شب همه چآن

  
  .به روح جهان باز گشته است,  قلب جواندی فهماگریمی کو

  حاال چه کنم؟: دی پرسجوان
  !ن به نوشته ها توجه کنو همچنا!  احرام را دنبال کنریمس-

  .گنجت را به تو نشان بدهد,  تواندی اکنون مقلبت
   دانستم؟؟ی مدی که باستیزی همان چنیا-
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, ردی گی ممی روح جهان تصمای روکی افتنی از تحقق شیهمواره پ:  استنیا, ی دانستی مدیآن چه با-
  .دیازمایب, ی آموخته اقی طری را که در طول طیزیهمه چ

  . کندی نمی به خاطر بدخواه کار رانیا
  .میابی هم تسلط می آموخته اری که از مسیی و درسهاامانی همراه با رومیکه بتوان,  استنی خاطر ابه
  . شوندی از مردم منصرف میمیکه بخش عظ,  لحظه استنی ادر
,  شوندی که نخل ها در افق ظاهر می درست در لحظه ای است که در صحرا آن را مردن از تشنگیزیچ
  . نامندیم
  .ردی گی مانیو همواره با اثبات فاتح بودن پا,  شودیهمواره با بخت تازه کار آغاز م,  جست و جوکی

 از طلوع شی زمان درست پنی ترکیتار,  گفتیم.  افتادنشی سرزمیمی ضرب ال مثل قدکی ادی به جوان
  . رسدی فرا مدیخورش

  
  . خطر آشکار شدی نشانه قطعنینخست,  بعدروز
  : پاسخ داداگریمیک.  کنندیآن ها آن جا چه م, دندیو پرس,  شدندکینزد, جنگجو سه
  . رومی به شکار منمیبا شاه-
  .دیمبادا اسلحه داشته باش. می بگرددیشما را با:  گفتانی از جنگجویکی
  . از اسبش فرود آمدی به آراماگریمیک

  . کار را کردنی همزی نجوان
   چه؟ی همه پول برانیا: دیپرس, دی جوان را دسهی که کی هنگامجنگجو

  . به مصردنی رسیبرا-
, افتی را ی زرد رنگی اشهیو تخم ش, عی کوچک پر از مانی بلوری بطرکی,  گشتی را ماگریمی که کینگهبان
  . بزرگ تر از تخم مرغ بودیکه کم

   چه هستند؟نهایا: دیپرس
  . هستندی جوانری و اکسمهی ها حجر کرنیا-

  . هااگریمی اعظم کری اکسهمان
 ی ملی را به طال تبدیهر فلز,  سنگنی از ایو ذره ا.  شودی نمماریهرگز ب,  را بنوشدری اکسنی کس اهر

  .کند
  .دی به آن ها خندزی ناگریمیو ک, دندی ها از ته دل خندنگهبان

 ملکشانیبا ماآنها را ,  کنندجادی اشانی برای که مشکلنیو بدون ا,  بودندافتهی خنده دار اری پاسخ را بسنیا
  .رها کردند

  د؟ی کار را کردنی چرا اد؟ی شده اوانهید: دی پرساگریمیجوان از ک,  دور شدندی که به اندازه کافیهنگام
  . ساده جهان را به تو نشان بدهمنی از قوانیکی خواستم یم-

ها به گنج  چرا؟ چون انسان یدانیو م. ی فهمیهرگز نم, ی رو داشته باششی پی بزرگی که گنجهایهنگام
  .اعتقاد ندارند

  
  . شدیقلب جوان خاموش تر م,  گذشتیهر روز که م.  صحرا ادامه دادندانی حرکت در مبه
  . را بداندندهی گذشته و آبی خواست مسای نمگرید
  .دی نوشیاز روح جهان م, و همراه با جوان.  صحرا خوشنود بودی به تماشازی ناو

  . شدندلی هم تبدیمی به دوستان صمگری دی و قلبش بارجوان
  . کنندانتی توانستند به هم خی نمگریکه د,  بودنددهی رسی مرحله ابه
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 ی از آن روز هایگاه,  به جوان بود کهروی وو و نزهی انگدنی بخشیبرا,  گفتی که قلب سخن میهنگام
  . شدیساکت به شدت خسته م

در , ش در ترک گفتن گوسفند هاشهامت:  برجسته او صحبت کردی هایژگیاز و,  بارنی نخستی براقلب
  .یو شور او در مغازه بلور فروش, شی افسانه شخصستنیز
  . بوددهیهرگز نفهم,  او گفت که جوانی برازی را نیگری دزیچ
  .که هرگز درکشان نکرده بود,  گذشته بودیی کنار خطر هااز
  

که خود ,  داشتیادیاحتمال زو ,  بوددهی را از پدرش دزدی اسلحه ای بار به طور نهانکیکه ,  گفتقلبش
  . کندیرا با آن زخم

  
 دهی خوابیو سپس مدت دراز, استفراغ کرده بود,  شده بودماریکه در دشت ب,  آوردادشی را به ی روزو

  .بود
  

  . گوسفندانش را داشتنددنیو دزد, و نقشه کشتن او,  نشسته بودندنشیدو راهزن در کم,  تر از اوجلو
از آنجا ,  گرفتند کهمیتصم,  خود را عوض کردهری گمان که مسنیبا ا, هر نشده بود از آنجا که جوان ظااما

  .بروند
  

   کنند؟ی به آدم ها کمک مشهیقلب ها هم: دی پرساگریمی از کجوان
  .ندی زی را مشانی که افسانه شخصیتنها به کسان-

  . کنندی کمک ماری بسزی ها نریو پ, مستها, به کودکاناما
   وجود ندارد؟ی خطربی ترتنیبد می خواهم بگویم-
  . کنندی که قلب ها تمام تالش خودشان را ممی خواهم بگویفقط م-
  .دندی رسلی از قبایکیبه اردوگاه ,  روز عصرکی

  . شدندی مدهی دکی آماده شلیو سالح ها,  موقردی با لباس سفیی هر گوشه عرب هادر
  . کردندیو درباره نبرد هاشان صحبت م, دندی کشی مانی قلمردان

  . به آن ها نکردی توجهنی کس کم ترچیه
  

  .ستی در راه نیخطر: گفت,  از اردوگاه دور شدندی که اندکی هنگامجوان
  .میاما فراموش نکن در صحرا هست! به قلبت اعتماد کن:  شد و گفتنی خشمگاگریمیک

  . شنودی جنگ را مادی فرزیروح جهان ن,  که آدم ها در جنگ باشندیهنگام
  .ستیدر امان ن,  دهدی رخ مدی خورشری از عواقب آن چه ز کسچیه

  . استگانهی زیهمه چ: دیشی اندجوان
بر , ناگهان دو سوار از پشت,  را نشان بدهدری پاگریمی بودن سخن کنیراست,  خواستی که صحرا مانگار

  .مسافر ها آشکار شدند
  .دی هستیشما در مناطق جنگ! دی جلو تر برودی توانینم:  از آنها گفتیکی
  . رومی دور نمادیز:  و جواب دادستی ژرف در چشمان جنگجو نگراگریمیک

  .و سپس با ادامه سفر آن دو موافقت کردند,  خاموش شدندی ها مدتجنگجو
  .ستی نگری می با شگفتجوان
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  !دیبر آن نگهبان ها غلبه کرد, شما با نگاه خود-
  . کنندیچشم ها قدرت روح را آشکار م-

  .درست است: دیشی اندجوان
  . نفر به آن دو نفر چشم دوخته بودکی,  سربازان اردوگاهتی جمعانیدر م,  شده بود کهمتوجه
  .دی دی شد چهره او را به خوبیکه نم,  دور بودچندان

  . نگردیکه به آن ها م,  بودنی جوان مطماما
  

تا احرام دو ,  گفتاگریمیک, بود را آغاز کردند که سراسر افق را پوشانده ی که عبور از کوهی انجام وقتسر
  . مانده استی باقگریروز د

  
  .دیاموزی را به من بیاگریمیک, می از هم جدا شویاگر قرار است به زود:  درخواست کردجوان

 کرده رهی ما ذخی که او براستیو کشف گنج,  همان نفوذ به روح جهانیاگریمیک. ی دانیهم اکنون م-
  .است

  
  . کنمی سرب به طال صحبت ملیدرباره تبد. م خواهم بدانی را نمنیا-
 غذا خوردن توقف ی به جوان پاسخ داد که برایو تنها هنگام,  به سکوت صحرا احترام گذاشتاگریمیک

  .کردند
  
  . فلز استنیطال کامل تر, و از نظر فرزانگان. ابدی ی تکامل مزیدر جهان همه چ-

  .دانمینم.  چرانپرس
  .دی گوی درست م دانم که سنت هموارهی متنها

  . کنندی نمری فرزانگان را خوب تعبیکه حرف ها,  ها هستندانسان
  . شدهلیبه نشانه جنگ تبد,  آن که نماد تکامل باشدی طال به جاو

  .ندی گوی سخن ماری بسیموجودات به زبان ها:  گفتجوان
  . شدلیو سپس به نشانه خطر تبد,  بودغی جکی شتر تنها کی غی که جدمی دیزمان

  . مبدل شدغی جکی دوباره به و
  . خاموش شداما

  . دانستی ها را مزی چنی حتما همه ااگریمیک
  . شناسمی را میاری بسیقی حقاگرانیمیک:  ادامه داداگریمیک

  .ابندی همچون طال تکامل دندی کوشیو م,  کردندی می زندانشگاهی را در آزماخود
 در زیهمه چ, ابدی ی تکامل میزی چید که وقت بودندهیفهم, چون. افتندی ی را ممهی ها حجر کرآن

  .ابدی ی تکامل مرامونشیپ
  .افتندی ی را ممهی حجر کری تنها به طور تصادفگرانید

  . بودگرانی تر از دداریروح آن ها ب,  داشتندی اهی ها عطآن
  .ندافتی ی تنها طال را مگرانیو سر انجام د.  نادرنداریبس,  چونندی آی افراد به شمار نمیتمام
  . راز را کشف نکردندنی ها هرگز اآن

  
  . به انجامش برساننددیو با.  خودشان را دارندی افسانه شخصزین, نقره, سرب, که مس,  کردندفراموش

  . کندی خود را کشف نمیهرگز افسانه شخص,  دخالت کندگرانی دی که در افسانه شخصیکس
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  . انداختی منی طنینی همچون نفراگریمی کی هاواژه
  ! بودهای درکی ی جا روزنیا:  خاک برداشت و گفتی از رویشد و صدف خم

  .متوجه شده ام:  پاسخ دادجوان
  . گوشش بگذاردیکه صدف را رو,  از جوان خواستاگریمیک

  . بوددهی را شنایو زمزمه در,  کار را کرده بودنی بار ها ای کودکدر
  . ماندی صدف منی هم چنان درون اایدر

 دهی از آب پوشگری دی که صحرا باریتا زمان.  کندیو هرگز او را ترک نم.  اوستیص افسانه شخنی اچون
  .شود

  
  . احرام مصر به راه افتادندیو به سو,  شدندشانی سوار اسب هاسپس
  . آغاز به غروب کرده بوددیخورش,  که قلب جوان عالمت خطر دادیهنگام

  .ستی نگراگریمی غوآلسا جوان به کی تپه هاانی مدر
  . نشدهزی چچی نمود که متوجه هی منی چناما

  
  .دی رو دشیپ, دیدر برابر خورش, رهی بعد جوان دو سوار را همچون دو شبه تقهی دقپنج

 نیتا ا,  شدندلیو سپس به صد سوار تبد, دو سوار به ده سوار,  صحبت کنداگریمی که بتواند با کنی از اشیپ
  .د شدندهی غوآلسا از آن سوار ها پوشیکه تپه ها

  . دستار خود داشتندی رورهی تیکه طارت,  بودندیپوشی آبانیجنگجو
  .شدی مدهیو تنها چشم هاشان د,  بوددهشدهی پوشرهی تی هاشان با نقابچهره

  . کردندیآن چشم ها قدرت روح خود را آشکار م,  از دوریحت
  . گفتندی آن چشم ها از مرگ سخن مو
  

  . بردندین حوال در آی اردوگاه نظامکی دو نفر را به آن
  . راندی امهی را به درون خاگریمی جوان و کیسرباز

  . بوددهیکه در واحه د,  بودیی هامهی متفاوت با خی امهیخ
  . بودندمهی فرمانده به همراه سردارانش در آن خکی
  جاسوسند؟:  از مرد ها گفتیکی
  .میما فقط مسافر:  گفتاگریمیک
  !دی شده ادهی شما در اردوگاه دشمن دشیسه روز پ-
  .دی زدی حرف مانی از جنگجویکی با
  . شناسمیو ستارگان را م. میمای پی هستم که صحرا را میمن مرد:  گفتاگریمیک

  . ندارمی اطالعچی هلی حرکت قباای لشکر ها درباره
  . کردمی میی راهنمانجای دوستم را تا اتنها

  ست؟یدوستت ک: دی پرسفرمانده
 خارق العاده ی هاییتوانا,  استلیو ما.  شناسدی را معتی طبی هاروی ن. استاگریمی ککی:  گفتاگریمیک

  .اش را به فرمانده نشان بدهد
  .و با ترس.  کردیدر سکوت گوش م,  جوانمرد
   کند؟ی چه مگانهی بنی در سرزمی اگانهیب:  گفتیگری دمرد

  .می کنمیما تقد تا به شمیپول آورده ا:  پاسخ داداگریمیک, دی بگوی از آن که جوان کالمشیپ
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  . فرمانده دادلی را تحوسهیو ک,  را از جوان گرفتسهی کو
  .رفتی عرب سکه ها را در سکوت پذمرد
  . بودی کافیادی زی سالح هادنی خریبرا
  ست؟ی چاگریمی ککی: دی انجام پرسسر
  . کندی مرانی باد ویروی اردوگاه را تنها با ننیا, اگر بخواهد.  شناسدی را معتی که جهان و طبیمرد-

  . رفتی به شمار نمیو باد ضربه مرگبار.  جنگ عادت داشتندیرانگریبه و. دندی ها خندمرد
  . فشرده شدنهی قلب هر کدام درون ساما

  .دندی ترسیو از جادوگران م,  صحرا بودندمردان
  .نمی خواهم ببیم:  گفتفرمانده

 توانمند خود را یرویتا ن.  کندی ملی بهباد تبدو آنگاه او خود را. می دارازیبه سه روز ن:  پاسخ داداگریمیک
  .نشان دهد

  
  .می کنی ممی شما تقدلهی قبی جان خود را برایبا فروتن,  نتوانستاگر

  .ی کنمیبه من تقد,  مال من استشیشاپی را که پیزی چی توانینم:  متکبرانه گفتفرمانده
  . مسافران گذاشتاری آن سه روز را در اختاما

  .لج شده بود از وحشت فجوان
  . خارج شودمهیو کمکش کرد تا از خ,  را گرفتشی بازواگریمیک
  .نگذار متوجه هراست بشوند:  گفتاگریمیک
  . کنندی مریو ترسو ها را تحق.  هستندی ها مردان شجاعنیا

  . آمدی جوان در نمی صدااما
  

  .تا توانست صحبت کند, دی طول کشیلخت,  رفتندی که در اردوگاه راه مهمچنان
  . کردنشان نبودی به زندانیازین

  . ها فقط اسب هاشان را گرفتهه بودندعرب
  . دادی مشی را نماارشی بسیزبان ها, گری دی جهان بارو

  . شده بودلی تبدری نفوذ ناپذیواری ب دنکیا,  کران بودی آزاد و بنی سرزمکی تر شی که پصحرا
  .دی من را به آنها دادنهیتمام گنج:  گفتجوان

  . به دست آورده بودممیه را که در سراسر زندگ آن چهر
   دارد؟یی پول چه معنانینگه داشتن ا, یریاگر بنا باشد بم-

  .ندازدی بریکه پول بتواند مرگ را به تاخ, دی آی مشیبه ندرت پ.  را نجات دادتی تو تا سه روز زندگپول
  . بشنودمانهی حکیکه بتواند حرف ها,  تر از آن بوددهی جوان ترساما
  . نبوداگریمیک.  شودلی دانست چگونه به باد تبدینم
  
  .ختی مچ دست جوان ری نبضهای از آن را رویو کم.  خواستی چایی از جنگجواگریمیک

 از آرامش بدنش را یموج, دی فهمی را نمشی چند کلمه به زبان آورد که جوان معنااگریمی از آن که کپس
  .فرا گرفت

  
 با قلبت ی شود نتوانی باعث منیا!  نکنمی تسلیدیخود را به نا ام: گفت ینیری شاری با لحن بساگریمیک

  .یصحبت کن
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  . شوملی به باد تبددی دانم چگونه بایاما من نم-
  . داندیم, دیهر آن چه را که با, دی زی را مشی که افسانه شخصیکس-

  . کندلی نا ممکن تبدکی را به ای روکی تواند ی مزی چکی تنها
   از شکستترس

  . شوملی به باد تبددی دانم چگونه بایفقط نم.  ترسمی از شکست نممن-
  . وابسته استنی به همتیزندگ. یاموزی بدیپس با-
  و اگر نتوانم؟-

که . ستی ها آدم معمولونیلی بهتر از مردن همچون ماری بسنیا. یری می متی افسانه شخصستنی حال زدر
  . وجود داردیافسانه شخص,  دانندیهرگز نم

  . احساس کندشتری را بیانسان زندگ,  شودیمعموال مرگ باعث م!  وجود نگران نباشنی ابا
 ی را به آن اردوگاه نظامیاری بسی هایو زخم.  در گرفته بودیکی در آن نزدینبرد.  روز گذشتنینخست

  . آوردندیم
  . شودی دگرگون نمزی چچیبا مرگ ه: دیشی اندجوان

  .افتی ی ادامه میو زندگ.  شدندی منیگزی جاگرانیتوسط د,  مردندی که میانیجنگجو
  .دوست من, یری تر بمری دی توانستیم:  گفتی مقشی به جسد رفینگهبان

  .ی مردیسر انجام م, هر چه بود. یری پس از صلح بمی توانستیم
  . پرداختاگریمی کیجوان به جست و جو,  روزانی پادر

  . رفتیو به صحرا م,  را برداشته بودنشی شاهاگریمیک
  . شوملی به باد تبددی دانم چگونه باینم:  اصرار کردجوان

  
  . خداوند استیی که جهان تنها بخش مرنیا.  داشته باشادیآن چه را که به تو گفتم در -
  .ستی به سطح مادی آوردن کمال روحانیاگریمی که کنی او
  د؟ی کنیشما چه م-
  . دهمی غذا منمیبه شاه-
  
  د؟ی غذا بدهنتانی چرا به شاهگرید. رمی میم, م شولیاگر نتوانم به باد تبد-
  . شوملی دانم چگونه به باد تبدیمن م. ییتو, ردی که بناست بمیکس-

  . اردوگاه رفتیکی در نزدی دوم جوان بر فراز صخره اروز
  .بگذرد,  اجازه دادندنگهبانان

  . شوندکی به او نزد خواستندیو نم.  بودنددهیشن,  کندی ملی که خود را به بادتبدی ساحردرباره
  . بودری نفوذ ناپذیواری صحرا دیوانگه
  .دیو صحرا هراسش را شن,  قلبش گوش سپردیبه نجوا,  صحرا گذراندی عصر روز دوم را به تماشاتمام

  . گفتندی زبان سخن مکی دو به هر
  

  . سوم فرمانده سرداران خود را جمع کردوز
  .مینیبب,  کندی ملیرا به باد تبد پسرک را که خود نی امیبرو:  گفتاگریمی کبه
  .مینی ببمیبرو:  پاسخ داداگریمیک

  . رفته بودشیکه روز پ,  بردی آن ها را به همان مکانجوان
  .نندیبنش,  از همه خواستسپس

 

 20novel.com



    The Alchemist                                                                                 کیمیاگر

  
  

 

 

84

  . کشدی طول میکم: گفت
  .مییما مردان صحرا. می نداریشتاب:  گفتفرمانده

  .ستی نگرشی روشی به افق پجوان
 ی پا فشارستنی بر زیی که جای رونده ااهانیو گ, صخره ها,  تپه هازیو ن, ست بودند در دوردیی هاکوه

  . نمودیکه بقا نا ممکن م,  کردندیم
  .که در آن ماه ها سرگردان بودند,  بودیی صحراهمان

  . شناختی از آن را میتنها بخش اندک,  وجودنی با او
 چاه صدی با پنجاه هزار نخل و سیو واحه ا, ی الهی قبیجنگ ها, کاروان ها, یسی آن بخش اندک با انگلدر

  .آشنا شده بود
  م؟یستی به هم ننگری به اندازه کافروزی مگر د؟ی خواهی جا چه منی اگریامروز د: دی پرسصحرا

  .ی داراریدر اخت,  را که دوست دارمی کسییتو در جا-
  . کنمیبه او هم نگاه م,  نگرمی تو می آنگاه که به شن هاپس

  . کنملیتا خود را به باد تبد,  دارمازی تو نیاریاهم نزدش باز گردم و به  خویم
  ست؟یعشق چ-
  . توستی بر فراز شن هاینیعشق پرواز شاه-

  . گرددیو بدون شکار از نزد تو باز نم, ی هستی او تو دشت سبزی براچون
  . شناسدی تو را میو کوه ها,  تویتپه ها,  توی صخره هااو
  .ی سخاوتمند, تو نسبت به اوو
 یبا همان اندک آب,  پرورمیمن طعمه او را سال ها در خود م.  کندی بدنم را میتکه ها, نیمنقار شاه-

,  که بناستی روز درست زمانکیو درست .  دهم غذا کجاستیو نشانش م.  کنمی مرابشیکه دارم س
  . بردی مخودخلوق مرا با و م, دی آی از آسمان فرود منیشاه, نوازش طعمه را بر شانه ام احساس کنم

  .نی شاههی تغذیبرا. یدی آفرنی همیاما تو طعمه را برا-
  
  . کندی مهی تو را تغذی شنهازی انسان نیو سپس روز,  کندی مهی انسان را تغذنی شاهو

  . گونه استنیو روند جهان ا,  پرورندی طعمه را مگری که بار دیی شنهاهمان
  نست؟یعشق ا-

  .نستیعشق هم! بله
  

  . کندی ملیو انسان را دوباره به صحرا تبد,  را به انساننیشاه, نی که طعمه را به شاهانستهم
  . گرداندی باز منی پنهان کردن به دل زمیو طال را برا.  کندی ملیسرب را به طال تبد,  کهستیزی چهمان

  . فهممی تو را نمیحرف ها-
  
 خودم را به باد دی بانی همیو برا, تظر من است منیزن,  توی شن هاانی در مییکه جا,  را بفهمنیپس ا-

  . کنملیتبد
  . خاموش ماندی لختصحرا

  . بکنمی توانم کاری نمییاما به تنها, زاندیتا باد بتواند آن ها را بر خ,  دهمی را به تو ممیمن شن ها-
  ! بخواهیاری باد از
  . کرددنی آغاز به وزیمی مالمینس

  .دی گوی نا شناخته سخن میکه به زبان,  کردندیم از دور جوان را تماشا فرماندهان
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  . لبخند زداگریمیک
  

  . نزد جوان آمد و چهره اش را لمث کردباد
  . با صحرا گوش داده بودشی گفت و گوبه

  . دانندی را مزی باد ها همواره همه چچون
  . مردنی برای مکانیو ب,  زاده شدنی برای مکانیب, ندیمای پی جهان را مسراسر
  .دمی محبوبم را شنی در تو صدایروز! کمکم کن: ه باد گفت بجوان

   سخن گفتن به زبان صحرا و باد را به تو آموخته است؟یچه کس-
  .قلبم-

  . داشتیاری بسی نام هاباد
  . شدی خوانده مروکوی آنجا سدر

 یم اهپوستانی سیاز سکسکونتگاه ها,  از آبدهی پوشی هانیکه از سرزم,  کردندی عربها گمان مچون
  .دیآ

که شن ,  کردندیچون گمان م,  خواندندیآن را باد شرق م,  آمدی که جوان از آنجا می دورنی سرزمدر
  . آوردی مور را با خود مانی جنگجویاهوی صحرا و هیها
  

 یکه آن باد در اندلس زاده م,  کردندیمردم گمان م,  گوسفند های دور تر از دشت های در مکاندیشا
  .شود

  
  . تر از صحرا بودرومندی نلی دلنیو به هم.  رفتی جا نمچیو به ه.  تعلق نداشتی مکانچیه باد به اما

بر باد غلبه ,  شدیاما هرگز نم, و همان جا گوسفند بپرورند, در صحرا درخت بکارند,  ممکن بودیروز
  .کرد
  .ی باد باشی توانیتو نم:  گفتباد
  .می از دو سرشت متفاوتما
  
در خود باد .  آشنا شدمیاگریمیبا اسرار ک,  کردمی همراه تو در جهان سفر م کهیهنگام! ستیدرست ن-
  .دارم,  شده استدهی آفرهانیو هر آنچه که در ک, اختر ها,  هاانوسیاق, صحرا ها, ها
  .می روح دارکیو . می دست خلق شده اکی هر دو توسط ما
  . خواهم همچون تو باشمیم

  .بگذرم اهایاز در,  نفوذ کنمی هر گوشه ابه
  .زانمیبرخ,  که گنجم را پوشاندهیی هاشن

  .اورمی محبوبم را نزد خود بی آواو
  . خود را داردی افسانه شخصیزیهر چ,  گفتیم. دمی شناگریمی تو را با کیآن روز گفت و گو-

  . کنندلیخود را به باد تبد,  توانندی نممردم
سخن ,  و باد هاانیرباره امکانات نا محدود آدمتا بتوانم د!  چند لحظه باد باشمی تا برااموزیبه من ب-

  .میبگو
  . دانستی بود که نمیزی چنیو ا,  کنجکاو بودباد

  . کردلی انسان ها را به باد تبددی دانست چگونه بایاما نم,  موضوع صحبت کندنیدرباره ا,  داشتدوست
  .. دانستی ماری او بسو
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 سرشار از یو از شهر ها,  کردی را سراسر نابود مجنگل ها,  کردی ها را غرق میکشت,  ساختی مصحرا

  . گذشتی مبی غری و صدا هایقیموس
  

 از باد ساخته یگری دیهنوز کار ها,  گفتی آن جا بود که می جواننکیو ا. نا محدود است,  کردی مگمان
  .است

 ی به معنادنیزعشق ور.  نامندی را عشق منیو ا: گفت,  شودی خواسته او ممیباد دارد تسل, دی که دجوان
  .ی باشیزی هر چنشی در جهان آفری توانی است که منیا

  
  .میندار,  دهدی به درک آن چه که رخ میازی نچیه, می ورزی که عشق میهنگام
  . کنندلی توانند خود را به باد تبدیو آدم ها نم,  دهدی در درون ما رخ مزی همه چچون
  . کنندیاری اگر باد ها آن ها را البته

  . مغرور بوداری بسباد
  . گفته جوان آزرده شداز
  
  .زاندی صحرا را برخیو شن ها.  کرددنی آغاز به وزیشتری سرعت ببا

 لی داند چگونه انسان ها را به باد تبدینم, مودهیهرچند سراسر جهان را پ, ردی سر انجام ناچار شد بپذاما
  . شناسدیو عشق را نم. کند

  
 از یاریمتوجه شدم بس, مودمی پی که جهان را میهنگام:  گفتشی هاتی محدودرفتنی از پذنی خشمگباد

  .یاز آسمان بپرس,  بهتر باشددیشا,  نگرندیمردم به هنگام سخن گفتن از عشق به آسمان م
  . آن که کور شومیب,  بنگرمدیتا بتوانم به خورش,  مکان را پر از گرد و غبار کننیا! پس کمکم کن-

  . شددهیو آسمان از گرد و غبار پوش.  کرددنیه وز باد با تمام قدرتش آغاز بپس
  . گذاشتی بر جایمی ضخرهی تنها دادی خورشی در جاو

  . دادصی راتشخزی چچیه,  شدی نمگری اردوگاه ددر
  .دندی نامیآن را شمعون م,  شناختندی باد را منی صحرا امردم

  . شناختندی را نمای بد تر بودع گرچه چون آن ها درییای طوفان دراز
  . شدندی مدهیو سالح ها اندک اندک از غبار پوش, دندی کشی مههی ها شاسب

  .می جا بس کننیهم,  بهتر باشددیشا:  از سرداران به فرمانده گفتیکی صخره یرو
  . بدهندصیجوان را تشخ,  توانستندی نمبای تقرگرید
  

  . تاباندی وحشت را باز م چشم هاشان تنهانکیو ا,  شده بوددهی رنگ پوشی آبی شان با نقاب هاچهره
  .می تمامش کندیبگذار:  از سرداران اصرار کردیکی

  .نمی خواهم عظمت اهللا را ببیم:  با احترام گفتفرمانده
  . کندی ملی انسان خود را به باد تبدکی چگونه نمی خواهم ببیم
  .به خاطر سپرد,  بودنددهی نام آن دو مرد را که ترسو

  . کردیآن سردارانش را بر کنار م, ستادی که باد باز ایهنگام
  . ترس را احساس کننددی مردان صحرا نباچون
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  .ی شناسیتو عشق را م, باد به من گفت:  گفتدی به خورشجوان
  .از عشق سرشته شده,  کهی شناسیپس روح جهان را هم م, ی شناسی عشق را ماگر

  .نمی توانم روح جهان را ببیم,  جا که هستمنیا-
  .و ما با هم, رتباط دارد با روح من ااو
  .ندی بر آهی سای گوسفند ها به جست و جومی گذاریو م, میانی روی را ماهانیگ

  . را آموخته امدنیعشق ورز,  دورستاری بسنیو از زم,  جا که من هستمنی ااز
 یم باز یو روح جهان از هست. ردی می در آن مزیهمه چ, میای بنی زمیکی به نزدگری دی دانم اگر اندکیم

  .ماند
  . بخشدی به من مستنی زی برایلیو او دل.  بخشمی و گرما میو من به او انرژ, می نگری به هم مپس

  .ی شناسیتو عشق را م-
  .میی گوی با هم سخن ماریبس, هانی در کانی پای سفر بنی شناسم چون در ایمن روح جهان را م-
 ده اند ی فهماهانی ها و گیا امروز تنها کانکه ت, نستی مشکل ما انیکه بزرگ تر, دی گوی من می برااو
  . استگانهی زیهمه چ, که
  
  .و مس با طال برابر باشد,  که سرب با مسستی نیازی ننی همی براو

  . دهدی انجام میگانگی نی خود را در افهی وظکی هر
 ی سمفونکی زیهمه چ,  ماندی باز منشیدر روز پنجم آفر,  ها را رقم زده استنی که همه ای اگر دستو

  .سرخ بود
  
  . هم بود*ی اما روز ششمو
  

***  

  
 .خداوند در روز ششم آفرینش انسان را خلق می کند :  پاورقی   *

 .پس آدم را به صورت خود آفرید

 .ایشان را نر و ماده آفرید.او را به صورت خدا آفرید

 

و ! و در آن تسلط منایید! ن را پر سازیدو زمی! بارور و کثیر شوید: و خداوند به ایشان برکت داد و به ایشان گفت

 ! حکومت کنید, و همه جانوران خزنده بر روی زمین, و پرندگان آسمان, و دریا,بر ماهیان

 .و همانا بسیار نیکو بود. و خدا هر چه ساخته بود دید

 . و روز ششم,و صبح بود,پس شام بود

 

  یک صفحات بیست و پنج تا سی و, عهد عطیق سفر پیدایش,تورات

  

***  

  
  .ینی بی را از دور مزیچونهمه چ, یتو فرزانه ا:  پاسخ دادجوان

  .ی شناسی عشق را نماما
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  .انسان نبود,  نبودی در خلقت روز ششماگر
  .و سرب همواره سرب,  ماندی همواره مس ممس

  .دی رسی به انجام می افسانه شخصنی ایاما روز. درست است,  خود را داشتندی افسانه شخصکی هر
  . را آغاز کنندینی نویو افسانه شخص. ابندی استحاله ی بهترزیبه چ,  الزم بودپس

  . شودلی تبدگانهی یزی به چی روح جهان به راستتا
  

  . تر بتابدرومندین,  گرفتمیو تصم.  فرو رفتشهی در انددیخورش
  .د جوان را کور نکندیتا نور خورش, دی وزشی تر از پرومندی گفت و گو ننی که از اباد

و . ابدیو آن را ب. دی گنجش را بجوی که هر انساننی ایبرا,  وجود داردنی همی برایاگریمیک:  گفتجوان
  . بوده استنشیشی پیکه در زندگ,  باشدیسپس بخواهد بهتر از آن

 دیسپس با.  نداشته باشدیازی جهان به سرب نگری که دیتا هنگام,  رساندی خود را به انجام مفهی وظسرب
  .ابدیاستحاله به طال 

  
  . دهندی کاررا انجام منی ااگرانیمیک

 ی ما هم بهتر مرامونی در پزی همه چمیبهتر باش, می که از آن چه هستمی کوشی می دهند که وقتی منشان
  .شود

  
   شناسم؟ی که من عشق را نمیی گویپس چرا م-
 ستنیو نه همچون تو نگر, مودنیو نه همچون باد جهان را پ,  ماندنستستایچون عشق نه همچون صحرا ا-

  . از دورزیبه همه چ
  

  . کندی بخشد و بهتر میکه روح جهان را استحاله م, ستییروی نعشق
 که او دمیاما بعد د,  کردم کامل استیگمان م,  بار به درون آن نفوذ کردمنی نخستی که برایهنگام
  . خود را داردیو جنگ ها و سودا ها.  موجودات استی از تمامیبازتاب

  .می کنی مهی که روح جهان را تغذمی هستما
  .می بد تر شوایاگر ما بهتر ,  شودی بدتر مایبهتر , میی زی که بر آن مینی زمو
  . شودی عشق وارد میرویکه ن,  جاستنیا

  .می که هستمی که بهتر از آن چه باشمیهمواره آرزومند, می که عشق بورزی تا زمانچون
  ؟ی خواهیاز من چه م-
  . شوملیتا به باد تبد, ی کنمیاریکه -
  . داندی مخلوقات منی مرا فرزانه ترعتیطب-

  . کنملی دانم چگونه تو را به باد تبدی نماما
   با که صحبت کنم؟دیپس با-

  . محدود استدیخرد خورش,  رفت تا به سراسر جهان خبر بدهد کهیباد م.  ساکت ماندی لحظه ادیخورش
  .زدیبگر,  گفتی سخن میآن جوان که با زبان جهاناز دست ,  توانستی وجود نمنی ابا
  
  ! را نوشته استزی صحبت کن که همه چیبا دست-

  .دی وزشهی تر از همرومندی و ندی کشی از خوشنودیادی فرباد
  .ختندیو جانوران لجام گس,  شن ها کنده شدندی ها از رومهیخ
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  . تا به دوردست پرت نشوندختندی آوگریکدی صخره مردان به یرو
  .رو کرد,  را نوشته بودزی که همه چیبه دست,  جوانسپس

  
  . در سکوت ماندزیو او ن,  فرو رفتهی در خاموشهانیاحساس کرد تمام ک,  آن که صحبت کندی جابه

  . را آغاز کردشیایو ن. دی از عشق در قلبش جوشییروین
  . خواسته بودی و ب کالمی بییچون دعا,  بوداوردهی نیهرگز به جا,  از آنشی بود که پیشیاین

 ینم,  بلور نداشتشتری فروش بیتمنا,  کردی نمی گوسفندانش سپاسگزاری چراگاه براافتنی خاطر به
  .در انتظار بازگشتش بماند,  را که مالقات کرده بودیزن, خواست

 کهآن دست,  بودندیینشانه ها, زی ندیو خورش, باد, صحرا,  کهدیجوان فهم, افتهی الی آن سکوت استدر
  .نوشته بود

  
  .بفهمند,  زمرد ساده نوشته شده بودکی یو آن چه را که رو,  کوشند راه خود را به فرجام برسانندی مو
  . ندارندیی معناای زهی انگچیو در ظاهر ه,  و فضا پراکنده اندنی نشانه ها در زمنیکه ا,  دانستیم
  . شده انددهی چه آفریبرا, د دانستنی نمکی چیو انسان ها ه,  هادیخورش,  صحراهاع باد هاو

  .معجزه کند,  توانستیو تنها او م,  داشتی ازهی ها انگنی همه ای آن دست برااما
  . کندلیو انسان ها را به باد تبد,  ها را به صحراانوسیاق

 را به نشیکه شش روز آفر,  رهنمون استی را به نقطه اهانی کنی از ایکه طرح, دی فهمی فقط او مچون
  . کندی ملیظم تبد اعریاکس

  
روح خداوند , دیو د.  از روح خداوند استی که روح جهان بخشدی جوان در روح جهان فرو رفت و دو

  .روح خود اوست
  .معجزه کند,  تواندی مبی ترتنی به ادی دو
  

  . بوددهیکه هرگز نوز, دی روز باد شمعون چنان وزآن
  . کرده بودلیخود را به باد تبد,  گفتند کهی باز مرگیکدی ی را برایعرب ها افسانه جوان,  نصل ها بعدتا

  . صحرا را به سخره گرفته بودی فرمانده نظامنیو قدرت مهم تر,  را نابود کردهی اردوگاه نظامکی بایتقر
  . بودستادهیکه جوان ا, ستندی نگری میهمه به مکان, ستادی که شمعون از وزش باز ایهنگام

  . آن جا نبودگرید
  . شن دفن شده بودری زبایتقر,  بود کهستادهی ایکنار نگاهبان, اردوگاه گری دی سودر

  . ها از آن جادو به وحشت افتاده بودندمرد
چون آن شاگرد , و فرمانده,  بودافتهی خود را نیچون شاگرد راست, اگریمیک,  زدندی دو نفر لبخند متنها

  .شکوه خداوند را درک کرده بود
 ی که میی گروه محافظ آن ها را تا جاکی, و دستور داد.  وداع کرداگریمی کفرمانده با جوان و,  بعدروز

  . کندیهمراه, خواستند
  
  .دندی رسی سومعه قبطکیشامگاهان به .  روز تمام راه رفتندکی
  . شدادهیو از اسب پ,  گروه محافظ را مرخص کرداگریمیک

  .راه استتا احرام تنها سه ساعت . ی رویتنها م,  به بعدنجایاز ا: گفت
  .دیشما زبان جهان را به من آموخت, سپاسگزارم-
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  .ی دانستی تر مشیکه پ,  آوردمادتی را به یزیتنها چ-
  .دی در صومعه را کوباگریمیک
  

  .به استقبالشان آمد, اهی با لباس سراسر سیراهب
  . جوان را به داخل صومعه دعوت کرداگریمیو سپس ک,  گفتندگریکدی به ی به زبان قبطیزیچ
  .می از آشپزخانه استفاده کنمی بتوانیخواهش کردم مدت کوتاه-
 آن را درون اگریمیو ک,  سرب آوردیو راهب اندک,  آتش روشن کرداگریمیک.  آشپزخانه صومعه رفتندبه

  . ذوب کردی آهنیبوته ا
 هیآن الاز ,  آوردرونی اش بسهی را از کبی زرد غری اشهی تخم شاگریمیک,  شدلی تبدعی سرب به مایوقت

  . سرب انداختیو سپس در ظرف حاو, دیشیآن را در موم پ, دی به ضخامت تار مو تراشیا
  .دیی گرایهمچون خون به سرخ,  سرب و تار موزهی آمنیا

  .و گذاشت تا سرد شود,  آتش برداشتی ظرف را از رواگریمی کسپس
  . کردی با راهب صحبت ملی قبانیدرباره جنگ ب,  مدتنی تمام ادر
که کاروان ها در ,  بودیزمان دراز. راهب مخالف بود.  کشدی طول میلی جنگ خنیا:  گفتیاهب م ربه

  . متوقف شده بودندزهی جنگ در جانیانتظار پا
  .همان خواهد شد, اما هر آن چه که اراده خداوند باشد: گفت

  ! بادنی چننیا:  پاسخ داداگریمیک
  .ستندی نگررهی خیبا چشم ها, راهب و جوان,  از سرد شدن بوتهپس

  .طال بود.  سرب نبودگریاما د,  شکل بوته را به خود گرفته بودی ارهی قالب داسرب
   آموزم؟ی کار را منی ای روزایآ: دی پرسجوان

  .ممکن است,  خواستم نشانت بدهم کهیاما م. من نه تو.  من استی افسانه شخصنیا-
  . در صومعه رفتندی به سوگری دیبار

  
  . کردمی قرص طال را به چهار قسمت تقساگریمی آن جا کدر

  .رانیبه خاطر سخاوتتان نسبت به زا,  مال شماستنیا: و گفت,  قسمت را به راهب دادکی
  .رمی گی فرا تر از سخاوت خود میدارم پاداش:  پاسخ دادراهب

  . به شما کم تر بدهدگریو بار د.  بشنودیزندگ, ممکن است! دی حرف را تکرار نکننیهرگز ا-
  . شدکی به جوان نزدسپس

  
  . آن چه که نزد فرمانده ماندی توست به سزای برانیا-

چون تذکر , اما خاموش ماند, که نزد فرمانده ماند,  از آن استشتری باری بسنیا, دی خواست بگوی مجوان
  . بوددهی را به راهب شناگریمیک
 لی قباانیو م.  صحرا بگذرمانی از مدیباچون .  من استی برانیا: و گفت,  قطعه را نگاه داشتکی اگریمیک

  .جنگ است
  

  .به راهب داد, زی بخش چهارم را نسپس
  . الزمش شوددیچون شا.  جوان استنی ای برانیا

  . رومی گنجم مافتنی یاما من برا:  گفتجوان
  .کمی به آن نزدگری دحاال
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  .یابی ی که آن را منمیو من مطم-
  ست؟ی چی برانیپس ا-
و توسط فرمانده از , توسط آن دزد, ی سفر به دست آورده انی را که در ای بار پولچون تا کنون دو-

  .یدست داده ا
  

  . اعتقاد دارمنمی سرزمیبه ضرب المثل ها,  هستم کهی خرافاتری عرب پکی من
 که یزیاما چ.  رخ ندهدگریممکن است د,  بار رخ دهدکی که زیهر چ, دی گوی هست که می ضرب المثلو

  . دهدی رخ مزیحتما بار سوم ن,  داددو بار رخ
  . اسب هاشان شدندسوار

  .می بگوی ها داستانای خواهم درباره رویم:  گفتاگریمیک
  . کردکی اسبش را به او نزدجوان

  . کردی می زندگی خوباریمرد بس, وسیوری کیدر دوره امپراتور, در روم باستان-
 نقاط نی از دور تریکیبه ,  که وارد خدمت شدیو هنگام,  بودی از آن ها نظامیکی,  دو پسر داشتکه

  . فرستاده شدیامپراتور
  . کردی افسون مشیبایو سراسر روم را با اشعار ز,  شاعر بودگری دپسر

و توسط ,  از پسرانش مشعوریکیفقط :  بر او ظاهر شد و گفتیو فرشته ا, دی دییای رورمردی شب پکی
  .هد شددر سراسر جهان تکرار خوا, ندهی آینسل ها

  . شدداری از خواب بانیسپاسگزار و گر, رمردی شب پآن
 ی را از دانستن آن مغرور میکه هر پدر,  را بر او آشکار کرده بودیزیو چ,  مهربان بودی زندگچون
  .کرد
در ,  ارابه له شودکی ی چرخ هاریز,  بودکی نزدی نجات دادن کودکی در تالش برارمردی پی مدتبعد

  .گذشت
  
 بر شیای که در رویو با فرشته ا. راست بهبهشد رفت,  بودستهیه همواره درست و شرافتمندانه ز آن جا کاز

  .مالقات کرد, او ظاهر شده بود
  

  .یمرد, و با افتخار, یستی را با عشق زتیدوران زندگ. ی بودیتو مرد خوب:  گفتفرشته
  .بر آورم, ی را که داشته باشیی توانم هر آرزویم
احساس کردم , ی بر من ظاهر شدییای که در رویهنگام.  بودهکی بر من نزی نی زندگ: پاسخ دادرمردیپ

  . مردم خواهد ماندانی در مندهی آیچون اشعار پسرم در قرن ها,  درست بودهمیتمام تالش ها
و ,  که از او مراقبت کردهی اشتهار کودکدنی از دیهر پدر,  وجودنیبا ا.  خواهمی خودم نمی برایزیچ

  . کندیافتخار م,  کردهتی او را تربین جواندر دورا
  
  .نمیسخنان پسرم را بب,  دورندهی خواهم در آیم

  . افکنده شدندی دورندهیو هر دو به آ,  را لمث کردرمردی شانه پفرشته
 ی سخن میبیو به زبان غر. و هزاران نفر در آن جا جمع بودند,  آشکار شدیمی مکان عظگرداگردشان

  .گفتند
 رای و نا مبای دانستم اشعار پسر شاعرم زیم:  اشک ها به فرشته گفتانیاز م. ستی گریشاد از رمردیپ

  .هستند
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   کنند؟ی از اشعار او را تکرار مکیمردم کدام , دیی به من بگوفقط
  . نشستندمی آن مکان عظی هامکتی از نیکی یو رو,  شدکی نزدرمردی به پی گاه فرشته با مهربانآن

  . محبوب بوداریدر روم بس, پسر شاعر تواشعار :  گفتفرشته
  . بردندی آن را دوست داشتند و از آن ها لذت مهمگان

  . فراموش شدزیاشعار او ن, افتی انی پاوسیوری که حکومت کی هنگاماما
  . وارد شده بودیکه به خدمت نظام,  توبودگری پسر دی ها واژه هانیا
  .ستی به فرشته نگری با شگفترمردیپ

  
  . خوب و درستکار بودی مردزیاو ن.  شده بودیوزباشیو .  کردی دور خدمت میمکانپسرت در -
  .و رو بهمرگ رفت,  شدماری از خادمانش بیکی روز عصر کی

  . بخشدی را شفا ممارانیب,  بود کهدهی شنیهودی ی روحانکی درباره پسرک
  . مرد را جست و جو کردنی روز ها و روز ها او

  .پسر خداست, دی جوی که مید مردکشف کر,  جس و جونی ادر
  . بودندافتهیکه به دست او شفا , مالقات کردیگری دی آدم هابا

  . آوردمانیبه او ا,  بودی رومیوزباشی کیو هرچند ,  آنان را فرا گرفتی هاآموخته
  .دی رسی روحاننیبه ا,  روز صبحکی که نی اتا
  

اما .  رفتن به خانه او آماده کردیخود را برا یو روحان.  استماری از خادمانش بیکیکه ,  گفتشیبرا
  .در برابر پسر خداست, دیو فهم, ستی نگری چشمان روحانیبه ژرفا,  بودیمانی مرد با ایوزباشی

  . آن ها از جا برخواستندرامونی مردم در پهمه
و .  گفتیانکه او در آن لحظه به روح,  هستنییواژه ها.  پسرت هستندی ها واژه هانیا:  ادامه دادفرشته

  . هرگز فراموش نشدندگرید
  

  .یی سقف من آریز,  کهمی آن نقیخداوندا ال: گفت
  .افتی بگو و خادم من شفا خواهد ی که فقط سخنبل

  . راندشی اسبش را به پاگریمیک
در سرگذشت ,  رسالتنی تریادی بخش بنیهمواره تجل, نیزمیهر کس در رو. ی کنیچه م, ستی مهم نگفت

  . دانندی را نمنیغلب او ا. جهان است
  . لبخند زدجوان
  . چوپان مهم باشدکی یبرا,  اندازهنی تا ایزندگ,  کردی گمان نمهرگز

  !بدرود:  گفتاگریمیک
  !بدرود:  پاسخ دادجوان

  
  .گوش بسپرد,  گفتی با دقت به آن چه قلبش مدیو کوش,  در صحراحرکت کردمی دو ساعت و نجوان

  . کردیهانگاه گنجش را بر او آشکار م نقیکه مکان دق,  قلبش بودنیا
  .قلبت هم همان جاست, هر جا گنجت باشد:  گفته بوداگریمیک

  . گفتی سخن میگری دی هازی قلبش درباره چاما
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 تکرار شده در دو ییای رویکه گوسفندانش را در جست و جو,  گفتی را می سرگذشت چوپانمغرورانه
  .وا گذاشته بود, شب

که به جست و ,  کار را به انجام رسانده بودندنی که ایاری بسیو از انسان ها, ت گفی می افسانه شخصاز
 شی ها و پیبا داور,  زمان خودی انسان هایارویکه رو,  رفته بودندبایو زنان ز,  دوری هانی سرزمیجو

  . بودندستادهیداور هاشان ا
  . سخن گفتمی عظیا هیاز کتاب ها و از دگرگون, قلبش از اکتشافات,  تمام طول آن سفردر

به : قلبش در گوش او زمزمه کرد, و تنها در آن لحظه,  تپه کردکیشروع به باال رفتن از ,  کهیهنگام
  .نجاستیو گنجت ا, مینجایچون من ا. ی افتی مهیدر آن به گر,  توجه کهیمکان

  .سعود از تپه را آغاز کرد,  جوان آهستهو
  . گذاشته بودشیبدر را به نما ماه گری دیبار,  سرشار از ستارگانآسمان

  . صحرا حرکت کرده بودانی ماه تمام در مکی
  . روشن کرده بودزی تپه را نماه
که ,  آوردادی را به یجوان شب, دی موج گرفته بنماییایصحرا در,  شدی ها که باعث مهی سای بازکی در
  . خواستی ماگریمیکه ک,  برودی نشانه ایتا به جست و جو,  صحرا رها کرده بودانی را در میاسب
  . گنج را روشن کرده بودی سفر مردان در جست و جوریسکوت صحرا و مس,  انجام نور ماهسر

  .قلبش از جا کنده شد, دی تپه رسی به باالقهی که پس از چند دقیهنگام
  .سر بر افراشته بود,  صحرا عظمت و وقار احرام مصریدیو سپ,  در نور ماه بدرغرق

  .ستیتاد و گر به زانو افجوان
  . را سپاس گفتخدا

  
 کیو , یسی انگلکی,  تاجرکی,  پادشاهکی با یو روز.  خود را باور کردی خاطر آن که افسانه شخصبه
  . مالقات کرده بوداگریمیک

عشق هرگز انسان ها را از , که بفهمد,  دختر صحرا که باعث شده بودکیبه خاطر مالقات با ,  از همهفراتر
  . کندی جدا نمشانیافسانه شخص

  
  .ستندی نگری شمار احرام مصر از آن باال به جوان می بی هاسده
و همچون چوپان ساده ,  کندیاز فاطمه خواستگار,  توانست به واحه باز گرددی منکیا,  خواستی ماگر

  .دیگوسفند ها بز
سرب را به طال  توانست یهر چند م,  دانستی را میهر چند زبان جهان. ستی زی در صحرا ماگریمی کچون

  . آشکار کندی نبود تا دانش و هنر خود را بر کسیازین,  کندلیتبد
  .آموخته بود, هر آن چه را که الزم بود,  داشتی خود گام بر می افسانه شخصری که در مسیهنگام

  . بودستهیز,  را داشتستنشی زیای هر آن چه روو
  

  . بوددهی به گنجش رساما
  .ی باشافتهیکه به هدف خود دست ,  رسدی مانی به پای کار تنها هنگامکی و

  . بودستهیجوان گر,  جا بر فراز آن تپهآن
  . کندی حرکت میی سوسک طالکی, ختهی رنی زمی روشیدر آن جا که اشک ها, دی و دستی نگرنی زمبه
 یزدی نماد اکی یی طالیکه در مصر سوسک ها, آموخته بود,  که در صحرا گذرانده بودی طول زماندر

  .ستنده
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  .و جوان آغاز به کندن کرد,  بودیگری هم نشانه دنیا

  . بلور فروش افتادادی به سپس
 ی هم می سنگ ها را بر روشی اگر تمام زندگیحت,  در باغچه خانه اش بسازدی توانست حرمی نمهرگز

  .انباشت
  .ابدی بیزی آن که چیب,  شب آن جا را کندتمام

 یو با باد م,  کندی کند و میم. دی کشیاما جوان عقب نم, ستندیاو نگرقرن ها با سکوت به ,  فراز احراماز
  .ختی ریکه بار ها دوباره شن ها را به درون آن حفره م, دیجنگ

  .سپس سردش شد,  خسته شدندشی هادست
  . جوان به قلبش باور داشتاما

  .زندی فرو رشیکه اشک ها,  را بکندییجا,  قلبش گفته بودو
 گام یصدا,  بکشدرونیب, که چند سنگ را که سر راهش ظاهر شده بودند, دی کوشی که می هنگامناگهان

  .دی را شنییها
  . شدندی مکی نفر به او نزدچند
  .ندی چهره شان را ببای توانست چشم ها یو جوان نم,  بودندستادهی ماه ایجلو

  ؟ی کنی جا چه منیا: دی از آن اشباح پرسیکی
  .دیاما ترس,  پاسخ ندادجوان

  .دی کشی مرونشی خاک بری از زدیکه با,  داشتی گنجوناکن
  .ی آن جا چه پنهان کرده امی بدانمی خواهیم. می هستلیما آوارگان جنگ قبا:  گفتیگری دشبح

  .میاجداری پول احتبه
  . پنهان نکرده امزی چچیه-

  .دی کشرونیاو را گرفت و از حفره ب,  از آن دو تازه واردیکی اما
  . کردنددایو قطعه طال را پ,  او کردی هابین ج شروع به گشتیگرید
  .طال دارد:  از دو راهزن گفتیکی
  

  .دی او مرگ را دیو در چشم ها,  کننده را روشن کردشی چهره مرد تفتماه
  . پنهان کرده باشدنی باز طال در زمدیبا:  گفتیگرید
  . را بکندنیتا زم,  جوان را وادار کردندو

  . در آن جا نبودزی چچیو ه, اد ادامه دنی به کندن زمجوان
  . شروع به زدن او کردندسپس

  
  .در آسمان ظاهر شد, دی خورشی پرتو هانیتا نخست,  قدر او را زدندآن
  . استکیمرگ نزد,  کردیو احساس م.  پاره پاره شده بودشیردا

   دارد؟یی پول چه معنانی نگه داشتن ا؛یریاگر قرار باشد بم:  گفته بوداگریمیک
  .ندازدی بریکه پول مرگ را به تاخ, دی آی مشی پ ندرتبه

  . گردمی گنج مکیدارم دنبال :  زدادی انجام فرسر
  
 ی گنجیایکه دو بار رو,  کردفی راهزنان تعریبرا,  ورم کرده اشی و لب های با همان دهان زخمو

  . احرام مصر پنهان استیکیکه در نزد, دهیراد
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  . ساکت ماندی مدت دراز,دی رسی به نظر مگرانی دسیی که ریکس

  . نداردیزی چگرید. می کنشی رهامی توانیم:  گفتیگری به دسپس
  
  . باشددهی طال را دزدنی ادیبا

  . افتادنی زمی دمر روجوان
  . جستندی او را می چشم چشم هادو

  .ستی نگریاما جوان به احرام م,  راهزنان بودسییر
  .می بروگرید:  گفتگرانی دسییر

 تواند احمق یکه آدم نم, ی آموزی و می مانیزنده م. یری مینم:  برگشت و گفت به طرف جوانسپس
  .باشد

  
  .دمی را دو بار دییای روشی دو سال پکیمن هم نزد, ی که تو هستیی جانی جا همنیا

با , که چوپان ها عادت دارند, می را بجوییسایو کل,  برومای اسپانی به دشت هادی که بادمی دخواب
  .ر آن بخوابندگوسفندانشان د

  
  . متبرکش داردی هازی در انبار چی مصرری که انجییسایکل
  .ابمی ی را میگنج نهان,  را بکنمی مصرری آن انجشهی آن جا اگر رو

  .دمی را دو بار دییایفقط به خاطر ان که رو.  کنمیصحرا را ط, کهستمی من انقدر احمق ناما
  . سپس رفتندو
  

  . به زحمت از جا برخاستجوان
  .ستی به احرام نگرگری دیبار و

  . لبخند زدزیو او ن,  زدندی به او لبخند ماحرام
  . سرشار از شعفی قلببا

  . بودافتهی را گنج
  

   گفتارپس
  

  . شدی مکیتار,  داشتگریهوا د, دی متروک رسیسای که به کلیهنگام,  بوداگوی جوان سانتنام
 سقف انیستارگان را از م,  توانستی هنوز مو.  هم چنان در انبار ظروف مقدس بودی مصرری انجدرخت

  .ندی ببرانی ومهین
  
 شب را در آرامش پشت سر ایو به جز آن رو,  جا آمدهنی بار با گوسفندانش به اکیکه ,  آوردادی به

  .گذاشته بود
  .بدون گله اش آن جا بود, اکنون

  . آورده بودلی بکی,  آنی جابه
  .ستی به آسمان نگری دراززمان
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  .دیو نوش, رونآوردی بنشی از خرجیباده ا تنگ سپس
  .دندیو باده نوش,  ستارگان نشستندیبه تماشا, اگریمی آورد که همراه با کی مادی شب را در صحرا به آن
  . بودمودهیکه پ, دیشی اندیاری بسی راه هابه
  . نشان دادن گنجش به اویبرا,  خداوندبی غروهی به شو
  

  ………و با , و با دزد, و با شاه,  کردی مالقات نمیبا کول,  کردی نم را باوری تکراری هاای آن رواگر
  .ستیفهرست دراز! خوب:  خود گفتبا

  . توانستم اشتباه کنمیو نم,  راه با نشانه ها مشخص شده بوداما
  
  . باال آمده بودگری ددیخورش,  شدداری بیو وقت. به خواب رفت,  آن که متوجه شودیب

  . کردی مصررینج اشهی شروع به کندن رسپس
  .ی دانستی را مزیتو همه چ! ریجادوگر پ:  کردفکر

  . تا من بتوانم برگردمی طال گذاشتی که قدری حدتا
  

  .دیخند,  پاره پاره برگشتمیکه با لباس ها, دی مرا دی وقتراهب
  ؟ی معافم کننی از ای توانستینم
  مگر نه؟.  هستندبای زاریبس, یدی دیاحرام را نم,  گفتمیاگر به تو م! نه:  گفتیکه باد م, دیشن

  . بوداگریمی کیآوا
  

  .و به کندن ادامه داد, دی خندجوان
  . خوردی سختزی به چلی ساعت بعد بمین
  . بودییای اسپانیمی قدی طالی پر از سکه هایدر برابر صندوق,  ساعت بعدکی

  . و سرخدی سفی و پر هانعی زریماسک ها,  هم بودندجواهرات
  . از جواهرات درخشاندهی پوشی سنگی هابت

  
  . برده بودادی آن را از شیاز مدت ها پ, نی که آن سرزمی بازمانده از فتحیقطعات

  .دیکه درباره آن به فرزندانش بگو,  فاتح آن جنگ فراموش کرده بودو
  . آوردرونی بنشی را از خرجومی و تمومی ارجوان

  
  . سنگ ها استفاده کرده بودنی بار از اکی تنها

  . بازارکیدر , ز صبح روکی
  . و راهش همواره پر از نشانه ها بودیزندگ

  . را در صندوق پر از طال گذاشتومی و تمومیار
  . از گنج او بودندی بخشزی ها نآن

  
  . کردی هرگز مالقاتش نمگریکه د,  آوردندی مادشی را به یری پادشاه پچون

  
  .سخاوتمند است, دی زی م راشی که افسانه شخصی کسی برای زندگیبه راست: دیشیاند

  . بدهدی دهم آن گنج را به کولکیو ,  برودفای تا تاردیکه با,  آوردادی به سپس
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  !رکندی چه قدر زهایکول:  کردفکر
  . کردندی سفر مادی به خاطر آن بود که زدیشا
  . آغاز کرددنی باد دوباره وزاما
  . آمدی مقای که از آفریباد,  شرق بودباد
  .زی هجوم مور ها را ندیتهد, آورد ی صحرا را نمیبو
  
  . شناختیکه او خوب م,  آوردی را میعطر,  آنی جابه
  . نشستشی لب هایو رو,  که آهسته و آهسته آمدی بوسه ای نواو

  . لبخند زدجوان
  

  . کردی کار را منیکه دختر ا,  بار بودنینخست
  ! فاطمهمی آیدارم م: گفت

  
  

    )انیپا(  
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