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Fragment-vertaling naar Farsi (Perzisch) uit het boek: Tien Vrolijke Verhalen   

Schrijver: Gerard Reve 
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* Extra fragmenten indien nodig:  

Het korte verhaal “Brieven” uit Tien Vrolijke Verhalen van Gerard Reve (compleet) 

“Hersenschimmen” van J. Bernlef  (Ongeveer een derde vertaald) 

“Een ellendige nietsnut” van Remco Campert uit de gelijknamige bundel (compleet) 
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 : رامین فراهانیمترجم ، 2خرارد ِرفِه :ینوشته 1«ده داستان شاد»ست از کتاب ایهی قطعهمتن زیر ترجم

 

   3ماهیاستخوان شاه

این بار  -ردم ک برخورد 4داهم به آ ،زمانی یک ساعته یهواحد و در باز در یک روزن شد که من بر آ پیشامدچندی قبل 

اعث زحمِت ب ،حرف اول اسم مدام ازی نامم چون استفادهمی 5که او را پِین به پ.ورتر چند خیابان آنهم و  -بدون سگ 

که طی ی اهدوگانتالقی  .دانمیم من آن را یک نشانهو بود محض تصادف  یکبیش از  یمزمانهاین  شود.می خواننده

از آنها را هر یک داشت سرگذشتم با ه فکر فرو برد و واب ن راممدتی دراز  نشناخته بود،دو نفر مرا ز یک اهیچ آن

من ، اندبازی کردهدر آن دادهایی که آنها نقشی رخکه برای دیگران آموزنده باشد. در اثر لب ،ثبت کنم صورت مکتوبهب

 و دیرزمانی پس از آن سخت بدان چسبیده بودم، برای همیشه از کف دادم.  امنوجوانیدر دوران را که باوری 

کودکان وارد  نیرویی تحمیلی به بود. تعصب اغلب 6و اُرتُدوکسباورمند گیرم بسیار میریشه از آن من که ای خانواده

اعتقاد  کردم.میبرای پیروزی انقالب جهانی احساس مسئولیت ام گیهفت سالاز حدود به یاد دارم که  حداقلمن  کند.می

پدرم که  سالخی کرد.صدها هزار نفر را  را زندانی و ها انسانتوان میلیونمی راسخ داشتم که برای رستگاری بشری

فردی و تمسخر هرگونه احساس  موجودیتِ  خوارشماریِ با  دانست چطورمیناراحتی قلبی نداشت، هنوز  هاوقتآن

بود از نوعی ندی که چ مادرم کهحال آن ،ورزدکید دارد و بر آن تأزنده نگه پیوسته اور راشخصی، این ب انسانیِ 

دش را شدی تحقیرقادر بود یک حالت چهره  ییک کلمه یا حتادای برد، تنها با میرنج وقفه بیو  «ناگهانی سردرد»

طبقاتی را ی مبارزه چیزی از آن را خوانده بود( و هرگزدارم )شک  7ی لنینهاکه آموزهابراز کند  مردمانینسبت به 

رقصیدند، میرفتند، میکه به کافه بود این واقعیت ی و نتیجه مثل روز روشن شانمردمانی که سقوط -کردند مینفی 

ساعت تا  یگاه یحتکردند و میید تازه تناول خام و نان سفی کردهکردند، گوشت چرخ میآرایشی استفاده حصوالت م

تزلزل در این باور در ژرفای وجودم ی هانشانهباید  هدوردر آن  ،با این همهند. دمانمیدر رختخواب صبح هشت و نیم 

ا بمن در حیاط پشتی : امکشاکش بودهدر  8تاریخی نسبت به درستِی ماتریالیسمبا تردیدهایم  البد و پدیدار شده باشد

پرستیدم که حشرات را به میخواندم و خدایی ناشناخته را می که در آن اوراد ساختمخاک باغچه معبدهایی و  هاشاخه

در  9دین مسیح بشارتِ گردهمایی به نامفهوم  یاز شرم یانه و آکندهکامالً مخف هم هاشبشنبهکردم. میدرگاهش قربانی 

نواخت و حدود بیست میپدالی  رگ، اُ بسیار کوچکعینکی و سفید  ی کوتاهِ رفتم که طی آن مردی با مومی فضای باز

                                                           
1 nTien Vrolijke Verhale  
2 Gerard Reve  
3 Haringgraten  
4 Ada  
5 Peen  
6 rthodoxO ای اعتقادی هکیش، پایبند به سنتراست 
7 Lenin رهبر انقالب کمونیستی روسیه 
 کارل مارکس(    نظریات  در ایمقولهروند تاریخ ) مادی در هایاصالِت زیرساخت 8
9 evangelisatie  
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ی هازنگارگرفته و چاله ضایعات وسط هاگردهمایی )اینخواندند. میآهسته سرود  ،نیز بودندکه بیشترشان پیر  نفر

  (.1ِرختدبین دیِمن و دایِفن روی سد کمربندی، شدمیبرگزار ای ماسه

 عهرگز چنان جمهمین گویای بسیاری چیزهاست. . بود جهانی 2پرولتاریای نبردِ در  والدین من یک پایگاه مبارزهمنزل 

 ویان پاو کج هاقوزیدرصد  هاحزبیبین هم. ام، ندیدهآمدندمیما ی که به خانه ییی ناراضی مانند آنهاهااز آدمای فشرده

یاورم که مریض یا در گان و شاکیان بیش از حد باال بود. قادر نیستم کسی را به خاطر بزدهجن و مبتالیان به آسم و سل

بود و ضع ولداشت، زنش خُ  عقل درستی خانواده اگر مرد. نبوداش یا درگیر با بیماری در خانواده معرض بیماری

، یا از درعذاب بودنای ی کنندهخفه  شان از نوعی بیماری، دخترکبودندقبراق . اگر هر دو از خواندن و نوشتن ناتوان

یاد  ، این را خوب بهداشتندای وخیم و ریشهواقع ماهیتی  در هابیشتر این ناراحتی .فرساجان خونیِ یا کم کمرانحنای 

ی پسربچه»شد. میاضافه  هاناخوشی به این دستهوارد یک تازه ما بود،ی دارم. هر بار که گردهمایی حزبی در خانه

پیشگفتاری در باب هنر درمانگری  ،این جمله بندِ مادرم عادت داشت پشت« فالنی و فالنی حالش خیلی خراب است...

انداخت، اما بیشتر می شانو اطرافیان مبتالیان گردنِ  را هاتقصیر این ناهنجاری ،با بصیرتی آنیگاهی او . کندایراد 

چنین بر  شنیدممیوا و درمان دی از گفتگوهای بسیاری که دربارههمه چیز بود. ی مقصِر پرولتر تقدیر مرموزِ  ،اوقات

کارگر جماعت توسط پزشکان مطلوب داشت: ی یا معالجهشد توقعِ بهبودی میداری نورهای سرمایهکه در کشآمد می

 ،«کردندمیکثافت پادری به بیمار تزریق » به کراتمثالً در جریان آن  شد کهمیاستفاده ی تجرب یهاآزمایشفقط برای 

سر و سامان داده شده بسیار متفاوت این چیزها . در اتحاد جماهیر شوروی اظهارات یک چاپچِی کتاب در دیِمن طبقِ 

حاال  .را در سر نداشته باشدآنجا تشرف به یای نبود که رؤبیماری یچ ه . برای همینبود بود. هر دردی آنجا قابل درمان

مالی ببُرد، بو کند و پس از تفضو رنجور را از جایش ست استالین عکافیفقط کردند می خیال آنهاکه رسد میبه نظرم 

آورم که معدودی از این میبا نشاط وافر به یاد  آن همه ناراحتی پایان دهد.تا به  جایش بگذاردسردوباره و تبرک، 

یک مستخدِم را دور بیندازند: شان ی زیر بقلِ هابا این نیت که آنجا چوب ،واقعاً به روسیه عزیمت کردند اقباالنخوش

 ،ندارد از کشور خارج شود اجازهفهمید  بعدو چوب خشک شد به  در کریمه تبدیلطی دو سه سال از رماتیسم که مفلوج 

در پایتخت روسیه ساکن شد، که آن به مجردِ از برونشیت در عذاب بود و یداً تبار که شدیا یک دختر یهودی لهستانی

 جان باخت.جا از عفونت کلیه همانسریع 

آیا این  دیگر.سوی روحی در و نیز  یک سو، با معلولیت و کراهت جسمیاز کمونیسم  هست میانآشکاری ی رابطه

کسی را کمونیست  ،بعید است زشت و بیمار بودندانم. می، به قطع نستساز دیگرییک سببکداممحض است یا  علیتِ 

به این باور تمایل ترجیحاً من هوادار داشته باشد. راتب بیش از اینها جنبش کمونیستی به مباید صورت کند، چون در آن

شود میسازد، یا هر دو، چون احتماالً باعث پُف کردن نسوج پوست میمعیوب که کمونیست بودن آدم را زشت یا  دارم

کند. سند و مدرکی برای این فرضیه میها را سریع خراب اندازد و دندانمیی صورت را از ریخت هاو استخوان

به فراخور ند، بود ین نهضترهواِر اتر طوالنیی فعال هر چه هاکمونیستکه ام دیدهوضوح توانم ارائه کنم ولی به مین

  .ندتر نشدزیباتر یا سالم

                                                           
1Duivendrecht  –Diemen  آمستردامجنوب شرقی ی ی مجاور در حاشیهدو محله 
2Proletariat  فروشدنیروی کار خود را می ،مالک اسباب تولید نیست و برای تأمین زندگیکه  کارگر و مزدبگیر یطبقه.  
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تقریباً با  معتقداناز محیط بیرون که من بود هم این آن رسید، علت اصلی مین وانی به عقلممالحظات یادشده در دوران ج

 داشتند یا جوشی بر چهره همیشه که گرددورهمبلغِ ان زنو  فروشانگویان و فضلخیِل گزافهاین  نداشتم. کس مراودههیچ

و در انتظار بودند رسالت و در نتیجه قداست صاحب گی همرفت، مییا کودکی که باید به آسایشگاه کور هنیم چشمی

رنگباخته و سرخِ جلد منگنه شده در بروشورهای و کارگر فقط  کردتناول میباید کاه  درنده که در آن شیر ملکوت الهی

ضربه را به  ده، دوازده، پانزده سال تمام، تا اینکه یک اتفاق نخستین ام؛با اینها منتظر این ملکوت بوده .انگیزرقت

 . آورداعتقادات من وارد 

اش آدا در دیدار معمول روزانه ،رخ داد. یک هفته پیش از این تاریخ 1945مارس سال به یادماندنِی  12در ماجرااین 

، با بوداندام درشت وسیاه آورده بود. آدا زنی جوان، مو خود مرموز همراه شیِ یک خرید حصیری ی داخل یک کیسه

زنی شیرو او  کرد،میزدن را برایش سخت که حرفپولیپ شبیه به و ورم لوزه یا حداقل چیزی  زرگهای پیِش بدندان

ی بود. آدا هر روز متن اخبار دریافت شده از لندن را که با یک گیرندهمقاومت ی در جبهه هاکمونیستی از جرگه

ی خطاطی تسی بولتن کمونیهادر ده نسخه روی برگب هندی رک  با مُ متن را آورد و من مید، شمیکریستالی دریافت 

 چسباندیم. میبر در و دیوار محله را  همهرفتیم میمادرم با  حکومت نظامیآغاز در گرگ و میِش قبل از  بعد کردم ومی

حرکات و اشارات مرموزی بکند. در نهایت رفت کرد میوی چیز دیگری هم بود که مجبورش آدا حاف آن روز کی

 چند فشنگداناست.  1ششلولش یک شی سنگین درآورد که معلوم شد جدی به پدرم انداخت و از ته کیفنشست، نگاهی 

  .در سواره نظام خدمت کرده بود چرا کهبررسی کند، خواست پدرم صحت مهمات و سالح گرم را میاو و هم بود 

ود و قبول دیده بخودش هم . این را از جای گلوله بودبیشتر دو میلیمتر شان ضخامتچون آمد میبه کار ن هافشنگ

. ساختیید کرد و او با حالتی جدی سر تکان داد و همه چیز را دوباره در کیفش پنهان آدا را تأتشخیص داشت. پدرم  

      من روشن نشد.     برهیچ ، توانست باشدمیبه قصد چه کاری اسلحه آن  در خیابان بااو  اینکه رفت و آمد

از  رد. من باید بامداد فردا پسمهم آو یبرگشت و پیاماش بعد از ظهر صبحگاهیس از دیدار معمول او پ ،یک ماه بعد

از آنجا با او و شوهرش برای اقدامی مهم رفتم که میاو ی به خانه درنگبیپایان حکومت نظامی، یعنی ساعت پنج، 

 به مابعد نیز شخص چهارمی  البته او گفت که. محرمانه بود و افشای آن ناممکن ،چگونگی این کار .شویمراهی 

  در اختیار خواهیم داشت.نیز  یک ششلول و اینکه ما یک سگ و پیونددمی

 به انضمامِ  کوچکی یک خانهشان  محل سکونتِ . خودم را به نشانی او رساندم ، در زمان مقرردقایقی پس از پنج بامداد

مد ی تصویر رنگباختهمعدودی به جز  ؛خالیدکان  و معرضبود راکد  یکاسبی چند ماه . 2آمستل دَیک برِ  ،بود مغازه

مه را چوبی اضافه شده بود که در این بین هملزومات نوع ، چند گذشته ی تابستانِ هاطِی ماه دکان در فضای لباس.

طریق  ازمرا  و شوهر آدا در را به رویم گشوددر زدم،  همین که رسید.میخالی به نظر سوزانده بودند، به نحوی که 

توانستم میولی  تر،تاریک . بیرون تاریک بود و اندرونیکردراهنمایی در پشت آن به اتاقی کوچک در مغازه راهرویی 

چند شی را تشخیص دهم. آدا از آشپزخانه آمد و بعد از کلی دقت و مراقبت که مبادا درست ی اتاق و لبهی قاب پنجره

نان بر زتکیه درست شده. چغندر دامیلبوی که با ست ایمعلوم شد کلوچه که نگیرم، یک چیز کوچک خوردنی دستم داد

                                                           
1Revolver   :تاییکمری با تیردان گردان، معموالً ششسالح رُولور 
2Amsteldijk  ی آمستل در جنوب آمستردامخیابانی در امتداد رودخانه 
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که البته اوصافش  شده به شدت الغرسیاِه بزرگ و  1یسگِ خانه، یک بوویه .ی یک تختخواب، سریع خوردمشگوشه

داد، پیش پای من تلپی روی میسر گرانهی شکوههاناله از گرسنگی د اتاق شد و در حالی که، واردر تاریکی پیدا نبود

 دماغم راو  2گذاشتم دهان دررا  خوراکی آخری تکه ا ترغیب کنم چیزی به او بدهم، اماانستم خودم رنتو زمین نشست.

 . پاک کردم کردمیچکه داشت  که

از او  قدری آدا و شوهرش کهدر این بین،  .کندمان شنودِ قادر بود کسی  گویی کردیم،میما با صدای خفه صحبت 

 پوشیدند. یکی دیگر روی قبلی هم ولی باز پالتو تن کرده بودندهر دو ، بود خمیده حالتاندکی  و استنیمه تر،کوچک

افتاد، برگردند، پیش نمی وجلو بروند  مسافتیراغبند  هاسگآن طور که بود و  مانکنارِ . سگ ی شدیمراه سپس

  داشت.میما قدم برپای هم ی شبیه به آدمیزادهابا گام عوضدر

رسیدیم. در راه به کسی بر نخورده بودیم و اینجا هم  بزرگحدود ربعِ ساعت جلو رفتیم تا اینکه به تقاطع دو خیابان 

و حتی جدول خیابان را تشخیص داد.  ها، پنجرههاشد خانهمیاز تراکم ابرها کاسته شده بود و حاال شد. میکس دیده نهیچ

 یک مغازه ایستادیم و منتظر ماندیم. هشتیِ  م زیررفتی

چرخه دوشاید حدس زد که شد میعتش از سرشود. مینزدیک به ما  بعد دیدم چیزی از سمت مرکز شهریکی دو دقیقه 

  .رددا د ابعاد مستطیلیآممیر و درازتر بود و به نظر باشد، اما خیلی بزرگت

شت شونده با سرعت زیاد از چهارراه گذموجود یا شِی نزدیک .بیرون زدیمو ما از هشتی « آیدمیدارد »شوهر آدا گفت 

دو لته به درازای دو  یچارچوبکشیده بر یک بوم  ،دوچرخه سوارِ که  بارانی تیرهبا کت  و به ما نزدیک شد. مردی بود

او هیچ نگفت، نگاهی به اطراف انداخت، چهارچوب  .دکرمیپیاده شدنش را دشوار بزرگی آن  و آوردمی خودرا با متر 

  بسته شده بود.به آن سنگی تکه آورد که  ا کِف خیابان گذاشت و طنابی بلندر

که از وسط با لوال به هم متصل بودند. در داشت شده تا ی لته دو. نگاه کردمارچوب چبه روشِن بامداد با دقت در تاریک

از و  هم باز کرد از رداشت،ارچوب را به، چانداختاطراف نگاهی به . مرد باز قالبی آهنی بود نیمه، از هرای گوشه

دو لته در امتداد در اثر آن، که  چوبی را پیچاند یهاو دو ُمهر .زمین خواباند اند و تخت بربه پایین گردرو پارچه سمِت 

 ،اوی اشاره ه. بشدممیآن  متوجهِ تازه من کرد که  پیچیک تنگِ هم کشیده شدند. بعد سر طناب را داخل سوراخ  یکدیگر

 را پرتاب کرد باالطناب دیگر  سرِ  متصل به مرد سنگِ وسط خیابان بردیم. ا و من چارچوب را بلند کردیم وشوهر آد

پیچ و تابی چارچوب  د،جمع کرطناب را  تند و فِرزافتاد کف خیابان، مرد ور  سنگ از آنکابل برق تراموا.  روی

دو سه مرد  از آن آویزان شد. شبا هر دو قالب ،چند بار کشیدنرسید بعد از که به کابل تراموا  رفت.باال  وخورد 

. ناگهان صدای پایین کشیدرا هم روی آن انداخت و تمام وزن خود  ،طناب وارد آورد هبپُر زور شالغی و  یضربه

 . پیچ و تابیزان بودآویابل تراموا کحاال بدون طناب از  چارچوبنحوی که به  ،پاره شداز بیخ آمد و طناب  پُکیدن

نقشی بر که  به تابلو مان،پیش از پراکنده شدنِ  وزید. در لحظاتِ میچون باد ن ؛ماند مختصر خورد و بعد بی حرکت

 موربِ  با شش حرف بزرگِای ی آن را نوشتهبلندا کِ سه چاربیش از سفید بود و سطحش  .انداختمنگاهی ، کرباس داشت

وداع دستی تکان داد و به سرعت در همان جهتی ی ه نشانهشد، ب اشدوچرخه مرد سوارِ آن  .گرسنگیسیاه گرفته بود: 

                                                           
1Bouvier  نوعی سگ گله از فالندر بلژیک 
  خوراکی را در دهان خود گذاشت یا در دهان سگ.ی همعلوم نشد باقیماندبر مترجم ، صفت ملکی در نبودِ  2
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در  راه خانه رابه تنهایی یک جدا شدیم و هر هم از زود سگ، شوهرش و من  باآدا . گشتکه از آن آمده بود، ناپدید 

 .پیش گرفتیم

ای تواند هر وسیلهمیهدف و وسیله پرداختم. آیا هدف  بغرنجِ  ی، به بازاندیشِی مسئلهگشتممیزنان برمدتی که قدمدر تمام 

 چهچنانتکلیف چیست . پس من یریِ گنتیجهچنین بود  ؛را، اما وسایل بسیار زیادی راای کند؟ شاید نه هر وسیلهرا توجیه 

کار ما در ربط دهم.  تابلو آویختنِ  هکوشیدم هدفی را ب پس ،ساختاین فکر مرا ناامید  ؟ن کردهیچ هدفی را نشود معی  

سبب تا چه حد لطمه خورده بود؟ آیا  اقدامدر اثر این  که حتماً در این حد بود، اما دشمن بود، دشمن اشغالگربا  یتضد

تابلو برای  آن .مردود بدانمرا ای مالحظهن ناچار بودم چنی تعدیل شود؟در آنها  به تخریب و کشتارمفرط شد میل می

رسید میبه آگاهی مردم وید که بدین طریق واقعیتی بگکسی  ممکن نبود توانست داشته باشد؟میهلند چه اهمیتی  انمردم

دست  این برسم که جانِ  جزای نتوانستم به نتیجهکاویدم و اندیشیدم،  . هر جورپنهان نگاه داشته شده بود توسط دشمنکه 

چه برایم سئوال شد که . مرا فراگرفتتلخ  به بازی گرفته شده بود، و اندوهی، امعنبرای عملی یکسره بیکم چهار انسان 

یک فرد دانست: به  شد آن را کارمیاجرایش را داده بود. نفرمان این کار را طراحی کرده بود و کی ی کسی نقشه

ریزی طرح اتجلسیکی از همه چیز در  ساخته بود وسوار صبحگاهی دوچرخه غیر از یشخصرا م بوآن  احتمال زیاد

ات  هم هاشده بود. بعد شاید  باشد. توانستمیفرمان را صادر کرده بود، چه کسی پرسیدم مردی که  از خودبه کر 

دستگیر و اعدام کنند. در او را که اند کوتاهی که برایشان باقی مانده بود، بخِت این را داشته فرصتدر  هاآلمانی

زار قهرمانان به م درو ورده آاز زیر خاک بیرون  ی ساحلیهاجایی در تپهرا  باید جسدش از جنگ پس صورتاین

نخواهد  رگزکس هم ههیچ . دیگرنثارش کرده باشدگلی ستهوزیر دنخستشاید که در گوری آن هم  ،خاک سپرده باشند

پس انسان را به کام مرگ بفرستد، چهار  ،معنابی شش حرف ترخیصی مرکب از برگبا بود کرده او سعی که  دانست

او هنوز چه بسا با آن کنار آمد. اما  ستبایمیو  مشیت بر این بوده ،است اگر چنینخواهد ماند.  او همیشه یک قهرمان

 زنده باشد. 

مداوم تردید و موجِب خود کرد درگیر ذهنم را  ولی ثیر ژرفی بر من گذاشت،چنین تأ پیشامد گذراچرا این واقعاً دانم مین

زمان  .منصرف شومآن  و هواداریِ جنبش کمونیستی به  پایبندیاز نبود که  یحد درهنوز که البته  شدای ایندهزف و

  .جریان داشتاز انتخابات مجلس اتفاقی که درست پیش ی نتیجهدر آن هم  ،شدچنین زیادی گذشت تا سرانجام 

تحریریه بر آن بود که زندگینامه و  در آمستردام بودم. 1پارولِهت ی روزنامه گزارشگر شهری و قضاییِ موقع آن من

متن و  ایج،در روز اعالم نتکه ه این منظور ب ؛آوری کندگردتخاب شدن داشتند را که بخِت اننامزدهایی ی عکس همه

روزنامه سرازیر احزاب سیاسی به ی نیاز بنا به درخواست از همهی مورد هاداده آماده باشند.برای حروفچینی  هاکلیشه

هنوز هم تو » فزود:سردبیر اخبار کشوری از من پرسید و ا «دانی جریان چیست؟می»به جز از حزب کمونیست.  شد

تلفن را  توانی با این جماعت کنار بیایی. ما تا به حال چهار بار ازشان درخواست کردیم و هر بار کس دیگریمیخوب 

چیز کس خبری از هیچزنیم هیچمیزنگ  دوبارهاما دو سه روز بعد که  ،دهد همه را بفرستدمیدارد و قول میبر 

شناسی. میدانی چیست؟ تو این جماعت را می»یان چیست. رئیسم گفت دانم جرمیمن شرمگین پاسخ دادم که ن« ندارد.

                                                           
1 Het Parool ی نیروهای مقاومت بود.رسانه ،جنگ جهانی دومآمستردام که در دوران اشغال در گرای شهر چپ یروزنامه 
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کن. یک عکس تهیه و از هر کدام پنجاه کلمه متن آنها بپرس. برو منزل  شانرا از هاپس برو آنجا و اسامی و آدرس

  «.عکاس بفرستیم بعد که ی خانه هستندبدهند، بپرس کِ  واضح. اگر راغب نبودند

عرض خیابان را طی  قادر به تشریحش نبودم. هوا به غایت گرم بود. راهی شدم. احساس ناخوشاینِد مبهمی داشتم که

پس از آنکه دلیل دیدارم را به  بود. واقع خیابان ردیگ در ضلعهنوز که  کمونیستیی زنامهسمِت دفتر رورفتم به کردم و 

شد میی به آن باز درهای بسیاریافتم که و من خود را در راهرویی یک دربان طبقات توضیح دادم، گذاشت وارد شوم 

که شاید سر و منتظر ماندم با این امید حرکت ایستادم و لَختی بی بر آنها نبود.هم ای بسته بودند و هیچ نوشته اما همه

 رهمکاران خبرنگا گهگاهاز درها بیرون نیامد. البته  کسهیچو بخواهد کمکم کند. کسی از یکی از درها پیدا شود ی کله

هدفم از . باالخره جلوی یکی از آنها را گرفتم و شدندمیو رد  دادندمیدوستانه سالمی  آمدند ومیاز سوی دیگر راهرو 

پس  .یبش زدجهتی که از آن آمده بود غ و در «روم ببینم.میست. عالی»آمدن به آنجا را با او در میان گذاشتم. او گفت 

 به من،سرم هدایت کند، خورد  دری پشتِ سمِت خواست مرا به میکوشانه در حالی که سخت از چند دقیقه برگشت و

دری را  ،کمی دورتر در قسمت نیمه تاریک راهرودنبالش بروم و کرد اشاره ، برگشت عقببه  عوض شد، نظرش

داخل شوم  شهمراهود که این ب دانستم آیا منظورشمینمن اما داشت، هوارد شد و در را باز نگالباب باز کرد. بدون دق

 یک اتاق کوچِک چهارگوِش بدون کفپوش بود در پشت ساختمان.  یا نه، پس دم در ایستادم. 


