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برای آن هایی که می خواهند بیشتر بدانند

داسـتان، دروغی اسـت که واقعیتی را بیان می کند. این جمله واقعیتی اسـت 
که آن را از زبان معلمی در داستان »جادوی بد« می شنویم. داستان ها مجموعه ی 
ی را برای شما بازگو می کنند که »شاید« هرگز در دنیای واقعی اتفا نیفتاده  حواد
باشـند، اما وقتی نویسـنده یا گوینده ی داسـتان آن ها را برای شما مرتب می کند 
اصی پی می برید. هر چه ایـن واقعیت برتر و مهم تر و به حقیقت  بـه واقعیـت 

واهد بود.  نزدیک تر باشد، آن داستان هم بهتر 
داسـتان »جـادوی بـد« و به طور کلـی »مجموعه ی بد« هم قرار اسـت با آوردن 
وانندگان  ر شماـ   ر قهرمان داستان و به ن مجموعه ای از رویدادها که ابتدا به ن
و قهرمانان واقعی هر داسـتان ـ بد و ناگوار می آیند، شـما را همراه با شـخصیت 

وب برساند.  اصلی داستان به نتیجه ای 
قه ی  نکته ی مهم در این مجموعه که مترجم را به ترجمه ی آن ترغیب کرد، ع
واننده نسبت به واقعیت هایی  نویسنده به ایجاد آگاهی یا دست کم کنجکاوی در 
ود نویسنده اغلب به بسیاری از این  ، دانش و هنر است.  در تاری بشر، فرهن
ی موارد  نکات و واقعیت ها با زبان طنز در پانوی ها اشـاره کرده اسـت و در بع
وانندگان انگلیسـی زبان نکاتی را می دانند و الزم نیسـت  که احتماال تصور کرده 
درباره اش توضیحی داده شود، مترجم توضی را الزم دانسته است. اما موضوعی 
مهم در این کتاب و در تمام مجموعه وجود دارد که نه نویسنده در متن به آن اشاره ی 
مسـتقیم کرده و نه مترجم، و آن ارتبا داسـتان و شـخصیت ها با هنر نقاشـی و 
رح تاری هنر، سه نقاش از اروپای  تاری نقاشی است. در واق سه شخصیت م
ور دارند. غربی، هلند، آلمان و سویی در البه الی تمام صفحات این مجموعه ح
نام نویسنده ی این مجموعه کتاب ها در زبان انگلیسی »سودانیموس بوش« است 
به معنی »نام مسـتعار بوش« که چون ما هم م همه ی مردم دنیا نمی دانیم نام 
 » واقعی او چیست، نامش را هم ترجمه کردیم و شد »نمی دونم چی نیموس بوش



اما این نام از یکی از شخصیت های مهم تاری هنر گرفته شده است؛ از هیرونیموس 
دی به دنیا  بـوش. ایـن نقـاش هلندی دوران رنسـان که حوالی سـال ۱4۵0 میـ
آمـد و در سـال ۱۵۱6 از دنیـا رفـت، در اص جرونیموس وان آکن نام داشـت و نام 
مسـتعار بوش را که در زبان هلندی به معنی جنگ اسـت و اشـاره ای به مح تولد 
ه برای  ود انتخاب کرد. هیرونیموس بوش به وی او دارد، به عنوان اسم هنری برای 
یال انگیزی که بر مبنای داستان های کتاب مقدس مسیحیان کشیده است  تصاویر 
ـار فانتـزی او گاهی ظاهر مخو و ترسـناکی نیز پیـدا می کرد. شـهرت دارد، امـا آ
دومیـن چهـره ی تاریـ نقاشـی کـه در ایـن کتـاب نـام او را زیاد می شـنویم 
ـ ارنسـت اسـت که در نقش برادر شعبده باز شخصیت اصلی داستان آمده  مک 
اسـت. مک ارنسـت واقعی که در سال ۱8۹۱ در شهر برول امپراتوری آلمان آن 
زمان به دنیا آمد و در سال ۱۹۷6 در پاری فرانسه از دنیا رفت، نقاش پیش رو 
ارش از جنبه ی شکلی و محتوایی  الیسم است و آ یسم و سورر جنبش های دادا

ارتباطی تنگاتن با محتوای داستان های این مجموعه کتاب ها دارند.
شـخصیت سـومی که از تاری هنر وارد این کتاب ها شـده، دوسـت صمیمی 
مک ـ ارنست در دنیای واقعی، نقاشی سوییسی ـ آلمانی به نام پ کله است 
ـ  کلی داده که به طور مختصر او را در  که نامش را به شخصیت قهرمان داستان، پ
داستان کلی می نامیم و یک هنرمند گرافیتی یا نقاشی دیواری است. پ کله در 
سال ۱8۷۹ در حوالی برن سویی به دنیا آمد و در ۱۹40 در شهر مورالتو از دنیا 
ار انتزاعی اش در مکتب کوبیسم و  رفت، اما اصالتا آلمانی بود. کله بیشتر برای آ
اشت و  الیسم بر جا گ اری نیز در مکتب سورر اکسپرسیونیسم شهرت دارد، اما آ
ـ  ارنست بود که اولین بار وقتی کله چه  وپن ساله  ار مک از تحسین کنندگان آ

قات کرد. الیسم« پاری با او م بود، در نمایشگاه »سورر
وه بر این نقاشان، در کتاب از یک شخصیت مهم تاری ادبیات جهان نیز  ع
رین نمایشـنامه ی او با  ه آ بارها نام برده شـده اسـت؛ ویلیام شکسـپیر و به وی
عنوان »توفان«. حیفم آمد از شـخصیتی که از لحا اهمیت و شـهرت در ادبیات 



ر یادی  فارسی هم پای شکسپیر ادبیات انگلیسی است، در ترجمه ی فارسی این ا
نکنم و به همین علت از عبارتی برگرفته از اشعار حاف شیرازی به شک عنوان و 
ون یک ترجی بند در کتاب تکرار می شود، استفاده کرده ام.  حی که مدام هم اص
نکته ی دیگری هم که بد نیست بدانید، این است که رمان »جادوی بد« که ظاهرا 
ود مترجم نیز سـخن های  رمان نوجوانان اسـت اما برای بزرگسـاالن و از جمله 
ـار ادبیات داسـتانی در چندین  بسـیار بـرای گفتـن دارد، از لحا گونه شناسـی آ
ح ژانر قرار می گیرد و گاه از یکی به دیگری می رود. گاهی این رمان یک  به اص
ر »پیکارسک« است، یعنی یکی از اولین انواع تاری رمان نویسی که معموال به  ا
ماجراهای یک شخ القید و سفرهای دور و دراز و پندآموز او می پردازد؛ گاه یک 
»میستری« چه از نوعی که در دوران  قدیم مرسوم بود و به رویدادهای عجیب و 
ت و چه از نوع مدرن آن که به داستان های مرموز و معماگونه  معجزه آسا می پردا
و کارآگاهی نیز گفته می شـود؛ گاه حتی به ژانر وحشـت هم پهلو می زند و سـنت 
داستان گویی »گوتیک« گاهی شک یک داستان طنز یا کمدی را می گیرد و حتی 
ر« یا ماجراجویی نیز می توان  گاهی به هجویه نیز نزدیک می شود و در ژانر »ادون

آن را طبقه بندی کرد.
بـه هـر حـال، ماجراهایی که »نمی دونم چی نیموس« کبیر سـرهم کرده اسـت، 
عا قصد آن بازگویی واقعیت هایی است که کمتر  ر برسـد اما ق شـاید درو به ن

ت ببرید. به آن ها توجه می کنیم. امیدوارم از داستان ل
ساسان گلفر  





این کتاب با یک کلمه ی بد شروع می شود.   ۱۱

حدس می زنی کدام کلمه ی بد
صبر کن ببینم، وایستا بلند نگویی ها حتی فکرش را هم نکن. تا همین 

حاال هم به اندازه ی کافی باهاش دردسر داشته ام. 
ـود دلـت را صابـون نـزن کـه توی این  م، بی  ر و پوسـت کنده، یـک ک
کتـاب کلمـات بدبـد پیدا کنی. اگر آمده ای الی این کتـاب را باز کرده ای بلکه 
لـش از ایـن قبی چیزها باشـد، فق بدان که اشـتباه آمده ای. چرا ندارد  دا
ورد و بدجوری حالت گرفته  وقت می  ـودت باید بدانی. چون توی  دیگـر؛ 
ور تروتمیز بنویسـم، دیگر توی این کار اوسـتا  ودم بلدم چ می شـود. من 

شده ام. البته کار سختی هم هست۱. 
سـفانه موقعی که قهرمان کتاب، همین آقا پسـر شـا شمشـادی که  مت
اسمش کلی۲ است، برای اولین بار همین کلمه ای را بر زبان آورد که االن گفتم 
یـا شـاید بهتر بود اصـ نمی گفتم، این کلمه ای که باهـاش فحش می دهند، 

بی آزار  و  نازنازی  یک عده کتابخوان  ویراستارها  کرده اید  فکر  اگر  بگویم که  سربسته  همین قدر  فق   -۱
وانده اید. ن. هستند، کور 
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۱۲  سه گانه ی بد ۱ 

یلی بد، این کلمه ای که من نه  یلی  باهـاش نفریـن می کنند، این کلمه ی 
تکرارش می کنم و نه حاضرم بگویم که چیسـت، نمی دانسـت گفتنش ممکن 

است ایرادی داشته باشد؛ آن موق فق سه سالش بود. 
ه ای که هنوز دهانش بوی شـیر می دهد، این حر های  شـاید بپرسـید ب
گنده گنده ی بی تربیتی را از کجا یاد گرفته است من چه می دانم من یکی 

عا یادش نداده ام.  که ق
البد پدرش یک وقت ناغاف شست پایش را محکم کوبیده به پایه ی میز و 
عربده اش درآمده و این کلمه را هم البه الی داد و هوارش گفته. شاید دایه ای، 
واب است،  صه یک نفری بوده که وقتی فکر می کرده کلی  ه ای،  پرستار ب
داشـته پشـت تلفـن غر مـی زده و به زمین و زمان بـد می گفته و این کلمه هم 
البه الی غرغرهایش از دهانش پریده. شاید هم یک پسر بزر تر به او یاد داده؛ 
چون معموال این پسر بزر ها فکر می کنند حر های بی تربیتی کاشتن توی 
ندند.  یلی باحال است و وقتی بشنوند کلی می  ه ی سه ساله  دهان یک ب

حـاال اصـ این که کلی این کلمه را از کجا یاد گرفته، آن قدرها مهم نیسـت 
ود کلمه چی هسـت؛ فق همین قدر  و مخصوصـا مهم تـر از این نیسـت که 

بدانید که وقتی این کلمه را گفت، گفت. 
موقعی که این اتفا سرنوشت سـاز افتاد، کلی دا یک آسانسـور شلو 
ب دندانپزشـک، برمی گشـت.  بود و داشـت از اولین مراجعه  ی عمرش به م
ول  وشـحال مشـ همان طور که برادرش بعدها گفت، کلی آن موق شـاد و 
وش رفتاری اش  اطر  مکیدن یک آب نبات چوبی به رن سبز اسیدی بود که به 
بـه او جایـزه داده بودند۱، که ناگهان همین جـوری الکی الکی آب نبات چوبی را 
یلی بد و  یلی  یلی  از دهانش بیرون آورد و شـاد و شـنگول این واژه ی 

وحشتنا را ق داد سر زبان کوچکش. 

ارید ه ها می دهد، چه اسمی می گ ال: روی دندانپزشکی که آب نبات چوبی به دست ب ۱- س
یلی آب زیرکاه. ن. یلی  : یک تاجر  پاس



این کتاب با یک کلمه ی بد شروع می شود.   ۱۳
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دیگـر گفتـن ندارد که هرکسـی در آسانسـور بـود از شـنیدن چنین عبارت 
ه ای به این کوچکی بیرون پریده بود، تنش لرزید. یک  ضایعی که از دهان ب
ید و سـگرمه هایش در  انم پیری گر ندید.  ـه ی بزر تـر از او نخودی  ب
وشـگ های چینی  ید. حتی گربه کوچولوی نازنازی، از این پاکوتاه  هم پی

انم بود، از ناراحتی نالید.  که دست 
ولیت کلی را  برادر کلی که دوازده سال از کلی بزر تر بود و آن روز عصر مس
جالت کشید و دست و پایش را جم کرد  سپرده بودند به دستش، حسابی 
م شد بی گوش کلی گفت: »تو نباید این کلمه رو می گفتی؛ حر بدیه.« و 

» کلی برگشت رو به برادرش و شگفت زده پرسید: »چرا مگه چشه
یلی آسان  نده. ح و حال آدم های دا آسانسور هم  همه زدند زیر 

ورد و پرید رفت پی کارش.  سر 
ر ماجرا نبود.  ولی این آ

برادر کلی توی راه برگشتن، وقتی سوار اتوبوس بودند، رفته بود توی بحر 
الی که کلی پرسیده بود. مگر کلمات بد چی کار می کنند که بد هستند چه  س

چیزی باع می شود بد باشند
ره به جوابی رسید: »کلمه های بد، بد هستن چون باع می شن مردم  باال

احساس بدی داشته باشن. کارشون همینه.«
وب هم  کلی هم سر تکان داد که یعنی مواف است. »اون وقت کلمه های 

» وبی داشته باشن باع می شن مردم احساس 

۱- چرا ما از این حرو کشکی عج وج به جای کلمه هایی که نمی توانیم بنویسیم، استفاده می کنیم من از 
یی باید بدانم چیزی که می  دانم فق همین است که این حرو نمادین را »اسمش رو نبر«  کدام 
عات بیشتر در مورد »اسمش رو نبر«ها به ضمیمه ی انتهای این کتاب مراجعه فرمایید.( ن. می نامند. )برای اط



۱4  سه گانه ی بد ۱ 

»درسته.«
»اون وقـت کلمه های جادویی هم باع می شـن مردم احسـاس جادویی 

» داشته باشن
بـرادر کلـی مانـد چه بگوید. او یـک جادوگر آماتور بود، یعنی شـعبده بازی 
اشـت جـادو و مـدام کلمات جادویـی می گفتـ   می کـرد و اسـمش را می گ
بیشتر از همه هم وقتی داشت برای کلی حقه سر هم می کردـ  ولی هی وقت 
یه فکر نکرده بود. »هوم، فکر می کنم همینه.« بعد زود موضوع  این طوری به ق
» را عو کرد و شعبده ای از آستین بیرون کشید. »حاال این رو چی می گی
» ندید، گفت: »اجی مجی آکادابا شاکازام کلی همان طور که نخودی می 

واهرها یا دوسـتان صمیمی  رد و  گاهـی اوقـات کلماتـی که بین بـرادر و 
یلی راحت برای  ود می گیرند که نمی شود آن را  بدل می شوند، معنایی به 
ودمان  ودمانی که فق  یفه  های  بقیه توضی داد. می شوند چیزی م ل
ودمانی، یا چنین چیـزی. بعد از آن  می توانیـم بـه آن هـا بخندیمـ  کلمـات 
ماجرای آسانسـور، کلی و برادرش به جای کلمه ی جادویی می گفتندکلمه  ی 
ودمانی. همین طور به عنوان کلمه ی رمز  بد. این برایشـان شـد یک کلمه ی 
و رمز عبور یا هر کلمه ی دیگری که منحصربه فرد یا مهم بود، از آن اسـتفاده 

می کردند. به عنوان هر کلمه ای که قرار بود کاربردی داشته باشد. 
م برادر کلی قب از این که سکه ای را پشت دستش ناپدید کند یا دستمالی 

» را از گوش کلی بیرون بکشد، می پرسید: »می شه یه کلمه ی بد بهم بگی
ال یا دستشویی می بست، می گفت: »بگو  وقتی کلی راه برادرش را به یخ

» ببینم کلمه ی بد چیه
کلی که بزر تر شد و حقه های جادویی شعبده بازی را بیشتر و بیشتر یاد 
گرفت )احتماال توی این کار از داداشـش بااسـتعدادتر بود، ولی جان من به 
اص  هی ک نگویید که من این را به شما گفته ام( کلمه ی بد همان معنای 
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ودش را حف کرد. 
م و علیک کنند، از هم می پرسیدند: »آهای  واسـتند با هم سـ وقتی می 

» مرد بد، کلمه ی بد چیه
اشتند، با اشاره به هم می فهماندند  هر موق برای هم پیام های رمزی می گ

امشان چیست.  که کلمه ی بد برای کش رمز پی
وقتـی بـرای پـدر و مادر یا دوست هایشـان نمایش های شـعبده بازی اجرا 

اشتند گروه »برادرهای بد.« ودشان را می گ می کردند، اسم 
ه ی پیوند میان آن ها تبدی شده بود.  بد به نق

بعـدا موقعـی که کلی یازده سـالش شـد، بـرادرش بزر تریـن و بدترین 
شـعبده ی ک تاری را اجرا کرد؛ یعنی ناپدید شـد، بدون این که کوچک ترین 

هشدار یا توضیحی بدهد. 
این موضوع مال تقریبا دو سال پیش بود. از آن موق تا حاال هنوز که هنوز است 
ر چی کار کرده که برادرش از او دور شده است مگر  ودش می پرسد آ کلی از 

بر نداشت ودش هم  چه گفته بود از چه کلمه ی بدی استفاده کرده بود که 
ره این که کدام جادوی بد ممکن بود برادرش را برگرداند و باال
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ود  کلی از آن آدم هایی نبود که دلش بخواهد درباره ا ش کتاب بنویسند. 
من هم االن تصدی می کنم که همین طور بود. 

ارید. فحشـم بدهید و هر چه از  اوتم کنید. اسـم رویم بگ یـاال دیگـر، ق
ار بارم کنید. ولی همین است که هست.  دهانتان درمی آید لی

جالتی نبود، ولی آن روزها که سـنش رسـیده بود به  یلی هم  این آدم 
دوازده یا تقریبا سیزده سال، دوست داشت آسه برود و آسه بیاید. در صندلی 
فـرو می رفـت تا کسـی او را نبیند. صورتش را پشـت کتاب مصـور یا مجله ی 
ه پشـت  طرفدارهای اسـکیت بورد پنهان می کرد. حتی در روزهای گرم هم ک
اشت. این طور هم نبود که دما گنده ای داشته  سویی شـرتش را بر سـر می گ
باشد یا گوش هایش مسخره باشند یا از آن جوش های غرور جوانی ناجور روی 
رده جانبدارانه دارم صحبت می کنم ولی  صورتش ببینید. حاال شاید هم یک 
وش تی هایی که همیشه  وش قیافه بود، البته از آن نوع  ر من تقریبا  به ن
صه این که فق  شک شده چسبیده است.  به سـر آستینشـان آب دما  
ترجی می داد جلب توجه نکند. اگر جایی نشسته بود و یک نفر به او زل می زد، 
ه نمی کشـید که زانوهایش شـروع می کردند به تندتند  ه به دو لح یک لح

فصل یک

گندش بزنند جادو
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وردن. حاال تصورش را بکنید؛ اگر کلی می دانست قرار است هر حرکتش  تکان 
ره بین برود، چه زلزلـه ای راه می افتاد.  در حـدود چهارصـد صفحه کتـاب زیر 
وشتان بیاید یا نیاید، این قبی چیزها گاهی برای هر کسی  به  هر حال، 

ر قرار گرفتن است۱.  ورم البته تحت ن پیش می آید. من
ایی  صبـ آن روزی کـه االن ماجرایش را تعری می کنـم، همان صب ک
کـه زندگـی کلـی را از این رو بـه آن رو کرد و همه چیز را برایش به هم ریخت 
ه هـا  صـوص، همـه ی ب و حسـاب کار را از دسـتش درآورد، در آن صبـ به 
داشتند زل زل کلی را نگاه می کردند. فق هم یک بار یا دو بار نبود. هی نگاه 
له کرده  صه کلی را  می کردند. باز هم نگاه می کردند. مرتب، پشت سر هم. 

ودش سر درنمی آورد که جریان چیست.  بودند ولی 
این ماجرا به مح آن که پایش رسـید به مدرسـه، شـروع شد. همه اش 
ه هایی که سـر راهش بودند، چنان سـر  زل زدن بود و پ پ کردن. اولین ب
یاالتی شده. ولی چندتای بعدی پرروتر  رش رسید  برگرداندند که تقریبا به ن
نده.  ه رفتند توی نخش و بعد هم پقی زدند زیر  بودند؛ بدون تعار یک لح
ترهای آشنا، همین طوری نگاهش کرد و سری تکان داد که یعنی  یکی از د
سـ آور اسـت. دو پسـر که یادش نمی آمد قب آن ها را دیده باشـد،  واقعا ت
شست شان را باال گرفتند که یعنی موافقند. با چی مواف بودند این کارشان 

حتی هشداردهنده  تر از کار قبلی ها بود. 
بعـد از این کـه کلـی اسـکیت بوردش را چپانـد تـوی کمـدش، زود رفت به 
ودش را در آینه برانداز کند. آب  دماغی از بینی اش آویزان نبود.  دستشویی تا 
زی شلوارش باز نبود. موهای سرش م معمول به هم ریخته و ژولیده بود 
هش اص دیده نمی شـد. هی چیز ضایعی نمی توانسـت ببیند.  ولی زیر ک

هی چیزی نبود که آن موق ضای محسوب شود و قب نبوده باشد. 

ور ممکن است کتابی در مورد شخ شما نوشته شود، باید بگویم این اتفا فق موقعی  واهید بدانید چ ۱- اگر می 
یلی باید حواستان جم باشد. ن. می افتد که به اندازه ی کافی بدشان باشید و با آدمی م من طر شوید. 
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نکند یک نفر شایعه ای درباره اش پخش کرده بود شاید او را با یکی دیگر 
اشتباه گرفته بودند اص با عق جور درنمی آمد. 

س فنون و هنرهای زبانی، در طبقه ی همک بود و  س کلـی، ک اولیـن ک
س درسـت ب زمین بسـکتبال دا حیا باز می شـد. وقتی داشت  در ک
ه قب از او آمده بودند و گرد ایسـتاده  س، نیم دوجیـن ب می رفـت تـوی ک

بودند و یواشکی طوری که او نشنود، داشتند حر می زدند. 
تا او را دیدند، همه یک قدم رفتند عقب غیر از یکی که اسمش گیدیون۱ بود 

و بهترین دوست کلی، که راست راست آمد جلو و ایستاد مقاب او. 
فنه، نه  یلی  ب، آره، معلومه، یه جورهایـی...  یلی  گیدیـون گفـت: »
یر قرار گرفتم و می دونم که همیشـه  و من یه جورهایی... می دونی، تحت ت
ب  می گـم تـو بایـد فق این کاره می شـدی، اص مع چی هسـتی، ولی 
 » ـه حاال توی مدرسـه یعنی جـدی جدی ـه المصـب، چـرا این جا آ آ
گیدیون همیشه همین طور عجیب و غریب حر می زد. همیشه انگار وس یک 
مکالمه ی بی سر و ته بود و دنبال کردن حر هایش و سر درآوردن از چیزهایی 

رده سخت بود، حتی برای کلی.  ور می کرد، یک  که بل
ورم اینه که مگه از جونت سـیر شـدی یا  گیدیون دسـت بردار نبود. »من

» این که راست راستی عقلت پاره سن برداشته
« بعد به تته پته  ودت چرا همه... کلی پرسید: »چی داری می گی واسه 

« و زبانش بند آمد.  افتاد: »این دیگه چه...
س، یکی از آن دیوارنوشـته  های  پشـت سـر گیدیون، روی دیوار بیرون ک
ه هـا گاهی وقت ها بهشـان  اطی شـده بـود، از آن گرافیتی هایـی کـه بروب

می گویند »بمب.« 
به مح این که چشـم کلی افتاد به آن نقاشـی دیواری، پاهایش شـروع 
کـرد به تیک تیک لرزیدن. احسـاس کرد سـرش گی مـی رود. فکر کرد االن 

1- Gideon

بعد از تصویر
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است که باال بیاورد. 
با حرو درشت سیاه تپ مپ نوشته شده بود: 

ود به   شان را از  ر در ای هنرمندی دیده می شد که این ا زیرش هم ام
اشته بود:  یادگار گ

کلِی
ودم یه عک ازش گرفتم.« گوشی  گیدیون گفت: »اص نگران نباش... 
موبایلـش را بـرد بـاال. »آره دیگـه، بـا اردنگی از مدرسـه می اندازنـت بیرون و 
اون وقت آره دیگه، آینده ماینده ای نداری و آره دیگه، پدر و مادرت می کشندت، 
اشتی که تا  ودت به یادگار گ ولی اص نگران نباش چون عوضش کلماتی از 

» واهند بود و ماندگار و پایدار و استوار، مگه نه باد جاودان  ابدا
ودش بود و هم سـبک و شـک حرو با دسـتخ  هم آن اسـم، اسـم 
اشـت کـه ک آن  ال و انکار نمی گ ـودش مـو نمـی زد و جـای تردیـد و سـ

ود کلی است.  ود  دیوارنوشته کار 
مشک فق این بود که کار او نبود. او نکشیده بودش. اص هم به فکرش 

ور رفته روی آن دیوار.  نمی رسید که آن نوشته چ
انگار با جادو روی دیوار نوشته شده بود. 

یلی گند بود.  یلی  جادویی که 




