
 

 
1 @kermanbabak 

 پسر ولخرج

شروع تازه  کیفقط  دیشا نیا میکن یدوباره فکر م یبرسند. اما وقت انیبه پا یستیخوب با یزهایزنم همه چ یحدس م

 میتوانست یمن باور ندارم که ما م .دیآمد نجایخواهم از شما بزرگواران تشکر کنم که امروز به ا یم .انیپا کیباشد و نه 

جا  نیباشند. ا کیبه مقصود ما نزد نجایاز شما افراد حاضر در ا شتریکه ب میکن نیدستچ یگروه از مردم را طور کی

آخر هفته  التیتعط نیتر زیو شگفت انگ نیباتریاز ز یکی نیگروه فوق العاده از انسان ها در برابر من نشسته اند. ا کی

عشق. حال  ایدن کی. دپراکنده بو ییرایپذ یجلسات و اتاق ها یها، اتاق ها نیزم نیا یعالمه عشق بر رو کیمن بود. 

که  نیچن نیا یوجه تجربه ا چیشود بنده تا به حال به ه یبوده، تا آنجا که به من مربوط م یعال نجایا یروحان یو هوا

آورم  ادیرا ب یزیتوانم چ ی. من نمدیآمد ممنونم که ارینداشتم و از شما بس یگرید یمحقق شد در جا میبرا نجایدر ا

که در کنار شما بوده ام نگفته  یلحظه در طول ساعات نیو تا ا میآمدم خواسته باشم به شما بگو نجایبه ا یوقت دیکه شا

چرا که امکان  میآن نرس انیو هرگز به پا میمقوله صحبت کن نیراجع به ا سمسیاز االن تا کر میتوان یباشم. البته ما م

 .دیحق مطلب را تمام و کمال ادا کن دیبتوان ندارد

هستند که در طول زمان  یگمنام خاطرات یها یالکل یدر برنامه  انیگذران سال ی فوق العاده درباره ییزهایاز چ یکی

رقم  مانیبرا یگریبا د کیهر  میرو یم شیطور که به پ نیکه هم یفوق العاده ا اتیخاطره ها و تجرب .رندیگ یشکل م

 از  یکیآنجا  میرفت یبه تورنتو م ۱۹۶۵در سال  ین المللیب شیهما یرا که برا یآورم زمان یم ادیبه  .خورد یم

فرانک را مالقات  شیپ یچند سال من قبالا  (Edmontonبود به اسم فرانک.ام از شهر ادمونتون. ) یمیقد یبچه ها

 هم شد نطوریباشد و هم شیفرانک هم در آن هما دیبودم که شا دواریبا او داشتم. ام بایز یتجربه  کیکرده بودم و 

. من به او گفتم میو باهم گپ زد میو آنجا نشست میبخور یا که با هم قهوه میبالفاصله رفت میکه ما به هم برخورد یوقت

تصور کن پنج سال »کردم که:  یفکر م نیتمام مدت به ا نجایو گفتم که ا نمیخواست او را آنجا بب یکه چقدر دلم م

 نیخواهم که از ا ینکرده ام. م قهیمضا چیگذاشته ام و ه هیاز خودم ما یکاف یمن به اندازه »به خود گفته بودم:  شیپ

ن بعد افراد بگذار مِ .م(ندر برنامه بازنشست ک)م. نروم که خود را بازنشست ک یو م رمیبه خود آسان بگ یبه بعد کم

آمده ام و  شیماه خوشحالم که به یلیاما اکنون خ«. ه باشند. من کار خودم را کرده امموهبت را داشت نیا یگرید

من  یرشد شخص یدوره از دوره ها نیپنج سال آخر بزرگتر نیکنم ا یام چرا که احساس م دهینکش تیدست از فعال

 ریکردم و در تمام طول مس یرانندگ نجایمن از ادمونتون تا ا»حلقه زد و گفت:  ریاشک در چشمان فرانک پ. «بوده است
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چند سال آخر  نیکنم ا یمانده ام چرا که احساس م یگمنام فعال باق یاه یلکردم که در انجمن الک یاز خدا تشکر م

مثل  ییزهایچ یِروحان یارزش ها نیاز بزرگ تر یکیمن مطمئن هستم که  ،یدوران رشد من بوده است. آر نیبهتر

 یاز رو یگریدبا  یکیو امیدمان را  رویشوند. و تجربه، ن یبا ما همراه م انیاست که در طول سال یتبرنامه خاطرا نیا

به سواد  ازیمطلب ن نیگفتیم، فهم ا شیپ یو همانطور که مدت باستیموهبت ز کی نی. امیگذار یعشق به مشارکت م

 یبخاطر دانسته ها نیشوند. همچن ی. افراد بخاطر عمق تفکراتشان پاک نمستین یبیعج یمسئله  نیندارد، ا یادیز

 یزهایچ نیاست و هم یبلکه مسئله ساده و کوچک ستین یسخت یمسئله  نیشوند. ا ینم اریشان هوش شمندانهیاند

در کلرمونت نزد من آمد و به اعتقاد  شیپ و چند سالِ ستیبود که ب ییآقا کیماند.  یکوچک است که در خاطرمان م

وز وز  یو موها ا چهار فوت دراز بودیشش پا پنج  ی بودم. او به اندازه دهیبود که تا آن زمان د یمرد نیمن او زشت تر

بود، بدون دانه  بیدراز و بد ترک یداشت و دماغش منقار یگنده ا یبود. گوش ها ستادهیا خیداشت و در برابر من س

دو تا کارخانه  ی من آمد و به اندازه شیاو پ یتلفن یگفتگو نداشت. بعد از یدندان در دهان! کال در کله اش دندان یا

قصد ندارم  گریو د دمیشن یمن آنچه را که تو گفت»او گفت:  !کارخانه بلکه دو تا کیداد. نه  یگند م یبو یآبجوساز

را بر  یکند و من گوش یبابا هر کجا که باشد به من تلفن م نیا سمسی، و از آن به بعد در هر کر«لب به مشروب بزنم

هرگز دوباره مست و  گرید ینخور جرعه را نیمشروب را هرگز باال نبر، اگر اول السیگ نیاول»: دیگو یدارم و او م یم

من آنچه را »: دیگو یزند و م یگذرد و او هر سال به من زنگ م یو چند سال از آن هنگام م ستیب. «یشویالیعقل نم

برنامه را بزرگ کرده  نیکوچک است که ا یزهایچ نیکه الکل بزنم. ا ستمیمجبور ن گریو من بعد د دمیشن یکه تو گفت

 است.

 یلی. خگذارمبرا با شما به مشارکت  گریکوچک د زیخواهم چند چ یم میکار امروزمان برس نیبه آخر کهنیقبل از ا حال

نبوده است.  یواقع میامروز برا ی داستان به اندازه نیوقت ا چیاما ه دیا دهیاز من شن قبالا میگو یرا که م نیاز شما ا

کردم و بعد از جلسه تعداد  یم یخنرانپارک س لندیادر ه کشنبهیشب  کیمن در  شیو چند سال پ ستیب

: میگفت یبود به هم م گریکدی یشانه ها یرو مانیکه دستها یپنج تا از ماها در وسط اتاق در حال ایچهار 

 دائم الخمر احمق   کیکه  یخوش اقبال باش یتوان یتواند خوشبخت باشد؟ چقدر تو م یک انسان میچقدر 

نفر از بچه ها بود  کیو . «میداشته باشد. چقدر ما خوش شانس هست نیچن نیا یا یم شوط بتواند زندگلَشَ

 یکتاب چیوقت ه چیکم سوادم. ه من چاک»زود رو به من کرد و گفت:  یلیگفت و خ ینم زیچ چیکه ه
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شود. من راجع  ینم رمیاز آنها دستگ یزیراجع به کتاب خواندن ندارم، چون که چ یحس چینخوانده ام. ه

. ردیتواند از من بگ ینم چکسیبرنامه را ه نیدانم اما ا ینم چیراجع به انجیل ه م،یدانینم چیبه خدا ه

دهم، از درون  یکه در توانم هست انجام م ینحو نیبه بهتر روز کی یرا فقط برا زهایچ نیکه من ا یهنگام

ه سخن لب ب میکه من توانست یهنگام. «دهد یام رخ م یدر زندگ یکنم و اتفاقات خوب یم یاحساس پاک

که در همه  یزیچ نیتر یاالن به اساس نیرا نخوان! تو هم یکتاب چیه چوقتیپسرم هرگز ه»گفتم:  میبگشا

 .یاشاره کرد -منظور نوشته شده اند نیبه هم -در آمده اند ریتحر یبه رشته  کنونکه تا ییکتاب ها ی

و  میاز درون احساس پاک بودن کن میبتوان دیکه شا نی. ایهمان است که گفت قاًیدق میخواه یآنچه که ما م

.اچ هم یداِ کردم و  یداشتم صحبت م یمن در گروه شیچهار سال پ ایحدود سه » ما رخ دهد. یبرا یاتفاقات خوب

من »گفت:  مونیم نیکه ا یکردم و به لحظه ا یکه در آن شب در آن جلسه بود فکر م یآنجا بود. االن داشتم به اد

که چه  دیآ یم ادتی یاد»گفتم:  اورمیب ریرا گ یتوانستم اد نکهیمام شد به محض اکه جلسه ت یوقت«. کم سوادم

 یو شروع به راه رفتن کرد ول .«نه»گفت:  یو اد«. سوادم؟ یو ب امنخوانده  یکتاب چیوقت ه چیبود که گفت من ه یکس

 شتریب ایسال  ۲۵بود و اکنون گفته  یرا اد نیخودش بود. ا یآر«. من بودم که گفتم!»ناگهان برگشت و به من گفت: 

 ! باستیواقعا ز نیبرنامه. ا نیدر ا اریپاک بود. شاد و هوش

 یدانیچاک، م»بچه آمد و به من گفت:  کیزدم که  یفک م ییماجرا من در جا نیقبل از ا یزمان اندک مدت

خسته  یلیهم. خخواستم به او جواب د یمن نم. «م؟یکن دایما سخت است که خدا را پ یبرا نقدریکه چرا ا

و به  ستمیک ساعت بایقرار است  حتماً»خواستم زودتر گورم را گم کنم. با خود فکر کردم:  یبودم م

اما نتوانستم «. گوش بدهم میکن دایدشوار است که خدا را پ نقدریما ا یچرا برا نکهیاو راجع به ا حاتیتوض

 دایدشوار است که خدا را پ نقدریما ا یبرانه، چرا »: میمجبور شدم بگو نیاز چنگ او خالص شوم بنابرا

چون که خدا گم  ،یآر. «میکن شیدایپ میما بخواه کهگم نشده  خدا اصالً نکهیبخاطر ا»او گفت:  «م؟یکن

 چون که خدا گم نشده!  ست؟ین یحرف فوق العاده ا نینشده! ا

 شهیکه خدا هم میابی یو در م میرگرداست که به خانه ب نیا میبکن دیکه با یتنها کار ،ینیب یم»ادامه داد:  او

 تینده بود. اسمگُ تیسماِهم بود که اسمش  یگرید ریپسر پ کیو  .«میکه گم شده بود میما بود نیآنجا بوده. ا
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 یها، او از آن قماش یاز جنس من بود. از انواع الکل یلالک کی قایبود و او دق گانیشیم (Flint) نتیفل یگنده از اهال

گذشته بود. )اشاره به  زین یآجر یساختمان ها انیافتاده بود و از م رونیاز ته خط جاده ب اش کامالا  نیبود که ماش

از آن  نچیدو ا باایتقر شیاز پاها یکیالنده بود. چِخودش را  کامالا  ییجورها کی. او (بوده است یآدم نافرم یلیخ نکهیا

هفت سال  و ستیب ینیاسم نیرفت، ا یباال م یکس یاز روداشت  یککه انگار دزد رفتیراه م یبلندتر بود و طور یکی

داشت که  شیبازو ریزپالن کوچک  کیبود و او  ین حدودهمبه نظر  ده آمسجلبه  (Hawthorne)در هاوثوری  یشیپ

 یرگاکه روز یاگر شما اکنون به اندازه ا»: آن پالک نوشته شده بود یدر تگزاس بلند کرده بود و رو یمارستانیآن را از ب

 یشما آن کس د،یستین کیخواهد به خدا نزد یآنقدر که دلتان م یا و نیستید بیقر ید،بود کیبه خداوند نزد شیپ

 «.میاست که به خانه برگرد نیا میانجام ده دیهمه آنچه که با ؟ینیب یم» :گفت یمیتو اس. «!م شده استلهِکه مُ دیهست

 .میکه از خانه دور شده بود میدما بو .آنجا بوده شهیکه خدا هم میابیما در می ب

  .از کجا آمده است نیدانم ا ینم .ام ام قرار داده نهینجدر گ انیسال نیهست که من در ا گرید کیکوچ زیچ کی

که قبل از  دیآ یادتان می) .داستان از قصه های ماهیان نیز هست کی نیدانم آن را از کجا گرفته ام. در ضمن ا ینم

که در سواحل  استکوچک  یداستان راجع به سه ماه نیا (.میها داشت یماه یصه هاداستان از ق کیهم  نیا

ند. آنها صبحانه خورده بودند و رفت یم رور و آن و نیا یسرگرم یطور برا نیالگونا در حال شنا بودند و هم

آنها  متس کنان بهبزرگ و دانا شنا یماه کیکردند.  یم یگرسنه نبودند و فقط داشتند در آب ها باز الًصا

شناکنان از آنها دور  سو سپ ؟ستین یالع ایدر بپسرها، به نظرتان امروز صبح آ ریآمد و گفت: صبح بخ

: پسرها دور هم جمع شدند و گفتند ،بچه ها را نشنود یصدا گریآنقدر دور شد که د نکهیبه محض ا .شد

 یزیچ وقت چیهچیست؟  گریر راجع به آب صحبت کرد. آب دساون پ د،یکن صبر ی، لحظه اصبر کنید»

من هم » «.بودم! دهرا نشنی نیوقت ا چیه» «.؟ه، تو چطورن»جواب داد:  یکیو  ؟دیا دهیراجع به آب شن

که در آن  یزیبه دنبال چ ،دنروب بآرام را شنا کردند که به شکار آ انوسیآنها تمام اق نیبنابر ا «.!ورطنیهم

 !است زیگرفت، شگفت انگ یز آن نشأت مکردند و وجودشان ا یکردند، حرکت م یم یزندگ

از  ی. بعضمیبگو تانیخواهم برداشت خودم را از آن برا یکنم و م فیشما تعر یبرا یداستان کوچک مخواه یم حال

 فیمن هستم که داستان را تعر نیا یآن را تغییر دهم ول یکه من حق داشته باشم اندک دیکن ینمر فک شما احتماالا
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 یمن را به خودم معرف شنیده امکه تاکنون  یگرید زیچاز هر  شتریو ب .ان، داستان من و شماستداست نیو ا !کنم یم

 یزیچ کیپسر ولخرج است و آغاز آن  داستانِ نیکند. ا یم ریتفس میا با خداوند را برامکند و شما را به من و رابطه  یم

 کی نر، مدپ»در رفت و گفت: د پزکوچکتر ن پسر یبود که دو پسر داشت. روز یهاست؛ مرد ثروتمند هیما نیا یتو

در آنجا به وقوع  یدهند و اتفاقات بزرگ یانجام م یادیز اریبس یبروم. آنجا کارها وودیهال خواهم به یدارم. م ییها دهیا

سهم  نی. بنابرایآنجا صورت ده مییعظ یاست و تو می توانی کارها یبزرگ صنعتمتحرک،  ریصنعت تصاو د.وندیپ یم

م و هر آنچه را یپسرم ما ثروتمند کن، صبر» : نگفت درپ .پرداخت کرد یهم او را به وو پدر س «.بدهمرا به من  االرث

و محکوم به  .یشو یاز خانواده دور م .یفتا یآنجا از خانه دور م .. در خانه بمانمیدار نجایدر ا یاشبته شکه تو الزم دا

 یمنو جه یریگبدر دست  یبطر عرق سگ کیو  یزیهم بر یرو یدنبلو کیهستی. ممکن است با  ردسرد یوتافتادن 

مرا  ثسهم االر»نگفت. پسرک گفت:  چیه را نگفت. او اصالا نیپدر ا «.در خانه بمان !.یخود فراهم کن یرااز مشکالت ب

هدر  مبتذلش یرا در زندگ شییت و تمام دارارفدور  ینیو پسر از خانه دور شد و به سرزم .و او آن را به پسر داد «بده

او هر  یآر .استان من استدعجیب شبیه  است! منیت فاما درست  دبه تن شما گشاد باش نیداد. حال ممکن است ا

اش را فرا گرفت.  یزندگ یبزرگ یقحط دیته کش سه اشیکه ک یپر آشوبش هدر داد. و وقت یآنچه را که داشت در زندگ

وجود  یافراد خیدهد. اگر در طول تار یمرا به شدت تکان م یلعنت ی هواقع نیا د،ینیب یم نجایکه در ا یسخت نیبه هم

و متوجه  یپرب یچند بار شده است که از مست یم!خود ما الکلی ها هست ست،یچ یطقح ک کنندداشته باشند که در

 ندیو بگوبه ت نکهیا ی. نود درصد آنها فقط برا؟گردد یبه دنبال تو م دارد یشناخت یم تکه در عمر یشوی که هر کس

 کیتو را با  یها کاز چ یکیخواهند  یم گریو آن ده درصد د ریختت را ببینند!خواهند دوباره  یهرگز نم گریکه د

 ییها یبزرگتر از قحط قحطی ای دبتوان یکنم کس یفکر نم !کنند و به اجرا بگذارندبانک شوط به طرف پا یسراکت تن

 ریند.افیب میتجربه کرد ما که

به خانه  ایکرد؟ آ کاریهمه جا را فرا گرفت. حال او چ یبزرگ یآن بچه همه را خرج کرد قحط نکهیز ابعد ا نیبنابرا

رفت.  یبه سراغ فرد نی، او در آن سرزمکردیمرا کرد که من و شما  یهمان کار قاایرد، او دقککار را ن نیبرگشت؟ نه ا

ها و واعظ ها.  شی، به سراغ دکترها، روانپزشک ها، کشیمرفتافراد  سراغبه  نیدرآن سرزم. مامیکار را کرد نیما هم هم

 یرفت برا یرا که گمان م ییاز کارها کی چیو ه .رفت و آن مرد او را به کار گماشت یبه سراغ مرد نیاو در آن سرزم

 نیا اریقابل توجه است ز یلیخ نیحال ا !ل مواظبت از خوک ها را به او دادانجام به پسرک بسپارد به او نداد. او شغ
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از  زن ترحال بهم  یهودی کی یبرا زیچ چیها از خوک متنفرند. ه یهودیاست و  یهودیپسر  یکداستان راجع به 

سرخورده شده  است که پسر که کامالا یمعن نیبد رایموضوع. ز نیاست ا یپر معن کامالا نیست.مواظبت از خوک ها 

به  ما تحتش»داریم:  نیا یبرا یک اصطالحیما  .شده بود دهیشده بود و پوزه اش به خاک مال هیپست و دون ما .بود

ها بود گرسنه اش شد  کها در کنار خو خوک ی لهیکه در طو یهنگام !ها خوکبت از واظم «.شده بود دهیخاک کش

 یبود که کمک ها فته. او آنقدر فرو ردیرسن به دادش چکسی. و هدیخوک ها را بلع علوفه یپس مانده  اشتیاقو با 

 نیمثل هم اارها کند، دقیق سمیتوانست ما را از الکل ینم یقدرت انسان چیه . احتماالادسیر یاو نم ادیبه فر یانسان

 یادیز ریپدرش ذخا یاز دست رفته بود به ذهنش خطور کرد که در خانه  زیکه او آنجا بود و همه چ یهنگام .داستان

توانم  ینم من»خورده بود. با خود گفت:  گیبه ته د کامالا  نجایکه او ا یبودند در حال مندانباشته شده است. آنها ثروت

را  نکاریهستم. او نتوانست ا تمن پسر ؟یآور یمرا بجا م ایتو هستم. آببین پدر من پسر »: میبرگردم و به پدرم بگو

یسم لالک یماریب الباست که بدن یزیو محکوم کردن خود چ شتنیکند، سرزنش خو نیوجه قادر نشد چن چیبکند. به ه

از  میآورد یبه بار م یزندگ یها تیکه در مسئول ییچقدر بخاطر شکست ها یم!چقدر خود را محکوم کرد !دیآ یم

 .آمد یخودمان بدمان م

 یبودند به خوب جیرکه نزد پدر ا یآورد که خدمتکاران یاو به خاطر م نضمدر پسرک بود. اما در  نیمثل ا یزیچ و

 به خانه بر»او داشتند و لذا به خود گفت:  یبهتر از زندگ یا یند. آنها به مراتب زندگو مراقبت پدر بود تیتحت حما

 رمتگذاروم و به عنوان خد ی. میریکه مرا دوباره بپذ تسیچ نظرت: من پسر تو هستم، میو قصد ندارم که بگو .گردم یم

و نزد  زمیخ یاکنون برم»د گفت: د و با خومصمم ش «.شوم ریکه بعنوان خدمتگذار اج دیدرخواست کار می دهم شا

را  اورا به خداوند بدانگونه که  مانیاراده و زندگ میگرفت میتصم .میتصمیمی اتخاذ کرد نیچن زیما ن «.روم یپدرم م

من مقارن است.  یبا زندگ زیول داستان همه چطدر تمام  .من است یزندگ هیشب اریبس نی. امیسپارب میکن یدرک م

خود را گرفته بود  میاو برخاست و عزم خانه کرد. آن بچه تصم نین داستان من و شماست. بنابراداستا نیبه نظر من ا

 !چقدر جالب است نیو به مالقاتش شتافت. آه که ا دیاو را د ستدگرفته بود. پدرش از دور  شیو راه خانه را در پ

ماست.  ی برنامه ةیماریخم نیاست. اخودش  خودِ .ونددیپ یگمنام به وقوع م یها یی الکله جا معجز نیدر ا حال

به  (گوآمد خوش) دمرقدم گذاشتم، آن  AA یجلسه  نیاول بو همانطور که من به طرف در دیدخداوند از دور مراد 

 «.د؟یگشت یپس به دنبال چه م»و او گفت:  «نخیر آقا»گفتم: من . «؟دیکسی می گرد نبالد نجایآقا شما ا» :من گفت
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 بانکند ج ینظر شما را جلب م نیب، اگر اخُ»کهنه کار باشد گفتم:  کی دیکردم که طرف با یکه فکر م یمن در حال

قبل  .کرد ریغین تزدک چشم بهم یدر آن مرد در  زیو همه چ «.ردمگ یم یاریو هوش یمن به دنبال پاک میبگو دیبا، آقا

 اریمشخص بود که او از آمدن من به آنجا بس الا ند من به تور افتاده بودم چرا که کامباره باز کواو دهانش را د نکهیاز ا

 ن. خواندازندیب میرو بهف حاضر نبودند تُ یشناختند حت یکه مرا م یکسان ی که همه یدر حال .خوشحاله و خرسند بود

 کانبود که آنچنان از بودن من در آن م یا بهیغر نجایکه ا یدر حال ندنداشت یبا من کار رنیودم خ ی هشیرگ و رو 

را در  کُت و کالهت ؟یرا معطلچ»که دوباره لب به سخن گشود گفت:  یل شکفت و وقتل از گُحال شده بود که گُخوش

شما به مالقات من آمد.  قیو مرا در آغوش گرفت و به خواب برد، خداوند از طر «.آمده ای یدرست یجا تو به ر.ایب

الکلی  کیچرا که من  .دیشناخت یشما مرا م یشناختم ول یمن شما را نم ید.کرده بود دایخود را پ هرا که قبالا ییشما

  یبه دردسر ناتوت ایمن برافروخته ام؟ آ ایآ کهنپرسیدید . شما از من مباش یکرد که چه کس ینم یفرق چیبودم و ه

 نیاز ا کدام چی؟ ها بخاطر گناهانم متاسفمیبه آب داده ام و  یه ال تازدست گُ ایکارم؟ آهدب یبه کس ایام؟ آه افتاد

 «.یا مکان را درست آمده .اریرا در ب هتکالکُت و »: دیید. بلکه گفتترا به من نگف زهایچ

د عیاشی که چه ولگر دیتالش کرد که بگو کو پسر .افتتش مالقاتشو به  دیپسر را د پدر از دور .میبرگرد داستان به

وجه با  چید و به هندا گوش باره پدر به اووا دام .خورده یا هنه شکست مفتضحاچ یمختلف زندگ یها نهیبوده و در زم

 شیب تو واقعاا آشغالیرا ضبط کرده ام و  تیتمام کارها نجامی، درست هنجایمن ا نیبب»گفت: نرد. به او کاو بحث ن

که به سمت راست  یقاتدارم و از تمام او میور شیهمین جا در پ را دقیقاا زیمن همه چ .یتنیس خوب و اصالا ت .ینیست

به گذشته  چهل سالو  ریرا بگ یحفار لیکج ب نیا هم!.ی، آگادبگر پچ تبه سم ستیبا یکه م یدر حال یدیچرخ

ن و آنگاه به ن کُکَ شهیرا ر (دیرو یم کایکه در آمر اهیگ خرمالو و بته های ساسافراس )نوعی یبرگرد و تمام شاخه ها

 صالاا .نگفت یزیچ نیچن او«. دعوت کنم!ه نهار بد تو را سال بع ۲۵را خوب انجام دهی  کارتاگر  دیگرد. شازرد من بان

 بود.  یازل یِل زندگسمبُستش کرد که دبه  یسه زد و حلقه اوش بنر گردبنگفت. او پسر را در آغوش گرفت و هیچ 

 .مینا کبرپ یجشن میخواه ی. مدیربرا سر ب یفربه ا یگوساله »: گفت و ا کردصدرا  آغاز و بی پایان. خدمتگذاران یب

 «.میریرا جشن بگ نیا دییایپس ب .م شده بود و اکنون به خانه برگشتهبود و اکنون زنده هست. او گُ هرم مردسپ

 .عشق پدر به پسرش بود و بس .وجود نداشت ینبود و بحث و جدل یمجازات ،در کار نبود یتیمحکوم
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 میگمنام قدم بگذار یها یی الکل جلسه کیه ب بی هدفیر شدیم که زو ناگ میو شما تمام منابع خود را از دست داد من

 .افتی «لحرجو پسر»که  میابیم و بیرا تجربه کن یزیو همان چ میو در آنجا بمان

 یرا در حال ین است که بزرگراه زندگآطبیعی  .میقدم بردار ییکه به تنها ستین اصالا طبیعی .میبه خانه برگشته ا ما

 کتبه مشار عشق رویاز  یگریبا د کیا هرر دمان، نیرو و امیقه زده و تجربهحل گریکدی ررا به دو وانمانکه باز بپیماییم

دور باشی.  ی پدر که از خانه ستین یعیطب الاصا .دنینفس کشاست که  یعاد ههمان انداز واست.  یعیطب نی. امریبگذا

 یک زا رسهدف  یو ب میا دهیرستا حد مرگ تو  دهیفرا رس یکیم شده بر تارکه در جنگل گُ  میمان یم ییما مثل بچه ها

 یبیغر ی لهماعجب مع .میکن یم دایو در خداوند پ گریکدیرا در  شتنیو خو میآور یگمنام در م یها یی الکل جلسه

 3۹ یعنی .داده بودم صیتشخ میایب نجایبه ا نکهیسال قبل از ا دهم را کلمن مش .است یزیستان شگفت انگدا بجعو 

ت کالهمن به  یماریمشابه ب ی ایماریب ها زن و مرد از ونیلیم سال 3۹ نیو در ا پیش.سال  3۹ یآر .شیسال پ

 نیهم نیزها  یلید. خنداشتنرا  هبتمو نیا و شانسِ دنکردن دایرا پ کانم نیچون که آنها ا رسیده اند. بیماری الکلیسم.

 یماریاست و دارند از بمتوجه آنه کانیک پنو .ام یجا در چند قدم نیدرست در هم تقریباا ،دارند می میرندحاال 

 نسخوش شا نقدریا امده که شچه  مییبه خود بگو دیشا .!نمی دانندخودشان خبر ندارند. آنها  .ندده یجان م سمیالکل

  ،روز یک روز کی ،روزهزار و ششصد  دهمن  بوده ایم. اقبال  خوشری آنیست. آن  یبرا یجواب چیه .«؟میبوده ا

 کیبه  رندچَ از یک احمقِشدن  تبدیل .است دهیم ندیا هرو رکسی د تا به حالکه  داشته امرا  یا یالی ترین زندگع

همان که  -در تمام مشغله ی زندگی دستت در دستان خداوند الیزالکه  یهحالت خود آگا دی.قابل قبول فر تیوضع

اصول  نیا نیکه به تمر تباسیو چه ز !یندگزاست  معجزه ی بزرگیه چ !یشگرف دگردیسیِچه  شد.با –ده یما را آفر

شغل  کیکه  میقدر ما خوشبختچ ند.عذابهنوز در نیم که رساب یرا به الکلی های امیپ نیو ا .میدر تمام امورمان ادامه ده

 یبرا ای و یکس دانم که از چه یست و پا شده است. همانطور که گفتم، من نمد مانیدوازدهم برا در قدممادام العمر 

که  بودم. نیامده نیامده بودم خدا پیش شماکردن  دایپ یا من برازیرنمی دانم  شم.سپاسگزار با دیبا ترشیب یزیچه چ

تم شا گدخ سی سال به دنبال به مدتمن  .روانم رات سالما یام را و  یجسم یسالمت یارا  میا بچه هایرا برگرداندم  مزن

 زرو کی یکه چگونه فقط برا ابمیدرآمدم که  نجایدم. من اقرار داده بو یگرید یجا رمن خدا را د زیرا تمفایو آن را ن

ان را با من به شدیو تجربه ، نیرو و ام نددیکش تاقبه داخل ا اشما مر ثلم یو افراد .کنم یندگز الکل دنینوش بدون

را با من سهیم شدند. عشقشان  نکهیارزشمند تر او  التربا نهایا همه ی زو ا نهایاز همه ا شیاما ب .دذاشتنمشارکت گ
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 باشدتوانم در ا آنجا که ته اندازن همیبه  نیبنابراو  ؟ایدنها مرا می شناختند. متوجه آکه حتی نمی شناختم ولی افرادی 

 ،و دوباره مشارکت بگذارم. در بدن دارم به نفسکه ی حظه اا لتها  یالکل سایررا با هبت م نیخواهم کرد که ا کوشش

من  زه اک لیدل نیبه ا .اوقاتهمه ی .دیشو یم ترزین عزمد نز دیریا اگر تمام وقت با من تماس بگمش .دوباره و دوباره

 ییکه به تنها دهمرا انجام  یکه کار کمک کردیدشما به من  به دست بیاورم.دوباره  تا سالمتی ام را پرستاری کردید

 نیاز ا (امیدوارم که با خبر شده باشم)رم ریختید کهبا خبر شدم نبودم. و آنقدر باران عشق بر س قادر به انجام آن

خود ادامه  اتیکند در خداوند به ح یم یگشق زندر عدکه  سآن کاست و  عشقخدا  .است «عشق»که خدا  قتیحق

 .(ن روحیمِ فیهِ تُ خفَو نَ :یه یآاشاره به )او. دهد و خداوند در  یم

 حتماالا بود و ا سرشار از لذتوقت در کنار شما  نیمن گذراندن ا یشما هستم. برا عاشق .ما سپاسگزارمهمه ی شاز 

 نیخواهد آمد. بنابرا به همراه منهمیشه عمر  یوجودتان در باق که قسمتی ازچرا  را فراموش نمی کنم. نیا هیچ وقت

ن مثل شماها نساا یشتم یاست که در چشم ها نیانجام دهم ا دیکنم. همه آنچه که من با یاز شما تشکر مدوباره 

 !درود من بر شما بادرحمت خداوند و  تا خدای خود را ببینم.م نه کانگ

 . سیچاک            


