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. بودن با آن همه گوسفند  را به عهده داشتگوسفندن  زوظیفه مراقبت ابود. او   (Santiago) سانتیاگونامش 

شدند. گویی با زبان بیزبانی باهم به نوعی ارتباط  خوابیدند و بیدار میگوسفندان با او میبرایش عادی شده بود.  

که چوپان باشد. برای تحصیل   ای وجود داشت؟ خودش انتخاب کرده بود چیز غیر عادی آیا کردند.برقرار می

توانست درک کند که چرا  نمی . هرگز شود روحانی )کشیش(خواستند میاش از او رفت. خانوادهبه کلیسا می 

خواست موضوع ترک  توان یافت. هنگامی که می کردند خداوند را همه جا به جز طبیعت میاش فکر می خانواده

اش چگونه  خواست با زندگیبسیار مضطرب بود. مطمئن نبود که می  ،تحصیل را با پدرش در میان بگذارد

 است.   نسفر کرد  دانست که او مردِاما می  ،برخورد کند 

بود که او نیز رویای سفر   ی ترسید پدرش مخالفت کند، در حالی که پدر او آدمی منطقی و درستکاراو می

توانست به  به دلیل داشتن خانواده و کار بر روی مزرعه نمی  ولی  ، ذهنش را درگیر کرده بود روزگاری  کردن 

کردند.  هایی بودند که سفر می نخستین انسانگفت چوپانان رویایش رنگ حقیقت ببخشد. پدرش همیشه می

های مسی که برای وقف کردن به کلیسا کنار گذاشته بود را برای  مانند مدال ،های خودپدرش تمام اندوخته

 شد. در اختیار او قرار داد و این بزرگترین فداکاری پدرش در حق او محسوب می  ه خرید گلّ

اش را به عنوان پتو و کتابش را به عنوان بالش استفاده  رقهابید. خای رسید. در آنجا خوبه کلیسای متروکه

  ، تری بود که سال گذشته او را در شهر دیده بود. او دختر بازرگان بود. جوانکرد. تمام افکارش مجذوب دخمی

کرد گویی بهترین لحظات عمرش  کرد؛ هنگامی که با او صحبت میآرامش را در حضور آن دختر احساس می

خواست های گوسفندانش بود. او نمی چرا که منتظر فروش پشم  .اما از رفتن به شهر اِبا داشت  ، کردپری می را س 

 که دختر متوجه فقرش شود.  



در ذهنش مانده بود. او تصمیم گرفت که به سمت شهر  بیدار شد اثرات رویاهایش هنوز سانتیاگو هنگامی که 

 گاه او قبل از دیدن دختر بود.  حرکت کند. این آخرین توقف  یبعد 

 


