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 داستان 
سال آماده شده بودند تا به    کی ی خانواده برا  نیشوند. ایخود م د یخانه جد  یخانواده راه یرضا همرا
حس را   نیا  ادی ز یقرار دارد. درختان و بوته ها با یز ی طیکنند. خانه در مح  متیخود عز د یمکان جد

 .دیدهند که در وسط جنگل هست یبه شما م
و   کرده زیتم  ی. آنها در تمام طول روز به سختمیشوند پاین  الریاز  اهانیمبل ، جعبه ها و گ تمام

 .آنها شده است از  کنند که خانهیکنند. در اواخر عصر خانواده احساس م ی م دایهمه مبل پ یبرا  یمکان
  ی عنیکنند. یخود آغاز م د یجد ط یخود را در مح   دیجد یفراوان زندگ یو خانواده اش با خوشحال رضا

شود. دو مرد از  می، ظاهر  دادهاجاره  به آنهاکه خانه را  ی ، شرکت  «باس گ یب» موترکه  یتا زمان
گفته   وارهاید انیرا که از م  یتوان کلمات زشتیروند. م یم  هیو به سمت خانه همسا میاید رونیب موتر

. احساس  موتر میرودبعد  جند وقت . د یآ یم  نیزم یرو یزیشکستن چ  ی صدا ی. حتدیشوند ، بشنویم
. رضا مدام از خودش  دیگوی نم ی زیحادثه چ ن یکس در مورد ا چیمعلق است. ه ابانیدر خ  یندی ناخوشا

 .ستی چ قا  یپرسد موضوع دق یم
شود.  یخانه رضا متوقف م  یجلو موتربار  نیشود و ای ظاهر م ابانیدر خ موترهفته بعد همان  کی

را در معده خود   ند یو دوباره آن احساس ناخوشا یکند باز م  دروازه زا زنند. رضایزنگ خانه را م
.  ستین  هکند. اما واکنش آنها حداقل دوستانی دوستانه صحبت م یکند. او با دو نفر به روشیم احساس 

تا خانه   م یشوند. "از طرف شرکت ما آمده ای شده و سپس وارد اتاق م  دهلیزدو نفر ناخوانده وارد  نیا
،    امده اید  یچه کارباری پرسد که یاز آنها م  یاست که رضا وقت  جوابی نیا  -"م یکن یشما را بازرس
آشپزخانه شروع به جستجو   یدر تمام کمدها  ی که مردان حت یشود وقتیشوم م محیط. دریافت میکند

کنند. رضا  ی م هیته  کیکنند. بدون اجازه آنها به خودشان قهوه و   ی خود رفتار مکنند و مانند مکان  یم
کنند. "ما  یکار را م  نیا  چرامردان   که این، ی ست عصباندرونش که در  ی در حال ،پرسدی مودبانه م

 " یم.کن  یرا بررس زیدهد همه چیبزرگ. او به ما اجازه م س یبه نام رئ  امدیم نجایا
که   یا  هیهمسا  دنیکنند. رضا واقعا  ناراحت است و با دیآنجا را ترک م  یمرد پس از بازرس دو

  یم ی . آنها وقتمیکن یکار نهی زم نیدر ا میتوانی: »رضا ، ما نمد یگو یاندازد و م  یرا باال م شیابروها
در حقوق خود   راکار  نیا  ند یگو یم رایدهند ز ی خواهند انجام م  یو آنچه را که م ندی آ ی خواهند م
دهد:  ی، پاسخ م ت یروز صاحب خانه ها است. " رضا ، سرخ از عصبان انی شرکت در پا نیدارند. ا

ما فقط   نیکند و بنابراینم  یکمک  چیکرده اما ه تیشکا  خانه داران تمام!" "ستیدرست ن  نی"بله ، اما ا 
واقعا    میتوان ینم  نیاست بنابرا  مناسبعا واق یه مکاناکرهستند. و  س یآنها رئ را ی، ز م یریآن را بپذ  دیبا

 ." م یکن تیشکا
کند   یم یکنند. رضا مدام سع یم یخانه را بازرس گر یو دو بار د ند یآ  یمردان م ی بعد ی در ماه ها

  زید. همسر و فرزندان او نیدهاز دست م  خود را شود که در مورد آن خوابیمقاومت کند. او متوجه م 
  یاست که م یاتفاق   همان قا  یدق  نی. و اند یایتوانند ب  ی مردان هر لحظه م را یکنند زیاحساس آرامش نم

سه مرد وجود   ی بار حت نی. اخانه او استاد میشه جلو    «باس گ یب» موترروز ماه  نیافتد. در آخر
شوند.    یوارد م ،که باز است سر خانه، در پشت  توسطچکش بزرگ به همراه دارد. آنها   یکی دارد. 

سه نفر را نگه دارد اما    نیا کند یم یشود. رضا سع  یشروع م سالونکل ماجرا دوباره در اتاق  
  در ی زیانجام دهد. چ د یبا ی داند چه کاری است او نم شتریاست. تعداد آنها بآنها   رفتنیمجبور به پذ

با   ی کنند و مرد سوم حتی م لیوسا یی سه نفر شروع به جابجا نیشود. ا یشکند و منصرف می او م وجود
افتد درک کند اما در    یرا که اتفاق م نچهتواند آیکند. رضا نمیم واریچکش شروع به ضربه زدن به د

است که   ی کنند. رضا مرد شکسته ای، آنجا را ترک م ی انجام ناتوان است. مردان پس از خسارت جد
 نگاه میکند.  در حال رفتنرا  موترو  ستادهی کنار پنجره ا
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را   یشود آشفتگ ی وارد م ی است. وقت حیمس یسیع روی. او پ و میایدا  داریروز بعد پدر رضا به د  سه
  یادیز یخود با رضا گفتگوها مانیبا رضا دارد. او قبال  در مورد ا یصحبت طوالن کی. او ند یبیم

ضا در مورد خدا به  بار پدر ر  نیپدرش را بشناسد. ا ی گرفته بود که خدا م یکرده بود و رضا تصم
،   دی ایشما ب ی تواند در زندگی که خدا م د ی. "رضا ، اگر شما اعتقاد دارمیکند صالح صحبت  ی عنوان خدا

برکت در خانه شما به وجود خواهد آمد. خانه شما مبارک خواهد بود. و    کیپس عدالت خدا به عنوان 

 "  .افتی د یاهبرکت خو زین  خانه ها در این جادهشود ، بلکه تمام ی نه تنها به شما برکت داده م
  میشود. آنها با هم تصمیدوباره وارد قلب رضا م دیکنند. ام  ی مدت دو روز کامل مردان صحبت م به
با خدا صحبت   پدرش  که شنود یزانو بزنند. رضا م جا در آن و پشت خانه بروند   یانکه به مک رندیگیم
خدا را   اهدخو یزند. او میم تیزترکند قلبش  ی که در کنار او نشسته است. رضا احساس م  ییگو  ،کندیم
  یسیکنم ، به ع ی ، اما من قلبم را باز م ی دور بود  یمن خدا  ی ، تاکنون تو برا ای بشناسد. "خدا زین

 دارم."  مانیپسر خدا ا 
است از  ا کرد که مدته دایرا پ یشود. او سرانجام آرامشی م یرضا جار یگونه ها یرو یاشک شاد 
که   ی شود. کلمه ایم بسته و در آغوش محکم پدرش   ردیگیم  ی. او پدرش را از خوشحالبوددست رفته  

کند.  ی م یاست. بله ، رضا دوباره در روح خود احساس خوشبخت  یکند خوشبخت ی به ذهن خطور م

 !یوا
پدر    گریو بار د ند یآ  ی. هر دو مرد به زانو در مند کند که با هم خدا را شکر کنی م شنهادیرضا پ پدر

هستند ،   دعاکه آنها مشغول  ی کنار او نشسته است. در حال خداکه  یی کند گویرضا با خدا صحبت م
  داریاست ، اما او ب  ایرورسد ی. به نظر مدهیکه قبال  هرگز ند  ند یبی را م ی زیافتد. رضا چ  یم ی اتفاق

خالی  نور از  یشوند و نوعیم  دیسر او ناپد یباال  ره یت ی چرخد ، ابرهای است. همه نور در اطراف او م
را دنبال   نورکند. رضا  یلمس م ، که هر دو مرد زانو زده است ی در حال ،را نیزم این نورتابد. یم گاه
، اتفاق   امبریپ ک ی،  ی موس یبود ، برا  ده یکه او شن یزیچ انرا لمس کند. هم نیکه زم ی کند تا وقتیم

  یتوسط فرعون مصر نگهدار یبود. در زمان او مردم به بردگ لیاسرائ ی رهبر قوم بن یافتاد. موس
، مجبور   دیکه به آنجا رس  ی رهبر شرور فرستاده شد و هنگام نیاز طرف خدا نزد ا   یشدند. موسیم

کل رودخانه به خون   عیسر ی لیشد. خ لی به خون تبد یکدم . آب دخود آب را لمس کن یشد با عصا
.  ندی بیرا م  ی خودشان برگردند. رضا اتفاق مشابه نیشد. بعدا  فرعون اجازه داد مردم به سرزم لیتبد

شود و   یبه سرعت بزرگتر م این ساحه قرمزشود.  ی م لیبه رنگ خون تبدکند و یرا لمس م  نینور زم

 .شودیسمت خانه قرمز م نیزم
  زیرسد. "بابا ، چ یکند. پدرش به آسمان نگاه کرد. صورت او براق به نظر میرا لمس م شپدر رضا
  نیند. زمکیما را لمس م نیو آن نور زم نمیب یم  را از بهشت  یاست. من نور  انیبا من در جر یبیعج

 " افتد؟ ی م یشود. چه اتفاقیقرمز م

افتد ،    یاتفاق م نیا  یاز خدا پدر را انتخاب کرده است. "وقت   یرویدهد که رضا پیم حیرضا توض پدر
خواهد به شما نشان دهد که  یکنم خدا میشوند. او در کنار شماست. من فکر می دشمنان شما دشمن خدا م

گفته   ی تبه راح نی"بله ، اما پدر ، ا رضا میگوید: آزاد کند. »ییگ باس« خواهد شما را از صاحبان یم
  ، خانه ها متعلق به آنهاست. " "رضا ، فکر کن را یز ،دهندی خواهند انجام می شود. آنها آنچه را که میم
فکر   "نه ، من: دهد  یم واب پرسد. رضا جی است؟ " پدرش م نیصاحب زم زیبزرگ ن سیرئ  ایآ
  شکند.« پدر یم یباشد که در خارج از کشور زندگ یمتعلق به شخص  زمین کنم یفکر م  .کنم ینم
 " .میکن  یبررس ا یکند "بیم شنهاد یپ

همان هفته به کشور  صاحب زمین که افتند یدو مرد در نیفراوان در اطراف ، اش پس از پرس
دو نفر از همه   نیکنند. در آنجا ایم دارید یدر کجا اقامت دارد و از و  یفهمند که و یبازگشته. آنها م

 .ندیگوی م آنجا کوچ کرده است،رضا   کهاز زمان  ،ریاخ  عیوقا
  ی تلفن ی تماس ها  بعد از چند. باال میکندو بالفاصله تلفن را  قهر شده نیتعجب بزرگ صاحب زم با

  ادداشت یرا  یزیو چ ردیگیم را کاغذ  ک یرسد. او یآرامتر به نظر م  اریبس  نیمختلف چهره صاحب زم
  نیم. صاحب زاست  اش  ینشان خانوادگ  ادیگذارد ، به احتمال زی آن م یرو یی بای کند. او مهر زیم
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  ی کاف نیهم دی . بادینامه را به او نشان ده نی کند ، فقط ایم  تیشما را اذ ی ، اگر کس نی: "بنابرادیگویم
رود  یم یانجام خواهم داد. " او به در ورود تمام جانه ها در این جاده   یباشد. من اقدامات الزم را برا

 رخصت کند.  دو مرد راآن تا 
او روشن نبود. حاال رضا    یتا آن لحظه براچون است  ی اش به چه معن یی نای فهمد که بیناگهان م رضا
  یاست تا بتواند قدرت خود را بر رو یینبال کانالهااست. خداوند به د نطوریهم قا  یکه خدا دق دهیفهم
  قا  یدق  نی. ادخدا باز کن ی قلب خود را به رو یافتد که کس یاتفاق م  یفقط وقت نیکند. ا  یجار نیزم

کند. چه  یشود کار م  ی فشار داده م چیسوئی است. برق آنجاست اما فقط وقت  برق چیسوئ  کیمانند  

 .خوشحال است  اری! رضا بسی با همکاری تیم کار
خانه متوقف   ی جلو  موترنبودند.   ی. آنها مدتجاده وارد میشودبه   « باس گیب » موترروز بعد  سه
دو  نزدیک آن رود و یم ،که نامه در آن است الماری،. رضا به سمت یشوند م رونیشود و دو مرد بیم

  نی، لطفا  قبل از ا انیآقا: "دیگویم آنهاست و  ین ی ب ریوارد خانه شوند، رضا ز نکهیشود. قبل از ایمرد م
  گریخواند. مرد دیرا م نامهرسد و  ی" مرد اول متعجب به نظر م د؟یخوانی را م نامه نیا  وارد شوید، که 

  ادیفر ی او پا به خانه بگذارد ، صدا نکهیاست. قبل از ا سر  پشت  وازهدر حال رفتن به سمت در
کند. پس   یبلند صدا م ی بزنم" با صدا زنگ  بزرگ را سیرئ  دیباشود. " برگرد ، من یدوستش بلند م
،  دیدار واسطهبلند   یها جای : "شما در  میگویدو  میگردد بزرگ ، مرد اول بر  سیبا رئ عیاز تماس سر

 " .میبرگرد  ساحه نیدر ا یمدت تا  کنمی قربان. فکر نم
از  رود. به سرعت ینم ی گریبه خانه د یرمعمولیاما به طور غ  ،شودیدور م  ریاز مس  یبه آهستگ موتر

  لرزد ، امای شود. تمام بدن او از اعصاب میشود. ضربان قلب رضا آرام میم ، گم آمده است آن جادهٔ که
. رضا آهسته به  اشت امکان  کار  نیا  ت دانسی. او نم در وجودش برمیگردد احساس آرامش  آهسته آهسته

کند و اشک  یکنند. رضا خدا را شکر میجره تماشا متمام خانواده او را از پن ؛ سمت خانه اش برگشت
 زند. یگونه اش حلقه م یدوباره رو شادی
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